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VOORI\V100RD.
Wie op die terrein van 'n volk se Sjpreekwoordeskat werksaam is, moet by alle waters drink: by die wye see van die
lewende volkspraak, !by riviere en spruite, by die fonteine en
syferplekke van die volk se verre verlede, sowel as by enige
ander stroom of bron wat die wydvertakte wetenskap tot sy
beskikking stel. Om die rede, sowel as weens die feit dat hy
uitgaan van die menigvuldig geskakeerde volk~praak wat gedurig verander, sal sy taak nooit afgedaan wees nie, soos
trouens alle leks1kografiese arbeid om verbetering en aanvulling roep . En waar ek insig wil verskaf aangaande ontstaan
en groei van ons spreekwoorde en uitdrukkinge, was dit nie
my bedoeling om meer as 'n seker gedeelte van die groot voorraad te bewerk nie, anders sou meer as een boekdeel nodig
gewees het. Want naas 'n greep uit die volheid van ons taalskat
wou ek ook die weg aanwys waarlangs die kennis van ons
spreekwoorde en uitdrukkinge kan uitgebrei word.
Dit is heel lang gelede sedert ek met hierdie werk begin
het, hoewe} dit gedurig onderlbreek is, somtyds deur reekse van
jare heen, omdat ander dringender werksaamhede my aandag
geeis het . En hierlby sou die lastige werk om :boustowwe te
v ersamel my grootliks bespaar gewees het, as die twee versamelinge van Afrikaanse spreekwoorde ens. wat in 1920 en 1922
respektiewelik verskyn het en in Hoofstuk I bespreek word,
jare vroer uitgegee is. Want omstreeks hierdie tyd was my
eie versameling reeds ver genoeg gevorderd vir my doel.
iWat aangaan gebruikmaking van uitdrukkinge in ander
tale is op te merk dat Nederlandse ekwiwalente soveel moontlik
aangegee word, omdat Nederlands die hooffaktor is met die
oog op oorerwing, terwyl met die afwesigheid van so 'n ekwiwalent nie wil :beweer word dat hy nie in Nederlands bestaan
nie. Later ondersoek, veral die verskyning van meer Nederlandse dialekwoordeboeke, en intieme aanraking met die Nederlandse spreektaal, wat 'n mens uiteraard in Suid-Afrika mis,
sou wel instaat wees om meer as een verrassende ooreenstemming aan te vul. Van Duitse, Franse en Engelse ekwiwalente
is die uit Duits met meer volledigheid aangegee omdat hierdie
taal veral in sy Nederduitse vertakkinge soveel nader verwant
is aan Nederlands en ook van uit 'n oorerwingstandpunt meer
waarde h et vir Afrikaans as die ander.

IV.

Afrikaanse spreekwoorde en uitdrukkinge wat voortsettinge
is van algemeen gangbare Nederlandse, is byna sonder onderskeid ook hier so gewoon dat 'n kwalifikasie soos algemeen kon
uitbly.
Hoofletter B tussen hakies agter kopstukke in die versameling dui aan dat die spreekwoord of uitdrukking aan die
Bybel ontleen is.
Almal wat my met meedelinge van diens was, wil ek langs
hierdie weg my erkent11kheid betuig, maar veral en in besonder mate is ek dank verskuldig aan my eggenote wat onder
velerlei bedrywigheid die tydiowende saamstelling van die
Bladwyser verrig het.
Dat hierdie boek vir menigeen 'n prikkel mag wees tot
verder ondersoek, 'n hulp in die oplossing van vraagstukke,
menigeen mag vervul met liefde vir die onbewuste geestesarbeid
van die voorgeslag en met vreugde aan die gesonde groei van
so gewonne kultuu:r:besit, dat dje hoek mag opwek tot waardering van die rykdom van oeeld en krag in die Af.rikaanse taal,
gegroei onder nood en dwang, maar nou vrugdraend met sy
wortels die[> in ct:ie volkshart, maar nou toenemend as volkskrag
by bewussyn van sy meerderjarigheid, is die wens van
DIE SK.RYiWER.

Bloemfontein,
Desember, 1924.
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HOOFSTUK 1.

DIE STUDIE VAN AFRIKAANSE SPREEKWOORDE
EN VERW ANTE VORME.
Wetenskaplike navorsing op gebied van Afrikaans het
hom tot nou toe in hoofsaak besiggehou met die ontstaansvraagstuk, met die moontlike oorsake van 'n buitengewone
wordingsproses, waarby egter allerhande kleiner probleme van
etimologiese en sintaktiese aard veral ter :;;p'l"ake moes kom.
In hierdie arbeid het Europese geleerdes die tou gevat en wei
in 'n tyd toe die taalwetenskap in ons land weens die agterlikheid van akademiese opleiding aileen nog in sy elementerste
vorm gedebuteer word. Langsamerhand het ook by ons 'n
gees van studie .g aande geword, sodat verskeie Afrikaanse geleerdes belangrike bydraes van taalwetenskaplike aard gelewer
het, waarby ook ander gebiede, soos byv. klankleer en woordeskat, aandag kon geniet. En sedert Afrikaans so 'n aantreklike vak gaan word het in ons uniwersiteitsonderwys is daar
aile hoop rvir en tekens van 'n deugdelike bestudering van 'n
taal wat in die lig van die algemene taalwetenskap besonder
geskik lyk, juis in die teenswoordige stadium van sy ontwikkeling, om diensbaar te word aan die opheldering van meer as
spesifiek Afrikaanse taalverskyusels. So 'n wyer perspektief
sal alleen verkry word deur 'n sistematiese ontginning van die
verskillende terreine van die Afrikaanse taal self, en wanneer
gevormde arbeidskragte verstandig sou kan saamwerk met
hierdie doel, sou in ons land in afsienbare tyd 'n ·v ir die taalwetenskap belangrike oes aan materiaal en resultate kan ingesamel word.
Tiepies Afrikaanse spreekwoorde en. uitdrukkinge het gedurig die aandag getrek un taalkundiges en dilettante, en so
het dit gekom dat van verskeie kante kleiner of groter bydraes
tot die kennis van hierdie gebied gelewer is, sonder dat daardeur egter ook maar 'n begin gemaak is met 'n enigsins metodiese behandeling van die omvangryke stof. Want hoe noodsaaklik en nuttig ook al, van wetenskaplike waarde kan geen
sprake wees nie waar sodanige arbeid alleen maar stofversameling bied, hoogstens met opgawe van betekenis en enkele
pog.i nge tot verklaring, sodat lbelangrike kwessies soos her-
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koms, oorsprongsterrein, gebruiksfeer, gebiedsomvang, betekenisontwikkeling, ens. onaageroerd bly. 'N kort karakterisering
en waardering van bestaande studies mag hier 'n plek vind.
Die eerste man wat Afrikaanse uitdrukkinge opgeteken
het, was A. N. E. Changuion, dosent aan die Z. A. Athenaeum
in Kaapstad. Begaan oor die agteruitgang van Nederlands in
S.A. het hy hom geroepe gevoel om die stroom van verwaarlosing, soos hy gemeen het, te keer en met die doel 'n Nederlandse grammatika geskryf: De Nederduitsche taal in Zuid
Afrika hersteld (1844). En al blyk dit uit sy boek dat hy
Afrikaans (by hom Kaapsch) nie as 'n selfstandige taal beskou
het nie, maar veeleer as verbasterde Nederlands, so het hy dan
tog gou genoeg leer insien dat Nederlands vir S.A. nie meer
te red was nie, 'n insig wat hom in die lig van veel later beskouinge as 'n waarlik groot verdienste moet aangereken word.
Want kragtens opgedane ondervinding in die drie en 'n half
jaar waarin hy sy hoek voorberei het, word hy genoodsaak
om te boekstaaf: , .... in dien tussdhentijd hebben wij z(l()
veel nieuwe proeven van onverschilligheid, ten aanzien van de
Hollandsche taal, opgemerkt, dat wij nu althans over de mogelijkheid om het kwaad te stuiten, geheel anders denken.
Thans beschouwen wij de taal, waaraan wij onze moeite besteden, gelijk een geneesheer een ongeneeslijken Iijder, wiens
kwaal in hare verderflijke uitwerkingen wei eenigszins kan gematigd, wiens gewissen dood wel eenigen tijd kan vertraagd
worden, maar op wiens volkomen herstel niet meer te hopen
valt."
Agter ~n sy boek plaas hy 'n twintigtal bladsye aantekeninge oor Afrikaanse uitdrukkinge en wat hy vir Afrikaans
beskou onder die tietel Proe'l!e 'Van KaaPsch taaleigen, en bieronder kom dan etlike spreekwoorde en spreekwyse ter sprake.
Sy doel met die versameling wat net op die taal van Kaapstad
berus, was om 1) ,het Nederduitsch, voor zoo verde taal, die
in deze Kolonie gesproken wordt, dien naam dragen mag, van
deels geheel vreemde, deels verminkte woorden en spreekwijzen te zuiveren, of althans den weg daartoe aan te wijzen," en
2) na aanleiding van beginnende dialekondersoek in Nederland
ook eienaardighede van ,Kaapsch-Nederduitsch" byeen te
bring , wat as vergelykingsmateriaal sou kan diens doen-naas
die praktiese dus ook 'n wetenskaplike oogmerk. Hoewel heelwat van die lys nie spesifiek Afrikaans is nie, is ons tog dankbaar vir die kykie wat ons vergun word in die destydse Kaapstadse spraak. Interessant is dit om op te merk hoe die Engelse invloed hom laat gel de byv. dandy fair (dat is niet fair)
1

1
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fancy-bal, hy is er partikulier op, tender, ens. Verder is dit
belangrik om te weet dat sekere uitdrukkinge wat vandair
reeds uitgesterwe of aan uitsterwe is, toe blykbaar nog taamlik
gangbaar was byv. hij ziet er uit als een verscheurde Trap der
]eugd, skalt en walt (aldaar: schalten en walten), Kretie en
Pletie, jou Settelaar (skeldnaam), terwyl vermelding van uitdrukkinge soos agteros kom ook in die kraal, knipmes-ry, doPsteek, bolmakiesie (aldaar : boldermakiesie), ens., beskou in
verband met hul algemene verbreidheid vandag, taamlik seker
na hoe ouderdom wys. Of sommi,ge my onlbekende uitdrukkinge vandag nog plaaslik bestaan, kan ek nie beoordeel nie.
By deurlees van die lys tref besonderhede soos krink vir kink
in daar is 'n krink in die kabel, loer-schep-op vir opskep,zoer.
Sou Changuion se vorme inderdaad bestaan het of nog bestaan? Dit is alleen te betreur dat Changuion nie 'n uitgebreide lys aangele het nie.
Met die koms rvan A. Pannevis na Suid-Afrika hang nie
alleen die g eboorte van die Afrikaanse-Taalbeweging saam nie,
maar hy was onteenseglik die man wat belangstelling in Afrikaans as studie-objek gaande gemaak het, nie alleen as aanspoorder in private omgang nie, maar veral ook deur sy meedelinge in H et N ederduitsch Zuid-Afrikaansch Tijdschrift.
Pannevis is in r884 oorlede, sodat sy taamlik lywige versameling afrikanismes, in handskrif bewaar na sy dood deur
Ds. S . J. du Toit en teenswoordig in besit van Dr. J. D. du
Toit, waarskynlik al in die &ewentige aangele is. Hoewel
dit die spraak van Perel en omgewing weergee, met !hier en
daar 'n los strooisel van Onderveldse eienaardigheid, en vandag hoofsaaklik historiese waarde het, bly dit 'n vername verdienste van Pannevis met sy praktiese kennis van 'n hele aantal Wes-Europese tale dat hy die pad geopen het vir belangstelling in Afrikaans met suiwer wetenskaplike oogmerk.
Die Hs. self is onafgewerk; menige kopstuk verskyn sonder aanvullende aantekening, ook daar waar 'n verklaring gebiedend was, terwyl meer as een aantekening onklaar bly le
het. Ook kom 'n mens tee enkele aanvullinge in potlood in
die handskrif van Ds. S. J. du Toit wat die versameling noukeurig g elees het by die samestelling van die Patriot- W oordeboek. Die vier eerste bladsye van die Hs. wat uit ongeveer
370 bladsye (7 ~ x 5 duim) bestaan, het verlore geraak. Ek
h erinner my nog dat by eerste kennismaking daarmee ongeveer r6 jaar gelede die hele eerste bladsy gehandel het oor die
kinder-taalwoord a. Die Hs. bevat 'n groter verskeidenheid
van uitdrukkinge as Mansvelt se versameling , sommige seldsame woorde, soms onbekende, en hier en daar vreemde vorme

van hekende woorde soos byv. karrebaar vir karba, fyten vir
feiting, ens. Pannevis het heel weinig aan afleiding gedoen,
maar meer gestreef na vasstelling van die taalskat. Vandaar
dat hy ook heelwat werk gemaak bet van spreekwoord en
-wyse. Onder B byv. vermeld by o.a. hy het ]antjie se baadjie aan, babetjie kyk, babetjie -vang, berg toe gaan, blad gee,
boedel oorgee, bok-veld toe, bont praat ens.
Net terloops maak die onbekende skrywer van 'n artiekel
in die Augustus-nommer van die Cape Monthly Magazine (r88o)
melding van 'n aantal spreekwoordelike uitdrukkinge om, naas
ander taalkundige materiaal, daarmee sy bewering te staaf dat
Afrikaans uit 17de-eeuse Amsterdams voortvloei en wei uit
die taal van die laer klasse. As 17de-eeus noem by o.a. myn
-vader is stock out, ik ben boeglam, ik zeg je me jae is me jae
en me nee is me. nee, men slaet twee -vliegen met ien klap .
gansch en gaer, hy is een as kat, katje -van de baan, sus of s_oo.
deur de bank, ik doe dit op myn eigen houtje ens. Ook ~
daar een en ander by wat wei nooit mutatis mutandis eintlike
bestanddeel van ons volkstaal was nie. Daarentee beskou by
wat het e1k met jou uit te waai ! en ek laat my nie -van jou -vermaak nie as afrikanismes. PapeleHekoors lei by af uit pappe,
lel, koorts, "a fever, a symptom of which is the relaxation of
the uvula."').
Toegerus met die wetenskaplike hulpmiddele wat opkomende dialekkunde in Nederland intussen geskep bet, is Prof.
Mansvelt, destyds dosent in Moderne Tale op Stellenbosch,
die volgende persoon wat 'n belangrike bydrae lewer tot die
kennis van Afrikaanse woorde en uitdrukkinge met sy hoek
Proe-ve -van een Kaapsch-H ollandsch I diotic on (r884).
Hier
is 'n aansienlike gedeelte van die Afrkaanse spreekwoordeskat
byeengebring, en hoewel sy lys in alfabetiese volgorde verskyn, bet die skrywer hom in sy voorwoord wei deeglik rekenskap gegee van die verskillende rubrieke waaronder sy
stof verdeel moet word ten opsigte van herkoms, nl. r) suiwer
1
H ierdie les•enswaardi&"e artiekel is die derde van 'n reeks
)
verskyn in die Ga 1pe M ·o n tlhl y Magazine (Junie, Julie,
Au,gus<tus, 188o) en ges.krylf na aanleidin,g van die ookende polemiek
tussen Hoo£regter Reitz en Rev. Wir,g1IIlan (kyk G e ski e •d en i s
van die ,A frikaanse Ta.a .J ,b .e w •e .g ing; Von Wielliglh,
Eer s..te Skryrw ·e ns, 133; C.a.p .e Ar .g ,u 5 29/ 4/188o) .
,D ie ·skrywer lbestry Re ~tz , en in die ·~wede en derde artiekels
ontwikkel ihy 10,p ,gT·ond ¥an '.n lhisrories.e lbetoog .sy menmg <Jor d'Ie
ontstaan van Aifrikaans. .Die artiekeJ,s lhet 'n eie ihistoriese belang.
My aandag is eerste lhierop gevestig deur 'n qprnenking van Mansve•lt in die voorrede to·t sy ,Idiot •i .c •o n. IDaar :hJul JPlaaslilk nie te
vind was nie, ·dank ek my kenni s;making 1daarmee aan die 'V riendehke
bemiddeling v an Dr. D. B. Bosman.
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Afrikaanse uitdrukkinge, 2) geerfde uitdrukkinge met gewysigde betekenisse, 3) geerfde uitdrukkinge wat alleen nog gewestelik in Nederland bestaan, en 4) ontleende uitdrukkinge waarby hy egter '\eral aan Maleis dink, 'n indeling wat voor die
hand 1~ en wat op veel uitgebreider grondslag deur Dr. Boshoff in V olk en Taal 'Van Suid-Afrika uitgewerk is.
Vir sy tyd is die Man:welt-versameling 'n werk van besonder verdienste, al sou op grond van die onjuisthede daarin
vervat heelwat kan geskrywe word.
So vind 'n mens hier
byv. verskynsels wat as spesifiek Afrikaans aangegee word ~n
waarvoor tog Nederlandse oorsprong of parallelle aangewys is
of kan aangewys word. Maar in vergelyking met Changuion
is hier vooruitgang te konstateer op grond van 1) groter omvang van uitdrukkinge (waaronder spreekwoord en ..rwyse),
2) sistematiese strewe om parallel-verskynsels in Nederlandse
dialekte of 17de-eeuse taal aan te toon, en 3) aanvoorwerk by
bepaling van gewestelike Afrikaans, al is hierin heel min bereik. Onder spreekwoordelike materiaal is verskeie gevalle geboek wat my onbekend is en wat op sporadiese verskyning mag
berus. Onteenseglik is Mansvelt se boek 'n middel gewees
om later ondersoekers tot ernstitger bcllandeling van velerlei
probleme aan te spoor. Ja, alleen die feit dat hy baie vraagtekens gestel het, reeds opgeloste en nog onopgeloste vraagstukkies aangedui het, maak sy werk belangrik.
S. J. du Toit wat in Ons Taal (xgo8-xgog) aan 'n Afrikaanse taalskat begin werk en van Pannevis en Mansvelt se
lyste gebruik gemaak het, kon met sy intiemer kennis van
Afrikaans aileen reeds gebreke in ·v oorgangerwerk aantoon.
Maar sy kennis van gewestelike en ouer Nederlands het hom
nie in sta.at gestel om oorerwingskwessies bevredigend te behandel nie. Dit is nie duidelik waarom hy hom nie meer op
spreekwoordmateriaal toegel~ het nie, wat by die bespreking
van sekere uitdrukkinge byna onvermydelik was. Tog het hy
van 'n ruim aantal uitdrukkinge verklaringe probeer gee. En
dit is te betreur dat sy versameling deur siekte en dood so
vroeg moes afgebreek word.
_ In sy proefskrif Die Wurzeln der Kapholliindischen Volksuqerlieferungen (xgxo) het die te jong oorlede F. T. Schonken
ook 'n aantal spreekwoorde en gesegdes binne die kring van
sy ondersoek getrek, geinteresseer soos hy natuurlikerwyse
was in die vraag of bulle geerf of hier ontstaan is. Dit is jammer dat hy weens die groot omvang van sy stof by hierdie sy
van ons volkslewe so vlugtig moes verbystap.
Vermelding verdien verder enige interessante opmerkinge
oor ons spreekwoorde deur Prof. Francken in 'n artiekel Zuid-
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Ajrikaanse spreekwoorden en gezegden verskyn in Neerlandia,
Sept. 1013 en oorgeneem deur Die Brandwag, I Nov. 1913.
In 'n lang reeks artiekels Ons Geselstaal verskyn in Die
Huisgenoot van Jan. 1921 tot Julie 1922 het G. R. von Wielligh
heelwat boustof vir ons woord- en klankgeografie byeengebring
waarby ook gesegdes en spreekwoordelike uitdrukkinge in geringe omvang 'n plekkie gegun word. Hier word vir die eerste maal 'n bewuste poging gemaak om ons taalverskynsels
geografies te behandel. Ongelukkig het die skrywer ten opsigte van gesegdes (dit aileen interesseer my hier) ongeordende
informasie van korrespondente agtermekaar afgeskryf, sodat
daar baas geen nut vir ons doel uit te trek is nie. Want daaruit blyk geensins hoe groot die gebied van 'n gesegde is nie,
maar wel aileen dat dit op 'n se~er plek ook voorkom, wat in
geval van algemeen verspreide uitdrukkinge boonop waardeloos
is.
Ook Dr. Boshoff wy in Volk en Taal 11an Suid-Afrika
enige bladsye aan Afrikaanse spreekwoorde en gesegdes gerangskik volgens oorsprongsterrein, hoewel hy trouens ook
aandui dat sodanige klassifisering nie in elke besonderheid seker is nie. Ook is sommige aldaar genoemde gesegdes nie met
sekerheid as eiegoed te beskou nie, tenminste nie sonder nader
kwalifikasie nie, nl. die rieme neersit, boomskraapsel, die elmboog lig, lePel in die dak steek, oor die onderdeur kyk, maljan
onder die hoenders, nie by iemand kan kers 11ashou. nie.
Afgesien van verstrooide opmerkinge in tydskrifte en
blaaie is hiermee sowat ailes vermeld wat oor ons spreekwoordmateriaal geskryf is, sonder dat die skrywers 'n eintlike versameling as sodanig op die oog had. Maar in die laaste jare
het twee versamelwerke verskyn waarin 'n groot deel van ons
spreekw.o ordeskat verteenwoordig is en waaroor bier 'n paar
woorde moet gese word.
In 1920 het verskyn Afrikaanse idiome, spreekwoorde en
segswyse deur P. I. Hoogenhout en J. J . A . Schoeman, en in
1922 Spreekwoordeboek, deur A. de Villiers, M. Kritzinger en
E . J. Pienaar. Albei versamelinge is met 'n pmktiese doel geskrywe, wil dus aileen uitdrukkinge konstateer en van betekenisverkiaring voorsien.
Die werk van Hoogenhout en
Schoeman is die eerste omvangryke samesteiling van ons
spreekwoordeskat, en is daarom reeds as verdienstelik aan te
merk. Die skrywers het die lofwaardige poging gemaak om
nie net die betekenis aan te gee nie, maar ook die gebruik van
die uitdrukking toe te lig waar nodig. En dit is 'n onmisbare
metode om te volg veral waar 'n praktiese hulpmiddel vir on-
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derwyser en leerling aangebied word. Maar verder gaan dit
nie, sodat ons heeltemal in die duister bly omtrent gebruiksomvang, om van ander gesigspunte te swyg. Tussen algemene, minder algemene en indiwiduele gebruikswaarde word
dus nie onderskei nie.
Die twede vermelde versameling Spreekwoordeboek is veel
onwangryker en lbevat buitendien vir elke uitdrukking, 'n vertaling in Engels. Daarmee is dan ook die suiwer praktiese
oogmerk aangegee, want die vraag was nie of daar vir 'n bepaa1de uitdrukking 'n parallel in Engels is, 'n uitdrukking met ooreenstemmende of soortgelyke inkleding nie,
maar alleen hoe 'n mens dit idiomaties in En:gels sou uitdruk.
Dadelik val die ongelukkige tietel op. Want as net spreekwoorde moes opgeneem word, sou negetiende van die materiaal
onvermeld moet bly. Waar alle vorme van spreekwoord_~like
uitdrukking aan die orde is, moet die tietel ook daarmee rekening hou.
Opvallend is ook die gebrek aan onderskeiding tussen 'n
spreekwyse of gesegde (in swart letter gedruk) en 'n opheldering van 'n spreekwoordelike woord in 'n willekeurige sin,
byv. hy het met die ysterPerd gekom, sy vrind se mantel het
op hom geval, die kaffer is veels te mak, die kaffer het met di~
aapstert gekry, hy het van die drank afgesien, hy gaan altyd
agterbaks te werk, julle is aljimmers laat, die hele studieveld l4
nog braak, jy dien dit te weet, aan daardie gewoonte sal ek
Paal en Perk moet stel, ens. As dit almal gesegdes moet voorstel,
dan sou naas elkeen 'n dosyn of meer gelykwaardige gesegdes
kan geplaas word waarin die betrokke woorde in juiste gebruik
tot aanwending kom. Die regte weg sou bier gewees bet om
net die betrokke woord soos ysterperd, braak, ens. in swart te
druk en 'n sin te gee vir opheldering, en in ander gevalle die
algemene vorm van die spreekwyse aan te gee. Dit sou die
Afrikaans-onkundige leser 'n juiste voorstelling gegee bet.
Hierdie beswaar waaraan die werk van Hoogenhout en Schoeman, hoewel eerder, ook nie ontkom nie, geld natuurlik nie
grensgevalle nie wat tussen vaste spreekwyse en los opheldering-sinne sou te staan kom, soos hy moet altyd 'n mens moveer
met 'n verwending van rrioveer wat dikwels in die bepaalde
vorm tot uiting kom.
Is bier dus gebrek e.an noukeurigfheid, so sou 'n oordeelkundige beperking van die stof die hoek ten goede gekom
het. Want waar moet ons eindig as uitdrukkinge soos inagneem, afsien van, dien (in jy dien dit te weet), ens. vermelding
moet kry? En daarby uitdrukkinge wat geen verklaring nodig
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het nie, en as geerfde alledaagshede van ons eintlike volkstaal
nie eens tiepies is nie ?
OorY'werigih·e id om al te radikaal met verafrikaansing tewerk te gaan, 'n kwaad wat veelal vandag in ons skryftaal misgeboortes verwek, kan ook hier ongewenste spore nalaat. In
ons spreekwoordeskat is nou eenmaal nog uitdrukkinge met
vreemde taalkund ige vorme, wat hul reg van lbestaan opeis op
grond van algemene gangbaarheid, veral ook by minder ontwikkelde. Gewelddadige wysiging hiervan, soos wel in die
spraak van enkele mag opgemerk word, regverdig nog niemand om dit as die gangbare voor te stel nie. Om te skrywe
aaP wat het jy 'n m.ooie jonge! is nog nie so erg nie, hoewel
aapl wat ben-je 'n mooie jonge! ('n wysiging ook in dial.
Nederlands bekend) in Afrikaans as kultuuruitdrukking seker
heel gewoon is. Maar wanneer ons in plaas van n deurgestoke
kaart moet lees 'n deurgesteekte kaart, dan werk dit skokkend,
nie net oor die so duidelike verskil in betekenis samehangend
met swa:k teenoor sterk vorme van die voltooide deelwoord in
byvoeglike gebruik nie, maar veral omdat 'n deurgestoke naas
doorgestoke kaart as kultuuruitdrukking in die mond van die
ontwikkelde persoon waar dit in die eerste plaas tuishoort, so
en nie anders klink nie. Wie se brood mens eet die se woord
mens sPreek kan wel gehoor word, maar veel meer tog die amper suiwer Nederlandse wiens brood men eet diens woord men
spreek . In plaas van honde wat blaf~ byt nie staan blawwende
honde byt nie 'n ekwiwalent van Ndl. blaffende honden bijten
niet terwyl oor die Perdjie getel sonder skade kon weggelaat
geword het. In die teenoorgestelde rigting is weer gesondig
met In g egewe' Perd m.oet jy nie in die bek kyk nie vir goeie
Afr. 'n present-perd moet jy nie in die bek kyk nie.
'N ander beswaar is die ongekwalifiseerde opname van kultuuruitdrukkinge wat alleen in die mond van Nederlandskundige persone gehoor word of onder invloed van sodanige, en
wat derhalwe ook hier en daar in ons skryftaal hul kop opsteek. In soverre as sulke uitdrukkinge wei deur enkele gebruik word, kan hul in sekere sin beskou word as elemente van
die Afr. woordeskat, maar hul kan nie gelykwaardige posiesie
inneem naas ingewortelde eiegoed nie. Dit is dan ook hierdie
nader bepaling rvan die gebruikswaarde van uitdrukkinge wat
tot nog toe by alle studie van ons spreekwoorde ontbreek.
Onder sulke uitdrukkinge val byv. : nie 'n 'Vin 'Verroer nie,
iemand 'n _ riem. onder die hart steek die palm wegdra die
7aaste ;loodjies w eeg die 'swaarste 1aan die grate klok hang,
met die kluitjie in. die riet stuur dit hou nie steek nie oor een
boeg wuk, 'Oar 'n andJer .boeg •gooi, sterk bene kan alleen d4e
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weelde dra, die tkluts kwytraak, 1die bordjie is -v·erhang, peil
trek op iema:r.•d, ens.
Sommige uitdrukkinge wat gewoonlik negatief voorkom,
staan hier net in positiewe vorm: jy kan hom uit di•e as skop;
bokkom braai (gewoonlik: hy kan nie eens bokkom braai nie);
as jy self agter die deur staan, dan soek jy 'n ander ook daar.
Eindelik het 'n mens van 'n goeie aantal uitdrukkinge
die gevoel dat hul indiwidueel of suiwer plaaslik moet wees,
en ingery tussen die gangbare uitdrukkinge kom hul so in 'n
skewe verhouding te staan.
By al die onmiskenbare verdienstelikheid van die werk
word die kundige leser tog getref, selfs by vlugtige deurblaai,
deur hierdie tekortkominge. En dit is gesigspunte waarmee
eni,ge versameling met praktiese oogmerke geskryf befuoort rekening ·t e hou.

Met al hierdie voorbereidende arbeid bly die groot vraagstukke in verband met ons spreekwoordeskat feitlik onaangeroerd, soos byv. herkoms, oorsprongsteirein, gebruiksfeer, gebiedsomvang, invloed van die kultuur op gebiedsuitbreiding,
betekenisontwikkeling, ens.
By die behandeling van Afrikaanse taalverskynsels is dit
'n gesonde en noodsaaklike uitgangspunt om by elke bepaalde
geval te probeer vasstel of dit geerf is of •nie-'n ondersoek
dus na die wortels in die stamgebiede. Aan die meeste Afrikaanse nuutskeppinge op gebied van spreekwoord en -wyse kan
'n mens dadelik sonder ondersoek voel dat hul hier ontstaan
is, maar daar bly nog altyd 'n ruim aantal twyfelagtige gevalle
oor.
En hier voel 'n mens juis die gebrek aan voldoende
Niederlandse bronnemateriaal. Vir eers bly ons by al die literatuur heel skrap ingelig oor die volkstaal van die 17de eeu. En
trots die groot vordering in moderne dialekkunde verkeer ons
nog maar altyd taamlik in die duister oor gewestelike spreekwoordmateriaal Vir Noord-Nedenland vonm veral k;l ank- en
vormleer en woordelyste die eintlike inhoud van dialek-monografiee. Wie soek na gewestelike Nederlandse parallelle vir
Afrikaanse uitdrukkinge moet met die krummels tevrede wees
wat af en toe in woordelyste, idiotika en tydskrifte gestrooi
word. In hierdie opsig gee die Suid-Nederlandse dialekwoordeboeke veel meer bevrediging, en dankbaar kon ek ook gebruik
maak van die sistematieser versamelde spreekwoordeskat van
hele gebiede ,·an D~etssprekende Bclgie. Maar nou is dit juis 'n
deeglike versameling uit sekere gelbiede in Noord-Nederland
waaraan die Afrikaanse spreekwoordondersoeker behoefte het.
Betreklik volledige optekening van spreekwoord en -wyse in
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die stamland waarby egter vir die bewuste doel die as algemeen gangbaar erkende uitdrukkinge, mits nie afwykend in
betekenis nie, agterwee kon bly, sou eers die Afrikaanse ondersoeker in staat stel om met taamlike sekerheid op baie vrae te
antwoord, al sou daarmee selfs vir hierdie onderdeeltjie van
die taalwetenskap vraagtekens onmisbaar wees . En hoe meer
by sodanige optekening sistematies werk gemaak word van 'n
duidelike bet ek.enisomskrywing en -verduideliking -van gebruik,
hoe meer sal ons hier gebaat word. Is 'n Afrikaanse uitdrukking tot in die stamland opgespoor, dan het ·v erder kwessies
omtrent sy ontstaan en, ontwik!keling eintlik saak van die Neerlandikus geword.
Selfs by so jong ontwikkeling bly daar · op Afrikaanse boWaar ons
dem nog genoeg moeilikhede oor om op te los.
geen skriftelike tradiesie het voor laat in die 19de eeu nie, wat
in ander tale so dikwels die sleutel vir 'n verklaring aanwys,
is dit haas onmoontlik om met sekerheid die oorsprongsterrein
van meni1g e spreek!wyse te bepaal. Met oor~prongsterrein word
bedoel die ·b esonder lewensomstandigfuede (omgewing, werksaamihede, toestande, geestelike hodem soos bygelooH waarop
die voorstelling berus wat in die spreek!wyse vervat is. En die
bepaling hiervan is 'n, noodsaaklike stap vir 'n bevredigende
verklaring van 'n, spreekwyse, met uitsluiting natuurlik van
analogieverskynsels. Daarom is 'n so algemeen bekende uitdrukking soos iemarid se hand in die as slaan moeilik verklaarbaar
na sy oorsprong, aangesien die reele beeld nie met sekerheid in
sy oorspronklike samehang ontleed kan word nie, wat aanleiding k an gee tot 'n moontlike verklaring deur fantasie-werking
soos dit in 'n bepaalde tiepe van spreekwyse tot uiting kom
(kyk bls. 33) . Daarom bly oes 1 ) (minderwaardig, sleg, agterlik) so duister, of 'n plaaslike uitdrukking soos uit die wans
uit (eksentries),') met sy sinoniem uit die os urit, moontlik analogies gevorm . Ook is die vasstelling van die oorsprongsterrein
gewens vir 'n sielkundige waardering.
Van belang is dit verder om die gebruiksfeer te bepaal,
d.i. die besonde.r gedagte- of sosial.e kring waarin 'n uitdrukking saam met ander tuishoort. So 'n gedagtekring be vat byv.
uitdrukkinge vir -vry of -verliefdheid of dronkenskap, ens. Dit
is 'n spesialisering van gebruik van uitdrukkinge wat dikwels
elders hul oorsprong het. Die seemansuitdrukking anker gooi
is in Afr . as figuurlike spreekwyse tot die gebruiksfeer -vry,
-verliej, beperk geraak, en uit die skiet- en jagbedryf het die
1 } Sou 'n mens hier kan dink aan Ndd.
o o.s, o s e, Auswurf;
Alles was in seiner Art schlecht ist (Ber&'haus i. v. ) ?
2) Kylk egter bls. 283 .
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skoot hoog deur he met sy figuurlike betekenis gaan kristalliseer in die kring van uitdrukkinge vir dronkenskap. Ander
kringe is byv. slaan, steel, godsdienstige lewe, politieke lewe,
ens.
Maar ook sosiale faktore (stand, kultuur). skep 'n gebruiksomlyning vir uitdrukkinge, wat egter in baie gevalle saamval
met oorsprongsterrein, maar nie noodsaaklik nie. So is die
rykdom van uitdrukkinge vir slaan beste aan bloei in kleurlingkringe, waarby nog kan gevocg word o.a. dooiperd (eeten dansparty : Perel, Willowmore}, sy Pakaters maak ( = flikkers maak), jy sal nie hier nie (dit sal jou nie geluk nie),
-voetoog (konstalbel}, donkerbek (geweer), hy het allerhande
geite (grille), wel atigelei van die agtei'IVoegsel-geid soos in
malgeid, luigeid, sleggeid, ens. Ander weer soos hoi polloi
hoort tuis in studente- en kultuurkringe. By laasgenoemde
sluit aan dop of sak (in 'n eksamen), 'n blom 'l)'taak (van enige
voortreflike daad: Bloemfontein, Edenburg), gabbat (vry), terwyl uitdrukkinge in verband met ontgroeningsgebruike aan ons
hoer-onderwysinrig tinge vermenigvuldig en 'n bepaalde studente-atmosfeer as lewenskondiesie nodig het. By skoolkinders
!hoort tuis: lyk soos 'n treursPel in sewe bedrywe (treurig:
Boshof); terwyl vir sla kry in Edenburg bekend is afgestof
word, Pasella kry, ' n buiging maak.
Ook is tussen ou en jong mense 'n duidelike lyn te trek
ten opsigte van spreekwoord en -wyse, ens. Hier kom eerste
in aanmerking die g roter omvang van Bybelse uitdrukkinge
by ou mense, wat by die jeug verminder. Ten twede geld dit
van uitdrukking_e wat aa n verdwyn is. In die Vrystaat byv.
is by ou mense nog heel gebruiklik kanonskoot sonder ka:e el
(lawaai maak, kla sonder grond : Boshof, Brandfort), 'n -v. d.
Walt-skoot skiet, sy doppie het afgeklap (dreig sonder om .i ets
te doen), ens. By die jong mense weer is in swang uitdruk1dnge soos : gaan yster-vark slaan (vry), kaas eet (meer Eolands , ook bekend Vrystaat), gaan bou, kas 'Verskuiw;e, in iemand se slaai krap, die bak aangee (almal uitdrukkinge .vir
'Vry en meestal lokaal).
Gedurige oorgange uit een sfeer na 'n ander kan hierby
opgemerk word, byv. blad steek, hy hou hom latjiebeen wat
uit 'n plat spraakgebruik, heel waarskynlik uit kleurlingsfeer,
hul pad vind tot 'n ontwikkelde maatskaplike groep met 'n
bepaalde gevoelsnuanse.
Detailstudie van bepaalde gevalle
sou in ons teenswoordige taalstadium seker lig werp op vraagstukke van algemene belang.
Spreekwoorde en -wyse behoort tot die beweeglikste bestanddele in die taallewe d.i. hulle is vatbaarste vir g ebieds-
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uitbreiding. Klank- en sintaktiese verskynsels kleef veel vaster aan die streek waar hul oorspronklik ontstaan !het. Maar
selfs die so gemaklike oorplanting van woorde na ander streke
word oortref deur die spreekwoord-'n proses wat deur 'n menigte kultuurfaktore bepaal word.
Tog staan teenoor die
!haastige verspreiding van 'n voorspoedige spreekwoord of
-wyse weer baie gevalle van streekvaste uitdrukkinge. Versprei hy maklik, hy verdwyn ook maklik, egte trekvoel wat hy
is. Maar as onderdeel van die woordgeografie is die gebiedsbepaling van die spreekwoord-in ons geval die suiwer Afrikaanse in die eerste plaas--taak van di·e taalvorser. Vir die
gebiedsbepaling is onontbeerlik die sistematiese medewerking
van 'n ruim aantal ondersteuners wat hul aantekeninge ter beskikking van 'n deskundige wil stel. Op grond van so ingewonne materiaal kan eers, ook maar in bree omtrekke, die omvang van elke bepaalde uitdrukking vasgestel word. Daarby
sou dit deurgaans nodig wees om daarop te let of die aanwesigheid van 'n uitdrukking erens nie maar 'n tydelike of sporadiese verskyning is nie, wat daar gebring is van elders as gevolg van verhuising of kultuurinvloed en wat na 'n tyd mak·
lik ~n verdwyn, m.a.w. ag sal moet gegee word op die graad
van gebruiklikheid en die gebruikers, byv. of die uitdrukking
meer by ou mense as by jong mense voorkom.
In hierdie werk is wei aandag geskenk ook aan sodanige
In 'n
ondersoek, maar aileen met heel beperkte middele.
moontlike twede druk hoop ek om op vaster grondslag te kan
bou.
Somtyds bly 'n spreekwyse beperk tot 'n famielie, of 'n
klein groepie mense wat in 'n bepaalde buurt woon, of hoogstens tot 'n seker streek. In afgelee gebiede soos Namakwa·l and, Griekwaland, noordelike Transvaal, ens., sal uitdrukkinge wei vir 'n lang tyd tot die streek van ontstaan beperk
bly. Teenoor uitdrukkinge wat oor die hele taalgebied gangbaar is, soos agteros kom oak in die kraal, noustroP-trek, ens.
!itaan ander wat oor groot uitgestrekthede ibekend is, maar
nog lang nie oor die hele gebied nie. Daar is op te merk dat
die Boland met sy wyn-, vrugte- en graanbou en met sy eie
geskiedenis 'n kern van uitdrukkinge !het, wat wesenlik verskil van die van die binneland wat weer uitgebreide voorraad
in verband met jag en veeboerdery oplewer. Bolands is byv.
in die bak: spit, in die bak raak, moesoep spit, ja, ens., by iemand pamPerlang, met snaar en stramboel, hardepad kry, hy
kan nie bokko·m braai nie, lank byv. geld lank, ens. Vir die
binneland (meer bepaald Vrystaat, Transvaal en noordelike
Kaapprovinsie) geld byv. iemand opdreun tot by oom Daantjie

13
in die kalw'erhok, tromp-op looP, baken steek (van 'n perd afval), hy het naby die' strooihuis omgedraai, sy jaJS is die wiel,
'Vleis· braai 'VOor jy die bok skiet, die koteie loop in die swart
brand) koffie drink sonder melk 1 ), jy mO:et die koffie drink
soos di~ kan hom skink, ens.
Voorbeelde van enger lokale gangJbaarheid is : gepikke·
waan (nie reg wys nie, gekontamineer uit gepik en 'n speling
op pikkewyn: gehoor Daljosaphat en Tulbagh, en onlangs
oorgeplant deur 'n onderwyser na Boshof, O.V.S., waar dit
by die jeug in swang is); gogga tik (dans :Ladybrand), boe·remakietie (vir bruilof, uit Sesoetoe : Fouriesburg), oom Will em 'V.
H eerde.n is ook onder ons (sterk man : Cradock), ek was amPer KaPaailand toe of ek het amPer oor die rooi bult gery (was
amper dood: Edenburg), hy kry nog sy Donderdag (sal sy
dreuning teekom: Win:burg), hy het sy wit 'Vere gewys (weggehardloop; beeld afkomstig van die mannetjie-volstruis :
Philippolis), sy rieme is dertien (geldsake agteruit : Boshof),
more na die koffiekan (gewoonlik gese teen 'n nuuskierige kind :
Paul Roux), e-k sal hom aanhaal soos Blom 'Vatnmelewe
die hond aangehaal het (by draadtrek gewoon, na aanleiding
van 'n sekere BJorn wat sy bond wreed opgehang het: Kestell),
tussen die bye maar nog nie by die koek nie (byna geluk;
Paul Roux), hy is goed om 'n ryk man se dood te gaan haal
(van 'n langsaam persoon : Kestell-om die dood te gaan haal :
Bethlehem), my pype is toe (geld is op: Vredefort), ens.
Of spreekwoorde ens. tot 'n enger gebied sal beperk bly
en of hul sal voortgeplant word na ander streke, hang af van
verskeie faktore wat ek bier kortlik wil uiteensit.
Afgesien
van inherente eienskappe van vorm en inho_ud, is dit veral kulturele en ekonomiese faktore soos opvoeding, onderwys, pers,
literatuur, verhuising, verkeer ens. wat gunstig is vir gebiedsuitbreiding. Miskien moet in ons land opvoeding en onderwys
besonder !hoog gestel word as oorplantingsmiddele. Op die
terrein van uniwersiteit en sentraliserende skole kom 'n mag
van streekuitdrukkinge ongemerk in die bree stroom om meegevoer te word tot 'n ruimer lewensbestaan. Voor die AngloBoeroorlog was dit die Boland met sy opkomende onderwysinrigtinge soos in Perel, Stellenbosch, Wellington, ens. wat,
gevoed nit alle dele van die land, die kondiesies geskep bet
vir gelykmakende werking in die algemene taallewe, en daarom ook in die eerste plaas in verband met die spreekwoordeskat.
Dat menige Onderveldse uitdrukking in die Boland
langs die weg gaan posvat bet, is ontJwyfellbaar; vePgelyk byv.
uitoorle. Daat'ent·ee is seker heelwat dronkenskap-terminologie
1)

Ook Bo·l ands S·Onder s w a r t.
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op die manier na die binneland gedra.') Op die oomblik is
g deurdat elke Provinsie
hierdie toestand aanmerklik gewysi<
binne sy eie grense sentraliseer, hoewel selfs nou nog oorgenoeg geleentheid vir uitwisseling en uitbreiding bestaan. Van
hier uit gaan die gevormde jeug na aile dele en buurtes om
die lewenstaak te aanvaar.
En die spraak van die geleerde
persoon laat hom gelde. Hoeveel gunstiger sodanige faktore
is in ons land, blyk dadelik by vergelyking met Europese Iande waar die spraakinvloed van geleerde mense by miljoenebevolking van heel geringe betekenis moet wees. 'N onderwyser wat hom in ons land in 'n afgelee streek laat gelde, kan
heelwat nuwe bloed in die taal van sy omgewing indra, wat
des te makliker is weens die groot eenvormigheid van oils taal.
Die skoal sal in die toekoms 'n groot faktor wees vir verspreiding van uitdrukkinge, nie net daardeur dat spreekwoorde en
uitdrukkinge as stof vir taalonderwys gaan diens doen nie-iets wat aileen kon gebeur nadat Afrikaans as taal in ons skole
ingevoer was-maar indirek deur di·e leesstof, di·e ruimer gebruikmakinJ van Afrikaanse letterkundige werke. 'N veel~elese hoek sal in hierdie opsig 'n vrugbare uitwerking h~.
Watter diep spore het die Bybel dan nie op ons taal nagelaat
nie! Die betekenis van die koerant mag hierby ook nie vergeet word nie. Is die skool bemiddelaar vir die jeug ,, die koerant met sy korrespondensie veral is 'n groeiende krag tot algemeenmaking van uitdrukkinge by die volwassene. Van af
1917 is daar 'n duidelike versnelling van tempo in ons Afrikaanse lboekproduksie. Met ons opkomende boeklhandel word
leesstof deur die hele land versprei, en spreekwoordelike wendinge kan daar inslaan waar hul vroeer nie tuis was nie. 'N
voorheeld hietwan is Celliers se ek hou van 'n man wat sy man
kan• staan wat in hierdie vorm tenminste deur lektuurverspreiding algemeen geword het (die laaste deel sy man (kan) staan
was natuurlik in die taal gebruiklik) . 'N ander voorbeeld
is Ou-President Reitz se plesier is nes 'n jong komkommer,
as jy .hom Pluk, vrerlep hy sommer wat deur lektuur en voordrag (debatsvereniging) algemeen bekend geword het.
En
daarom is dit vooruit te sien dat mefdie groei en verspreiding
van ons letterkunde die grootpad sal gebaan !Word vir die algemeenwording van uitdrukkinge wnt Of lokaal Of indiwidueel
sou gebly het.
1
) Om op 'n bepaalde geval van .spraakbe1nvloeding te wys, mag
ek aansJtip dat ek in .my jeug byna uitsluit·e nd rmet skoolmaters uit
aile dele van rS.A. intiem omgegaan ihet in U.a•Jj,osapihat met die
g eV'o.l g dat ander uit die .omg'ewing rmy ·s praak as 0JlJder ve1ds lbestempel ihet.
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Maar daar is nog ander oorplantingsmiddele van groot belang soos verkeer en verhuising. 'N groeiende spoorwegnetwerk vergemaklik die verkeer, skep marke en bring beweging
ip 'n anders dooierige streek, nee meer, vorm bevolkingsentra
waaraan bevolking-verskuiwing moet voorafgaan.
Verhuising, indiwidueel of groepsgewys, gaan gedurig aan. Soms is
dit rein treklus, of ekonomiese vooruitsigte, dan weer die nood
wat dikteer.
Met die intrekkende beweging na die binneland het natuurlik die destyds bestaande taalskat meegegaan.
En die
Grote Trek later was uitnemend geskik vir deureenmenging
en uitwisseling van taalskat en uitdrukkinge.
Saamlewe in
een kamp of tenminste in enger omgewing van mense uit uiteenliggende streke was die beste middel vir verspreiding en
bestendiging van sulke uitdrukkinge wat by later uiteengaan
dan in verskillende rigtinge kon meegedra word.
N a die
Grote Trek is daar onafgebroke verhuising van die Boland en
Kaapprovinsie na die Noorde gewees, nie net na die goudsentra nie, maar verhuising na 'n nuwe landelike woongebied.
Groepsgewyse vetihuising soos van Wellington na Montagu
'n sestig jaar gelede gee geboorte aan nuwe gemeenskapsentra
met al sy spraakeienaardighede wat as suurdesem kan verder
werk. Hierdie soort verhuising is vandag nog net so populer
soos vroeer, en sal wei nie maklik uitsterwe nie. Daar trek
byv. jaarliks talle famielies uit die Vrystaat na noordelike
Transvaal of R'hodesie .
Daarby kom verhuising van groter omvang. Daar is byv.
uitsakking van bevolking van seker distrikte na ander gebiede
met beter landbou- en veeteeltkondiesies. Dit is dan vir 'n
groot dee I ten minste die gevolg van droogte. ')
Uiteindelik is daar die toevloed op groot skaal van die
platteland na die stede en ander saamkomterreine soos die diamantdelwerye- '\terskuiwinge wat in di·e laaste twintig jaar
sterk toegeneem het.
Ook het ons volksgeskiedenis vrugbare omstandighede van
enger ·v erkeer geskep, so die Boeroorlog. Nie aileen die
kommandolewe nie, maar saamlewe in groot getalle van indiwidue uit die verskillende streke in die konsentrasiekampe en
van bannelinge op eilande en elders het seker sy deel bygedra
tot die verspreiding van uitdrukkinge.
') Aansienli:ke !Vermindering van lblanke rb evolking in die middellandse distrikte van die Kaapprovinsie is sedert 1904 gekonstateer.
Leersaane informasie lbevat in rhi.erdie verband die F '1 n a 1 e R a pP o r t v a .n d i e ID r o o ,g It re~o n d •e ,r s o (( ·k~K o m m i s s i e
( 1923) . Kyk aldaar blss. 34-36 en die .g rafiese voorstelling fig. r.

/
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Al hierdie beweginge van indiwidue, famielies, groepe, al
hierdie vermenging van bevolkingselemente met gevolglike in•
tieme verkeer, is van onbepaalbare betekenis vir die Afrikaanse taal, maar vera! vir verspreiding van woordeskat en spreekwoordelike wendinge van die grootste gewig. So groot skommeling by so dun bevolking is instaat om 'n moontlike lynof sirkelvastheid van vroeer uit te wis en die gebiedsvraagstnk
ingewikkelder te maak.
Die teenoorgestelde is op te merk in die ·N amakwalandgebied waar haas geen indringing van elders plaasvind nie en
waar die taal 'n duidelike kenmerk dra as gevolg van isolasie
en invloede wat daar vroeer gewerk het of nog werk.
Met hierdie verskuiwingsmomente en kultuurfaktore voor
oe sal die taalvorser heel versigtig moet wees. Hy sal toevallige verskyning van stabiele verskynsels moet skeie, sY
materiaal van verskillende gesigspunte uit sorgvuldig moet sif
alvorens tot gesonde gevolgtrekking te kom. En dit is 'n arbeid wat aileen deur deugdelike organisasie en betroubare
kragte kan aanvaar word.
~wessies van betekenisonrwikkeling en variasies sal eers
reg in samehang met die vra "~stuk van gebiedsomvang kan
behandel word.

HOOFSTUK 11.

ALGEMENE BESKOUINGE.

Taalontwikkeling van sinlik tot abstrak.
Die lewe van die taal is so onoplosbaar saamgegroei met
die mens en die maatskappy, dat die een ondenkbaar is sonder
die ander. Nie aileen praat nie, maar ook dink is 'n onmoontlikheid sander taal. Die dier dink ook in 'n seker sin, en die
kind voor dit woorde kan se, maar sodanige dink of liewer bewussynstoestand is soos betrokke lug, 'n eentonige gesigsveld,
'n bleek egaalheid van voorstelling. Bewuste dink van die
normale mens egter, toegerus met die ganse omvang van sy
taalskat, is soos 'n helder omlynde landskap, beeld van lig en
vorm en kleur. W at die vaagheid van die kind se v'o orstellingswereld langsamerhand so omskep tot die helderheid van
gesigsveld wat die geestelik volgroeide kenmerk, is die taal'n proses waarby dan ook sy uitgroeiende geestesvermoe gedurig vernuwend en verrykend op die taal terugwerk. By die
enkeling sowel as by die maatskappy is groeiende taalvermoe
identies met geestesontwikkeling. Maar hoe verder die gees
ontwikkel, hoe albstralct.er, hoe bleker word die dinkinstrument
wat by sy ontstaan in die ver verlede nog getintel het van
frisheid, jonk en kragtig, soos die ras self. Want daar, in di~
primitiewe toestand het haas elke woord 'n voile realiteit voor
die gees geroep.
Die mens is 'n stoflike wese wat al sy indrukke uit die
sinlike wereld ontvang langs sinlike kanale. En daarom sal
sy taal, so gewortel in en opgegroei uit die sinlike werklikheid, in enige tydperk van die ras- of indiwiduele bestaan deur
beelde gedra worq; sal hy by vertolking van sy abstrakte voorstellinge opnuut weer verfrissing kom soek by die oerlbron
waaruit die taal opgeiborrel het. En waar geerfde beeldspraak
onbe·wus meev:loei in die daaglikse verkeer tussen mens en
mens, sal die redenaar of digter, aldeur daarop uit om emosie
gaande te maak, bewus gryp na die beeld, na die skilderagtige uitdrukking. Dit is dit wat, naas die hoogheid van
inhoud, die redevoeringe van Kristus tot onverganklike literatuur stempel.
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Of dit nou geskied in geerfde vorme, dus onbewus, of ia
nuwe vorme, dus bewus, dit bly onmoontlik om ons gedagte
uit te druk sonder beeld. In die voorafgaande sin kom voor
die woorde: gedagte uit te druk, waarby nie noodwendig aan
die mondelinge proses hoef gedink te word nie. En al dring:
die sinlike element daarin nie meer deur tot ons bewussyn nie,
weens veelvuldige gebruik, berus die verstaanbaarheid van die
woorde tog op die sinlike voorsteUing om iets uit sy verborge
posiesie te stoot of te druk, hier toegepas op so 'n onsinlike iets
as gedagte.
Maar selfs die woorde wat vandag by ons aileen abstrakte
voorstellinge wakker roep, was in 'n vroeer taalperiode draers
van sinlike voorstellinge. 'N woord soos voordeel is ten minste nog maklik ontleedbaar, maar die klankbeeld rein byv . .
behalwe dat ons daaraan 'n bepaalde betekenis heg in 'n bepaalde verband roep niks sinliks voor die gees nie, In diE\
Griekse xefvw
(oordeel, kies, onderskeie) is so iets van die
oorspronklike betekenis wat eers duidelik word by vergelyking
met Lat. cribrurm, 'n sif, waarvan die eerste deel ooreenstem
met die wortel van rein, terwyl die woord in Duitse dialekte
langs die Ryn en in Switserland beteken : fyn gemaal, gesif.
Die grtndbetekenis is dus gesif, waaruit die bet. skoon, van
onreinigheid gesuiwer, maklik kon ontwikkel. By die sien of
hoor van die woord huwelik sal daar by verskillende mense
verskillende assosiasies opgewek word, maar die woord self sou
vir iemand wat dit nie ken nie, geen greintjie aanskoulikheid
vertolk nie. In 'n vroeer taalperiode toe die samestelling nog
.jonk was, en elke deel ook nog 'n afsonderlike bestaan gehad
het (gesteld dat dit ooit die geval was), sou die woord wei vir
elke lid van die gemeenskap net so verstaanbaar gewees het
na sy oorsprong soos vir ons byv. mo.edertaal. Want in die
eerste deel (vgl. Ohd. hUeih met M- uit htu- uit*Mwa-, by
htwo, --a maritus, uxor, waamaas ook Got. heiwar- in heiwafrauja huisheer) 1 ) sou die grondwool'd nog heel duidelik gewees het, en nog meer die twede deel met sy betekenis: sang,
lied. Wat 'n afstand origens tussen ons verbleekte huwelik
en die beeldryke kvan-fang van die ou Skandinawiers!
Wat waar is van rein en huwe.l ik, geld ook van 'n menigtf'
ander woorde, nee meer: feitlik van ons hele taalskat. Behalwe 'n beperkte groep van woorde, hYIV. die ww. is (w·a s) en
voornaamwoorde, sekere voorsetsels, ens. wat hul, moontlik by
gebrek aan !historiese insig, nie tot konkrete clemente laat herlei nie, is ons hele taalskat uit sinlike voorstellinge voortge1) V:ir Ndil. ih uw<e- i.p.:v. lh'.i- Van !He1ten, T

i.i dsclh.

13, 214.
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vloei. Die taal van ons Germaanse voorouers was dus veel
meer deurskynend as ons syn, omdat hulle nader gestaan het
aan sy oorsprong en op 'n laer trap van geestelike ontwikkeling. In die taal van primitiewe volke is die sinlike element
derhaliwe sterk verteenwoordig. Hoe meer die beskawing en
geestelike ontwikkeling t·oeneem, hoe abstrakter die voorstellingswereld. As 'n minder ontwikkelde byv. die uitdrukking
die boek is in die druk hoor, sal die \·oorstelling van 'n drukpersmasien by hom opgewek word (wat in hierdie geval bewys
is), terwyl by 'n hoer ontwikkelde 'n vaag, minder sinlike
voorstelling sal opkom van 'n boek wat nog in voorbereiding
is vir publikasie.
Om dieselfde verskynsel van 'n ander kant te belig, wil
ek herinner aan die wyse van tyd- en afstandmeting by natuurvolke. Hier word in die reel tydsbegrippe deur die sirkelgang van die maan bepaal, dus so en soveel mane gelede,
van watter feit Multatuli gebruik gemaak het in die verhaa]
van Saidjah en Adinda. Maar ook 'n vername gebeurtenis in
die nasiebestaan (byv. oorlog) kan as tydbaken diens doen, iets
wat daagliks by aile volke voorkom, om van tydbepaling op
grond van indiwiduele of famieliegeskiedenis nie te praat nie.
Tereg laat Shakespeare dan ook in Romeo en Juliet sy konkreetdenkende Nurse tydsduur bepaal van af 'n seker gebeurtenis; en so ook Bredero in Moortje. Afstandmeting by vader
Homeros met die boogskot vind sy weerklank in ons alledaagse SO'Ver jy met 'n klip kan gooi, of met 'n geweer kan skiet.
terwyl Afrikaners vroeer meer as nou die gewoonte gehad het
om afstand aan t~ dui met die duur van 'n pyp tabak. Teenswoordig word op die platteland die los berekening soveel u,ur
tePerd of met die kar vinnig verdring deur myle, wat sy oorsaak vind in die toenemende gebruik van motorkarre. Maar
die diepte van 'n rivier dui die boere nog altyd doeltreffend genoeg aan met kniedi:ep, onder die pens, by die saalklappe, onpassabel.

Herwinning van Beeld.
Gaan daar dus in die loop van die tyd heel veel oorspronklik sinlike voorstelling verlore deurdat die taalskat onder die
invloed van gebruik, van die faktore van klank- en begripswysiging, sy frisheid en aanskoulikheid prysgee en kleurloos
word, so is die ewig-jeugdige krag wat in die menslike spraak
lewe, onoplhoudelik besig om nuwe vorme te skep vir bestaande gedagtes, nuwe kledingstukke om dieselfde ou liggaam te
dek of aan sy veranderde vorm aan te pas. Die natuur, die
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groat, ryk lewe, vorme van die menslike bestaan, lewensbedryf en -omstandighede, die verhouding van mense tot mekaar, hied gedurig die moontlikiheid vir nuwe inkleding van
gedagte, lewer die stof waarmee die menslike gees sy beeldspraak vorm om so lewendigheid te verleen aan wat anders
in kleurlose alledaagsheid moet meegedeel word. Vandaar
'tJOet, rug, nek, maanhaar, toegepas op 'n berg; hoof van 'n
skool; arm van 'n stoel; vandaar randeier v.i r 'n dame wat by
'n dans of 'n dergelike geleentheid nie genoeg attensie kry
nie; vandaar al sy skapies (veetjies) is nie in die kraal nie of
al sy varkies is nie op hok nie met betrekking tot iemand wat
in sy maniere afwyk van die normale; vandaar dat iemand wat
hom ongevraag in 'n gesprek meng oak sy stuiwer in die armbus (-beurs) wil gooi, ens.
Spreekwoord en spreuk en verwante vorme daarvan soos
sPreekwyse of sPreekwoordelike uitdrukking omvat 'n onuitgutlike terrein waarop die volksfantasie ten opsigte van die
taal werksaam is. Van hier uit syfer nuwe lRwe en aanskoulikheid aldeur die taalskat binne, en dis aan hierdie treffende
beelding wat die spreekwoord in hoofsaak sy populariteit dank
en waardeur dit tot algemeen gebruiklike taalgoed verlhef word.
Tog is die aanwes~gheid van beeld nie 'n wesenlike voorwaarde
vir so 'n algemene spreekvorm nie, vgl. die mens wik, maar
God beskik; lands wys, lands eer. Maar om sonder beeld algemeen te word, moet so 'n formule hom onderskei deur ander
kenmerke, of 'n treffende waarheid of wat as waar aangeneem
word, inhou. Hieroor word egter later gehandel. In suiwer
Afrikaanse spreekvorme wat hul gewoonlik as spreekwyse of
spreekwoordelike uitdrukking openbaar, staan die beeld op die
voorgrond.
Bring spreekwoorde ens. nuwe lewensbloed in die taal,
hulle kan ook op hulle beurt verbleek en verdor tot houterige
formules wat aileen nog, soos elke gewone woord, 'n seker
betekenis vertolk. Dit gebeur deur gelbruik, of deurdat die oorspronklike beeld nie meer verstaan word nie, ontleen, soos dit
mag wees, aan lang vergane lewenstoestande (iemand in die
steek laat) ') of aan 'n moontlike gebeurtenis wat nie meer kan
nagespoor word nie. Daarentee kan die oorsprong van 'n uitdrukking duister wees (soos Afr. iemand se hand in die a.s
slaan), maar tog nog genoeg suggestiewe krag he om as lewende
beelding gedurig weer tot bewussyn te kom.
Of 'n spreker nou by vertolking van sy gedagte gebruik
') Die •o orspmngsterr.e in van !hierdie uitdrUJkking is onseker,
'Vandaar tvers•k ei.e 'V·e rklaringe.
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maak van 'n sPreuk (die mens van 'n vrou gebore is kart van
dae en sat van onrus) wat, van 'n skrywer afkomstig, 'n waarheid bevat, maar minder gangbaar is by die volk; of van 'n
spreekwoord ( ou lief de roes nie), vaste, selfstandige fornnule
wat 'n volkome geheel vorm; of van 'n sPreekwyse (uit iemand
se vonke bly, jy moet uit my vonke bly), >'e randerende, onselfstandige formule wat eers in sintaktiese verband tot sy reg
kom; of van 'n sPreekwo·o rdelike woord (volstruismaag)-hy sal
altyd die hoorder tref deur bceld of kernagtigheid van scgging
of sekere vormeienskappe wat, trots die algemene gangbaarheid
van die uitdrukking, die eentonigheid van sy taal verbreek en
met frisheid van kleur versier.

Begripsbepaling.
Oor die begrip sPreek1.voord is veel geskryf en meer of
minder bevredigende definiesies opgestel. Dit is nodig om te
let op die kenmerke van die spreekwoord, waaruit dan vanself
die vraag na moontlike grenslyne tussen verskillende tiepes
van spreekwoordelike vorme sal ontstaan.
As kenmerke van die sPreekwoord kan geld : gangbaarheid in die volksmond; innerlike en uiterlike vormeienskappe
wat dit bo alledaagse prosa verhef (veredelde vorm); didaktiese
strekking (meedeling van lewenservaring, lewenswysheid,
waarskuwing, ens.); 'n vaste, selfstandige geheel wat sintakties onafhanklik en onveranderd verskyn,
byv. baie hande
maak ligte werk.
Die enigste onderskeiding tussen sPreekwoord en sPreuk
is dat laasgenoemde, in eintlike sin opgevat as afkomstig van
skrywers, lank nie dieselfde gangibaat.heid geniet in die volksmond nie. Ook word 'n sPreuk deur te groot omvang verhinder om popull~r te word. 'N sinryke vers van verskeie reels
~ord moeilik gangbaar as spreekwoord. Hieruit blyk dadelik
dat die grenslyn tussen sPreekwoord en sPreuk vlottend is.
Vandaar verskil van opvatting oor bepaalde gevalle in spreekwoordvetsameling e. Afgesien van B)'lbeltekste kan ons die
sPreuk as tiepe in Afrikaans verwaarloos.
Oorspronklike
spreuke is in Afrikaans spreekwoorde geword, vgl. die rympie:
eet wat gaar is, drink ·Wat klaar is, ~preek wat waar is.
Die spreekwyse (gesegde), in Duits sprichwortliche Re..
densart genoem, is net so gangbaar soos die sPreekwoord,
maar mis die veredelde vorm, hoewel innerlike vormeienskappe
byv. ironie (met Jan Tuisbly se kar ry) en beeldspraak aanwesig kan wees. So gou egter rym of parallelisme voorhande is,
waardeur 'u uiterlike veredeling tot stand kom, kan geen
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sprake w.~s van spreekwyse nie. Ook ontbreek by ditsPreekwyse die didaktiese strekking.
Sy mond verbypraat,
iemand in die nek kyk, met sy hand in die harP- sit, hom nie
laat ken (aan 'n sieling) nie, ens . is vry van aile lering-verstrekkende motiewe. Dit is in hoofsaak waar, maar is· dit altyd
waar? Vol'gens Seiler is die verandering van 'n spreekwyse
deur inmenging van 'n didaktiese element die oorgang tot 'n
spreekwoord.
Wanneer dus die spreekwyse sich zwischen
zwei Stuhle setzen verander word tot setze dich nie zwischen
zwei Stii.hle dan is laasgenoemde 'n spreekwoord weens die didaktiese element. Die spreekwyse 'n kat in die sak koop sou
dan spreekwoord wo;rd in die vorm moenie 'n kat in die sak
koop nie. En so word hierdie en dergelike gesegdes wel gebruik, maar tog heel min in vergelykillJg met ander aanwendinge, en daarom beantwoord dit nie aan die gangbaarheidskenm erk van 'n spreekrwoord nie, net so min as byw. 'n mens mod
oPPas om nie 'n kat in die sak te kooP nie. Beter lyk dit my
om sodanige gebruik van 'n sPreekwyse as een van die wis~e
Iende aanwendingsmaniere daa11van op te vat, waardeur dan die
didaktiese element as onderskeidingsteken nie meer absolutP
geldigheid het nie.
Maar hoe staan die spreekwyse teenoor die kenmerk van
'n spreekwoord as selfstandige geheel (Seiler : des-i~sich
geschlossen-Seins) wat hy origens as reine uiterlikheid opvat?
Hierby word natuurlik ruimte gelaat vir variasies, terwyl die
skrywer, geoordeel na Duitse voorbeelde, uitdrukkinge soos
mooi skoot ! jou daring ! onder spreekwyse inry, hoewel ons
hier kan vra of 'n sodanige tiepe met sy onveranderlikheid dan
nie beantwoord aan die kenmerk ,des-in-sich--g~eschlossen
Seins" nie? Gevalle soos grootpraat is niemand se maat, die
sieke dra die gesonde, ens. is as spreekwoorde duidelik genoeg
onderskei van ander soos met die d,e ur in die huis val, iemand
oP sy plek sit (ek het hom gou oP sy Plek gesit), oor die tou
traP (hy het oar die tou getraP, hy trap makli k oar die tou),
iets holrug ry (daardie ekskusie is al heeltemal holrug gery),
ens. wat in verskillende verband verandering ondergaan.
Maar is hierdie duidelike grenslyn altyd aan te wys? Seiler
beweer dat sprichwortliche Redensar.ten (spreekwyse) ,lbei ihrem
Gebraudh der Einsetzung eines Satzgli.edes bediirfen, ohne
welches sie unvollstandig und sinnlos sind :
Es geht ihm
(wem ?) ein Licht auf, .. .... ... ... In den meisten Fallen muss das
Subjekt des Satzes in die Redensart eingesetzt werden, urn sie
vollstandig zu machen: Er (wer ?) hat Lehrgeld zahlen miissen,
liisst fiinf gerade sein, hat etwas aufs Korn genommen, hat das
Pulv er nicht erfunden." Dus hyv . die laaste geval (in Afr. v•er-
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taal : hy het nie die buskruit uitge-vind nie; Ndl. hij heef~
het kruit niet uitge-vonden) wat met betrekking tot bepaalde
wisselende persone telkens so en on-veranderd gebruik word,
sou nie as spreekwoord geld nie ! En daarom sou dis bo my
-vuurmaakPlek, al helP dit nie dan troos dit tog, ens. geen
spreekwoorde wees nie, daar inplaas van die voornaamwoorde
bepaalde elemente ter verduideliking ingevoeg kan (moet)
word, wat verskillend sou wees n a gelang van gebruik! Maar
die atmosfeer tussen hoorder en spreker maak tog so 'n invoeging ter verduideliking oorbodig. En tog is laasgenoemde
gevalle lang nie so twyfelagtig soos oorgange van die tiepe
die koP laat hang tot hy laat die kop hang (Ndl. hij laat het
hoofd hangen) nie. As hierdie tiepe voor die voet as sPreekwyse moet opgevat word, dan is 'n omvangryke deel van Harrebomee se lywige versameling spreekwoorde geen spreekwoorde nie. Ek glo self dat Harrebomee te ver gegaan het. Maar
die vraag is in elke bepaalde geval, hoever die afgeronde aanwending van die spreekwyse al tot geykte gangbaarheid uitgegroei het. Ons het hier met grensgevalle te doen. Van die gras
af wees (hulle was amper -van die gras af), baadjie uittrek (die
twee het am.per baadjie uitgetrek), ens . le duidelik nog binne
die gebied van die sPreekwyse.
Maar tussen vaste spreekwoord en los spreekwyse in staan byv. dis bo my -vuurmaakplek,
so reeds geykte gangbaarheid, hoewel jy ook kan se dis bo my
(hu lle, Piet se) -vuurmaakplek of die boek is bo my -vuurmaakplek. Na uitskakeling van die toevallig in afgeronde vorm
aangewende spreekwyse ly k my 'n grensruhriek wat ons kan
noem on-vaste spreekw oorde, noodsaaklik.
Nog ,moeiliker is dit om algemeen geldige grenslyne aan
te wys tussen spreekwyse en metafor, spre,e kwyse en sPree k,woordelike woord waar ek onder laasgenoemde wil verstaan h~
enkelwoorde of samestellinge of meer ledige eenhede (trap.
geswawel, touwys, kriPP erd, klipkristen, 'n aap op 'n bokstert) wat in verskillende verband in spreekwoordelike gebruik
optree.
Op ge-vleuelde woorde wat volgE>ns sekere beginsels by
een of ander behandelde rubriek kan ingery word, en om begryplike redes in Afrikaans hoogs selde voorkom, hoef ons
hier nie in te gaan nie. 1 )
1
Daar lhieelwaJt verskynsels hy aile vorme ,van .5'preekwoordelike
)
uiting in aanmerking kom, is veelal ge!bruik ge:maak :van 'n woord
soos u i t ·d ·r u k k i n ~ of wending as alge:mene :b enaming,
waar dit nie op die tegnies.e ge!brui'k van .terune aanlkom nie.
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Ontstaan van Spreekwoorde, Ens.
Die hele gebied van uiterlike en innerlike bestaansvorme
lewer die stof vir die vorming van die spreekwoord. As 'n
natuurlike produk kom die spreekwoord te voorskyn uit (1) die
uiterlike lewensomstandighede van 'n volk : geaardheid van
land en bodem, diere en plante, lewensbedryf (landbou, veeteelt, skeepvaart, vissery, ambagte, industriee, verkeersmiddele), maatskappylewe, huislike en fami·elielewe, sedes en gdbruike; en (2) sy geestelike gesteldheid: godsdiens, volksgeloof,
sprokies, £abel, lewensbeskouing. In 'n volk se spreekwoordeskat voer 'n verhoogde bestaan die uitkoms van sy lewenservaring, van sy waarneminge oor die mens like karakter, van sy
sedekundige wysheid; daarin is vasgele menige lewensreel en
waarskuwing, vermaning tot geduldbeoefening en menige vertrootsting vir die beproefde en gebroke !hart sowel as wense en
~deale; daaruit spreek tot ons menslike geworstel met die lewensomstandighede sowel as maatskaplike teenstellinge; daarin le opgeslote herinneringe aan nasionale lotgevalle, aan
maatskaplike instellinge lang al ondergegaan; maar daaruit
bruis ook op die volk se lewensvreugde, die werksaamheid van
ay verbeelding, sy vernuf, skerpte van waarneming, sy oordadige skerts-, spot- en plaaglus, sy onversadigde neiging tot
oordrywing, sy amper kinderlike genot om uit- of inwendige
gebreke van die medemens bloot te stel; daarin skitter sy humor en ironie.
Weerspieel die spreekwoord op 'n heel besonder wyse die
volksiel, so mag ons tog nie se dat dit 'n skepping van die
volksiel is nie. Die volksiel as geheel kan so iets nie voortbring nie, omdat taalskepping 'n indiwiduele daad is. Spreekwoorde word ten opsi•g te van hul ontstaan en verfbreiding deur
dieselfde faktore beheers as woorde in die algemeen.
Die
spreekwoord of uitdrukking ontstaan as produk van indiwiduele
skeppingJ d.i. erens moet iemand, na aanleiding van 'n gebeurtenis of besonder geval, of wei oak sonder sodanige aanleiding,
aileen met eie intuiesie, die treffende uitdrukking of beeldspraak besig. Dit sal in die meeste gevalle bestaan in figuurlike toepassing van 'n bestaande uitdrukking,, vgl. tou-opgooi.
So 'n uitdrukking word dan herhaal deur ander, word populer
in die onmiddellike omgewing, om later uit te brei
na ander streke in steeds wyer golwinge, dus deur natuurlike
verwyding van gebied, of ook deur toevallige faktore soos byv.
verhuising. Dit neem egter nie weg dat dieselfde nuwe toepassing, veral by eensoortigheid van bevolking en lewensbedryf, ook in 'n ander deel of dele van die taalgebied vroeer
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of later onafhanklik kan ontstaan nie. In so 'n geval sou die
verspreiding oor die hele gebied veel gemakliker voortgaan.
Om enigsins populer te word egter moet die uitdrukking berus
op algemeen menslike of op vir die land en tyd algemeen verstaanbare .-oorstellinge. Daarom :bly seker gelukkige spreekvorme beperk tot 'n seker streek aileen. Dikwels is dit die geval wanne.er die realiteit waarop die uitdrukking berus (byv.
vissery, industrie) vir die orige gedeelte van die taalgebied
minder bekend of onbekend is; dan ontbreek die gemeenskaplike werklikheidsbodem waarop so 'n uitdrukking 'n voorspoedige loopbaan sou kan he. Maar ook dit is nie 'n vaste voorwaarde vir die beperkte heerskappy van 'n spreekwyse nie,
want toevallige omstandighede kan dikwels so 'n spreekwyse
uit sy enger omgewing verhef tot algemene gebruik, om nie
eens te praat van die invloed van onderwys en lektuur nie.
Dit sou egter verkeerd wees om die modegees aileen aanspraaklik te hou vir die snel verspreiding van uitdrukkinge. Daar
is ander faktore van inwendige aard byv. raakheid, lewendigheid van voorstelling, krag , waaronder begryp is gelukkige
saamvatting van erkende sedelike begrippe, sowel as humoristiese opvattinge in ooreenstemming met die algemene gevoel.
iDit is hier nie die pJ.ek om voorafgaande algemene beginsels nader toe te lig nie. Dit gebeur op ander plekke waar
hulle prakties en meer bevredigend kan opgehelder word.
Maar waar ons materiaal beskou wat so 'n duidelike weerglans openbaar van die volksiel, so 'n helder ekspressie is van
die volk se ervaring, is dit van belang om 'n ander veelbesproke
vraagstuk te behandel nl. die verhouding tussen spreekwoord
en volkskarakter.

Spreekwoord ens. en Volkskarakter.
'N mens sou verwag dat wanneer die taal wat ons in 'n
seker mate 'n insig gee in die sielkundige werking van die
menslike gees, hom gaan kristalliseer in vaste formul es soos
spreekwoord en spreekwyse, die karakter van die volk wat
~ulke spreekvorme geslag na geslag gebruik, duidelik aan die
lig sal tree; dat sy opvattinge, sy verhouding tot sedelike
waardes daarin 'n onmiskenlbare geluid sal laat hoor. Die
mening is dan ook herhaaldelik uitgespreek en deur die meeste
as JUts aangeneem. Sodra egter 'n ernstige ondersoek na die
juistheid van die bewering ingestel word, blyk dit dat daar heel
weinig grond bestaan vir sodanige veralgemening.
In die
S}Jreckwoordeskat van elke beskaafde volk is daar wei genoegsame materiaal waarin 'n oordeel oor sedelike waardes uitge-
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spreek word, maar die is somtyds negatief, en hoewel algemeen geword, is dit selfs in teenstryd met die volk se werklike opvatting. En dit is ook begryplik, want die spreekwoord word deur die enkeling geskep, soos ons gesien het,
deur die menigte nagese, hoogstens na die vorm gewysig, sonder om op die waarde van die uitspraak daarin vervat te let.
Die moeilikheid is verder dat daar al te maklik gegeneraliseer
word oor die wesenstrekke van 'n volk, dat die beskaafde
mensdom in hoofsaak eenders voel en dink afgesien van ras
of stand, dat internasionalisasie van kultuur die volke
sedert eeue in werklikheid baie na aan mekaar gebring het.
Die £out is dus ook te soek by die bepaling van die wesenstrekke van 'n volk; en die bepaling word om genoemde redes
uiters moeilik.
'N menigte spreekwoorde is internasionaal
geword deur verkeer en uitruiling van geestesskatte, maar ook
veral omdat die klassieke tale, by name Latyn, sedert die Renaissance so 'n groot betekenis had in alle beskaafde lande.
En heelwat spreekwoordmateriaal is langs die weg, hoewel verskillend uitvallend by verskillende volke, gemeengoed geword·
Die so uit gemeenskaplike bron geerfde idee het dan na gelang van die taalaard in eie vorme gekristalliseer. Hiervan
word 'n mens besonder bewus as jy Suringar deurlees op
Erasmus se Adagia. Om hierdie redes is dit begryplik dat
ingestelde ondersoek taamlik negatief moes uitval. So se o.a.
Mauthner') (Worterb-uch der PhilosoPhie): ,Die alte Weisheit, dass der Charakter eines Volkes aus seinen Spridhwortern
erkannt werden konne, ist nicht mehr wahr." En Seiler wat
op hierdie punt die Duitse spreekwoordeskat nagegaan het,
r.e sumeer 2 ) : ,,E.s fli.llt Z/War mancher Lichtstrahl a us den Sprieihworten eines Vo1kes auf seinen Oharakter, es werden auc'h
bekannte Oharalcterziige eines Volkes durch die Sprichworter
oder ihr Fehlen bestatigt, aber durch den Sprichworterschatz
allein kann man nun und nirgends zu einer sichern und umfassenden Kenntnis eines Volkscoorakters gela111gen."'
Hoe staan nou die Afrikaanse volkskarakter in spreekwoord en spreekwyse gereflekteer ? Sal ons hier nie weens
die isolasie van die volk 'n ander verhouding vind nie?
Saamgestel !hoofsaaklik uit Nederlanders, Duitsers en Franse
waaronder naas persone van geringe afkoms en beskawing ook
mense was van adellike afstamming, is die Afrikaan'se volk
gebore in eensame afgesonderdheid. En tot by die end van
die negentiende eeu is die platteland waar die volk se eintlike kern gewortel staan, onaangeroerd gebly deur die beskac

By .Seiler, 290.
•) Ald. bls. 1294.

1)

27

wingstrominge wat oor Wes-Europa gegolf bet. Haas nie 'n
roerinkie van die beskawingsoseaan het teen die gelykmatigheid van sy veldbestaan aangeswel nie. En in die tyd van
byna twee eeue is uit 'n handjievol stamouers 'n nuwe volk
met bepaalde karaktertrekke opgekom; het hy 'n nuwe taal
geskep met 'n eie spreekwoordevoorraad. Sou onder sulke
omstandighede dan, die samehang tussen spreekwoord en volkskarakter nie veel intiemer wees nie, nie veel duideliker tot ons
spreek as in die geval van Europese kultuurtale nie?
Teen so 'n wyse van vraagstelling mag egter beswaar
gemaak word, omdat dit die toets sou beperk tot eie spreekwoordmateriaal. En daar die grondslag van die Afrikaanse
volkskarakter te soek is by die stamouers wat uit verskillende
stamgebiede bepaalde karaktereienskappe meegedra het, behoort ons ook te let op die voortduur, moontlike verskerping
en wysiging daarvan, 'n proses waarby die Germaanse eleme-nte 'kragtig oorheersend sou gewerk het. En waar die groot
meerderheid van in Afrikaans gangbare spreekwoorde en uitdrukkinge uit Nederland geer£ is, sou bulle dus kan ingesluit
word. Maar aangesien 'n benadering van die Nederlandse
volkskarakter op grond van spreekwoorde eweneens onbevredigend moet uitval, sou dit wenslik wees om hier net met
nuutskeppinge en wysiginge rekening te hou .
As daar een trek is wat by ons volk, en veral by die
plattelandsgemeenskap, kan opgemerk word, dan is dit : 'Vertroue in die medemens, eerlikheid·
Dit is origens by Germaanse volke, by name onder Nederlanders en Duitsers, sterk
genoeg ontwikkel en so bekend dat bewyse oorbodig is. En
hierdie trek is in S .A. met primitiewe lewenstoestande en 'n
soort famielielewe op groot skaal besonder verskerp. Vroeer
byv. het die mense oor-en-weer geld geleen sonder om 'n
skuldbewys te verlang. En tog, watter spreekwoorde gee uiting hieraan? En al het in die afgelope veertig jaar 'n groot
stroom van fortuinsoekers ons land binnegedring, wat daarop
uit was om te aas op die onkunde en liggelowigheid van die
boer; en al het langsamerhand, onder dure ervaring, die boer
se agterdog teenoor die vreemdeling wakker geword (in jongste tyd ten regte of ten onregte wel dikwels ook teenoor die
eie rasgenoot wat verkeerde praktyke in besigheid aangeleer
het !), dit sou verkeerd wees om 'n uitdrukking soos dis elkeen se gouigheid, met sy aanprysing van oneerlikheid, op rekening te plaas van 'n veranderde sielstoestand by die volk.
Dit kan in die mond van die vreemdeling self ontstaan het om
sy handelwyse te regverdig, of dit kan selfs 'n kritiek wees op
duisendmaal gekonstateerde slinkse handelwyse in besigheids-
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transaksies-'n wantradiesie wat alhier bepaald deur die vreemdeling geskep is. In dieselfde lig moet 'n hele reeks uitdrukkinge in verband met oneerlikheid opgevat word (byv. hy kom
met 'n halfmaan, met 'n slag om die arm, met jakkalsdraaie,
m et jakkalsstre ke, ens.) , algemeen geworde uitsprake of opmerkinge oor bepaalde gevalle, soos in die boesem van die eie
volk wei voorgekom het, of oordeelvellinge oor die gedrag
van die inboorling, die kleurlingbediende, by name die Hottentot en verbasteringe van die Hottentot wat sedert die eerste
jare van die volkplanting nooit geskitter het om sy sedelike
opvattinge nie. Net so onmetodies en verkeerd sou dit wees
om die aantal Duitse spreekwoorde waarin diefstal en bedrog
aangeprys word, uit 'n volkskarakter te verklaar wat die teenoorgestelde bewys, in plaas van hulle tuis te bring in die sfeer
waar hulle aileen kon ontstaan het nl. skelms en diewebendes.
Maar oor die Afrikaner se gasvryheid, geerfde eienskap
en algemeen verskerp deur Suid-Afrikaanse lewenskondiesies,
eenstemmig geroen1 by monde en in geskrif twee eeue lank
deur vrind en vyand-daaroor bestaan nie 'n greintjie twyfel
nie. 'N ongasvry Afrikanerboer, selfs vandag nog onder die
verkeerslastig heid van die grootpad, is net so seldsaam soos
'n tweekopkalf. Maar oor hierdie feit is ons spreekwoorde
stom. En daarom kan die harde woord iemand in die (wa)
pad steek nooit en nimmer tot 'n algemene ongunstige gevolgtrekking omtrent die Afrikaner se menslikheid aanleiding gee
nie.
Na aanlei.dingJ van 'n aansienlike aantal uitdrukkinge in
verband met die gebruik van sterke-drank en dronkenskap
merk s. J. du Toit aan') dat dit geen ,goeie teken" is nie,
terwyl hy steun op 'n sitaat wat die taal voorstel as uitdrukking van die volkskarakter. Sy aanmerking geld ook uitdrukkinge in verband met vry en v erliej wees, en bedrog. Wie op
grond van die bestaan van enige groep spreekwoordelike uitdrukkinge tot algemene gevolgtrekkinge kom omtrent volkskarakter sonder om hul geaardheid en sfeer van oorsprong
inag te n eem, maak 'n metodiese fout. All een lang s die weg
van oorsprongswaardering van die enkel spreekwoord of die
groep kan ons helderheid kry oor die sielkundige betekenis
daarvan. In 'n land waar veel sterke-drank verbruik word,
sal uitdrukkinge daaromtrent nie uitbly nie, soos dit die geval
sal wees insake enige ander volksbedrywigheid. En tereg s~
' ) Ons Klyntji, IV, :zsr.
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De Cock ) : ,Zoo laat zich uit den ongeevenaarden rijkdom
onzer taal aan spreekwoorden en zegswijzen betreffende het
drinken en de dronkenschap,
ook dadelik de weergalooze
drinklust en de grenzenlooze drinkkracht van ons volk afleiden."
Geld dit Nederlanders en Vlaminge, ons kan die
Duitsers daarby voeg sonder om ons te besondig aan laster, op
grond van die erkende gewoonte en die driehonderd of meer
dergelike uitdrukkinge in Duits. Die drinkkrag van die Afrikaanse volk bet egter nog nie geblyk nie, behalwe by die verbruik van koffie. Want nieteenstaande die moontlike aanleidi.ng vir rustelose afskaffingspropagandawerk in jongste tyd
(miskien as gevolg van verSk.uiwing van heelwat p1atte1andsOO..·oJ1kriHg na die stede), hly dit 'n feit dat die Afri·kaanse
volk so soher is as en~ge sterke-drank-drink.ende volk kan wens
om te wees. Die SOibetiheid van die wyn,boere self is amper
spreclcrwoordelik. En is dit nou nie opmerklik nie dat waaT
die volk weergaloos is in sy koffievefibruik, ons net maar 'n
paar spreekwoorde het in veriband daarmee : jy moet die koffie
drink, soos die kan hom skink; die sw art perd galop, die koeie
loop in die swart brand ?
Nie dat hier geen dronkenskap is nie. In die wyndistrikte
is dit 'n kroniese sie:k'te onder kleurlinge, nee meer, 'n ramp.
En dit le voor die hand dat ons hiier die sleurtel moet soek
vir die bestaan van die bewuste groep spreekwoorde, ens, Die
meeste uitdrukkinge is in die wyndistrikte ontstaan. Die gees
wat daardeur straal is spottend, skertsend. En ver daarvandaan om lhierin 'n skadusy in ons volkskarakter te sien, is
in hierdie uitdrukkinge veeleer 'n ui'ting ,v an skerts- en spotlus
te ontdek g~rd gaande met 'n stilswy.g ende vemgting en
afkeuring IVan 'n maatskapli:ke ~wa:ad -soos die hom hoofsaaklik
by kleurlinge openbaar. Veel daarvan kom dan ook sekerlik
uit die mond van die kleurling voort. AJleen in sameihang
met die omstandig'h ede waaronder hierdie groep uitdrukkinge
geibore is, mag ons ,bulle .b eoordeel. As sleutel tot ons vdlkskamkter is hulle heeltemal waardeloos.
Niks ongunstigs is daar ook af te lei uit die rykdom van
uitdrukkinge in ve11band met verlief wees en vry nie (sommige waat1Van deur a1 te opvallende pJatlheid ai dadelik ontstaan in kleurlingmond verraai), aangesien die gesprek tussen
ons jQn:gmense op die pl•a tteland hom oof!Wegend op hierdie
t enein beweeg het. Trouens die verhouding tussen die geslag te op die platteland kan Vlir enige volk tot voorbeeld strek.
2
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Ook in sy v,erthourling tot swart en ge!kleurde rasse vergelyk die Afrikaanse volk met ander Europese volke meer as
gunstig, soos geskiedlkundige feite in oorvloed afdoende bewys.
En daarom kan uitdruk!kinge soos: as jy 'n paa:r tree agterwit
loop, trap jy op ou Alida [I) se kop; hy het naby die strooihuis
omgedraai-allbei skertsend gese ·van iemand met onsui,w er
bloed-Qok nie as vingerwysing dien na 'n volk:sonde nie.
Otmring van al'lerlei gek1eurde rasse in oarweldigende getalle het sy hoe sedeHke lewensstanldaard en meerder'heidsgevoel die Afrikaanse volk instaat gestel om sy rassuiwertheid
voo1.'1bee'ldig te handhaa.f, Illieteenstaande lasterlike aantyginge
van vyandiggesinde kant. Hierdie stelling bly onomstootlilk
waar, al staan 'n enkeJ.e verwilderende uitsondering soos Coenraad de Buys 2 ) teen ons geboek, terwy'l dit twyfelagtig is
of die uitsak-indiwidue wat die stamregister van die Griekwanasie mee begin, ernsti'g as lede van die Mri.kaanse volksgemeenSkap mag beskou word. Maar die genoemde uitdrulkkinge berus op 'n bekende werklik!heid soos dit veelvuldig voorgekom het nie net in en random 'n so kosmopolitaanse hawestad soos Kaapsta.d nie, ma:M' ook hinuelands, 'n toestand
waa.raan: vandag indiwidue onder die sinkende deel :van ons
volk ook nie meer kan ontkom nie.
Uit die groot groep uitdrukkinge 'k .slaan sou 'n mens
moet aflei dat die A£rikaners erg bakleilrustig is of haastig was
met tugmiddele. Wei het die ouer ges}ag hul kinders strenger
ibehandel. Maar hierdie uitdrul&inge moet a:lweer verklaar
word in die lig van hul oorsprong. Streng tru:g is en word
uitgooefen deu.r die .b oer op die in1boorliing- en ~leurling
arib eider, terwyl heelwat slaantermino'logie deur die kleurling
self geskep is, soos elkeen weet wat met die doen en late van
die Hotnot~gemeen$kap bekend i's.
Die volk se onvernie]bare, dikwels ongegronde optimisme
vnnd 'n duide'Hke wee:r!klank in alles sal regl<Aom, maar sy
spr'eekwoorde .swyg oor sy taai ,geduld en· moed, sy volbarding
') Naam van 'n 's wart- of kleurlingmeid.
N a aanleiding IVan die geval se P .reller, D a g hoe k van
Louis T r i ,g ar .d t, bls. XXXVI: ,Terwyl tallose gevalle sou
kan aangehaal word uit die vr,oegste en selfs latere geskiedenis
van Suid-Afrika, waar Engelse hul heeltemaal uit eie vrye wil met die
naturelle v·e rmaagskap en so doende 'n gedegenereerde basterras
die aansyn geskenk het, en ook ander Europeers wat Suid-1Afrika
nie as vaderland beskou nie, weinig gewetenswroeging ooit gevoel
h et teen so 'n verswaering, is met uitsondering van Coenraad
de Buy s geen twede geval aan te wys waar 'n Afrikaner van die ouere sta m v.r ywilliglik dieselfde gedragslyn gevo!g het.'''
2)
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onder teespoed, trekke wat 'n bitter er:varingskool in SuidAfrika ongemeen verskerp het.
Stadig oor die klipp·e ·t eken sy ve;sigtig,heid en lronserwatiewe neiging, want die ouer geslag was gekant teen elke
nuwigheid, en selfs teenswoordig nog duur dit lank voor 'n
nruwe idee posvat. 'En die waarde ,van hierdie beeldryke vermaning vir insig in1die volksiel le in die feit dat sy letterlike
gebruik, deur die bodemgesteldlh eid gedikteer, juis tot figuur1ike aanwending oor:gegaan en algemeen geword het.
'N vername kenmerk is die volk se godsdienssin. Maar
hoe ryk sy taa1 ook al is aan Bylbelse uitdxukkinge, ;wa:ar.v an
'n groot gedeelte seker geerf is, die blote bestaan ;v an Bybelse
taalSkat sou op si·gse1f waardeloos ,wees vir ons doe1. Want
die spore van eeuelang intieme omgang met die Bybel by hui'sgodsdiens en in die kerk moes noodwendig -duidelik geteken
staan in die taal, net soos die OISSewa en veelboerdery byv.
taalskat moes toevoer. Inteendeel sou 'n mens ,gebrek aan
eet1bied vir die By.b el kan afl.ei uit die uitgesproke neiging om
Bylbelwoorde en -tekste- in 'n ligsinnige, skertslende vet1band
aan te wend, 'n kena:nerk ook van Nederlandse gehruilk. En
tog sou so 'n gevo'lgtrekking heeltemal mis wees. Eenbied vir
die OpperweSie as grondtrek van ons vol'kskarakter kan ons
aflei uit die afiwes:igheid van ba.stervloeke en gesegdles waarin
die naam van die Opperwese, somtyds vervorm, voorkom.
Byna enige Nederlandse of Dui'tse woordeboek laat 'n grroot
aantal sodanige uitdrukkinge sien. In Afrikaans is daar heel
weinig, waarvan die meeste ook nQg eufemisties vervorm is,
sodat die oorsprong onkenbaar is vir die gewone man, byv. :
dis Gods onmoontlik, ged'omp, gedosiewaar, gedoriewaar uit
God+ verdore = laat God my dwaas maalk, my hede, hening,
heninkie ens. So is dan juis die onfbeduidendheid van hierdie
soort uitdrukkinge 'n ontwyfel'ba'l'e vingerwysiDJg na eet1bied
in die volksiel. In dieseHde rigtiDJg wys ook die afwesigheid
van wa:-eekwoorde .w aarin die predi'kant as voorwerp van spot
of minrugting verskyn.
Uit ons beskouing .hlyk I) dat spreekwoorde ens. ons heel
wcinig insig verskaf in die eintlike karakter van 'n volk, en
dat ons van die Afrikaanse volkskara'k:ter op grond van spreekwooroe1ike gegew'ens onbeduid:end min kan leer; en 2) dat 'n
s~elkundige waardering van 'n gpreekwoord of 'n groep van
spreek!woorde en uitdrukkinge al·l een moontlik i s wanneer hul
aard en s;feer Yan oorsprong beihoor1ik inagJgeneetn word.
1

Die vorm van die Spreekwoord.
Die spreekwoord as vorm van getinge kuns bloei op uit
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dieselfde terrein waar raaisel en uittelrympie ontstaan. Deur
die enkeling geskep, maar tot algemeen geldige formule verhef
deur die gemeenskap, om telkens wanneer dit tot uiting kom,
ongedwonge in die gang van die gesprek, soos sy aard is, 'n
mate van vreugde teweeg te bring, beantwoord die spreekwoord
aan 'n bepaalde behoefte van die volksiel. Daarom onderskei
hy hom van die gewone spraak deur bepaalde vormeienskappe.
Want naas ander vind ons die vernaamste verskynsels van die
poesie in die spreekwoord terug, soos byv. aanskoulikheid en
ritme.
Die vormkenmerke van die spreekwoord laat bulle groepeer onder innerlike d .i. wat voortvloei uit die idee of inhond
soos beeldspraak, ironie, eufemisme, ens. ~n uiterlike d.i. kenmerke van taal~ styl en metrum. 1 )

Innerlike Vormverskynsels.
'(a) Beeld.

Hieribo het ons gesien dat aanskonlik!heid, hoewel
nie noodwend~g, nie, tog ~n vername kenmerk van
spreekwoord en spreekwyse is, en tegelykertyd sy krag
uitmaak en sy po.pulariteit lbevorder.
Beeldspraak in
die spreekwoord is natnurlik m sy wese dieselfde as
wat elders in die taal voorkom.
Dit berus op 'n begrip
van ooreenkoms ( remskoen) of op benoeming met 'n ander
naa.m as die gebruiklike, deur 'n voorstelling rvan samehang veroorsaak (Rooinek).
Alle lewensgebiede verskaf onnitpntlike stof vir sodanige oordragtelike of figuurlike aanwen·
ding van 'n uitdrukking.
In talryke gevalle sal hierdie aanwending nitgegaan bet
van 'n konkrete voorwerp of dikwels herhaalde werksaamheid
of ook van 'n bepaalde gebenrtenis, waarmee 'n bepaalde uitdrnkking verbind word, wat langsamerband gangbaarheid verwerf. Daama kom dan eers die oordragtelike aanwending,
die seknndere gebruik. Dns eers baiekeer het die leier sy ton
opgegooi voor 'n vinnige span wanneer hy nie meer kon voorbly nie, en daama is eers die geykte uitdmkking tou-opgooi
met sy suiwer sinlike voorstelling en betekenis ontstaan, om
later as draer van 'n idee nit sy oorspronklike sfeer oorgeplaas
te word na enige ander gebied van werksaamheid met die betekenis : werk of ondememing staak.
1)
Aan die vorm van die spreekwoord wy Seiler blss. 149 vlg-g.
'n breedvoerige bespreking, waaraan ek enkele gesigspun.te dank,
en vera! die indeling : innerlik en uiterlik.
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Sommige uitdrukkinge hoewel spreekwoordelik bly voortlewe in hul primere sfeer byv. oP di e kettingtou blaas, gou by
die bak maar lui by die werk; oulap se rooi maak mooi; dis
die laaste sien; wat jonk is sPeul graag, wat oud is neul graag;
wind sny 'Vir iemand, ens.
Uitdrukkinge egter wat eers net primere betekenis had en
later oordragtelik aangewend is, le voor die hand :
B r i e k a an od r a a i, no us t r op-t r e k, d r u m p e 1
oo r
d ie
k I i p p e, ·k a f f e p a k
t r a p, s t a d i g
gee,
oor
die
onderdeur
1oer,
rouriem,
1 u n s r i e m,
v a n
d ie
st a a n s p o o r
a f,
v o o rs w a r t s pa n,
a g t e r me k a a r s p a n,
b o n tb o k,
s .p a n, i em a n d t r o m p-o p 1 o o p, b o my v u u r m a a kP 1 e k, a n de r k a n t m y u i t :s p a n p 1 e k, k r i p p e r d,
h a r ·d e p a d k r y, r y s w a t e r d r i n k, i n i e m a n d
s e k r a a 1 Jc om, i .n 'n and e r s e v e 1 d we i e. 'n k o o 1tjie v uur ·k ·o m haa1, uit .d ie span spring,
onk 1 a a r t r a .p, o ·O r d i •e t o u t r a p, a n k e r ,g o o i, b o ed e 1 o o r ,g e e, j ·o n g o s s e i n s p an, t o u w y s w e e s, en:s.

Is dus heelwat beelding langs hierdie natuu.rlike w~ ontwikkel, daar is ander uitdrukkinge waar glad geen primere
voorstelling as u.itgangspunt voor kon gedien thet nie. Want
wie het ooit sy ma 'Vir 'n eend'Voel aangesien? Of hoe kan
iemand 'n ander 'n gat in die koP praat? Of wie het ooit iets
op sy maag ge:s krywe?
Nog ander voo11beelde van dieselfde soort is :
'N v y f d e w i e 1 a a n d i .e w a , u i t i e m a .n d s e
vo nke b1y, dit r ·e en ou meide met knopkieries,
d i e h o r I o si e I o o p n a d i e m a a n, so w a a r a s
pa.dd a mane1 dra , in sy pa s op p ens tra ·P. ens .

In hierdie gevalle was die spreker se fantasie vry aan die
wevk, en hy het onder affek soms of in skerts na 'n onreele
beeld .gegryp om 'n ibepaalde gedagte in te klee; en sy so
gewonne beelding het juis om die buitengewone daarvan
gemeengoed geword. Di·e grens tussen die twee gl'Oepe is natuurlik moeili'k te trek, omdat die spreker sy gedagte ook in
'n reele beeld kan klee soos kraalhek staa:w (stemme tel). Waar
d1t egter kan uitg emaak word of die uitdruk'king in sy primere
betekenis gangbaar was, daar is dit so goed as seker dat uitgangspunt die b eeld was en nie die g edagte nie. Maar selfs
dit los nog nie al die moontlik'hede op nie, sodat die oordeel
verskillend sal kan uitval.
Dan is daar n og 'n ander ontstaansvorm van spreekwoordelike beelding wat met 'n voorbeeld soos hotnotjie doodslaatn
kan opgehelder word. As mense reis dan word langes pad
stilgehou om 'n hotnotjie dood te slaan. Met hotnotjie is
oorspronklik hier bedoel die swart of gekleurde bottel met
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drank waarvan die kop, by gebrek aan 'n kurktrekker, teen
die wielband ~htkkend geslaan word. Nou is ons nie in die
gewoonte om hotnotjies op die manier vankant te maak nie
en daarom versmelt hier die slaan~handeling en die bee1d
hotnotjie (onder assosiasie van die kleur) met die idee: drink.
Hier, lyk my, ontstaan dus beeld en idee gelyktydig, en het
ons wat Seiler noem 'n eg digterlike konsepsie. Hieronder
mag val : agteros kom ook in die kraal, hy maak nie hond
haar-af nie, hy kom nie warm by die water nie, hy het die
skoot hoog deur, ens.
Hierdie beskouing van beelding in spreekwoorde, ens. is
in soverre nuttig as dit ons op die moontlikhede wys vir die
ontstaan daarvan, ons insig in die sielkundige grond waaruit
hulle opkom, kan verhelder.
Maar as praktiese groepering
van verskynsels van beeldspraak kan dit nie bevredig nie,
omdat dit in baie geva1le nie moontlik is om deur te dring
tot die juiste verhouding van die faktore wat geheers het by
hulle vorming nie, sodat dit uiteindelik op 'n subjektiewe berekening uitloop, wat onwenslik is. Wat egter as taamlik vasstaande geblyk .het, is die oorgang van beeld in geykte uitdrukkinge tot die idee, d.i. in sy toepassing met figuurli'ke betekenis, en die oorgr.tng van 'n idee tot beeld veral waar dit op
onwerklikheid beru§.
(b) Verp-ersoonliking.

'N ander motief waarvan in die digkuns veel gebruik
gemaak word en as vorm van beeldspraak geld, is verpersoonliking. Ook in spreekwoorde is verpersoonliking as vormskep~
pende faktor 'n vrugbare verskynsel, wanneer die woord in sy
ruimste betekenis opgevat word d.i. die toekenning van menslike eienskappe soos krag, vermoe om te handel en beweeg,
gees, wil en gevoel aan sake en abstrakte begrippe, die vermensliking dus van die lewen1ose natuur en ons gedagte. Dit
is die ge\·a·l in : Grootpraat is niemand se maat. Die korrels
werk met hom. Spyt se beentjies is gewoonlik te kort. Eerlik
het 'n os geslag, en Fatsoenlik het hom opgeeet; vgl. Ndl.
Vroom heeft eeJV koe gestolen. Onge.l uk kom nie aileen nie.
A rmoede leer lbeme kou. Ouderdom kom met gebreke. Geld
groei nie oP my rug nie. Nood leer bidde. Versigtigheid is
die moeder der w·y sheid. As die armoede by die voordeur
inkom, vlie die liefde by die agterdeur uit. Hanger is die beste
kok. Al loop die leuen nog so snel, die waarheid agterhaal
hom ·wel. Die oog wil ook wat he. Die danker het oe. Lan'lJnek-Kaatjie soen.
'N toestand of begrip kry 'n persoonsnaam: ]y ry met ]an
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Tuisbly se kar. Klaas'Vakie kom aan. Jaw Lui het hom dood
gedra.
'N interessante geval van verpersoonliking in Afrikaans
berus op die minder gewone gebruik van die sterk vorm dog
in plaas van het gedink. As iemand dan dog gebruik, dan
word spottend gevra : W eet jy wat het Dog genz.aak?
(c) V erbloeming ( eufemisme).

In alle tale word in plaas van regstreekse aanduiding van
sekere begrippe versagtende of verbloemende omskrywinge
gelbruik. Uit respek vir die gevoel van die medemens sowel
as vir die eie gevoel, om aanstoot te vre rmy, en veral om onaangename dinge op 'n meer aantreklike, sagter en beskaafder
manier te se, word sulke omSkrywinge in groot getalle aangewend ook in spreekwoord, -wys en spreekwoordeli~e woord.
Die motiewe van verbloeming (') kan onder drie hoofde saamgevat word: eerbied, beleefdheid, fatsoen. O'nder elke hoof
is daar verskillende grade. So sou onder eerbied val omskrywinge wat uit suiwer bygeloof stam, soos by natuurvolke waar
sekere woorde nie mag gelbruik word nie (taboe), en uit vrome
eerlbied vir die Opperwese sowel as eerbied vir die gevoel van
'n ander, uit 'n drang tot versagting (soos die vermyding
van die woorde sterwe en dood teenoor naasbestaande by 'n
sterfgeval). En hier staan ons feitlik al by 'n grensgeval tussen eerbied en beleefdheid.
Die naam van die Opperwese word vervorm : 0 gonr!IIIJ,
my hede, hening, heninkie, gedomp, ens. Verbloemende vervanging voel ek ook in my tyd, my liewe tyd, my aarde, my
wereld, ens. !Daarom kom skerp uitdruk'kinge soos almagtig
en waa1"agtig in swakker vorme voor soos: allemattie, allemittie, maggies, magtie, wragtie, wrintie, terwyl -wragtag met -ag
'n veel ruwer gevoelswaarde het. In plaas van duiwel heet
dit: loop na jou gr.ootjie, peet; loop na die hoenders.
Onder verbloeminge vir dood, sterwe, en die lyk vorm
'n besonder groep sulke wat uit 'n kerklik-godsdiensti.g e sfeer
stam en vera] in deftige taalgebruik voorkom : owtslape, die
ewige rus ingegaan, na die ewigheid 'V'erhuis, na die g,eweste
'Van rus en 'Urede, na die hemel, by ons Liewe Heer, die weg
'Van alle 'Vlees gaan, uitgegaan, die tydelike met die ewige -verw issel; stoflike oorskot, as.
'N ander groep stam uit 'n ligsinniger sfeer: 'Van die gras
1 ) Vir literatuur <>or .die uit.g ebreide onderwerp wat ek hier net
terlooDs aanr.aak kyk N. T. XIV, 273 vlgg.
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af, afklop, bokveld toe gaa.r~, lepel tn die dak steek, hy kan
maar sy testament laat maak.
Onder die twede hoof word gerangskik omskrywinge waarin die onaangename, lelike of wat aanstoot sou gee, versagtend
uitgedruk is. Waar dit veral gebreke, liggaamlik of geestelik,
en ondeugde van die medemens geld, is dit begryplik dat op
hierdie terrein veral spot en skerts aan die orde sal wees, 'n
neiging wat so sterk kan word dat dit die teenoorgestelde van
verbloeming veroorsaak.
Ons taal is ryk aan verbloeminge vir slaan en baklei".
Voorbeelde : baadjie uittrek; op sy baadjie, bas, vel, taberna,kel gee of sPeel; op iemand se oe sPeel; b110ek aanpas; met die
aapstert gee; iemand bredie, 111ors, frikkedel maak; sy druiw•e,
dreuning, kaiings teekom; tammeletjies, streepsuiker, rottin:golie gee; riemspring; hotnotsriel dans, ens. In sommige hierv~n is die verbloemende motief ook al ondergegaan. Wat dan
ook geen seldsame lotgeval van , ·erhloeminge is nie.
Veral in verband met dronkenskap en dri.wk is die fantasie
vru,g-baar gewees in v·e elvuldige omskrywing : Die hele pad is
syne; hy het die elmboog gelig; hy het ,te diep in die 'kan gf!lkyk;
hy het Langnek-Kaatjie of Swart Griet of die bottel gesoen;
hy kan nie eenbeentjie staan r.ie; sy kruie, tee w·as te sterk;
hy het kromhoutsop gedrink; hy het die skoot hoog deur;
hoog in die takke wees,· sPraaksaam wees; 'n sliertjie he,· hy
is aan; hy is aangeklam; hy is hoenderkop, en 'n menigte
ander. Tronkstraf as gevolg van drink beet d~kwels vry losies,
en die kleurlinge praat van oog in plaas van kantien.
Enige afwy king van die geestelik normale mens word
omskrywe : hy is gepik of in die bol gepik; hy is gepikkewaan; hy is uit die os uit; hy is uit die wans; hy is .wie pluis
(in sy boonste ve11diePing) nije; al sy varkies is nie op hok nie;
al sy skapies (ossies) is nie in die kraal nie; met die ma~m
gepla; 'n streep he.
Lieg word versa·g tot: onwaarheid praat, storie vertel,
kluitjies bak, uit sy duim sui!e, verg'Yoot.
Die oorspronklike verbloeming geslepe 'ir skelm het sy
krag verloor. Bedrieg word deur 'n menigte wendinge omskrywe: iemand onderdeurspring, om die bos loop, in die nek
kyk, intrek, inloop, pypkan, u.itoorle, met 'n draai loop, ens.
Uit die sfeer van on:beteuelde spotlus kom : hy kan nie
vark vang nie vir iemand met krom bene, die maan kom op
vir iemand met 'n kaalkop, en verteenwoordig dus feitlik die
teenoorgestelde van veribloeming.
Verbloeminge onder die derde hoof fatsoen geld alles wat
onwelvoeglik g·eag word -e n wat 'n mens in die beskaafde om-
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gang venny. In beskaafde kringe speel vreemde woorde hier
'n groot rol, terwyl gewone omskrywinge soms heel gou alle
omhullende waarde verloor. So deug by ons vandag boedel
oorgee en jong osse insPan vir vomeer glad nie meer nie,
ewemin .as broek losmaak, bossies toe gaan, opelyf he, ens. in
fatsoenlike geselskap sou geduld word. Ook is taamlik uitgedien as eufemisme agterste, agterwereld en kasteel; minder
onklaar trap, oor die tou trap vir onsedelike g·e drag, terwyl
babetjie vang of bobbejaantjie vang vir verloswerk nog as 'n
grappie kan deur,g aan. Ruwe spot het op hierdie terrein maar
al te di'kwels uitdrukkinge geskep, so byv. in verband met
swangerskap, wat die sfeer van herkoms duideli.k verraai.
(d) ''N ander middel om die opmerksaamheid op te wek,
is oordrywing. Uit die menigte voorbeelde herinner ek hier
net aan 'n paar: Hy lieg soos tien perde skoP; hy lieg dat die
stoj staan. Iemand w.at omslagtig praat of vertel gaan by die
Kaap om of maak die draai by die Kaap. '\N goeie eter eet
'n ander die ore van die kop af, terwyl uitbundig>e lag vergrodt:
word tot 'n boggel lag. Om 'n stomp roes te karakteriseer,
word gese : jy kan daarop na die Kaa.i) ry waarvoor ook parallelle in Ndl. en Duits bestaan. Ons is famielie so ver soos van
hier na Kajferland druk uit verwyderde verwantskap. Veral
in verband met slaan is oordrywing gewoon : iemand slaan dat
hy oPslae maak, dat hy sy ma vir 'n eendvoel aansien, (sl/Ulln!)
tot by oom Daantjie in die kalwerho·k, ens. Van iemand wat
dik lippe het word gese dat 'n mens skoensole van sy lippe
kan sny, terwyl langdradig sing heet 'n noot rek soos 'n voorslagriempi.e en menig een hom 'n gat iw die kop laat praat.
Nou verwant hiennee is die voorstelling van 'n onmoontlikherid as moontlik, by;v. moenie kremenaadjie braai voor die ·
wild geskiet is nie; te laat vir sy eie begrajnis wees (van 'n
stadige persoon); as die hemel val, is o:r~s almal dood (van 'n
oorversigtige persoon wat baie veronderstellinge maak) ens.
(e) I 11onie is 'n .ander veel gebruikte vonnverskynsel, waarvan 'n vool'beeld is met fan Tuisbly se kar ry. 'N gewone
vorm van ironie in verskeie tale is aanduiding van tyd wat nie
kan verwesenlik word nie, byv. as die katte vergadering hou;
as die perde horings kry; in die jaar nul as die hingste vul.
Ironies werk verder 'n toegevoegde sin wat die teenoorgestelde uitdruk van die begrip in die voorafg.aande sin : hy
het in Abraham se skoot groot gew,ord, maar daar was dorings
in; geld soos bossies, maar skuld soos sand; elke hand kry sy
dag, maar 'n brakkie tweemaal ens.
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Uiterlike VormvefSikynsels.
Gebondenbeid in uitdrukking is 'n kenmerk van die digkuns, die gedagte word so ingeklee dat met weinig woorde so
veel moontlik kan gese word.
Die spreekwoord, in eintlike sin gebesig, ken die vernaamste middele wat in die
digkuns aangewend word. Somtyds leef die middele nog
voort in versteende erfstukke ('vry en frank) wat in al sy dele
nie meer deur die gewone man begryp word nie (pimpel e111
pers, met huidjie en muidjie). Van sulke middele lig ek bier
kortlik toe parallelisme, rym van vokale en konsonante, ritme,
en 'n paar ander vormtiepes.
(a) Parallelisme . Parallelisme veronderstel tweeledigheid
van bou met 'n seker oor·e enstemming in vorm tussen die dele.
Hier kom rym en ritme dikwels te pas as bulpmiddel. Die
twee dele kan met of sonder \·erbindingswoord wees (ho·e later,
noe kwater; w oorde we k (maar) voorbeelde trek). Dit kan
vergelyk word met die beweging van 'n plank-skoppelmaai
waarvan die punte ewe ver bo en benede die denkbeeldige
neutrale horisontale lyn gaan.
Die vers'kynsel is ons beste bekend uit die Hebreeuse
poesie. As voorbeeld Psalm 103 : 1-5 : Loof den Heere, mijne
ziel ! en al wat in mij is, Zijnen beiligen naam.
Loof den
Heere, mijne ziel ! en vergeet geene van Zijne weldaden. Die
al uwe ongeregtigheid vergeeft, die al uwe krankheden geneest.
Die uw leven verlost van bet verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmbartigbeden .
Die uwen mond verzadigt
met het goede, UIWe jeugd vernieuwt als eens arends.
In die voorafgaande 1Bybelwoorde vind ons keer op keer
naasmekaarst elling ,·an twee begrippe of as aanvulling of as
versterking van mekaar. Sodanige naasmekaarstelling is op
te merk in : wie laaste lag, lag lekkerste,· hoe later, hoe
kwater; woorde wek (maar) voorbeelde trek (versterking);
die son in die wes te, luiaard op sy beste; lands wys, lands eer;
hoe meer hoofde, hoe meer sinne; w aar die hart van val is,
loop die mond va:tl! oar.
Maar teenstelling is miskien m eer gewoon in hierdie stvlvorm .veral in spreekwoord en spreuk. Daarom is so veel daarvan te vind in Salomo se Spreuke .
Vergelyk byv. Spr.
10:1-3: Een wijs zoon verblijdt den vader; maar een zot
zoon is zijner moeder droefheid . &batten der goddeloosbeid
doen geen nut; maar de geregtigheid redt van den dood. De
H eere laat de ziel des regtvaardigen niet hongeren; maar de
have der goddeloozen stoot Hij weg.
In die spreekwoord kan die teenstelling uitgedruk word
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deur twee woorde : arm maar eerlik, swart maar lieflik, goedkoop duurkoop; hoe geleerder, hoe verkeerder.
Ook deur twee sinne of ~indele: as jy swak 'is, moet jy
slim wees; gaan jy met kinders uit, kom jy met kinders tuis.
Ook kan elke deel van die parallelisme 'n dubbele '· teenostelling bevat: koue hande, warm hart (liefde); U;at oud is
neul graag, wat jonk is sP·eul gmag; kinders is 'n seen van
die Here, maar hulle hou die mot uit die klere; te min om
van te le·we, te veel om van te sterw·e; die mens wik maar God
beskik; ver van jou goed, naby jou skade; gou by die bak,
lui by die werk (vak); boompie groat, plantertjie dood; jy
weet wat jy het, maar jy w-eet nie ~vat jy kry nie.
·wat jy kry nie.
(b) Ritme en Rym.
Hierdie twee verskynsels gaan dikwels saam, hoewel nie
altyd nie; maar bulle is albei middele om meer ibepaald die
spreekwoord 'n a parte, skerp onderskeie bestaan te verseker.
Konsonanterym, draer van Ou..Cermaanse digkuns, bet
hom gered in 'n aantal wendinge :
iB a k en b r o u, b a r 5 of b u 1 e, t u 5 5 e n d i e h a ·s
en ·d ie boom, ·deur dik en -dun, douvoordag. die
gort is gaa r , v an gun5te en gawe !ewe, met
h u i ·d e n h a a r. h u i 5 e n h a a r d, k ant e n k 1 a a r,
kind no g k r a a i, k 1 a a r me •t K e e 5, 1 i e f e n 1 e e ·d ,
m •e t m a n e n .m u i 5, p i m p e l e n p e r s, s o r e ·g 5 o ·O s
'n r o e r, v i s n o g v 1 e e s, v r y e n f r a n k, v u u r
e n v 1 a m, w e 1 e n w e e, ens .

Voorbeelde van kort rymende wendinge is:
Met o u J) a p ·P e r en S tapper, -don k e r we r.k
is konkelwerk (onrein), erfgeld is swerfgeld,
m e t h a n -d e n t a n d, me ,t h u i d j ,j e e n an u i d j i e,
hoog en
droog,
land en
san ·d ,
raap
en
s k r a a p, r o m p e n 5 t o m p, ens.

Maar ook van langer rymende spreekwoorde is daar heelwat voorbeelde, vgl. al dra 'n aap 'n goue ring, hy bly tog
maar 'n lelike ding; hy is nes 'n volstruis, w·aar hy kom daar
is hy tuis; dit smaak ,ri!Q teer, ek lus nog meer; ens.
Die laaste twee gevalle is tegelykertyd 'n duidelike 'bewys
van onbelrookte rymwerksaam'heid wat glad geen ag meer gee
op die betekenis nie. Want die vergelyking met die volstruis
en die smaak van teer is onpaslik en sinledig. Die rymlus
kan derhalwe tot belagli'ke en betekenislose byvoegsels aanleiding gee, wat nietemin as vormmiddel kan diens doen om die
so ontstane produk stewigheid en afgerondheid te verleen en
sy bestaan te verseker.
In ooreenstemming met ons taalaard is die rym meestal
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manlik, soos blyk uit die aangehaalde voonbeelde en die wat
volg onder ritme ( grootpraat is niemand se maat, oulap se root
maak mooi). Tog kom etlike voorbeelde van 'Vroulike rym
voor : erfgeld is swerfgeld; wat jonk is, sPeul graag, wat oud
is, n eul graag; ens.
Waar die rym nou tot 'n eenheid saambind, sal ons gewoonlik ook ritmiese 'IJ·orm aantref. In ouer tale waar vaste
formules eeue van, bestaan deurgemaak het, is die ritmiese
vorm heel sterk in die spreekwoord verteenwoordig. In Afrikaans is \erreweg die meeste nuutskeppinge spreekwyse wat,
deurdat dit kan verskyn in wisselende vorm (hy kan nie hond
haar-af maak nie, hy maak nie eens hand haar-af nie; hy gooi
tou op, hy sal tou-opgooi), eenvoudig as prosa op te vat is.
Heelwat ritmiese vorme kan darem in Afrikaans aangetoon
word, waarvan onderstaande tiepes net maar aanduidinge is
wat elkeen vir homsel:f verder kan aanrvul of uitlbrei. 'N lang
vers met vier heffinge en boonop rymend kan ook in twee
kort verse met twee heffinge elk verdeel word (die mens 1.uik
maar God beskik).
r. Twee .heffinge met daling tussenin: Tyd is geld. Nood
leer bid. Aanhou wen.
2.
Twee hefifinge met reelmatige daling vooraf: Na tyd kom
raad. Wie waag die win.
3. Twee heffinge met reelmatige daling na elkeen : Goedk!oop duu11koop. Alkant selfkant . Langsaam maar seker
(daktilies) .
4· Drie heffinge, dalinge onreelmatig: Oulap se rooi maak
mooi. Die sieke dra die gesonde.
5· Vier heHinge met reelmatige dalinge, met of sonder voorslag ( twee heffinge op die kort v~rs) :
So gemaak en so laat staan. Donkerwerk is konkelwerk.
Koue hande, warm liefde. ]akkals trou met Wolf se 'Vrou.
Dit smaak :wa teer, ek lus nog meer. Laaste sien 'Van die
blikkantien of ook met >oorslag in die eerste halfvers :
dis die laaste S1~en van die blikkantien. Liew·er aldag wat
as eendag sat (tweeledige voorslag). Gou by die bak
(maar) lui by die werk (vak).
6. Vier heffin,ge met onreelmatige dalinge, met of sonder
voorslag: Skoonheid 'Vergaan maar deug bly staa1ll. Wie
nie Pas op sy tyd, is sy maaltyd kwyt (tweeledige voorslag
met ontbrekende daling in twede :ha.Uvers : xx- xx -I

xx-x-1).
7.

Vier heffinge met drieledige voorslag :
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Gaan jy met kinders wit, kom jy met kinders tuis;
jy moet die koffie drink, soos die kan hom skink
8. Ses heffiuge, reelmatig, eerste halfvers sonder voorslag :
PePer en koljander, die een is soos d~e ander. O.t~~genooide
gaste hoort agter deure e.n kaste (twede halfvers daktilies}.
g. Ag heffinge, vier op die halfvers: Plesier is nes 'n jong
komkommer, as jy hom pluk -verlep hy somrner. Stille
water diepe grond, onder d1vaal die duiu•el( s) rond. Ek
meneer en jy meneer, wie sal dan; die wa smeer? (met ontbrekende daling in laaste halfvers) .
(c, Ander -vormmiddele.
Van ander vaste middele kom in Afri'k aans op die voorgrond:
(1) Vergelykingsinne met soos, nes, of ( =asof): hy lieg soos
'n tandetrekker; jy moet die koffie drink soos die kan hom
skink; hy lyk soos 'n nuwe siksPe.m ; hy lyk of hy 'n laaistok ingesluk het; hy lyk of die katte sy kos apge-vreet het;
nes 'n -volstruis, waar hy kom daar is hy tuis; P1Wlt soos
een wat pap in sy mond het; 'n noo·t rek soos 'n -v·oorslagriempie; hy loop asof die duiwel agter hom is; ens.
(2} Vergelyking met die verbindingstiepe so+adj. ( ad-v.) +
soos (as) : so 1vaar as -vet, so waar as padda manel dra,
so lwys !SOOS :Saloma, 'So glad soo·s seep, so kwaai soos 'n
geitjie, so ges()J!!d soos 'n -vis in die water, so goed soos
goud, so mak soos 'n lam , so reg soos 'n roer, ens.
(3) Graadsinne. ingelei met dat: lieg dat die stof so staan,
iemand slaan dat hy oPslae maak, skree dat die huis ant·woord gee, ens.
(4} Gebruik van die -vergrotende trap gevolg deur as : sy oe
is grater as sy maag, liewer bang Jan as dooi Jan, liewer
dood as uit die mode, hy sien nie -verder as sy J!!eus lank
is nie, hy wil hoer -vlie as sy -vlerke lank is, hy is ouer
as twaalf, ens.
( 5) V oorwaardelike sinne met al : al loop die leuen nog so
snel, die waarheid agterhaal hom wel; al bars die bottel;
al staan jy op jou kop; alhonderdentien, ens.
DLE V:BRJHALE'NDE VOIRM VAN DIE SPIR.EBKWOOIID.
In verband met die uiterlike vorm van die spreekwoord
moet nog melding gemaak word '\-an 'n soort spreekwoord wat
in ander tale dikwels aan die orde is en waarin 'n persoon
sprelrend iugelei word met byvoeging van 'n verhalende ele-
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ment wat die komiese verband van die woorde ophelder.
Voorbeelde: Ndl. ,De jeugd wil er uit," zei besje, en zij reed
oP een bezemstok. ,Alles met maten," zei de kleermaker, en
hij iSloeg zijn vrouw met de .el. ,Dat .r uimt :op," zei Grietje,
en haar man stierf. Hd. ,Der Beste in der Mitte," sagte der
Teufel, da ging er zwischen zwei Pfaffen.
Hiervan is in Afrikaans wei geen enkel volledige voorbeeld te vind nie. Wel word persone sprekend ingelei, vgl.
]an Brand het gese: Alles sal regkom as 'elkeen sy plig doen;
]akkals se : Hardloop is 'n goeie ding, maar dan moet jy betyds
begin; Uilspieel se : Die hele wereld haat my, maar ek maak
daarna. Hierdie gevalle is egter wesenlik verskillend van die
vorige. Aan die ver.halende spreekwoord beantwoord in Afrikaans aHeen 'n brokstuk en wei die woorde van die spreker,
wat natuurlik so as selfstandige gel1ecl geerf kan wees. Voorbeelde: Veel geskreeu (lawaai) e.rv weinig wol uit ,veel geschreeuw en weinig wol," zei de duivel, en hij schoor een
varken. Soort soek soort uit ,,soort zoekt soort," zei de duivel,
en hij pakte de schoo>rsteenveger bij de kop. Die oog wil ook
wat he uit ,het oog 7t•il ook 7.vat hebben," zei de man, en toen.
sloeg hij zijn vrou7.v een b'tau7.v gezicht.

HOOFSTUK III.

AFRIKAANSE SPREEKWOORDE EN VERW ANTE
VORME IN HISTORIESE VERBAND
Oorerwing.
Van 'n menigte uitdrukkinge is oorerwing 'n sekerheid
reeds op g rond van algemene verbreidheid in Nederland en
Suid-Afrika. In sulke gevalle sou dit nie nodig wees om
17de-eeuse dokumentering vas te stel nie, hoewel dit meestal
kan geskied. Veel materiaal is eers later opgeteken, en ander
het verouder of is ondergegaan, terwyl dit in Suid-Afrika bly
voortlewe. Tog hly dit 'n eerste ver·e iste vir die Afrikaanse
taalondersoek om 17de-eeuse .b estaan vas te stel, want daardeur
word die oorerwingskwessie opgelos. Maar ons kennis van
die 17de-eeuse volkstaal is so gering dat ons genoodsaak is om
deur middel van resultate van dialekstudie enigsins die gaping
te vergoed. Want dit is V·eHig om oorerwing aan te neem
wanneer 'n uitdrukking in 'n paar d~e voorkom, en veral
in gebiede vanwaaruit 'n aansienlik':e- toevloed van koloniste
plaasgevind het soos Noord- en Suid-Holland en Seeland.
Veral word oorerwing ook dan aanneemlik wanneer 'n uitdrukking in twee ver v·a n mekaar verwyderde dialekstreke
verskyn, wat die gevolg kan wees van vroeer algemener v·e rspreiding en later ondergang in tussenliggende streke, hoewel
dit geensins die enigste verklaring hoe£ te wees nie. Wanneer
'n uitdrukking hedendaags egter net in een streek voorkom,
dan moet ons let op die aa1:d daarvan, op gebruiksfeer, en
faktore soos verhuisingsmoontE~heid, waardeur oorerwing dan,
gesteld dat hul gunstig is, vanself aanneemlik word. En
daarby moet hier sowel as in die algemeen onthou word dat
bloedmin dialekte vir hierdie doel deeglik ondersoek is.
Gevalle van die laaste soort is byv. : hy is een goeien om
biggen te 'l!angen (Goeree en Overflakkee: Seeland}, Afr. hy
kan nie 'Vark vang nie; 't is hier te kart en daar te lang (Goeree
en Overflakkee); dei zien gat oetlijnt mout zulf deur de rib ben
schieten (Gronings); iemand betrek (feitlik soos in Afr. in
Drents en Gronings); slag veur slag (Antwerps); ek wou dat
jy op Bloksberg sit (Plat-Duits; die verskyning hiervan in
Gronings is wellater indringing). Teen 'n kind wat 'n voeltjie
wil vang, heet dit in S.O. Vlaams : legt em beetse zaut op de

44
stert (ook Amsterdams N.T. XIII, 105), Afr. gooi sout op sy
stert gevarieer met stamp met 'n klip op jou knie. Die figuurlike gebruik van Afr. by die a.gterdeur inkom vind wel 'n mate
><m ooreenstemming in Seeus 't is door de achterdeur binnewgekomen (gese van gesmokkelde waar).
Ooreenstemmend
met ons anker gooi kom voor in Fries ik scil myn anker der
Tis tltsmite. Ik wil mijn anker daar eens uitwerpen (beproeven vasten grond te vinden bv. bij een meisje)
By nader ondersoek sal egter waarskynlik blyk dat hierdie
en ander uitdrukkinge oor uitgebreider terrein ·i n die stamgebied bestaan.
Die voortbestaan van Ndl. taalvorme in spreekwoord en
gesegde is vanselfsprekend. Temeer is dit te verwagte in sover dit 'n uitvloeisel is van Bybel, Gesangboek, gebed- en kerkterminologie, vgl. kind des do ods, k we lling des geestes, steen
des aanstoots, beginsel der smarte, laaste der dae, in der ewigheid, ens. waaronder ook val spreekwoordelike gebruik van
tekste of teksdele, tby;v. de snoeren zijn hem i.rJ liejlil?-e Plaatsen
gevallen (vgl. Hoofst. IV).
Maar Ndl. taalivorm,e hand.haaf hul ook in die mees alledaagse omgang h)"V. ek heb so 7vel (gebruik aan tafel om te
bedank vir aangebode kos); aap, wat ben je 'n mooie jonge
(reeds in Gronings verander); as dit nie waar is nie, dan ben
ek 'n boontjie; die kalf is verdronke; ek is so geskore; lands
wys, lands eer; iemand hiet en gebiea; op hete daad; op hete
kole sit; die artiekel de in onder affek uitgesproke wendinge
byv. wat de duiwel ! dat de man nie wil hoor nie !
Sekere woorde kom aileen nog in versteende uitdrukkinge
voor : die heler is net so goed soos die steler; liewer blo ]an
as .do Jan,· met huidjie er.• .m uidjie; ,so 'n regie aardjie na. ~ ·
vaartjie, ens .
Van 'n Ndl. spreekwoord met kenmerkende vorm is in
Afr. soms net die begrip gehandhaaf wat dan in die wisselende
kleed van 'n onvaste gesegde voortleef. Somtyds is die kristallisering van die N dl. spreekwoord vroeg genoeg gewees vir
oor·e rwing in die bepaalde VJOrm, maar dit is nie altyd met
sekerheid uit te maak nie. Byv. iemand met rooi haar of 'n
vrou met baard is kwaai, waarvoor : Ndl. rood haar en elzenhout groeien niet op een goeden grond, een vrouw ge.baard is
van kwaden aard of een man met rood haar, eene vrouw met
eenen baard, groet ze over vier mijlen ver of lang met drie
steenen in de hand (16e eeu); 'n mens leer die waarde van 'n
ding eers wanneer jy dit moet mis is Ndl. men leert de waarde
~uan het goed wanneer men dat ontberen moet.
Se ons dat jy
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iemand nie ken voor jy 'n mud sout met hom opgeeet het nie,
reeds by Cats staan :

A l eer dat ghij een 'Vrient betrout,
soo eet met hem een mudde sout.
Hoewel in geskrifte herhaaldelik gewys is op die groot
vrugbaarheid wat die Afrikaanse volksgees openbaar in die
skepping van nuwe uitdrukkinge, 'n proses wat gedurig in omvang toeneem, so moet dit tog elke ondersoeker van ons
spreekwoordeskat opval hoe verbasend veel uit die stamgebied
meegebring en bewaar gebly is. Want daar was geen rede vir
ondergang van uitdrukkinge waarin algemeen menslike ondervindinge, uitgedruk in eenrvoudige beeldspraak, neergele is nie.
Uitdrukkinge dus wat verband hou met lewensbeskouing, gewoontes en alledaagse voorwerpe, bly vir 'n groot deel voortbestaan, ook selfs wanneer die wortelbodem waaruit hul oorspronklik or.gegroei bet, sy werklikheidswaarde verloor bet.
Erftaal soos 'n ,kooltjie 'VUUr kom haal vir 'n vlugtige besoek,
wat uit 'n tyd stam toe vuurhoutjies nog nie in gebruik was
nie, lewe ongehinderd voort waar die werklikheidsbodem verdwyn het. Beeldspraak in verband met die menslike liggaam
byv. wat honderde en honderde voorbeelde omvat, lewe voort
in S.A., soos dit sou !Voortlewe in enige ander wereldstreek.
V ercler wat met algemeen bekende mak en wilde diere verband
het b)"v. perd, esel, kat, bond, haan, hen, skaap, muis, rot,
haas, ens. En dieselfde geld van sedelike waardes wat veelal
as lewenswysheid in die spreekwoordeskat kristalliseer.
Elke bepaalde geval van hierdie omvangryke geerfde taalskat eis noukeurige toetsing voordat met s~kerheid of met 'n
mate van sekerheid kan vasgestel word of ons te doen het
met oorerwing of nuutskepping . In die ver·l ede is te dikwels
foute gemaak deurdat uitdrukkinge as nuutskepping opgevat
is, wat ind~rdaad met ons voorouers die reis oor die see meegemaak het. Dat sommige uitdr . hul gemaklik leen tot verkeerde opvatting, kom deur ongemerkte vervanging van die
oorspronklike voorstelling deur 'n nuwe, terwyl die betekenis
dieselfde of ongeveer dieselfde bly. Waar die werklikheidsbodem vir die oorspronklike assosiasie verdwyn bet, gryp die appersepsi~rmoe na 'n nuwe werklikheidsbodem. So is iets
oP tou sit in verband gebring met die ossewa-bedryf, terwyl
dit tuishoort by die weeftoestel, en tou gelyk is aan weejgetou
en gevolglik geerf is. Die uitdr. word dus ingelyf by ander
met tou sonder dat 'n duidelike voorstelling gevorm word omtrent sy ci ntlike ontstaan . 'N ander uitdrukking : die strop
om die nek sit of sy nek in die strop steek is langsamerhand
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in verband gekom met die jukos1 ), terwyl dit met die galg
te doen het. Met minder sekerheid kan dit gese word van
iemand voor stok kry wat my nie 'n wysiging lyk van Ndl.
het met iemand aan de stok komen (krijgen) nie, waar die
slaanstok wel bedoel is en waarvan die ouderdom fwyfelagtig
is, maar waarin wel eerder mag gesien word 'n wysiging van
'n ou regsterm nl. iemand voor den droomstok klagen 2 ), eintlik: iemand voor die regbank dagvaar (kla, kry). Dan sou
by ons dus 'n nuwe voorstelling ontstaan het. Ook word met
die vervoerbedryf geass~er iemand aan die sleePtou laat bly
(aan 'n lyntjie hou), terwyl dit eintlik 'n oorblyfsel is van
die seemanstaal Ndl. iemand op sleeptouw houden. E weneens aan die skeepvaart herinner onklaar raak, meer gebruiklik in die vorm onklaar trap . In Ndl. is bekend onklaar lopen
of varen, gese van lopende touwerk wat in die war raak; ook
onklaar raken van skepe gese (Ndl. Wdb. X, 1708). Die uitdrukking is egter by ons op 'n heel ander terrein oorgeplant,
nl. die vervoerbedryf, vandaar trap. Onseker, maar 'n geval
wat moontlik hierby hoort, is die rieme neerle . Dit sal wei
nie verband hou met de riemen afgooien (ophou met werk,
met betrekking tot masienerie) nie. Maar daar bestaan ook
in Ndl. de riemew i.wleggen (ze binnen boord nemen en nederleggen, Ndl. Wdb. VI, 1770). Aangesien die uitdrukking in
Afrikaans nie op ' n duidelike voorstelling 'berus nie, glo ek
thier aan die seemanst.erm wat met onduidelik·e assosiasie by
die trekibedryf in:gery is.
Met die laaste uitdrukking egter het ons by 'n moontlike
grensgeval tussen oorerwing en nuutskepping aangeland, daar
die moontlikheid tog nog altyd bly bestaan dat die beeld rieme
neerle gesuggereer kon geword het deur die boerbedryf. Die
werkman kan byv. sy rieme neerle as hy met osse, ens. werk
om te kenne te gee dat hy die werk staak, waaruit kon ontwikkel: padgee, wegloop. Want moet aan die eenkant gewaarsku word t een onrversigtige opeising as eiegoed wat inderdaad geerf is, dan kan ook weer aan die anderkant pynlike
vooringenomenheid oorerwingsmotieve opspoor waar net moontlikhede bestaan, waardeur 'n onwetenskaplike kyk op die taalfeite geskep word. Wie met onbe'Vange gees tot die taalfeite
nader, sal dan dikwels met sulke g rensgerva lle moet rekening
hou, en t erwyl hy hier, soos orals in die groot lewensproses, ' n g rensstreek aanskou waar alle skerp lyning uitgewis is,
1 ) In dj.e voors·telling va n sommige m a,g hier egter wei die ou
assosias ie nog bestaan.
2
G e b r. 33; Loq. 12 7.
) De C.
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sal hy tevrede moet wees met onsekerhede. Op 'n paar sodanige tiepiese gevalle wil ek hier wys.
Imand wat 'n vet pos in die staatsdiens beklee, noem ons
'n kripvreter of kripperd, 'n perd dus wat nie in die veld loop
nie, maar aan die krip gevoer word. Ook word van so iemand
gese: hy staan by die krip, hy word by die krip ge-voer. Nou
kan hierdie vergelyking heel goed in S.A. ontstaan het, omdat
die beeld voor die hand le. Maar dieselfde begrip en vergelyking kry ons ook in Ndl. aan de (staats)ruif zitten, ,over de
geldmiddelen te beschikken hebben met de bijgedachte dat
men daarvan profiteert" (Ndl . Wdb. XII, r635); ,oak aan het
laatj e zitten. In die aan:halinge by Stoet (I, 478) word geskimp
op die aanhangers van 'n politieke party wat aan die roer sit,
presies soos ook in S.A. gebruik. Maar die Ndl. aanhalinge
is jonk, terwyl aan het laatje zitten self oud is. Is die begrip
nou geerwe., en het in S .A. daaruit kristallisasies ontstaan, of
is dit hier vanself weer gebore?
W aar en wanneer het oar die onderdeur loer sy spesiale
toepassing op 'n meisie g~kry, wat die geselskap van jonkmans
soek? Die gebruik om oor die onderdeur te leun en gesels is
baie oud, en die oorgang van die natuurlike gebruik, soos in
I7de-eeuse, _,,daer doet sij sdve de deur open, en se .blij.f.t over
deo111gdersteleggen, 't lijcktofseme wachtewel. .... "/~ tot die
figuurlike in Afr., d.w.s. die toepassing op vryery, is dan tog
heel gering. Was die spesiale betekenis al in kiem aanwesig
by die verhuising na S.A.? Of is die nuwe betekenis eers in
S.A. ontwikkel?
Al sou 'n mens geneig wees om die elmboog lig, gese
van iemand wat te veel drink, vir .&frikaans te hou, so le dit
taamlik voor die hand om verband te soek met 17de-eeus heel
gebruiklike de ellenboog roeren wat meestal in die bet. dobbel
voorkom, gewoonlik met aanduiding van die plek waar die
han de ling plaasvind nl. in die kroeg, maar ook wei in 'n teksverband wat die betekenis drink toelaat.
Net so is streepsuiker in sy ironiese gebruik wei Afrikaans,
maar terwyl str.eep vroeg 17de-eeus voorkom in die betekenis
striem, mag ons aanneem dat hierdie geerfde voorstelling (naas
ander moontlike voorstellinge) aanwesig was by sy ontstaan.
Heeltemal analoog met die laaste geval is gou by die bak,
maar lui by die werk wat in sy uitgebreide uiteindelike vorm
met variasie wei Afrikaans is, maar waarvan die beginstadium
tog seker in die 17de-eeuse volkstaal te soek is, vgl. , ...... en
I) Van Vloten, II, 226.
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daarom soecken ~ altijt vroeg aan den back en vroeg aan den
claren •t e zijn.m)
En hoe moet ons oordeel in die geval van dit broekskeur
he, broekskeur gaan, ges~ van iemand wat in 'n lastige posiesie, geldelik of andersins, verkeer? Het dit verband met Ndl.
zijn broek aan iets scheuren, bekaaid of met schade van iets
afkomen? Of moet ons dink aan 'n selfstandige Afrikaanse ontstaan met 'n eie voorstellingsinhoud?
'N ander lastige geval is die betekenis van vermaak in
byv. hy laat hom nie v'erma.ak nie, d.i. hy laat hom nie in verleenthcid bring of hinder (in die bereiking van sy doeH nie.
In die Reisverhaal van Cornelis Houtman (Linschoten I9IS),
word die woord in 'n soortgelyke betekenis gebruik op grond
waarvan Dr. Boshof£ 2 ) tot oorerwing besluit.
Die bedoelde
bewysplaas lees as volg : ,Des anderen daeghs quam Tomongon
Angabayd met den Sa bander, presenteerende van des Gouverneurs ende harent weghen alles wes wij van doen soude moghen
hebben, lbegeirende dat wij de Portugiesen niet en souden
vertrouwen: want zij ons sochten te vermaken, ende soo dobbel
waren, dat men nU!li1Ulermeer haer _harte en const kennen ..... .·''
Die woord beteken hier eintlik bedriee weens nie-vervulling
van 'n belofte deur die Portugese, waaruit ook die begrip inv erle~wtheid bring kan ontstaan. Tensy egter meer bewysplase
uit later N dl. kan gebring word, bly dit onseker of ons hier
met oorerwing te doen het, daar die betekenis ook uit amuseer
oor vir gek. hou selfstandig in Afr. kan ontwikkel het.
Uit die behandelde gevalle wat ten opsigte van hul yerhouding tot moontlike erftaal duidelike graduele verskille vertoon, blyk genoegsaam in watter onsekerheid ons soms verheer
by gelbrek aan dokumentere gegewens omtrent die wordingstadium. Sodanige oorgangstiepes tussen erftaal en nuutskepping kan moeilik geklassifiseer word. Maar teenoor hulle
staan 'n veel uitgebreider groep uitdrukkinge wat sonder twyfeil geerf is maar wat in een of ander yan hul elemente in S.A.
verandering ondergaan het. Die gewysigde element, al sou
dit ook maar 'n nuwe toepassing wees, verteenwoordig dan
eieg.oed in die gemen:gde produk. Die omvattendste oorsaak
van wysiging is die lewenskondiesies van 'n nuwe land.

Wysiging.
Wysiging vind in hoofsaak plaas in betekenis of voorstellingsinihoud. Aangesien ons in A'f rikaans meestal te doen kry
1) Van VJ.oten _ II, 244.
2) V o 1 k •e n 'T a a 1, En >. b1s.

161).
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met spreekwyse, kom die vorm haas nie in aanmerking nie.
Want die spreekwoord ek meneer en jy meneer, wie sal dan
die wa smeer? byv. met duidelike vormkenmerke is in sy twede
gedeelte 'n totale omvorming op eie voorstellingsbodem, terwyl
die eerste gedeelte waarskynlik geerf is. Hierlby is egter nie
uit te gaan van die bekende Ndl. doe Adam spitte en E-va
span, waar -vond men do e den edelman? nie, maar eerder van
'n Ndd. uitdrukking soos ik Muschu, un du Muschu, wer
putzt uns denn de Sch6 ? of 'n soortgelyke of ooreenstemmende
Nederlandse. Egter gebeur dit da,t teenoor 'n positiewe uitdrukkingswyse in Ndl. dieselfde begrip in Afr. in negatiewe
vorm verskyn byv. ek ken hom nie -v.an Adam af nie. Origens kom noodwendige wysiging in suiwer taalkundige vorm
hier nie ter sprake nie .
Betekeniswysiging vind gewoonlik plaas deur nuwe toepassing waaronder ook figuurlike ge'bruik ingesluit is. So
word anker gooi spesiaal tot die gebied van -vry of -verlief wee&
beperk, terwyl die verskuiwing tog nie heel groot is nie, vgl.
Ndl. zijn anker ergens nederleggen (nedergooien) wat reeds
die betekenis: erens korter of Ianger vertoef, aangeneem het,
as dit nie 'n voortsetting is in Afr. van 'n ooreenstemmende
uitdr. in Fries met feitlik dieselfde betekenis nie, nl. ik scil
myn ankerr der ris utsmite. Op dieselfde terrein het Ndl.
flikkers maken waar flikk er , ,luchtsprong' ', ,danssprong" beteken, te land gekom. Net so het die drumpel trap (erens, by
iemand) die assosiasie gekry van besoek met die doel om te
vry, terwyl dit in Suid-Nederland sedert Kiliaen die bet. het
van : dikwels besoek nL in die vorm iemands zulle plat loPen .
Blou Maandag het in Suid-Afrika onder ander assosiasies 'n
hetekenis R"aan kry, wat feitlik teenoorgesteld is aan die Neder·
Iandse.
V erandering in klanldbeeld en voorstellingsinihoud gaan
saam, vgl. kort gebakend uit Ndl. kort l[ebakerd, Afr. ou
fman uit N dl. oude trant.
Die eintlike element wat in besondere mate onderhewig is
aan verandering, is die voorstellingsinhoud. Dit is op hierdie
terrein veral dat 'n nuwe omgewing veelvuldige geleentheid
bied vir vervanging en uitlbreiding van beg,r ippe onder inwerking van die fantasie.
'N vername oorsaak is -verlore-gaan -van oorspronklike
-voorstellingseenheid : ' n woord kan in onlbruik raak en daar
dit nie meer verstaan word nie, gaan die voorstellin~seenheid
verlore, en is die motief vir wysiging geskep; of die hele voorstellingsfeer word uitgewis, om watter redes ook al (verlies
van kultuurgoed), sodat die fantasie vry spel het om nuwe as-
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sosiasiebeelde te skep. Ter opheldering neem ons die plan is
goed maar die hennetjies (makou) le die .eier(s) wat in hierdie
vorm geen samehang laat voel tussen die dele nie. Ewemin
word ons voorstelling d.uideliker d.eur woorde te plaas vir
plan, in watter vorm d.it ook gehoor word., en meer met
Ndl. de woorden zijn goed maar de e.enden leggen de eieren
ooreenstem.
N ou is die N dl. spreekwoord gebaseer op 'n
woord.speling : woorden = woerden (mannetjie-eende ), maar
d eurdat woerd in Afr. nie oorgeerf is nie, moes Jby 'behoud. \an
die spreekwoord die voorstellingselemente uit verband geruk
word, sodat eende in die twede deel nou geen rede van bestaan meer had nie, en gevolglik d.eur enige ander pluimveesoort kon vervang wor<!_, terwyl die eerste deel tot volmaakte
kleurloosheid kan sink byv. wat jy daar se is goed of dis alles
goed wat jy daar se, dit klink alles mooi, ens.
Toe vaarwater geen duidelike voorstelling meer opwek
nie, word dit vaalwater in in iemand se vaalwater kom met 'n
nuwe assosiasiekring wat vir die Afrikaner voor die hand ll!,
en waardeur die oorspronklike voorstellingseenheid verbreek
word. Geen vinger 'Verroer nie vir Ndl. g.een 'Vin verroeren
ontstaan min of meer deur d.ieselfde motief.
Hierby behoort ook in sy kraal te Pas kom (dis so in sy
kraal) vir N dl. in zijn kraam te pas komen.
Maar die voorstellingsfeer kan heeltemal uitgewis word·
Dan ontstaan die wildste gefantaseer. Toe rlie hekse- en duiwelatmosfeer wat die volksgeloof om Bloksberg skep, in die
nuwe land vervaag en uiteind.elik verd.wyn, bad die bergnaam
hoegenaamd geen betekenis meer nie. Daarom was d.it nie genoeg om iemand na Bloksberg te verwens nie, maar allerhande
w~lde voorstellinge omtrent sy lbestaan aldaar word uitgedink :
ek wou dat jy op Loksenberg (Bloksberg) in die hondestal sit
wars eet; ek sien jou liewer agter Bloksenberg met 'n droe eendvoel en jou ouma se stamPblok; ,e k sien jou oP Loksenberg
met 'n eend'Voel sit en verdroe (voor ek dit doen), ens. En al
is daar nog herinnering aan verbano tussen die duiwel en Bloksberg in die Dordrechtse variasie : ek wens dat jy oP Bloksberg
sit met 'n pan kale onder jou agterst.e, van die oorspronklike
voorstellingsfeer is wei niks meer bewus nie.
Die voorstellingsinhoud kan verander deurdat een of meer
leidende begrippe, gewoonlik onder invloed van nuwe omgewingsfaktore, plaas maak vir ander. Hierond.er val al die uitdrukkinge wat aan eie omstandighede aangepas is.
In plaas van koning of keiser het in die kolonis se bewussyn
geleef goewerneur; daarom hy 'Verbeel hom dat hy die goewerneur se hand se oom is (N dl. hij meent dat keizers kat zijne
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nicht is). Vandaar dat 't regent oude wijven met klomPen
word dit reen ou meide met knopkieries; geld als water worcl
geld soos bossies (hoewel laasgenoemde 'n moontlike selfstandige skepping is); zo oud als de weg van Rome (Keulen, Kralingen) word so oud soos die Kaapse pad; hoe kaler jonker,
hoe grater Pronker word hoe kaler jakkals, hoe grater stert; hy
is niet onder 'n uil uitgebroed word hy is nie onder 'n kalkoen
uitgebroei nie; de beste stuurlui staan aan wal word die beste
touleier sit oP die voorbok; 'n duitje in 't zakje doen worcl
'n ~tuiw-er in die ,a rmbus ( armbeurs) gooi.
As Ndl. (r7de-eeus) je slacht de schildPad, je bent overal
t'huys in S.A. word (h y is) nes 'n volstruis, waar hy kom daar
is hy tuis dan het hier die aanpassingsmotief minder sterk gewerk as rymlus. Hierlby sluit aan in die jaar nul as die hingste
vul. Die spreekwyse hy weet (ek sal vir jou wys) waar Dawid
die worte l gegrawe het het na S.A. gekom waarskynlik met
daa rdie eienaam, en lioewel geloof aan die geheimsinnige mag
van wortels ook in die Europese kultuuroorlewering bekend is,
spreek vergelyking met parallelle in ander tale vir die waarskynlikheid dat die wortelgrawe-motief 'n Suid-Afrikaanse wysiging is ontstaan onder invloed van alhier bloeiende geloof
aan toormiddels soos in swang by Slamse deskundiges vera].
En hiermee sou dan 'n sentrale voorstellingselement van die
spreekwyse, wat dit ook al mag gewees het, onder nuwe omgewingsinvloede verander geword het.
Die bloei van die d1erstorie in S.A. is aanspraaklik vir wysiging van als het regent en de zon schijnt, is het kermis in
de hel tot as dit reen en die son skyn, trou jakkals met wolf se
vrou-alweer 'n belangrike voorstellingselement vervang deur
inheemse motief.
Naas hierdie twee tiepes van wysLging is daar 'n derde manier nl. die voorstellingsinhoud word uitgebrei deur nuwe eleDit is hier waar rymlus dikwels die deurslag gee.
mente.
Stille waters diepe grand word uitgEfurei met onder draai (loop)
die duiw el rand . Die heerlikheid van in A braham se skoot
groot te word, vind sy beperking in : maar daar was dorings
in. Ongenooide gaste, hoort agter deure en kaste kom voort
uit ongenode gasten zet men buiten (achter} de deur; leven
van zijn renten (Ndl.) word ironies uitgebrei met en teer van
sy ka.pitaal.

Verlies.
Bestaande uit heterogene elemente, verplaas in 'n eensame
wereld en afgesny van beskawingsinvloede van uit die stamlande, moes die gemeenskap aan die Kaap langsamerhand ern-
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stige verliese ly ten opsigte van sy geestelike erfbesit. Onder
nuwe klimaatstoestande waarby die jaargetye 'n direkte teestelling vorm met die Europese, onder nuwe maatskaplike en
godsdienstige verhoudinge, was daar geen bestaansmoontlikheid vir 'n massa spreekwoordmateriaal nie wat in die stamgebied gesond kon voortontwikkel.
Januarie hier val in die
hartjie van die somer, terwyl J anuarie in Europa geklem sit
in die ysknyp van die winter, sodat ploeg en saai, plant en
kweek, oes en pluk 'hier met heel ander maande saamval. Vandaar die verdwyning van die massa spreuke en gesegdes en
volkswysheid van suiwer landboukundige aard, wat met die
verskillende maande van die jaar samehang en met die daarin
geldende normale weersgesteldheid. Ter opheldering noem ek
o .a . : fanuarie ·warm , dat G od Zich erbarm! W itte F ebruarie
sterkt de akkers. Lichtmis (in Fe'b.) zonmeschijn, brengt -veel
sneeuw. Maartse regen brengt geen zegen . E en droge April
is niet der boer en wil, ens. M ei warm , g eeft een goed jaar.
]unie droog, meer dan nat, -vult de •s chuur en ook het -vat.
Met Sint Jakob of Sint An (in Julie) is het koren in de schuur
of in de ban, Is eerste September helder en rein, dan zal het
·o ok de hele 1maand zijn. Wa.r m Oktober, koude Februarie.
Decemberwind uit het oost, brengt den ziek.e n luttel troost,
ens. 1 )
W el ontwikkel in S.A. enkele gesegdes in verband met
weersgesteldheid, maar die moes min of meer aan sekere streke
verbonde bly weens die eienaardige klimaatsverskille. Die geerfde geloof egter dat die weerstoestand van die eerste twaalf
dae van die jaar ooreenstem met die van die verskillende maande, kon hom hier handhaaf, sowel as die landboukundige wysheid dat jy plante wat bo die grond dra, met die groei van die
maan moet insit, die wat onder die grond dra (soos artappels)
daarentee met die afneem van die maan.
Konfessionele teestelling tussen Rooms en Protestants
waaruit voortvloei menige spreekwoord wat spottend of skertsend paap of pastoor laat verbykom, ken ons nie. So is h)"V.
van Protestantse sy die pous vereenselwig met die duiwel, terwyl paap 'n skeldnaam geword het. En Sint Pieter selfs ontkom in verskeie legendes nie aan die skertslus nie. Aan die anderkant is binne eie konfessionele kring die pastoor in die
Europese samelewing die voor:werp geword van die menigte se
spotlus. Vg l. ,,Alles met mate" zei de Pastoor, en hy dron k
de jPn P.-ver uit een kannetje (De C. Gebr. 138). ,Brand oP", zei
I) Wel te r s (ky k by beh andeli ng van di e maa nde ). Vir ' n oorvloed Duits e materi aal kyk Wander onder m aandn am e.
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de Paap, en hy gooide een non op het vuur (Boekng. in Ndl.
Wdb. XIJ:, 34). Papen un Handwtsers wzset den Weag un goat
ne nit (Eckart). Wenn de Pap lacht, es en de Hiill ]ahrmarkt
(Eckart). ,Der Beste in der Mitte," sagte der Teufel, da ging
er z1vischen zwei Pfaffen (Sohra. BS. sn}, ens.
In s .A. was die sosiale status van die predikant heeltemal anders. Hy was die godsdienstige en maatskaplike leidsman, die fakkeldraer van die beskawing, tot wie die volk in
alle sake met groot eerbied opgesien bet. In so 'n gemeenskap moes dus verlore gaan al die bewuste uitdrukkinge en
spreekwoordmateriaal omdat die lug ongunstig was vir die
voortbestaan daarvan. Is teenswoordig bierin verandering te
bespeur, tog bly dit waar dat die predikant, afgesien van 'n
enkele grappie op sy k erfstok, onaangetas is deur spreekwoordelike skerts. 1 )
Ook die boer het in S.A. 'n bevoorregte persoon geword.
Sedert die vroegste dae van die volksplanting bet by sy hoe,
selfstandige status gehandhaaf; hy was maar altyd die Afrikanervolk self. Daarom verdwyn bier alle skimpery en veragting wat so op hom gehoop is in Europa deur die beter ontwikkelde stedeling. Want aldaar tree by gewoonlik op in die
spreekwoord as dom, ru, ongemanierd. Vgl. een boer is en
blijft een boer; een boer en een varken zijn gelijk; Ndd. wat
versteit de Bur -von Safran! (kyk verder Eckart, :34 vlgg.).
Dat hy hom natuurlik teen sodanige bejegening versit, bewys
o.a. de Bur is en Ehrenmamn; de Bur is tom dichten (am niichsten) bi uns Herrgott.
Alle spreekwoordmateriaal van hierdie aard, positief sowel
as negatief, moes bier verlore gaan.
Om dieselfde maatskaplike oorsake is die bekladding van
die vrou in spreekwoord en gesegde soos dit uit vroeer eeue
soom en in die stamgelbied nog welig voortlewe, in die wordende Afr . taal onderdru:k. Die gemeenskap kon tussen swart
rasse in die minste benadeling van die blanke vrou nie gedoog nie.
Die Afrikaanse volk is gebore op die veld. In die afgesonderdheid van sy veldbestaan, met weini.g geleentlheid tot bestendiging ·e n versterking van sy meegebragte kultuurskat, in
die feitlike verbreking van sy kultuurbande met die stamgebied, gepaard aan die feit dat veelsoortige clemente in die samestelling van die nuwe nasie opgeneem is-bierin alleen is
1
) Ek .herinner a an die grappie waarin verhaal word van die
predikantseun wat g.e antwoord het op die vraag_ of sy vader die
beroep g aan aanneem : P a b i d n o g, m a a r M a p a k a 1 i n.
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genoegsame grond te vind vir die verlore-gaan van 'n menigte
geestelike goedere. Onder inwerking van nuwe begrippe en
beskouinge, onder vorming van nuwe tradiesies wat veranderde omg.ewing en omstandigihede dikteer, moes ook veel
ltaalskat te gronde gaan, taalskat veral rwaarin geerfde
volksgeloof uitgedruk is en wat moes plaas maak vir nuwe of
wat gewoon vergeet raak. In hierdie aanpassings- en gelykmakingsproses speel die vernuf van die Hottentot en slaaf sy
rol, en word die kinders eerste die draers van veranderde beskouinge. En daar lewenswys en lewensbedryf in nuwe kanale gelei word, !handel en soldatediens en skeepvaart vervang
word deur landbou en veeteelt en jag, moes verplasing van ou
beelde deur nuwe intree, en baie onbruikbare taalvoorraad vanself verval. En word uitdrukkinge gered uit 'n gebied wat vir
die Afrikaner verlore gegaan het, soos skeepvaart byv., dan
gebeur dit deur betekenisverandering of tenminste onder inwerking van nuwe assosiatiewe clemente. Ek herinner aan:
sien hoe hy die mas opkry, anker gooi, aanklam (by 'n meisie),
ivan bakboord na 1stuurboord ( van bakpoort .na stuurpoort),
maswerk, halfmas hang, driemaal is skeePsreg, opgeskeep
wees met iemand of iets, iemand afskeep, 'n kinkel in die kabel, met man en muis, ens. En die vraag is hoeveel van sodanige voorraad sou bewaar gebly het, as dit nie reeds tydens
die verhuising na S.A. in bree volkskringe as vasgewortelde
taalgoed 'n bestaan gehad het nie. Dit is opmerklik dat waar
ons taal so groot vrugbaarheid vir nuutskepping van uitdrukkinge vir dronkenskap toon, daar feitlik niks bewaar is van
die yoorraad Ndl. uitdrukkinge vir dieselfde begrip nie, maar
met voorstellinge ontleen aan die skeepvaart (kyk vir materiaal De C. Gebr. 240 ). Want hy het kromhoutsop gedrink
berus op eie selfstandige voorstellinge, en het niks te maak met
hij ligt in e kromhouten (slaapt zijn roes uit) nie.
As ons dink aan uitdrukkinge in verband met inrigting
van huis en haard, gewoontes, volksvermake, volksgeloof,
legendes en verlhale, dan word duidelik die omvang van wat
moes ondergegaan het. Vertellinge in verband met duiwelen heksegeloof is haas ontelbaar in die stamgebiede. Maar sodanige verhale bly klewe aan lokaliteite in die oorspronklike
woongebied, sodat heel weinig daarvan 'n oorplanting na elEn daarmee is heelwat taalskat vir ons verlore
ders verdra.
geraak.
En waar enkele uitdr. bewaar gebly is, soos byv.
so bang soos die duiwel vir 'n knaPsak, daar is selfs die vaagste herinnering aan die verhaal waaraan dit ontleen is, uitgeWlS.

In die taai stryd met barbare waar dit daagliks gaan om
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lewe en lyf, en weg van d ie kus in die gedurige geworstel
met gednldtartende traagheid van die natuur, met geen geleentheid vir opvoeding nie, was behalwe die godsdiens hoe.r
geestelike belange uitgesluit. Die behoudende werk van die
boek word uitgeskakel. En wat die invloed van lektuur kon
gewees h et, blyk enigsins nit die skat van uitdr . wat die Bybel
vasgeplant lhet sover die spore van die pionier~Afri
kaner die lbinneland in geteken staan. Ons merk hoe
'n bietjie ond erwys in Nederlands 'n heie skaar van idiome
in die spraak van die ontwikkelde klas ingelyf het, soos byv.
die hekel aan iemand h~, die bande nouer toehaal, iets daaroP
nahou, 'n oog in die seil hou, iemand in die nou bring, ens.
Behalwe natuurlike afslyting en vervaP) van taalskat waaraan
elke taal opderhewig is, bet in S .A. blote afwesigheid van onderwys en ,lektuur verarming van taalskat teweeggebring, en
is aan wordende Afrikaans 'n skade toegevoeg wat eers langsamerhand deur nuwe verowering enigsins ingehaal is.

Nuwe Ontstaan.
Was die lewe e~nsaam, behalwe in die Kaap self en in die
wordende dorpies en buurtes, daar was tog gedurig genoeg
awontuurlike ondervinding wat voortgespruit ihet uit die aard
van lewensbedryf en omgewing. Landskap, plant, dier en inboorling het die verbeelding gaande gemaak, sodat daar in die
eerste sewentig jaar van die volksplanting 'n aansienlike skat
van name en selfs wendinge nuut moes ontstaan het, al weet
ons daar bedroef min <van . Insig in die verbooldingswereld verskaf ons egter reeds enige bergname uit Van Riebeek se .dae:
Leeuwenberg, Zuyckerbroot , Lupaertsbergh, Clapmusbergh,
Diamandt ende Pe,erlberg h, Sadelbergh, Blocxbergh, ens. En
deur ontwikkeling en bestendiging van 'n eie landaard, deur
vereenselwiging met die bodem, bet 'n groeiende taalvermoe
langsamerhand sy eie beelde leer vorm uit die onmiddellikheid
van 'n nuwe lewensbestaan .
Enige terreine kan ons dadelik uitlig as van besonder betekenis vir die opkoms van nuwe spreekwoorde, ens. nl. treken vervoerbedryf (os en ossewa), jag, veeboerdery en landbou,
trou en vry, dronkenskap en drink, slaan, dier- en Plantew~
t·eld , landskap, inboorling , gebruike.
Sommige van die uitdr. wat ontstaan is uit of betrekking
'l N voorbeeld van '!1 uitdrukking wat meegekom het en blykbaar vand ag: UJt g·e sterf 1s, sou wees
b.! a u w e
b 1 o em p j e s
(leuens •. versmsels), mt:er a s eenmaal deu r Louis Trigar.d·t .g ebruik,
tensy d1t hom aileen UJt lektuur bekend was , wat on waar skynlik is.
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het op hierdie terreine, dateer uit die vroegste tye, terwyl ander weer heel jonk is, so byv. riemtelegram wat 'n produk is
van .d ie Anglo-Boeroarlog. Dan is op te merk dat hier ·weer
van geen skerp skeidslyne tussen die rubrieke sprake kan wees
nie, want die terreine loop• inmekaar en dek mekaar gedeeltelik.
So vorm ver.voer;b edryf tot op• 'n sekere hoogte 'n wesenlike
bestandd.eel van boerdery, maar is seker ook onafhanklik daarvan 'n vrugbare oorsprongsterrein. En iemand 'n kafferpak gee
byv. is ontstaan uit die verhouding tussen witman en inlboorling wat intiemste was in die boerdery, maar waar presies moet
so 'n uitdrukking nou tuisgebring word? Sy keteltjie by 'n
ander se vuur sit het waarskynlik op terrein van die trekpad
en -l ewe ontstaan, maar die grondslag dam.woor kon tog ook
onder ander omstandighede in die lewe geroep geword het.
Netso is die jagterrein haas nie te skei van die treklewe nie.
Nieteenstaande bly groeperinge soos gemaak 'n vereiste en
daarbv 'n nuttige middel om oorsigtelikheid te skep.

Die Ossewa.
By die oopmaak van die land weg van die see was die
ossewa oorspronklik die enigste vervoermiddel, en tot laat teen
die end van die rgde eeu nog het hy binnelandse sentra soos
Johannesburg gebou.
En by daelikse inkrimping van sy
werkgebied deur ander vervoermiddels mag die ossewa dit weet
dat by tot hoer lewe v·erewig is as dank vir eeuelange diensvaardigheid in die taai arbeid van landskoonmaak. Want met
die geknars van die wiele oor die 'klipbanke en die gekreun van
die wabak oor Rodesand, deur Mostertshoek, Heksrivier en
oor die Hottentotshollandberg, en verder die Karogelyktes in,
het die pionier sy hele stoflike en geestelike beskawing meegevoer. En daarom is die ossewa ook besing as simbool van
Boerbeskawing.
Waar so intieme samehang tussen nasiewording en ossewa bestaan, word dit begryplik as die indiwidu gedurig sy
beeldspraak uit hierdie suiwer Afrikaanse bron aanvul, soos
vera! tot uiting kom by skrywer of redenaar, of as in die alledaagse gesprek toevallige vergelyking met een of ander deel
van die os~ewa ingestrooi word.
Wat so in die bewussyn
lewe, moet langsamerhand tot vaste uitdrukkinge, tot gangbare beeldspraak ontwikkel. Die uitdrukkinge wat Afrikaans
aan hierdie bron ontleen het, hang saam met die reis of trek
self, dele van die wa, die trekgoed, die os en sy arfbeid.
Dis bo my vuurmaakplek vir iets wat ons nie begryp nie,
roep voor die gees die trekpad by opdraans of in bergwereld,
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terwyl die minder gebruiklike dis anderkant my uitspanplek
geassosieer word met die !>taanplek met sy rykdom van romantiek en waarvandaan die nuwe sk of weer met moed
aanvaar word.
.Net soos dit wurg by die opdraarvs,
kan dit ook wurg in moeilike lewensomstandighede; en net so
maklik soos die wa die afdraand afkom, val die sondaar in verder versoeking op die afdraand van sedelike ellende, of raak
iemand in verder geldelike moeilikheid, of gaan hy by afnemende kragte na die graf. Die gang, na die kerklhof word
soms die laaste skof genoem, waarteenoor die vrolike aandskof ry van die jongkerel staan.
Nie alleen 'n grootprater
word gemaan om die r.e m of briek aan te draai nie, maar ook
iemand wat rojaal ]ewe, sodat hy nie later hoe£ noustrop of
bo-kerf te trek nie. Hoe teleurstellend is dit om mense soms
oor 'n kleinigheid te sien kop uittrek of tou-opgooi waar almal
se medewerking nodig was vir 'n goeie saak, terwyl juis in sulke oomblikke die waarde van 'n briekblok (standvastige persoon) aan die lig kom. En dan is daar geleenthede waar 'n
remskoen of 'n remskoenParty deur sy terughoudende krag
groot gevaar of flaters kan vermy. By elke beweging is dit
nodig dat daar van die staansPoor af 'n leier (touleier) voor
die dag kom om die tau te vat (ook: voortou te vat). Wanneer
ieniand al iets van 'n werk weet, is hy touwys. In die groeijare eet die jongspan aan die tau. Deur onkunde het menigeen oar die tau getrap of onklaar getrap, terwyl 'n jongkerel
se riem e al te gou losraak by die eerste sien, hoewel so 'n verliefdheid gewoonlik van korte duur is. 'N klein jukskeitjie
met ' n groat kop is uiters handig by die inspan partymaal,
maar ook in die lewe kan so 'n persoon oral sy pad vind waar
ander ondergaan. Maar elke selfbewnste mens bedank om
as 'n orige jukskei gebruik te word. Om 'n noot te rek soos
' n voorslagriemPie is 'n a11edaagse verskynsel by die ouer geslag . Die trots van baie boere is om 'n span swart osse te
besit, vandaar swartspan in skertsende toepassing op die kerkraad. I s 'n versameling persone uit ongelyksoortige elemente
saamgestel, dan praat ons van 'n bontspan, en waar mense
mooi saamwerk praat ons van saamtrek, of ook van 'n agtermekaar span, terwyl sPan algemeen geword het op sportterrein.
En hoe lewendig staan die ossewa voor ons wanneer ons hoor
praat van wawielore, of van een wat die mond van so oop is dat
' n wa (bokwa) met 'n (lang) sPan osse daarin kan draai!
Verder kom hier in aanmerking : agteros kom oak in die
kraal, oP die kettingtou blaas, die vaalstreep vat, iemand voorhaak, kriPkristen, hy is nie langes die Kaapse Pad opgetel nie,
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jong asse inspan, sy rieme styfloop, sy jas ts tn die wiel, soos
'n voorslag wees, lunsriem , dit hotagt er h~.
Is hierby reeds enige uitdrukkinge wat nie noodwendig
met die ossewa in direkte verband staan nie, hulle hoort tog op
dieselfde terrein met die ander tuis. En by vervoerbedryf,
treklewe en trekondervindinge sal wel ook aansluit: ieman.d
se hand in die .as 1sloon•, :s y turf 'sit, vir iemand 'n )kliip lin (uit)
die Pad rol, stadi.s; oor die kliPPe, in die sPoor traP, ens·

Jag.
Hoe me~r die Kolonie sy grense uitgebrei het, hoe verder
noord en oos moes die jagters hul togte uitstrek, want die
jagstreek het verband gehou met die wegwykende grootwild.
Ons weet dat jagters vroeg in die rgde eeu al noord van die
Oranjerivier rondgetrek het. Jagters het dan ook eerste sekere
geografiese name vasgeH~ . 'N mooi voorbeeld van 'n str·e eknaam onder invloed van die jag ontstaan is Riemland, vandag
nog geldig vir noordoostelike Vrystaat (Heilbron, Frankfort).
en so genoem omdat in daardie jagstreek baie rieme gesny is.
Soos te verwagte is, sal jaguitdrukkinge veel sterker in die
binneland verteenwoordig wees. Hieronder val o.a. tromPoP looP (ja); dis aldag skietdag, maar nie aldag raakdag nie;
'n v.d. Walt-skoot ski.e t (Vrystaats); as die doPPie klap, val die
bok (onderg.egaan by in-onbruik-raak van die doppiegeweer);
ook so sy doPPie het afgeklap vir 'n dreigement wat nie uitgevoer word nie.
Hie~by kom nog die volgende wat algemeen bekend is :
so bang soos 'n bok vir 'n skoot hael; van die gras af; -vi.er stewels in die lug l~; oorgehaal wees; die w~reld skeur; mooi
skoot! broekskeur gaan; korrel -vat; spoor sny; so kwaai soos
'n tierwyfie; (die wild) -voorl~; die skoot haag deur h~ (toegepas
op 'n dronk mens); -vleis braai -voor jy die bok skiet.

Landbou en Veeteelt.
Die vernaamste nywerheidsbronne was en is landbou en
veeboerdery. Daaraan herinner: al sy skapies (ossies, -veetjies) is nie in die kraal nie; al sy -varkies is nie oP hok nie;
bloats ry; iemand doPhou; in die bak sPit (sny, werk); in die
bak wees (raak); in die hok sPit, ens.; 'n g,e sig so suur soos 'n
sermeinpe er; in 'n ander se kraal kom; in 'n ander se -veld weie;
misoes; kripperd; iem.and kwiehalter (knelt er); halter afhaal;
iemand koudlei; iemand vir 'n handperd hou; hans groat maak;
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1

-vroeg opsaal om laat t e ry ) ; perdgerus; knipm es-ry; hul skapies bymekaarja; hul -velletjies bymekaargooi; op stopland sit/)
f'andeier; -voorbok; as hy 'n blinde skaap wil w ees, laat hy sy
koP stamp (na aanleiding van blindesiekte onder skape : Hoopstad); iemand oPdons (oPdreun) tot by oom Daantjie in die
kalwerhok; perde (beest e) so.ek; ganse (skaPe) aanja; hy het
van Koerland se -vleis geeet; -voorPerd (fig.); soos 'n -voorslag
wees; ensVermelde gevalle sal wel almal in verband staan met boerdery. Soos gewoonlik gebeur, vind hul aanwending op 'n ander gebied.
nuutskeppinge in verband met
Die groot hoeveelheid
dronke111S kaP, tr,ou. en -vry, slaan, wa t in Hoofstuk V behandel
word, ontleen hul voorstellingselemente veelal uit genoemde
en nog ander terreine.

Dierwereld.
Van uitdrukkinge wat ontstaan is deur gedurige aanraking met die dierlewe, bring ek hier 'n aantal byeen : so taai
soos 'n ratel; so kwaai soos 'n geitjie; so kwaad dat sy stertjie
afval (afkomstig van die geitjie : Hoopstad); 'n jakkalsdraffie;
'n tweestertjakkals (!huigelaar); sekretarisdraf; sekreta.risbene;
aPie maak; aap oP 'n bokstert; aapstert gee; sy lyf aas-voel hou;
hy kan nie bokkom br-aai nie; soos 'n traPsoetjies; as jy ni.e
daardie mond gehad het nie, het die kraaie al lank jou oe uitgepik; deur die kraaie besPreek wees; langasemsprinkaan (van
een wat aanhoudend en eentonig praat); hy lyk soos 'n ietermagog (lelik: Edenburg); -visvang (fig.); loop na die hoend,ers;
ens.
Van intieme aanraking getuig die A:fr. geboortefaibel. Die
ooievaar bring die Europese kind, maar in S.A. gaan die moeder of 'n ander 'n klein bobbejaantjie vang, wat dan as gevolg
van 'n enigsins ruwe was- en skrobbehandeling mens word.
Hiermee in verband staan bobbejaan(tjie) vir kind; bobbejaan(tjie) vang wat aanleiding gegee het tot babetjie vang; verder
berg toe gaan.

Dierstorie.
Was die aanraking met die diere 'n daaglikse gebeurtenis,
veel intiemer nog was die gemeenskap van die kind met die
dierlewe in die ryk van die verbeelding. Die dierstorie wat
onder Hottentotverbeelding 'n nuwe loopbaan in S.A. gekry
1

)

5 pa t
2)

Ooreen5te=ende uitdr. in Ndd. : Fro s ad e 1 n u n
ride n.
Te vergely1k z e I o opt o p de 5 top p e 1 en (Aal5t).
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het, moes alhier die plek vervul van veel verlore gegane verhaalstof. Met spreekwoordelike persoonlikhede soos broer Jakkals en broer Wolf raak die kinders heel vroeg bekend, en die
warmte waarmee sodanige verhale ontvang en honderdmaai
oorvertel word, bewys die vaslegging in ~preekwoord, ens. van
treffende situasies daarin.
Die sie ke dra die gescmde herinner aan wolf se hitter ervaring in die skaapsteel-storie; jakkals prys sy ei.e stert aan die
bekende poging om sy mede-jakkalse te oortuig dat dit beste is
om hulle sterte ook af te kap. Y sterklou in die grond slaan
is aan die perdstorie ontleen, en hoewel wesenlik reeds in die
stamland tbekend (vgl. Schonken, 63), is sy gebruik en betekenis
Afrikaans. En dieselfde is waar van boomskraaP(sel), eerste
en twede hoePel, ens.
In verband met jakkals se sluheid soos dit in die dierstorie
veral tot bewussyn kom, staan wei die spreekwoord : jakkals
se : hardloop is 'n goei.e ding, maar dan moet jy betyds begin.
En hoewel die jakkals se geaardheid vir elke boer goed genoeg bekend is, sal by die ontstaan van uitdrukkinge soos dis
bo my jakkals, jakkalsstreke, jakkalsdraaie, tog wei lewendige
voorstellinge uit die dierstorie voorgesit bet, omdat juis daarin
sy eienskappe so reeel uitgebeeld is. Net so is die twede gedeelte van as dit reen en die son skyn, trou jakkals met wolf
se 'Vrou 'n uitvloeisel uit dieselfde verbeeldingswereld.

Ander Terreine.
In verband met die plantelewe staan jy sal hom nie agter
elke bas uitskop lwie, geld ,soos bossies, Jloop eer die paadjie
'Vol dorings (dubbeltjies) word, ens.
Aan die geaardheid van die land herinner stadig oor die
klippe, randjies se kant toe staan, op die 'Vlakte sit (sonder
huis), hy kmn 'Van die gramadoelas af (weet nie vanwaar nie:
Reddersburg), het sPmit drie ook water gekry? (gese teen 'n
derde wat hom ongevraag in 'n gesprek tussen twee meng:
Clocolan), met geweld kan jy die duiwel 'Van 'n krans afja
(met geweld kan jy veel uitrig-vee laat hul nie maklik by 'n
krans afstoot nie : Paul Roux), ens.
Van die omgang met die inboorlingrasse getuig o.a. 'n los
hotnot wat so juis die onbekommerde lewenswys van die Hottentot teken; van sy musikale sin is hotnotsrie£ 'n refleks, van
::.y danslus askoekslaan. Terwyl hotnot in verskeie ongunstige
skakeringe voorkom, is hotn6t ! (met betoonde en gerekte slotsillabe) as uitwep van gematigde bewondering heel gewoon.
R et m skileur wa·ars1.'Ynlik te doen met die ontstaan van hot-
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notjie doodslaan, sonder twyfel geld dit van die visnaam.
lemand 'n kafferPak gee en kaffersleg is seker binnelandse en
jonger formasies. Dat die Boland ver is van die Ka£fer.gebied,
se ons die aldaar ontstane : ons is famie.lie so -v.er soos -van hier
na Kafferland . Dolosse gooi bring ons in onmiddellike aanraking met Kafferhygeloof, tel'Wyl hy heli :n-aby die strooihuis
omgedraai sinspeel op bloedmenging.
Aan vroeer gebruike herinner die opsitkers, die -vierperdewa (by die huwellk), bokkni.ee (as gevolg van die krimping van
velklere wat vroeer algemeen in gebruik was in die binneland).
Aan die oorvloedige gebruik van koffie herinner jy moet die
kofjie drink soos die kan hom skink (algemeen Vrystaats),
terwyl die swart Perd galop (ketel kook) en die koeie loop in
die swart brand (van koffie sonder melk gese) heel dikwels gehoor word.

Oucferdomskwessie.
'N vraag van belang is die ouderdom van Afrikaanse
spreekwoorde en uitdrukkinge. N ou het die ou reisbeskrywers wat meestal vreemdelinge was, hul met die taal van die
Afrikaners nie besiggehou nie, behalwe in 'n paar vlugtige opmerkinge oor die taaltoestande. Daarom is ons onkunde oor
die wordingsproses van Afrikaans so groot. En tog moet ons
in ouer geskrifte oor S.A. na inligting soek.
Wanneer die Suidoostewind waai en Tafelberg oordek is
met 'n wit windwolk, dan beet dit vandag nog in Kaapstad en
omstreke: die tajel is gedek .
Hierdie uitdrukking is baie
oud, volgens Kolbe eerste deur seeliede gebruik om te kenne
te gee dat storm te wagte is, en dit is derhalwe moontlik dat
dit reeds voor. die stigting van die volksplanting geyk was.
Dit lui aldus : ,Eindelyk zal bet ook wel de moeite waardig
zyn, te zeggen, dat deze berg zeer dikwyls, ja byna staande
de gantsche droge tyd, te weten van September tot Maart, en
menigmaal ook de andere maand, van een witte wo1k wordt
bedekt, waar uit de zeer hef.tige en schrikkelyke Noorde wind,
welke dit voorgebergte in een kwaad gerucht heeft gebragt,
word geacht te ontstaan. 1 ) Dienvolgens zyn de Zeevaarders, als
zy deze wolk hoven de Tafelberg gewaar worden, gewoon te
zeggen, dat de Tafel gedekt is, daar mede te kennen gevende,
dat zy op een onfeilbaren storm staat moeten maken." (Nederlandse vertaling, bls. 82).
1)

T egelykerty.d ' n sprekende vo orbe eld van Kolbe se generalisasielus en .o n betroubaanheid .
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Waar Mentzel die toestande aan die Kaap in die eerste
belfte van die r8de eeu bebandel (meer bepaald omstreeks
1737), en melding maak van die spotvraag: hoeveel onse gaan
op 'n Pond? wat vandag nog gebruiklik is, wanneer -iemand
te veel die woordjie ons besig, bomself en sy mense te veel op
die voorgrond bring, daar werp by lig op die datering van die
uitdrukkng en konstateer by 'n bistoriese taalfeit. In verband
met die vrouens op die platteland se hy : , ,Man fragt etwan
db sie keine Bilbel haiben, so erfolgt die Antwort : Onz heeft
geen Bibel, zu teutscb : Uns hat keine Bibel.. . Wann man sie
als da n fragt : Wie viel Unzen geh en auf ein Pfund? so werden
sie schamroth-" 1 ) Dit sal wei nie die waarbeid wees dat net
die vrouens op die platteland toe ons i.p.v. wij gese bet nie.
Geerfde ons, versterk deur analogiewerking in S.A., moes teen
hierdie tyd al taamlik sterk verbreid gewees het, sodat die wijsprekers g:.oed in die minderheid was teenoor die ons-sprekers.
Maar wat ons wel kan aanvaar is dat wij-sPrekers op aangeduide wyse gespot b et m et ons-sprekers. Da n kon die spotvraag vroeg aan die Kaap ontstaan bet, toe die vorme mekaar
ontmoet bet; of moontlik ook al in die stamgebied.
In die loop van die agtiende eeu steek enkele uitdrukking-e
hulle kop uit, so byv. van Noodt .i s dood, nou is daar geen
nood wat vandag nog spreekwoordelik is en by die dood van
die Goewerneur sou ontstaa n h et . 2 ) 'N ,gc.skrif uit die twede
belfte van die r8de eeu (1778) wat waardevol is in taalkundige
opsig, is die verhaal van Wikar wat jarelank onder die Hottentotte geswerf het en in sy poging om Nederlands te skrywe
ve r tekortskiet.') Hier vind ons Padgee (bls. ro6, 107) ; spoo-r
sny (bls. IQ.7 : ,--sneyen de spoor waar de zeekoei uitgegaan is"); kant en wal val (bls. 81); wag-'n-bietjie (vir haakdoringboom; die plantnaam sal wei 'n toepassing wees van 'n
bestaande uitdrukking, wat moontlik al spreekwoordelik was).
Hierdie en ander afrikanismes sal dan wei v,eel ouer wees as
Wikar se verhaal- Dit sal ook geld van pens en Pootjies (afval)
wat Lichtenstein van se dat dit deur die hele Kolonie 'n bekende tafelgereg is, hoewel ons nie weet hoe oud die toegepaste gebruik d aarvan is nie. V oorle as jagterm moet heel
oudc wees; in 'n brief in gebroke Afrikaans uit die jaar r863
geibruik Hamelberg dit reeds in figuurlike betekenis (, . . ...
1 ) Tij·dsch. 35, 282.
2) K y k Me n tzel, L if e a .t t lh e C -a p e i n 1m i d-e i g ih t e e n t n
c en t u r y , bls. 87-88 (uitgegee d eur Th e V a n R i e be e c k
Society) .
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die A£erkaaners lekker voorleg .. . . '') d.i. in 'n vd lok, bedrieg.1) Hierdie gebruik is my onbekend, en mag wel indiwiduele be e!ldspraak wees. Uit dieselfde bron leer ons dat
hondesiekte vir influensa tenminste al r8s6 in Kaapstad gangbaar was. Tenminste so oud ook is Vaalp ens en Blikoor.
'N enkele maal is ons so gelukkig om volkome ingelig
te wees oor ontstaan en datering van 'n uitdrukking. Dit is
gewoonlik die geval wanneer dit in verband staan met 'n persoon of 'n bepaalde gebeurtenis, soos d ie bogenoemde oor Van
Noodt se dood .
'N ander mooi voorbeeld hiervan is:
0, dis weer 'n
Canterbory of dis ou nuus van Canterbory wat soveel beteken
as: dis ' n leuen , en wat vandag nog sporadies bekend is o.a.
in W elling ton, maar oor die algemeen as uitgesterwe kan beskou W'ord . Volgens Borcherds, bls. 193 (oorsP'ronklike Eng.
uitgawf' bls. 235} was Canterbury 'n eienaardige kaprper in
Kaapstad by die b egin van die r9de eeu wat allerhande grappige verdigsels vertel h et. 2 )
Die rondte van vader Cloete do en wortel hoogs waarskynlik in die rondgaande hofsittinge gehou in Graaffreinet, Uitenhage en George in die laaste maande van r 8 r2 en bekend as
Die S warte Ommegang, waarby Pieter Laurens Cloete een van
die regters was.
Alles sal regkom as elkeen sy plig do en word popuH~r opgevat as 'n skepping van Pres. Brand, en sou dus hier tuishoort,
as die opvatting juis is . N iemand ontken dat Pres. Brand op
besonder wyse die uitdrukking tot spreekwoord voortgehelp
het nie, maar die eerste deel by name en waar dit op aankom,
is natuurlik altyd 'n stuk Afrikaanse volkstaal gewees.
Van 'n ander uitdrukking wat samehang met die outyse
onderwys en wat lankal ondergegaan is, gee Changuion ons
rekenskap: hij ziet eruit als· een gescheurde Trap der ]eugd
(haveloos en ongedaan). Changuion se optekening van afrikat) Muller, 0 u ·d e t ij den in den 0 r a n j e V r .ij s t a a t,

bls.

150.

Bla .d en uit :de Memoirs v .a!Il Pet .r u s Bore h a r d us B or c her :d s, Amsterdam~Kaapstad, 1907. !Dit heet
aldaar : ,Een van hen, Canterbury geheeten, was bijzonder merkwaardig door het vertellen van de nieuwtjes van den dag met de
noodige toev.oegsels en kleuren waarvan een of .ander grappige of
sarcastische klant !hem had voorzien, en trotsch op de hem toevertrouwde geheimen, liet hij niet na ze even getrouw als hij ze ont.
vangen had te Iaten rondgaan. Daarvandaan kwam het dat :de zonderlingste nieuwtj es werden verspreid; en de verhalen telkens aangevuld met allerlei fabels werden zoo ongeloofbaar en twijfelachtig,
dat ze spreekwoordelijk beantwoord werden met een: ,.o, dat is weer
een Canterbury I' "
2)
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nismes wat gangbaar was in Kaapstad in die eerste helfte _van
die 19de eeu, het enige waarde vir daterings-doeleinde, al moet
ons aanneem dat die meeste aldaar genoemde uitdrukkinge
heelwat ouer is. 'N hoe ouderdom het die wat ook oor die helE'
orige taalgebied gangbaar is nl. agteros kom O()lk in di.e kraal,
knipmes-ry, daar het suurlemoensoP deurgelooP, oor die onderdeur loer, 'n doP steek, in die Pad steek, ek het met hom niks
uit te waai nie, (hy is) lekkerlyf (Ch. lekker lijf maken), korrel
'Vat (Ch. nemen).
Waar direkte dokumentering ons dan so in die steek laat
tot by die end van die 19de eeu, toe Afrikaans as skryftaal eers
die pad oopmaak, bly as enigste maatstaf oor vir ouderdomsbepaling algemene gangbaarheid oor die hele of min of meer
die hele spraakgebied, met die voorbehoud egter dat elke bepaalde geval in verband met sy innerlike geaardheid sal beskou
word. Wat in die Boland ontstaan en meegedra is met die intrekkende beweging binneland toe, moet uit die oudste tyd
stam. As voorbeelde hiervan kan ons veilig aanneem, o.a.
oPdraand; afdraand; dis bo my 'Vuurmaakplek; stadig oar die
klippe; ntoustroP-trek; tou-opgooi; touwys; in iemand se kraal
kom; dit gaan broekskeur; iemand se hand in die as slaan;
iemand in die Pad steek; bobbejaan 'Vang; iemand doPhou;
kurang sal braai; by die Kaap omg;aan~; sy maters is do.od; gou
by die bak maar lui by die w.e rk ('Vak); alkant. selfkant; jy skop
hom -(sy soa<rt) nie agter elke bas uit nie; hoe later hoe kwa.ter ens.
Dit spreek vanself dat 'n mens by die samestelling van so
'n lys wat nog baie uitg·e brei kan word, heel growwe vergissinge kan maak by gebrek aan 'n vaste maatstaf. Tog kan 'n
instinktiewe gevoel somtyds 'n taamlik getroue gids wees.
Want algemene gangbaarheid is maar 'n swak steunsel, aangesien snel verspreiding in moderne tye deur toenemende verkeersgeleenthede en gedurige verhuising tot algemeenwording
van jong skeppinge kan bydra. Algemene bekendheid dus
moet eers versterk word deur ander oorweginge. Aan die anderkant kan egter weer 'n lokale verskyning of tenminste 'n
uitdrukking met beperkte gebiedsomvang uit die vroegste tyd
stam. So sou ek Bolands in die bak sPit, die karba lig, ens.
tot die oudste laag nuutskeppinge wil reken. Dit hang alles
daarvan af of daar geleentheid was vir verspreiding na elders
en of c.e geaardlheid van die uitdrukking verspreiding buiten
sy natuurlike grense waarskynlik maak.
Oor die ontstaantyd van verreweg_ die groot meerderheid
nuutskeppinge is ons dus glad nie ingelig nie, en wat 'n mens
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van 'n klein aantal met heelwat waarskynlikheid mag konstateer, bly ook maar heel vaag.

Vreemde Invloed.
Onder die betre'klik klein lysie woorde wa't met taamlike
sekerheid direk .uit Maleis of Portu.gees in Afrikaans ge!k:om
bet, is daar enige wat net jn sp.reekwoordelike gebruik tot
uirting kom.
Sy kurang sal bra.ai, hoewel sekonder toegepas op ander
terreine, hoort oor~ronklik tuis by die -spel, net soos ky is
kurang of hy speel kura111g, sodat Mansvelt se afleiding van
kurang uit Mal. tsj6ran= by 't sPel bedriegen heel goed
moont'lik lyk. En die woord is tegelykertyd 'n vingerwysing
na heel intieme aanraking tussen koloni'Ste!kind en slawekind,
waawoor ook ander woor:de van diese1Me herkoms Dewy'S
!ewer.
Dit lyk verder of Mal. moesoeh = 'Vyand (so eerste deur
Man'SV'elt afigelei~ aanleiding gegee bet tot moesoek sPit, werk,
ens. (in Perel : moesoep) d.i . wedymer in enige opsig; ky is
my moesoek ( moesoep); hy is my moses; sy moses is dood.
Volgens Mansvelt sou uit die betekenis 'Vyand die .b egri'P mededinger ('Vgl. ons werk moesoep) ontwikkel het, en na di.e wed)"W!er die begn~p meerdere ( hy is my moe.soeP). In sy moses
is dood, ens. kon die woord 'n ver:vomJ.ing ondergaan het
onder byigedagte aan dlie Bylbelse figuur . Hoe waar:skyn1ik
oo:k al hierdie afleiding is, wil ek net daarop wys dat Mal.
moesoeh = landsvyand (Klink:ert) terwy1 'n heel ander woord
in Mal. diens doen vir persoonlike 'Vyand. Di;e ontlening moeit:
oud wees, aangesien die uitdrukking met ,moses oor die hele
taa1gebied bekend is. tDie ander met moesoek ( moesoep) is
meer beperk tot die Boland.
By iemand pamperlang (mooi broodjies bak, vleitaal gebrulik om 'n guns te verkry) en pamperlan•gPrll{Ltjies is albei
meer Bolands. Waar ek die uitdrukking in die Vrystaa.rt: teegekom bet, is direkte BolandiSe im1oed (o.a. verhuisin.g) vasgestel. Coed moontlik ]yk my 'n afleidill!g uit Mal. paparan
= opheldering, uitlegging (Kllinkert~, ·sowel ten opsigte van
die klanke as van die betekenis.
Istambo el is Maleis (uit Turks) vir Konstantinopel, en
hoewel met snaar en st( r )amboel 'n suiwer Afrikaanse uitdrukkin'g is, skui·l daar~n herinnering aan tevoet rondgaande,
mru:sie kmakende slawe of ander kleurlingelemente (vgl. stamboeltroep by Prick v. Wily en aangehaal BOshoff, 37It. Die
uitdrukking raak meer en meer in onbruik.

Dis seal ( sieal) word gese in Perel as iemand byv. 'n uti
skict op jag of iets doen waarmee die bY'geloof onheil verl>ind;
seal is verder 'n plek of huis WGar 'n ongeluk .gebeur bet.
Die woord kom uit MaL sijal =onheilspellend, .i s bekend in die
Boland en Oudtshoorn; in Ma1mesbury ook in die vorm
sjel, sel.
TjoutjousPul vir 'n deurmekaar, agteraf klomp mense,
ens. (kyk bls. 330) uit ...Pigeon-English" chow-chow kan bier
genoem word, daar dit uit die Ooste kom, moontlik deur
Engels. (KY'k Boshoff, 372}. WeellS .s y algemeenheid moet
die ontlenJng vroeg wees, moontlik al einde 18de eeu, al is
die oudste aanlhaling van die woord in Hobson-]obson eers
laat 19(ie-eeus. Tjoutjou , gem'engde spys, kon ook lang.s ander
weg as Engels na Suid-Afrika g ekom het.
Port. laia (soort, aard, "Art," "Beschaffenheit") het in
Suid~A'frika spree~oordelik geword in baie laaie he, dis sy ou
laai, en laai-laaistreke. Aan hierdie etimologie, reeds deur
Hesselin,g ,v ia MaL-Port. aangegee, is nie te twyfe1 nie.
Daar die aanrakin,g' tt1ssen Hottenlt:ot en kolonis van vroeg
a.£ al van so intieme aard was, is dit opvallend dat daar haas
.geen spore yan Hottentots op terrein van spreekwoord en
-wyse aan te wys is nie. Die Hattentotte met aange'bore gevatheid het Hollands gou en maklilk aangeleer, en waar hul vir
goed bediendes van die witman geword bet, was hu1 sedes
en gewoontes en ook hml taal gou aan die ondergang prysgegee. Sonder om 'n opsommin,g te gee uit Suid-Afrikaanse
geskrifte van gevaHe van Hottentotte wat Hollands leer of
magtig was, sowel as van Afrikaners wat Hottentots ken,
waardeur intieme omgan)g tussen witman en Hottentot ryk
sou illustreer word (1), wil ek bier net wys op die belangrike feit dat die Hottentotte hul rasidientiteit vroeg laat vaar
het, so gou die aanmking met blanke blywend geword
bet. Al het die reis van Goewerneur van Plett·enlberg in die
twede helfte wn die I8d'e eeu plaasgevind, en al mag sy
getUJienis op s~gse1f nie vee! beteken nie, aangesien ons niks
van die voorgeskiedenis van die bewuste Hottentotte weet
nie, tog wys dit die a;l gemene r ilgting aan . Dit heet (Reizen
in Z.A. II, 73} : ,Men had verwa gt in dit yerre afgelefgene
Cambdelbo's veld of daaromstreeks te zullen aantreffen eenige
Hottentots kralen, daar die natie op zig z"elfs nog hare allereerste zed'e n en gewoontens zouden ondetfuouden; doch dewijl
in dit gantsche veld geene andere Hottentotten meer te vinden
') Hiervoor kyk Boshoff, 374; Hesseli.ug, IH e t Afrikaans,

ze druk, hls.
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waren, als de geenen die zig reeds zedert eenige jaaren bij de
Oo'lonisten hadden verhuurt en met geheele familien onder
dezel'Ve ter woon waren gekomen zo vond men dezelve van
hare eerste grond zeden en gewoontens geheel vervreemd, en
men konde bij dit dom en onwetend na!kroost daaiWan niets
meer ontdekken ofte naspeuren .'"
Otok is leersaam wat genoteer staan in die beskrywing van
die reis van Kommissaris Cno11 na die warmbad (Caled:on),
wat in 1710 plaasgevind het, na aanleidinlg van die reisigers se
kennismaking met 'n Hottentotskmal naby Palmietrivier, in
'n s.treek wat destyds so goed as onlbewoond was deur blanke.
Die Hollandskundigiheid van die Hottentotte tref die reisiger
soseer dat aangestip word : , ... waarlijk remercalbel d:at men
bij geen een hottentot quam, of 2 ) vonden hem genoegsaam
in de ho11andse taa1 geverseert. ''
E en ge<val van Hottentotse oorsprong •·an 'n Afrikaanse
spreekwyse verdien bier nader bespreking. Heel algemeen
bekend is van hoeka se tyd ( dae) af, van ho,eka af, waarin
Hott. huga (=von Alters her, von jeb.e r, Kronlein) te sien is.
Maar hoeka kom verder adwerbiaal voor in verskeie betekenisse wat beste deur sinnetjies kan opgeihelder word : dit 11een
hoeka altyd (d.i. maar), ek .sal hoeka geslaan word (d.i tog
maar, buitendien}, ek het jot£ hoeka al geld gegee (eintlik net
versterkend, dtts=reeds). Sodanige gebruik sal wel ontwikkel bet uit huga-gui (altyd, geduri!S') en huga-gam ('Vroeer,
lank gelede), boewel die modaliteit nie altyd duidelik vas te
stel is nie. Tog is sodanige gelbruiik uiters algemeen in die
OID!gewing van Perel onder kleurlinge en ook onder blanke.
Gelyklbeduidend met van hoeka af boor 'n mens van toeka
af wat ek, net soos le Roux, Beschflijvende klank~eer van het
Afrikaans, bls. 94 aflei uit toe uitgebrei tot t.oeka na vootfuee'ld
van hoeka; dus in plaas van van hoeka af word gese 'Van toe af,
va.r~~ toeka af. Dit lyk my natuurliker as die aanneming van
Ndl.-dial. toeke = toekomende (vgl. ik kom to eke weke bij oe)
wat in uitspraak en betekenis vermeng sou geraak bet met
hoeka, hoeke (Bo9hoff, 26g). Teen so 'n ontwikkelin.g pleit
m.i. gebruik en betekenis. Waarom sou by 'n Vetill1enging die
toekom:slbegrip heeltemal verlore gegaan bet?
Om te bepeal wanneer ons met .Duitse in'Vloed te doen
het, is haas onmoontlik. Hee1wat Ndl. uitdrukkinge, veral
die van oostelike dialekte, bestaan met geringe klankwysiging
ook in Plat-Duits, sodat selfs daar waar ons nie dink rum
') C o 11 e c t an e a,
vyfde publikasie van die IV an R i e_
bee c k S <> c i e t y, bl-s. 64.
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Dui:tse incv'loed nie, bydrae van Duitssprekende koloniste kan
skuil, wat in die Ndl. vonn oorge:gaan het. Eers 'n grondige
verkenning van al die in aanmerking komende terreine, ook
veral van uit historiese standpunt, sou on:s instaat stJel om
met meer ·beslistlheid oor die herkoms van sekere Mr. UJitdrukkinge te oordeel.
Uit Duits kom so goed as seker by my siks, dan en wan,
ska.lt en walt. LaaiSgenoemde uitdrukking bestaan in Hd. en
Ndd., en, is nog nie heeltemal uitge:sterwe in Afr. nie, daar
diit b:Y ou mense in die Boland nog bekend is.
Taamlik seker stam uit P.lat-iDuitse gebied ek WIOu dat
jy op BLoksberg sit, nog so bekend by ou mense in Perel en
Wellington, en origens in ve:rskeie variante oor die Mr. taa'l:·
gebied ver~pr;ei (kyk bls. 134). In Limburg kom Heksenberg
en Kollenberg voor, ter.w yl Bloksberg in die hewuste uitdrukking bly;kJbaar in Nederland onlbekend is, bebalwe by Harrebom.e e wat egter ik wou, dat jy op den Bloksberg zat uit
Molema se lys van Nederduitsche SpreekW'oorden haal, dus
eers omstreeks die helfte van die 19de eeu QPgeteken.
Op grond van die betekenis is 'n mens geneig om Kretie
en Pletie as Dui'tse leengoed te beskou, soos Hesseling ook
ged0en het. Maar sonder meer gegewens b1y daar 'n reeks
moontliklhede bestaan vir die herkoms van die Mr. uitdrukkin:g. Of dit regstreeks ui•t die Byfbel stam, en of dit deur
Ndl. voorouers reeds in die By:belse betJekenis na Afrika toe
gebring is, voorlopig lyk dit aanneemlik om aan oorenting
van die Ducitse betekeni;s "Jan Rap en sy maat" op die Alfir.
te glo, as dit waar is dat die uitdrukking niks Duits aan hort•
het nie. Vgl. hieroor Boshoff, III.
Eindelik is daar enkele uitdruk.kin!ge wat 'n mens nie in
Ndl. woordeboeke vind nie, maar wat a1gemeen hekend is in
Duits; vgl. dit sit vuistedik agter die ore, Hd . Faustdick hinter
den Ohren; -vir iemand duim 'Vashou, Hd. den Daumen haltetn
(kyk bls. 165); 'n Jodeskool vir 'n deurmekaarspul sowel as
vir lruwaai, waarvoor in Ndl. ]ode,w kerk, maar in Hd. met
betekenis lawa.ai ]udenschule en Plat-Duits ]udenschool vgl.
't geit dar tau as in 'n ]udenschool (Berg1haus i.v.),;._tussen die
boom en die bas (!Van iemand wat nie uitkom met sy opienie
niie), met feitlik dieselfde lbetekenis i11- Plat.-Duit'S : ik sta
tuschen Bork UJI! Boom, ioh weiss nidht, zu welc:hem von Heiden ieh mieih entsahliessen soll (Ber;ghaus, 181), en met ander
betekenis in Hd. zwischen Baum und Barke stecke:n (Bordhard:t, 54), ~gl. Fr. il ne faut Pas meUr:e le doigt ent·re l'arbre
et l' ecorce; tvou is .nie perde-koop nie waafivoor Hd. W eiber
n ehmen· ist kein PjerdehfUI,del (De C. Vro. r6o}; ens. In su:lke
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gevalle sal wei Duitse iOJVloed· wees, maar die beslissing orf dit
van uitsluitlike of net versterkende aard was, moet ons opskort totdat vollediger gegewens, veral van die oostelike streke
van die Ndl. taal.gebied bekend is. Versterkende inv1oed van
Duitsers op die bestendiging van uitdrukkinge wat letterlik
ooreenstem met Duitse ('Vg'l. byv. deur dik en dun) is wnselfsprekend.
Dit is no,g moeiliker om met seke~heid spore van ons
Franse 'Voorouers se taal aan te wys in ons spreek>woordeskat,
hoewel ons ook bier veilig mag aanneem versterki_ng van die
bestaande Holland~ uitdrukking deur HoHandssprekende
Franse waar vir sodanige uitdrukking in hulle Frans 'n min
of meer suiwer ooreenstemmende uitdrukking gang1baar was.
Opmerklik is dit egter dat Afr. font cintjie, ek sal nie se: ek
sal nie weer by (van) jou water drink nie feitlik volkome ooreenstem met Fr. il ne faut pas dire: fontai~~te, je ne boirai pas
de ton eau. In NdL vind ek nie 'n parallel nie, wel in Hd.
man muss nie zur Quelle sagen: ich trinke nicht von deinem
Wasser met dieselfde 'betekenis by Wander, 3, 1439. Die
D. Wtb. vermeld dit nie, terwyl ek verder nie gegewens het
oor die ouderdom en gangJbaar'heid van die UJitdrukking in
Duits nie. Is hier ontlening of onafhankli'ke ontstaan? Laasgenoemde moontlikheid kan steun vind in Hd. es soll niemand
sagen: von die51em Wasser trinke ich nicht; Spaans nadie diga
desta agu.a. no bebere (Wander, 4, r8o6). Hoe dit ook al sy
met die Duitse spreekwoord, die Afr. spreekwoord is ontstaan
M direk uit Frans met moontlike versterking deur Duibsers Of
onder ·wysiging deur ons Franse voorouers van 'n geerfde,
min of meer ooreenstemmende Hol1andse (DUJitse ?) spreekwoond of -IW)'se. Want weens die ooreenstemming met Frans
lyk my 'n onafhanklike ontstaan in Afrika heel onwaarskynlik.
Hoewel ek glo dat 'n gesig so suur soos 'n sermeinpeer
'n spreekiwyse is wat in Suid-'Afriika ontstaan bet, so is sermein
ten:rninste oorspronklik Frans nl. uit (Saint )-Germain waarvan Larousse se : poire fondariJte et tres sucree. Sermein sou
dus as ontlening ui-t Frans geld, as sy bestaan nie in I7deeeuse Ndl. of selfs 'later vasgestel kan word nie. Maar waarom
dien Larousse se soet peer a.s lbeeld vir 'n suur gesig? Dit
word verstaanlbaar wanneer ons ont'hou dat die beeld berus op
die uiterlike gertimpe1dlheid van die peer as dit vir 'n lang
tyd gebere word.
Fr. lever le coude mag ook verband he met die elmboog lig.
Wat , egter die diepste moete in die Afrikaanse taalbodem
ingedruk het, is Engels. Sedert meer as 'n eeu kon Engels
van die hawestad uit sy onbeperkte mag as wereldtaal in ons
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land laat geld. Was sy greep op die Afrikaanssprekende bevolking in die beskawingsentra sterk, sowel as in die binnelandse dorpe met sui,w er eentalige skole, so het die groot beweging noordwaarts oor Oranje en Vaal tydelik aan sy heerskappy ontkom, totdat hy later onder die gevestigde republieke sy skade sou inhaal.
Waaruit volg die belangrike feit,
belangrik ook vir die beoordeling van taalverskynsels, dat 'n
groot dee! van die Afrikaanse volk eers baie laat in die 19de
eeu met Engels in aanraking gekom het. Loop in die dertiger jare enkele plattelandse skole, nie ver van Kaapstad nie,
leeg omdat na die sin van die ouers te min aandag aan Hollands
gewy word, alle gees van verset was geblus in die Kaapkolonie
in die twede helfte van die eeu toe die skoolwet van 1865 (na
sy praktiese uitwerking) die Afrikaanssprekende bevolking vir
goed oorlewer aan die seeninge van 'n vreemde taal. Daarna
die opbloei van die 'hooggeroemde Bolandse skole en seminaries wat in alle opregtheid in stand gehou en gevoed word selfs
uit die mees afgelee streke van Vrystaat en Transvaal, en wat
al die tyd onverbiddelik 'n Afrikaanse spraak help kweek met
'n allerpynlikste, haas onkenbare uiterlik-'n modestroom wat
byna die stem van die Ou Beweging smoor en waarteen 'n enkele keer pri·vaat verset tydelik geluk. So woeker die Engelse
taal in ons skole, en ook in ons kerke; voer hy on'beperlct:e
heerskappy in die openbare lewe; bou hy 'n vaste fondament
in die staats- en handelslewe, wat vandag nog ewe onwrikbaar
staan. Diamant- en goudindustrie open sy pad na die binneland toe om vandaar uit, uit die nuwe sentra, sy veroweringsgreep uit te brei. Die opening van die myne was 'n geweldige
faktor om die Engelse taal in die hart van die Boerbeskawing
te plant. En na die Anglo-Boeroorlog het die geleenthede vir
Engelse taalinvloed sterk toegeneem. Opvoeding, nuwe ekonomiese toestande, en maatskaplike verkeer het die twee rasse
intussen in nouste aanraking met mekaar gebring. In die laaste
twintig jaar het verhuising van die land na die stede, onder
die druk van nuwe toestande, verbasend toegeneem, sodat die
gedeeltelike afsondering van die Afrikaanssprekende element
daardeur groot verandering moes ondergaan. Teenoorgesteld
daaraan het heelwat Engelssprekende tussen Afrikaanssprekende gaan woon op die land. En gedurigdeur het eentalige onderwys sy vasvat nie verslap nie, totdat in jongste tyd sy krag
ondermyn is deur inrvoering van moedertaalmedium vir die
Afrikaanse kind op skool, deur die opkoms van Afrikaans as
kultuurmedium en van 'n Afrikaanse kultuur wat pas begin
het in sy worsteling om op elke terrein vir hom te handhaaf,
die eie uitdrukking te gebruik, en waar dit nie bestaan nie,
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te skep. So word in Afrikaanse kringe die Engelse terme vir
sport byv. vervang deur eie, op handelsgebied die stryd aangebind, en op die hoer terreine van die onderwys voortgesit.
Deur so 'n suiwerende geestesproses sal ons veel onnodige
vreemde taalgoed verban en die eie taal verryk. En waar 'n
volkskultuur so 'n proses deurmaak is 'n gesonde purisme
noodsaaklik.
Hierdie kort opsomming van feite was nodig voor ons
die invloed van Engels op ons spreekwoordeskat behandel.
Die wonder is dat ons taal gedurende 'n lang eeu van oorwoekering nie veel meer gely het nie.
Hoewel elke taalverskynsel as sodanig waarde bet, moes
ons tog by 'n opsomming van anglisismes almal uitskakel wat
nog nie ingeburger is nie, en waarvan die gebruik beperk is
tot persone wat baie Engels praat of wat in 'n Engelse omgewing groot geword het, en waarvoor suiwer Afrikaanse uitdrukkinge algemeen gangbaar is. In alle lyste, woorde sowel
as spreekwoordelike uitdrukkinge, tot nog toe gepubliseer is
met hierdie faktor nie rekening gehou nie. Sulke uitdrukkinge sal moontlik deur groeiende in·1;loed van beskaafde Afrikaans teruggedring word. Dieselfde geld van ontleninge, 'n
verskynsel wat ons hier egter nie aangaan nie.
By 'n poging om anglisismes vas te stel egter stuit 'n
mens op b eson~er moeilikhede wat samehang met ooreenstemming in woordeskat tussen Engels en Afrikaans (Ndl. Hd.),
sowel as in voorstellingswereld en denkwyse van die betrokke
rasse. Want daardeur bly 'n moontlikheid van toevallige ooreenstemming, dus van onafhanklike ontstaan. Hierdie moeilikheid sou ons vir Afrikaans baasraak, wanneer ons wis hoe
oud die uitdrukking in ons taal is. Maar dit is juis
nie moontlik nie. En hierdie onkunde omtrent die verlede van
besonderhede in Afrikaans maak die beoordeling van 'n vermeende anglisisme des te ingewikkelder wanneer daar in ouer
Ndl. 'n ooreenstemmende uitdrukking bestaan het, waarvan
ons nie weet of dit in Afrikaans as erfgoed bestaan het voor
Engels op die toneel verskyn het nie. Sulke oorweginge toon
aan dat ons nie versigtig genoeg kan wees by die vasstelling
van anglisismes nie.
'N paar gevalle ter opheldering kan
praktiese waarde he.
N oem 1 n graaf Jn graaf wat dikwels gehoor word in plaas
van noem die ding by sy regte naam (d.i. iets se sonder doekies
omdraai), sou 'n mens dadelik as 'n anglisisme wil bestempel, 'n
vertaling van call a spade a spade. Maar in ouer Ndl. kom voor
een schop een schop 1 een sPa een sPa noemen 1 opgeteken by
Tuinman, I, 223, in die vorm van 'n spreekwoord, dus blyk-
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baar vir sy tyd as bekcnd op te vat, hoewel hy oor sy gebruiklikheid niks meedeel nie. En terwyl daar 'n geringe
moontlikheid is vir gewysigde voortbestaan van die Ndl. uitdrukkinge wat met die anglisisme kon saamval, lyk dit onwaarskynlik, omdat die Afrikaanse uitdrukking sover ek opgemerk het, veral voorkom by Engelskundige persone of die
wat onder invloed van sodanige staan.
Kan ons dus met veiligheid beweer dat genoemde uitdrukking 'n suiwer anglisisme is, van met iemand die gek
speel kan dit met veel minder sekerheid gese word. Kiliaen
se den gheck sPelen kan hier nie in aanmerking kom nie, aangesien dit beteken: jou soos 'n gek gedra, by hom vertaal met
agere morionem, fingere stultitiam. Die woord speel is ongetwyfeld die Eng. to plaY, (the fool). Maar nou is die vraag of
die gek speel met iem. letterlik vertaal is uit Eng . to Pla) the
fool with a Person, en of ons nie ook moet dink aan 'n wysi. ging van met iem. di.e gek skeer onder invloed van die Eng.
uitdrukking of van die suiwer anglisisme nie. Vir baie indiwidue sal dit 'n suiwer anglisisme wees, vir ander egter 'n vermengingsproduk wat, soos aangedui, langs verskillende wee
kon plaasvind.
Die algemeen gebruiklike skouer aan die wiel sit staan
teenoor Eng. to Put th;e shoulder to the wheel in min of meer
dieselfde verhouding as die voorgaande, in so ver as hier rekening te hou is met Ndl. de hand aan het wiel zetten. Van
laasgenoemde weet ons egter nie of dit ooit in S.A. gangbaar
was nie, en daarom lyk vermenging hier minder waarskynlik.
Aileen is daar die moontlikheid dat die uitdrukking in S.A.
selfstandig kon ontstaan het nog voor Engels hier gebruik is.
'N ander geval van vermenging kan wees iemand die sak
gee wat purisme kan wees vir meer gebruiklike iemand die
,sack" gee, of ook 'n suiwer voortsetting van Ndl. iemand
de zak g,e-ven, reeds 17de-eeus (Spaansche Brabander, vs. 776),
of eindelik vermenging van altwee. Aileen, ons weet nie of die
Ndl. uitdrukking ooit voortgeleef het in S.A. nie. Vir my
taalgevoel is dit 'n anglisisme, omdat ek eers op skool bekend
geword het daarmee, en wei in die vorm iem• die ,sack" gee.
Die gebruiksfeer van sulke uitdrukkinge kan dikwels die deurslag gee: byv. is die uitdrukking bekend op die platteland
by die ouer geslag, of meer of uitsluitlik by Engelskundige
persone?
Onder gevalle van ooreenstemming van die Afr. uitdrukkinge met Eng. en Duits sonder dat ek 'n Ndl. parallel kan
aanwys, noem ek iemand oor die kole haal waarin wei skuil
herinnering aan 'n vroeer strafgebruik (Wander, 2, 1459).
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Dit stem letterlik ooreen met Eng. to haul a Person over the
coals, terwyl Duits einen uber ( durch) die Kohl en ziehen bietjie
verderaf staan, ook in betekenis . Die waarskynlikheid pleit
sterk vir 'n anglisisme; aileen die moontlikheid bestaan (as
die uitdr. op 'n ou strafgebruik berus) dat een of ander vorm,
met die bewuste voorsteiling uit die stamgebied (Duitsland,
Nederland?) meegebring, in Afr. met die anglisisme kon versmelt het.
Terwyl volksetimologiese vermenging vir my seker lyk in
orrelstry k, uit 'n (goeie) stryk en Eng. allright, waarskynlik
in kleurlingmond ontstaan, gee die beoordeling van hy kan
nie kers vashou by iemand nie moeilikheid. Dit gaan nie aan
om saam met Ndl. Wdb. VII, 68>2 sonder opgaaf van l.'edes te
beweer dat dit 'n anglisisme is in Afr. nie. Vir eers is die
Afr. uitdr. oor ons hele taalgebied versprei, en veral daar
tuis waar aan Eng . invloed nie kan gedink word nie. En ten
twede sou moet bewys word dat Eng. not to be able to hold
a candle to some one so 'n daeliks voorkomende uitdrukking
was in S.A. dat hy hom gou opgedring het aan die ander element, en daarna oor die hele land versprei het. Die indruk
van so 'n graad van gebruiklikheid ten opsigte van die Eng.
uitdr. het ek nie aileen nooit gekry nic, maar die teendeel lyk
waar. Die Afr. uitdru'kking sal wei ouer wees as die twede
helfte of end van die 1gde eeu op grond van sy gangbaarheid
en ingeworteldheid. Maar waarom moet dit dan 'n anglisisme wees, as 'n ander regstreekse verklaring grond genoeg
het? Ndl. voor iemand de kaars houden beteken behulpsaam
wees; wie dus selfs nie eens 'n hulp kan wees vir 'n ander nie,
kan natuurlik geen vergelyking met hom deurstaan nie. By
iemand naas vir iemand is 'n wy siging wat ontstaan deur die
begrip van ve11gelyking. !Die n egatiewe vorm in Afr. teenoor
die positiewe in Ndl. kom meer male 'VOOr.
Assosiasie van Eng. as drunk as a top kan ook ingewerk
het op Afr. so dronk soos 'n tol wat egter in eerste instansie
as geerf moet beskou word (N dl. zo dronken als e,e n tol), wat
nie uitsluit dat dit in die mond van sekere indiwidue niks anders as 'n anglisisme is nie. Ons het hier te doen met 'n tiepe
van beeld wat hom aan verskeie volke opdring weens gemeenskaplikheid van kultuurvorme. Die hier en hoer op aangeraakte beginsel dat 'n nitdrukking in die mond van een Persoon
ou erfgoed kan wees, en in die mond van 'n ander 'n anglisisme , moet in elke bepaalde geval in die oog gehou word.
Naas invloed van Eng. to be head and shoulders above a
Person op die ontstaan van Afr. kop en skou.ers bo iemand wees,
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kan ons ook dink aan selfstandige ontstaan waartoe die geval
van Soul kon bygedra het, vgl. I Sam. 9: 2; ro: 23.
Die alledaagse op naalde en sPelde sit= o p hete kole sit
(ongeduldig wees) stem feitHk ooreen met Eng. to si t 0->'
pins and needles.
Maar ook in Duits is uiters gewoon auf
Nadeln sitzen ( ge hen) met dieselfde betekenis, ook in Deens
en Russies (Wander i.v. Nadel); vgl. Ndd. ik sitte, as wenn
ik uP, Nateln seet. In Ndl. word wel gehoor oP sPelden zitten,
vgl. ook Ravenstein se vertaling van Meredith se Rhoda Flemir"g, b ls. 21 : , .. .. ik voel me, of ik OIV·eral op spelden zit."
Die algemene verbreidlheid van die Afrikaanse uitdrukkinge sowel as die byna Europese gangbaarheid van 'n uitdrukking met naald (in Fr. heet dit anders: il est sur des
epines) maak dit feitlik 'n sekerheid dat ons oorgeerf het op
naalde sit wat dan selfstandig kon uitgebrei het tot oP naalde
en sPelde sit, of versmelt het met 'n moontlike uit Ndl. geerfde oP spelde_sit. 1 ) Dat egter die Engelse uitdrukking meegewerk het in later tyd, is moontlik, en waarskynlik is ook
dat in die spraak van baie die Engelse uitdrukking aanleiding
gegee het tot die Afr. Van 'n suiwer anglisisme hoef hier dus
ook nie sprake te wees nie.
'N soortgelyke geval wat egter 'n beslissing nog moeiliker
maak, is hy is in vir hy is tuis. Volgens die eerste indruk sou
'n mens aan 'n anglisisme dink, maar presies op dieselfde manier gebruik vind ons in reeds in r ;de-eeuse Ndl. vgl. Moerkerken, 132 : is jou man, oock in? en verder in Plat-Duitse dialekte (Berghaus i.v. in), sodat oorerwing veilig kan aangeneem
word . En waar ons origens se hy is uit=JVan huis af, nie tuis
nie, lyk die teenoorgestelde natuurlik genoeg. Tog het die
uitdrukking aan die anderkant my veral opgeval by persone
wat baie Engels praat, Engelskundig is of in aanraking is
met sodanige persone, hoewel ek sy verskyning by ander nie
sal ontken nie- Lewe hierin nou voort geerfde taal naas die
anglisisme, sodat die twee mekaar beinvloed en vermeng? En
hoe moet hierdie geval beoordeel word ?
Ander verwendinge van in soos hy is 'in (vir 'n pak sla,
skrobbering) en die trein is in, ens. is duidelike anglisismes;
laasgenoemde is reeds baie algemeen, terwy.} eersgenoemde minder as 'n ernstige anglisisme kan beskou word, aangesien dit
in hoofsaak geld by die wat sterk beinvloed is deur Engels.
Uit die behandelde gevalle blyk nou wei voldoende met
hoeveel faktore ons moet rekening hou wanneer ons helderheid
wil verkry oor anglisismes.
1) Hieriby kon F.r i. o p s.p j e lden en nidrren s1.tte ook
meegewerk •het.
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Duidelike navolging van Engels egter is byv. : op die heining (draad) sit (to sit on the fence); hy kan sy sterre dank
(he can thank his stars); sy kop -ve!TLoor (to lose his head); tussen
die duiwel en dlie dieP see (!between the devil and the deep sea);
'n perd -van 'n ander kleur (a horse of another colour); se my
wie jou -v·r inde is, en ek sal jou se wie jy is (tell me who your
friends are, and I shall tell you who you are); so waar as -vet (as
sure as fate); niemand is so doof as wie nie wil hoor nie (none~
deaf as those who will not hear); 'n wit olifant (a white elephant); iemand se been trek (to pull one's leg), hoewel hierby <>iP
te metk is die bestaan van Ndl. een bij 't been krijgen (foppen)
in Drente; in warm water wees (to be in hot water), inDuits
kom dit aileen in Amerika voor, dus ook onder Engelse in!Vloed;
wildehawer saai (to sow wild oats); in 'n jiffie (in a jiffy):
elke hond kry sy dag (every dog has his day), ens.

HOOFSTUK IV.

BYBEL, GODSDIENS, LEKTUUR.t)
Weens die alleenihe.erskappy van Latyn in die middeleeuse
Bybel en kerklike 1ewe kon van die kant uit geen diepgaande
invloed op dieEuropese volkstale inwerk nie. Aileen woorde
wat met godsdienstige seremoniee of met die kerklike organisasie in verband staan, het deur veelvuldige gebruik en wei
deur die mond van sendeling of priester onmisbare hestanddele van die volkstale geword. Maar solang die Bybelboek
nie volksbesit was nie, sou sy invloed op die taal beperk bly
tot seker woorde aileen; die Bybelse uitdrukking, die spreekwyse wat ontstaan na aanleiding van 'n Bybelse voorval kon
nie werklikheid word nie, eenvoudig omdat die Bybel onbekend was, laatstaan die feit dat dit in 'u vreemdt taal geskryf
was. Die voor-Lutherse Bybelvertalinge was deurgaans minderwaardig en kon weens hul gewestelike taalrvorm aileen
lokale invloed uitoefen. Deur Luther se oorsetting van die
Bybel in die volkstaal is die kanaa l geopen waarlangs die
Bybelse taalskat kon instroom tot aile klasse en stande van die
Duitse volk. Dieselfde voordeel is naderhand ook vir die
Nederlandse geweste d enr die Statervertaling bereik.
By herhaaldelike ondersoek na die invloed van die Bybel
op die N ederlandse taal het geblyk hoe diep die Bybeilektuur
sy spore op die volkstaal ingedruk het. Spreekwoorde en uitdrukkinge wat uit die Bybel voortvloei, Bybelse wendinge en
name behels 'n aansienlike deel van die taalskat. Die oorsaak
is duidelik as ons dink aan die kerklik-godsdienstige agter·
grond van die geskiedenis van Nederland en aan die vertroudheid van die volk met die Bybel, wat veral na 1637, die voltooiingsjaar van die Statevertaling, gevonn en verdiep is. Aan die
bestendiging van sodanige taalskat het die skryftaal belangrike
dienste bewys.
U eur die nedersetting in Suid-Afrika van Geus en Hugenoot is die spreekwoordelik geworde godsdienstige karakter
van die Afrikaanse volk bepaal. As ons dink aan ons eien') !Die 'Wesenlike in !h ierdie gedeelte is oorgeneem uit my artiekel D i e B y b e I e n o n s t a a I afgedruk in J a a r b o e k
VII (I g i6) van die Z.A. Akademie.
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aardige volksontwikkeling, aan die pionierslewe van ons voorouers, indringing in woeste streke, bewoonbaarrnaking van die
land in volkome afgesonderdheid van bestaan en met gevolglike buitesluiting van aile vreemde beskawingsinvloede, terwyl hul samekomste, byna sonder uitsondering, gemotiveer
was deur kerk en godsdiens; as ons dink aan die uitsluitlik
Bylbelse en meer bepaald Kalvinistiese wereldlbeskouing van
die Afrikaner wat bewus was, onder die leiding van die Voorsienigheid, van sy roeping in 'n swartmansland, en wie se
enigste lektuur, veral in die binneland, die Bybel en Psalmen Gesangboek was, dan het ons al die gunstige voorwaardes
vir die deurdringing van die daaglikse spraakgebruik met Bybelse taalelemente. Die godsdienstige kyk op sake, die beskouing van dinge en verskynsels deur die Bybelse bril aileen,
sou voldoende wees om so 'n proses in die lewe te roep en
te voed. Maar daarby het nog gekom dat deur die lkansel
en godsdienstige voorgangers die geskiedenis van Israel altyd
voorgehou is as sinnebeeld van die eie volksgeskiedenis. Het
huile dan nie in hul eie lewenservaringe, in die besonder sowel
as in die algemeen, die verw~enliking van Bybelse ideale gesien nie? Was die Trek die wilde w~reld in, weg uit die bande van verdrukking en vernedering, dan nie 'n twede uittog
uit Egiptiese slawerny nie? En toe hulle op die Drakensberge
gestaan en voor hul sien 1~ het in verre heuwelrondinge die
lokkende land met sy groen weivelde en waterrykdom, was
Natal dan nie toe hul Kanaan wat hul erflik sou besit na lang
swerwe nie, soos Israel in die woestyn, aan verdrukking ontkom, sy toekomsland gesien het, 1!loeiende 1!an melk en heuning?
Wat 'n verbasende kennis van Bybel en Gesangboek het
ons ou mense vandag nie nog nie! En dit ly geen twyfel dat
die geslagte voor hulle nog beter bekend was daarmee. Voor
enige jare het 'n ou moeder van 84 jaar my ges~, toe ek haar
vra hoe sy haar tyd omkry, dat sy in haar jeug gesorg het vir
die ou dag deur gedeeltes uit die Bybel en Gesangboek uit die
hoof te leer, en dat sy wanneer die tyd haar verveel, hele
hoofstukke uit die Bybel ops~ sowel as Gesangverse.
Byeenkomste vir Bybellesing en gebedsoefening, kortweg
oefening genoem, was op baie plekke in ons land 'n gewone
insteiling by die vroeer geslag, 'n gebruik wat in ons dae feitlik verdwyn het, in sover dit nie 'n direkte uitvloeisel van
kerklike organisasie is nie. Uit my jeug herinner ek my nog
sulke samekomste.
Die huisgodsdiens was en is verder 'n
kragtige middel om Bybelkennis en godsdienstige gesindheid
instand te hou en te bevorder.
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Met die oog op hierdie feite sou dit nie verwonderlik wees
as ons by die Afrikaner 'n uitgebreider of net so groot Bybelse
taalskat aantref as by die Nederlander nie. Alleen moet ons
bedenk dat 'n onafgebroke skryftaaltradiesie in Nederland baie
materiaal versprei en bewaar het wat anders miskien sou ondergegaan het, --,n behoudende faktor wat hier ontbreek het,
terwyl dit aan die anderkant voorlopig onmoontlik is om uit
te maak op grond van bestaande Ndl. monografiee oor Bybelinvloed hoeveel van die opgetekende materiaal in die volksmond lewe of gelewe het. Ek beskou dit daarom as taamlik
seker dat die omgangstaal van die ouer geslag meer Bybelse
taalelemente bevat as die van die gelyktydige geslag in Nederland.
Gedurende die laaste veertig jaar was vreemde inrvloede so
sterk hesig om ons volkslewe te verander en te vervorm, om ons
taaltradiesie te ondermyn, dat by die jong geslag 'n onbeholpe,
onegte taal,gebruik begin ontwikkel het-'n onsuiwer, verwaterde nakomeling van die kragtige, volbloed-taalras van vroeer.')
Daarom moet ons by die ouer geslag aanklop om ten opsigte
van Bybelse invloed op ons taal 'n suiwer perspektief te verkry.
So oorwegend is die Bybellektuur gewees, dat ons die
Bybel vereenselwig het met Boek, 'n feit waarvan een van ons
digters so treffend gebruik maak by sy opsomming van die
stoflike en geestelike besit van die Voortrekker :
,Die trekker met sy roer, sy os, sy wa, sy Boek,
wat in u binneland sy dure vryheid soek :"
Vandaar dat ons praat van Boekevat-tyd (Boeketyd), die tyd
na die aandete as die Bylbel ter hand geneem word . Vand&ar
dat le es beteken Bybel lees en ib y uitbreiding godsdiensoefenin~g . Sondags word, as die lede van die huisgesin nie kerk
toe gaan nie, in baie huise gelees, ook saans en smorens.

Die Gebedstaal.
Die taal van die kerk en van die godsdiens was en is,
afgesien van die groeiende indringing van die Afrikaanse taalvorm, Nederlands. Hieraan is dit grotendeels te dank dat die
onontwikkelde Afrikaner oor 'n betreklik uitgebreide woordeskat, waaronder 'n groot hoeveelheid abstrakte uitdrukkinge,
beskik. Die merkwaardige suiwerheid van Afrikaans wat on') Die .opmerking laat buiten berekening 'n .groeiende taalbewussyn as ge vol.g van die opkoms van Afr.i kaans die laaste jare as
kultuurmedium.
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der so 'n gewarrel van taalinvloede opgegroei en gevorm is,
moet hoofsaaklik op rekening van die Bybel-, kerk- en godsdienstaal geplaas word. Die konsentrering van die gees op
die godsdienstige het behoudend gewerk op en stewigheid verleen aan ons taal. As die invloed egter beperk was tot die aanhoor van die N ederlandse taalvonn van die kansel af en tot
Bybellektuur, dan sou die uitwerking veel geringer gewees het,
want : Afrikaans was die soewereine spreekvorm Eer:; wanneer die gehoorde of gelesene ook in die spraak tot uiting kom,
kry dit vastigheid en word dit besie van die spreker.
In een lewenssfeer alleen was en is die Nederlandse taalvorm of liewer die oorblyfsels van die vorm lewenskragtig as
gesproke taal : in die gebedslewe. Hier val die eienaardigste
deureenmenging van N ederlands en Afrikaans op te merk.
Ook die onontwikkeldste gebruik hier 'n taal waarin Afrikaans
met Nederlandse buigingsvorme en wendinge op sonderlinge
wyse verbroeder word .
Bybelse woordgroepe en wendinge,
Bybeltekste, reels uit die Gesang- of Psalmboek, 'n skaar van
geykte gebedswendinge vloei uit die mond van die bidderdaar is 'n gebedstradiesie. Dit is 'n genot om te luister na
die ryk en vloeiende taal van ongcleerde men se; dit is verbasend hoeveel taalvermoe daar skuil in die wat geen opleiding
geniet het nie. Dat veel van die geykte materiaal nie verstaan
of ontleed word nie, maar deur die gebedstemming gedra spontaan te voorskyn tree, is vanselfsprekend. Ek herinner ter
opheldering aan die bekende voorval waarby iemand in sy gebed melding gemaak het van di e duiwel wat omgaan soos 'n
Britse leeu. Dat die taalvennoe wat in die g ebed openbaar en deur die g ebed instand gehou word (ek spreek van 'n
minder boekgeleerde klas), by die jong geslag vinnig verlore
gegaan het, was te wyte aan 'n verkeerde onderwysstelsel.
Dit is welbekend dat ons jong dogters vandag nog op sekere
kosskole in 'n vreemde taal leer bid.
Die Bybelse materiaal of godsdienstige taal wat so in gebed aangewend word, kan nou maklik op die alledaagse omgangstaal oorgeplant word, veral daar waar die gesprek 'n
godsdienstige kleur het.

BriefstyI.
Dit is jammer dat ons oor so weinig briewemateriaal uit
vroeer dae beskik. Hoe sterk klink die Bybelse toon nie op
uit enkele bewaarde briewe nie! Ek haal aan uit 'n brief van
Kommandant-Generaal Andries Pretorius aan die Krygsraad,
gedateer 13 Julie 1853 : ,Mijae waarde mede-broeders! Ik
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verm:aa~ ·u nogmaals, ja ik vermaan u ernstig; weest voorzich·
tig dat er geen scheuring onder u kome . Hier is nog veel on~
gedaan gebleven, dat gedaan moet worden. Zet de zaak der
rechtvaardigheid manmoedig voort, en gaat niet buiten dezelve,
want dan zal de Heer Zijn zegen gebieden over uw werk.
Maar indien gijlieden in tweedracht geraakt, zal de vijand u
onder voeten brengen. Ik vermaan u dus : waakt en bidt
hartelik" .
Dieselfde persoon skrywe 'n week later aan sy kinders:
,Weest eensgezind onder malkander, laat de broederlike liefde
nooit verdoven, weest geen vervolgers van elkander."
Wie hoor nie hier duidelik die apostoliese sendbriefstyl
nie?
Die styl van Poulus vind ook in 'n ander opsig navolging . Ek het mense geken wat hul vertroulike briewe begin
en eindig in die trant va n Poulus hyv . : ,Van Willem aan sy
broeder in die geloof, Pieter, groete;" en aan die end: ,U
broeder in die Here," ens.
As voorbeeld van deureenmenging van verskillende taalvorme soos in die gebedstaal in swang is volgende woorde ontleen aan 'n brief aan die redaksie van die V riend d,es V olks
(23/ 4/ 1914) : ,Ik seg nogmaals wij moet terug naar die sedes
van ons voorgeslag en wij moet ons verneder in zak en as,
soals die Iieden van Nineve, want onse sonden zijn hoog geresen."
Kensketsend is ook volgende uittreksel uit 'n brief verskyn in De Tijd van Januarie 1870, waarin die skrywer sy
verontwaardiging uitspreek oor bedrog in die wolhandel gepleeg deur sekere persone in die Bloemfonteinse distrik :
,Ik hoop van neen, alhoewel wij in een opzigt zamen
moeten lijden, want door zulke gruweldaden komt de straf
van God over ons land en volk- Gedenk aan die ene diefstal
va n Aoha n in d en ou:den tijd, hoe God zijn volk liet verjagen
door hunnen vijand, totdat de misdadiger gestraft was. Ziet
de vele plagen en straffen in ons land."
Na hierdie paar vlugtige opmerkinge oor die godsdienstige agtergrond van waaruit die Afrikaanse volkslewe sedert
eeue beheers is, sal ons verder let op 'n aantal verskynsels in
die taal s elf, wat hul ontstaan dank aan inti eme omgang van
die volk met die Bybel. Want daar is mense wie se d aaglikse
taalgebruik wemel van 1Bybelse uitdrukkinge of sinspelinge op
die Bybel, wat natuurlik en onbewus meevloei in die gesprek.
Ons k an die invloed van die Bybel op ons taal onder drie
gesigspunte saamvat:
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persoonsname;
(2) plaasname;
(3) spreekwoorde, spreekwyse en uitdrukkinge.
Hier interesseer ons alleen (3). Alleen mag ek opmerk
dat (I) en (2) van groot belang is vir Afrikaans, soos ek verder aantoon in vermelde artiekel, maar vir Ndl. van heel ondergeskikte belang, ja (2~ kom vir Ndl. so te se nie in aanmerking nie.
(I)

SPREEKWOORDE, SPREEKWYSE EN
UITDRUKKINGE.
By 'n beskouing van spreekwyse en uitdrukkinge (eintlike spreekwoorde is min) wat hul ontstaan aan die Bybel
dank, kom verskeie kenmerke onder die aandag.
(I) Die gebruik van 'n .p ersoonsnaam as tiepe of soort byrv.
Judas, 'n valse mens, Judaskus, Judasgesig; Simson, 'n sterk
persoon; Jona, iemand in wie se teenwoordigheid 'n ongeluk
gebeur; Dawid en Jonathan, boesemvrinde; Ananias en Saffira, man en vrou wat mekaar se leuens bevestig; Thomas:
ongelowige Thomas; Benjamin, jongste kind van 'n hui11gesin
hoewel dikwels gebruik met die ongunstige bybetekenis : bedorwe; Goliat, iemand met groot liggaamsbou; Debora, 'n
dapper vrou; Delila, 'n listige vrou; Martha: 'n dienende
Martha, ens.
Die Bybelse persoon kan ook deel uitmaak van 'n vergelyking waarin die kenmerkende eienskap uitgedruk word:
so sterk soos Simson, so arm soos Job, so oud soos Methusalem, so wys soos Saloma, ens.
Ook 'n Bybelse plaasnaam kan . tiepies wees: 'n Sodom
en Gomorra, gese van 'n goddelose plek; 'n land Kanaiin.
(2) 'N groot aantal uitdrukkinge staan in een of ander
verband met 'n Bybelse persoon, herinner aan 'n voorval uit
sy !ewe of aan 'n vername eienskap. Aan die 'Voete 'Van Gamaliel sit staan in ver1band met PO'Ulus se !ewe, terwyl dit ons
ook herinner aan Gamaliel se geleerdheid. Aan Lot se vrou
herinner soos 'n soutpilaar staan1. Vanwaar Gehasie? word gese as iemand ons onverwags teekom en herinner aan die bekende verfhaal van Naiiman se siekte. Die perd ( esel) sal pra.at
hoor 'n mens dikwels as waarskuwing vir iemand wat 'n dier
mishandel en herinner aan die voorval met Bileam; ook
Bileamsesel. Gideonsbe.n•de as laaste klompie getroue aanhangers herinner aan Gideon se ervaring; Nabot se wingerd aan
Dawid se lewe; dit lyk of dit uit Noag ~e ark kom aan die son-
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vloed, en gese van 'n baie ouderwetse artiekel. Ander voorbeelde is: Adam se, dis E'Va, en E'Va se, dis die slang; die
kruik 'Van die weduu ,ee ('Vaw Sarjat); 'n 'Vreemdeling in Jerusalem (verband met die Emmausgangers); die enigste ooilam;
die mantel (van een of ander vername persoon) is op hom ge'Val; Ka)insmerk; die 'Vyeblad 'Voorhou; nie werd om iem. se
$ko,enriem te ontbinde nie; met 'n ander se kalf (kalwers)
Ploee; Gamsgeslag; Dorkashuis; sy hande in onskuld was;
hy het nog nie sy knie 'Voor Baiil gebuig nie; sal ons die goeie
ont'Vang en nie die kwade nie?
(3) 'N ander deurlopende eienaardigheid is die diensbaarmaking van uitdrukkinge aan die skertslus. Die uitdrukking
word uit sy ernstige verband geruk en oorgebring in 'n ligsinnige verband, op die gebied van skerts en spot. Hy is in
Abraham se skoot groat geword word gese van iemand wat
'n onbekommerde, gemaklike lewensbestaan gehad het, terwyl daarop qan gewoonlik as antwoord kom: ja, maar daar
was dorings in. Wanneer by watter geleentheid ook jongetjies en miesies van mekaar geskei word, hoor jy : die skape
en bokke word geskei, 'n voorstelling ontleen aan die ernstige
skildering van die laaste oordeel. Nadat die vreeswekkende
gebeurtenisse wat aan die oordeel sal voorafgaan, geskilder
is, se die Byibel : ,aldie dingen zijn maar een beginsel der smarten.'' Die uitdrukking die beginsel der smarte word op enige nietigheid skertsend toegepas. Bok'Veld toe goon vir sterwe het
steeds skertsende bysmaak. Net so is dis daar (hier) waar
Ka'in 'Vir A bel doodgeslaan het waarmee aangedui word 'n
eens~me, verlate, dorre plek met betekenisoorgang onder die
voorstelling dat Gods vloek op die plek rus waar so 'n misdaad gepleeg is. Fyn spot skuil verder in hierdie plek het
Saterdagaand laat klaargekom, eweneens gese van 'n verlate,
lelike omgewing.
Die jonkman wat verloof raak of gaan
trou het sy ribbebeen gekry, terwyl 'n persoon wat iets sander
genoegsame grond vo.orspel, gou tot stilswye gedwing word
met ou projete is docd en die jonge eet brood. Tref ons iemand onder persone aan waar hy eintlik nie pas nie en waar
jy hom nie sou verwag nie, ,d an heet dit : is Soul ook onder
die Projete ? Die veelvuldige gebruik in die Bybel van tabernakel het aanieiding gegee tot iemand op sy · tabernakel speel
of gee. En watter skaduwee van verband met die ontroerende erns van die Gethsemane-toneel het daar dan nog oorgebly
waar ODS met betrekking tot persoonlike nietighede Se : die
gees is gewillig maar die '!!lees is swak? Hieronder val ook
die uitgebreide en dikwels ligsinnige gebruik van bekeerd, be-
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kering') waar gesinspeel word op die oortuigingsverandering
van 'n persoon, nie altyd sonder spottende bybedoeling nie.
Hoe ver verwyderd van die betekenis en toon van die Bybelse
woorde: ,Ik zal de hemelen en de aarde doen beven," is die
uitdrukking hemel en aarde beweeg vir :veel drukte maak?
Wat 'n afstand tussen die gees van dieKlaagliedere van Jeremia
en die veragtelike toon waarin iet.nand met ou Klaagliedere
bestempel word ! As een die ander seermaak, heet dit : kasty
wie jy liefhe,t, en die inwendige mens versterk word aileen in
stoflike sin en skertsend aangewend, terwyl in die sewende
hemel 'Wee s met heel a11edaagse vreugceibctoon in verband g~
bring word.
Sulke voorbeelde kan nog
aanmerklik uitgebrei word,
maar dit is genoeg vir ons doel. Daar is 'n sterk neiging in
ons dae om Bybeltekste of teksdele aan te haal in 'n ailedaagse verband waardeur 'n komiese tint bereik word kragtens
die ongewone verhouding waarin die woorde kom te staan.
Ook in ander tale, by name in Nederlands is die neiging sterk
ontwikkel. 2 )
(4) Dle uitdrukking kan net 'n toespeling op 'n Bybelse
voorstelling of gebeurtenis wees.
Aan die voorsteiling dat al die mense van Adam afstam,
herinner ek ken hom nie van Adam se kant af nie d.i. ek ken
hom glad nie. Oorspronklik was die gedagte wel: ek ken hom
aileen in sover hy van Adam afstam, d.i. glad nie; vandaar
die negatiewe vorm. 'N ander voorbeeld is bokveld toe gaan,
gewoonlik in die vorm ek (hy) was amper bokveld toe, waarin
ek 'n sinspeling sien op die hel. Die verklaring wat die uitdrukking in verband bring met die bekende landstreek Bokkeveld (Bokveld), is sonder grond, behalwe in sover as die
streeknaam suggestief kon ingewerk het.
Volgens mondelinge getuienis is die uitdrukking vroeer gebruik in die bet.
na die hel, na die verderf gaan. 'l'een 'n dronkaard sou 'n
mens byv. waarskuwend se: jy moet ophou drink, jy sal bokveld toe gaan.
By uitbreiding het dit later identies met
sterwe in die algemeen geword. Die oorspronkli'ke betekenis
cgter is duidelik ontleen aan die beskrywing van die laaste
oordeel (Matth· 25) waarvolgens die bokke of goddelose verlore gaan. Wie sal die· eerste steen werP? 'n vraag wat tot
selfondersoek maan alvorens te veroordeel, is ontleen aan die
') V,gl. iH 'et ,Scho .olh~ad, 15 Nov. 1916: ,!Daar jg handerde onderwijsers(esse) wat Of teen Afrikaans is Of niks daarvan
weet nie. Ons moet hulle met resultate oortuig en stadig aan tot
bekering bren,g."
2 ) !Kyk Zeema·n, bls. 503 .

voorval in verband met die beskuldiging van die ontugtige
vrou meegedeel in Joh. 8 : I-II. Die balk in 'n ander se oog
sien, ens. herinner aan die bekende voorstelling in die bergpredikasie. Wanneer ons se dat 'n vermaning ens. in goeie
aarde ge-val het, dan is uitgangspunt die gelykenis van die
saa1er.
(5) Die gebruik van die uitdrukking kan op verkeerde
opvatting berus.
Lasarus d.i. melaatsheid dank sy betekenis aan die meedeling dat Lasarus vol bose swere was, terwyl dit tog sonder
twyfel is dat Lasarus nie melaats was nie. ] obsgeduld of
so geduldig soos ] ob is 'n herinnering aan die gematigdlheid en
gelatenheid waarmee Job sy verlies, as 'n beskikking van God,
beskou: ,De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen,
de naam des Heeren zij geloofd." Dat die verdraagsaamheid
van Job egter nie lank geduur iiet nie, bewys Job 3: 3 waar
hy die dag van sy geboorte vervloek. Die grondkarakter van
Job is geensins lydsaamheid of onderworpenheid nie, maar
juis die omgekeerde, 'n diepgewortelde gevoel van eiewaarde
wat sonder skuldbesef in opstand teen sy lotsbestemming geraak. Op hierdie grondslag is die hele dramatiese verloop van
die hoek Job gebou. Van Pontius na Pilatus is 'n OD'Vallende
fout ontstaan waarskynlik onder invloed van die stafrym, wat_
egter vandag in Afr-ikaans nie meer geld nie, daar Pilatus op
die twede lettergreep tbetoon word.
'N interessante voorbeeld is die Kretie en Pletie d.i. Jan
Rap en sy maat. In die Ou Testament kom die uitdrukking
dikwels voor ( 2 Sam. 8 : I8; 20 : 7, 23; r Kor. I :38, 44; I Kron.
r8 : I7) en beteken die uit twee afdelinge (Kretk en Pletie) bestaande lyfwag van Koning Dawid. Hoe het die betekenisverandering gekom?
Behalwe in 2 Sam. 8: r8 en I Kon.
r :38, 44 is die verband van hierdie uitdrukking sodanig , dat
'n betekenisverandering soos ons dit het, uitgesluit is. Maar
in die laasgenoemde tekste word verskeie persone opgesom
en aan die end de Krethi en Plethi, vgl. I Kon. I :44: ,En
de Koning heeft met hem gezonden Zadok, den priester, en
Nathan, den profeet, en Benaja, d en zoon van Jojada, en de
Krethi en de Plet!hi ... . '' Die onkundige Bylbelleser kon nou
maklik tot die gevolgtrekking kom dat met die vreemde uitdrukking aan die end bedoel word al die orige, die massa,
die gepeupel.
(6) Sommige uitdrukkinge word aangewend met 'n figuurlike, in die Bybel gangbare betekenis, of, sonder om direk met
die Bybel in verband te staan, brei hul betekenis uit of ver-
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ander dit onder invloed van kristelike lektuur of 'n kristelike
wereldbeskouing.
Hietiby behoort 11lees en bloed of net 11 lees vir die sinlike
mens; 11leeslik (sinli.k); broeder (in verskeie nuanses); wereld,
werelds (in teenstelilng tot wat wedergebore, die goddelike
deelagtig is); die ander wereld; tran.edal (aardse bestaan); die
ondermaanse (aardse); siel (persoon : die gemeente bestaan uit
soveel siele); waarskynlik ook die gebruik van skepsel wat
naas swartskepsel veral op gekleurdes toegepas word, maar
ook op witmense (vgl. skepsel toegepas op die Engelse
settelaars wat Piet Retief in 'n 'brief Maart 1820
bejammer) en verder op enige persoon wat ons medelyde gaande maak.
Verder die gebruik van kruis
in uitdmkkinge soos elke huis het sy kruis, elkeen
moet sy kruis dra, dis my kruis, krag na kruis en kruis na
krag, waarvan die laaste egter onder invloed van 'n teks soos
uwe sterkte gelijk uwe dagen kon ontstaan het. Verder kom
in aanmerking besete (kwaad, nagaande), salig (gelukkig : in
verskeie nuanses), en afgod, terwyl huisaltaar seker deur die
Jmnsel bestendig i's. 1 )
(7) Uitdrukkinge kan in verskillend geskakeerde taalvorm
aangewend word, van Nederlands of amper-Nederlands tot
Afrikaans.
Geykte wendinge met ou buigingsvorme : kwelling des
geestes, kind des doods, beginsel der smarte, die laaste der
dae, die Soon des mensen, ter elfde ure, stem des roepende in
die woestyn, in der ewigheid, in Abrahams skoot sit, Bileamsesel, kindere des ligs, elke dag het genoeg aan syns selfs
kwaad, ens.
Soms word 'n teks of teksdele in Nederlands aangehaal:
de 11reze des Heren is het beginsel der wijsheid; gewogen en
te licht be11onden; de snoeren zijn hem in lie/like Plaatsen ge·
'Vallen; beProeft alle dingen en behoudt het goede. Maar ook
beProef alle dinge en behou die goeie, geweeg en te lig be'l!ind, die ]ode en Samaritane hou nie ge m eenskap met mekaar
nie, ens.

• • • *

1 ) In rver,band met die inrvloed JVan die B}'lbel op die Joopbaan
van 'n woord is op te merk dat k on s e n s i e in die 17de eeu baie
gewoon was in Nederland, in die ,Statevertaling opgeneem is en
daardeur by ons alleenheersend was . L ater is dit orals in die Bybel
deur .g e w e t e vervang. Nou is dit interessant om op te merk hoe
vinmg ·die gebruiksomvang van k on sen s i e ondermyn word deur
g e w e t e, en ·dit seker as .g evolg van jong er ,By,b eluitgawes. In my
jeug was k on sen s i e algemeen gebruiklik in my geboorte-omgewing.
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By die bespreking van die Bybelse taalskat bet ek geen
skeiding gemaak tussen erfgoed en eiegoed nie, omdat die
kwessie in bierdie verband 'n besonder kleur kry. Die Bybel
is geerfde kultuurskat wat ons voorouers, vir 'n groot deel,
reeds anderkant die water mee vertroud was. Wanneer en
waar begin nou eintlik die Afrikaanse tradiesie? En al lyk
dit 'n gegronde standpunt dat aile refleks in die taal wat die
Byibel in S.A. teweeg.gebring bet, as eiegoed heskou moet
word, dan ibly die moeilikheid om uit te vind waar die skeidingslyn moet getrek word. Want Nederlandse bulpmiddele
op bierdie terrein laat 'n mens onbevredig weens gebrek aan
duidelike beskrywing van die &'ebruiksomvang en gebruiksfeer
van opgetekende uitdrukkinge. Maar al sou ons die teenswoordige omvang van Bybelse taalskat 'ken soos dit in die
volkstaal in Nederland tot uiting kom, dan nog sou ons nie
met sekerbeid kan se of 'n Afrikaanse uitdrukking waarvan
'n parallel daar ontbreek, nie vroeer in Nederland gangbaar
was en tog geerf is nie. Want juis die geaardbeid van Bybelse
uitdrukkinge wat aan die eenkant eng aansluit by 'n teks en
aan die anderkant as toespeling verder af bly staan, bring
mee veelvuldigbeid van skakering en gevolglike vlugtige bestaansvorme. En ook in S.A. bet die materiaal skommelinge
ondergaan. Daarom bly dit voorlopig, en in besonderbede
wei vir goed, 'n onseker terrein. Natuurlik word die kwessie
by behandeling van elke geval in die versameling in die oog
gehou.

• • • *

Was daar behalwe Bybel, Gesang- en Psalmboek ook miskien nog ander lektuur wat op die wordende Afrikaanse volk
kon ingewerk het? Geskiedkundige bronne swyg oor sulke
intieme sake. Die enigste 17de-eeuse skrywer wat in aaniilerking kon kom, is Cats. Maar hoeveel Catse het meegekom,
en boeveel daarvan het op die platteland verseil geraak? Ek
kan nie glo dat Cats in S .A. in die 17de eeue enige merkbare,
direkte invloed op Afrikaans gehad het nie. In die twede helfte van die rgde eeu was ihy wei van betekenis vir sommige
indiwidue, maar vir die taalontwikkeling het dit ,geen waarde
nie. Ek meen dat Dr. Boshof£ 1 ) te veel waarde heg aan ooreenstemming tussen spreekwoorde wat in Afrikaans en ook
by Cats voorkom. Cats se spreekwoordeskat is tog seker uit
die volkstaal opgeskrywe, terwyl hy seker nie onkundig was
van versamelinge wat voor hom verskyn het nie. Inteendeel
weet ons dat hy soms woordelik en in dieselfde volgorde oor') V -o 1·k en T a a I. 'bls. u6-u7.
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geskrywe het wat in vroeer versamelinge staan.') Wat hy
wel dikwels gedoen het, was om toevoegsels te maak, byv.
ver van zijn goed, nabij (dicht bij) zijn schade (reeds voor hom
opgeteken) word by Cats :
ver van syn goet, naby syn schade,
want hoe men haest, men komt te sPade;

en
spreek dat waar is,
eet dat gaar is,
drink dat klaar is,

wat ook vroeer bekend was, verskyn by Cats as
eet dat gaer is,
drinckt dat klaer is,
spreekt dat waer is,
schout dat swaer is,
trout dat paer is,
scheert dat hayr is.
Dit is natuurlik ook moontlik dat sodanige toevoegsels
reeds by die volk in swang ikon gewees het. Maar wat seker
gebeur het was dat Cats aan 'n vormlose ~gesegde
vaste gestalte gegee het. So kom die vormlose Afr. gesegde:
iY ken iemand nie voor jy nie 'n mud sout met hom opgeeet
het nie of julle moet eers nag 'n mud sout saam opeet in die
16de eeu in verskeie wisselende lesinge voor byv. in 'n versameling omstreeks 1540 as ,eer ghy eenen vrient kent, eedt een
mudde souts met hem (Suringar, 246). Maar iby Cats verskyn
dit in vaste rymvorm:
al eer dat ghy een vrient betrout,
sao eet met hem een mudde sout.

'N ander voorbeeld hiervan is die gesegde omtrent 'n rollende
steen wat geen mos vergaar nie, wat in verskeie Wes-Europese
tale behalwe Nederlands in verskillende lesinge bekend was
lang voor Cats (vgl. o.a. Spiegels Bijspraax Almanak by Suringar bls. 380 : een wentelende steen, wert niet moschachtig),
maar wat eerste by Cats in vaste rymvorm opgeteken is nl.
wees in 't verhuysen niet te los,
een steen die rolt, en gaert geen mos.
') \Kyk wat Suringar se, blss. Lxxxiii IVlgg.
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En verder is dit sonder twyfel dat Cats bygedra bet tot die
verbaasting van die algemeenwording van beelwat spreekwoorde.
W at nou die spreekwoorde betref waarvan Dr. Boshoff
vermoed dat hul bestaan in Afrikaans aan direkte invloed van
Cats te danke is, moet ons in die oog bou dat byna almal')
voor Cats in dieselfde of nagenoeg dieselfde vorm aangegee
word as spreekwoorde, en origens taamlik goed bekend was
in die 17de eeu, daar bulle in verskeie versamelinge verskyn.
Dat -.er -van jou goed-, naby jou skade direk uit Cats sou kom
weens naby in plaas van dicht by, soos in verskeie versamelinge in die 17de eeu, is nie aanneemlik nie. Vir eers word
naby en die ht by al te maklik en algemeen verwissel. Maar
verder kom nae by syn schade al in die r6de eeu voor in die
spreekwoord wie veer van der handt is, die is nae by syn
schade, en by Sartorius heet dit verre van syn goet, naer by
syn schade (Sartorius t ert. IX, 3) 2 ) om van etlike ander versamelinge te swyg waarin die spreekwoord so te se letterlik
met ons syne ooreenstem en wat die algemene gangbaarbeid
daarvan in die volkstaal bewys. Die oog van die baas maak
die Perd 'Vet is reeds r6de-eeus : sheeren oogke maeckt tpeert
1:et en verder besonder goed bekend in die 17de eeu. Wie
zich onder de:.n draf mengt, dien eten de zwynen is so algemeen 17de-eeus en in Afr. so afwykend in voorkome (as jy
jou met semels meng, dan eet die varke jou) dat gedagte aan
Cats tog nie boef op te kom nie. Ewemin kom Cats se afwykende 'Van het Peck blijft ee·n 'Vleck, ook by ander te vind,
in aanmerking vir ons wie met pik omgaan word daarmee besmet wat 1644 reeds opgeteken is in die ooreenstemmende
vorm die met Pek omgaat, wordt ermede b.e smet. Geld wat
stom is, m:.aak reg wat krom is is al in die r6de eeu opgeteken.')
Min of meer dieselfde geld van liewer blo Jan as do Jan (beter
bekend by -ons as liewer bang Jan as dooi Jan) · Die spreuk
vroeg ryp, 'l!roeg rot, vroeg wys, vroeg sot is in die vorm wel
nie voor Cats opgeteken nie, maar baie bekend in die I7deeeu, sodat dit langs ander weg tot ons kon gekom het. Di{'
twede gedeelte egter as geheel en met wysiging is r6de-eeus
nl. vroech wijs, out sot.
') '!N ·s 1on s i n h u is, 'n p o p ·o p s t r a at, by ons enigsins anders as by ·Cats, kan ek nie kontroleer nie; ook nie: w a a r
jy mee verkeer, word jy mee geeer. Maar ek 'Vermoed
dat albei reeds in tCats se ty•d gang.b aar was in die volksmond.
2
) IHar.rebomee is in hierdie verband 'n nuttige h.ulpmiddel.
') Sur~n:gar, 309.

89
Dit lrom my dus voor dat direkte in<werking van Cats
nie bewysbaar of selfs waarskynlik is nie. En hiermee lyk
my dan ook invloed op ons taal van ander lektuur as die Bybel, Gesang- en Psalmboek, en 'n paar stigtelike boeke, so
goed as nil

HOOFSTUiK V.
VOLKSHUMOR, SKERTS EN SPOTLUS.
Daar wortel diep in die Afrikaanse volkskarakter 'n taai
QPtimisme. :D ie .Aifrikaner besit 'n gelykmatigheid van gees
wat selde v·e rstoor word, ook nie deur groot rampe en teleurstellinge nie. iDaar dein 'n geel see van koring in trotse drag
van uitgesw,e lde are waar die balms van buig; die skure sal
vol word van die heerlike oes. In 'n omsientjiestyd breek 'n
woeste 'haelstorm los en vernietig die hoop van die jaar. Of
'n v.r eeslike droogte wat alle lewenskmg uitmergel, vind 'n
trou bond:genoot in eindelose sprinkaanleers. !En tog word
g·e durig weer die stryd met die elemente aa111gelbind.
Die
weer-'begin na rampe teken ons lewensmoed en .Jewenshoop wat
versterk word deur die verbasende ,h erstelkrag van die bodem
sodra 'n gunstige wending kom. Die weer-begin na die AngloBoeroorlog toe alles verwoes was, die geduldige heroPJ:>ou van
woning en ekonomiese status, is hiervan 'n sprekende bewys.
Wat 'n onfb.ewuste op'timisme met humor getint klink ons tee
uit die alledaagse antwoord op die vraag na persoon1ike weistand nL so, so, kla e help tog nie ! Hierdie optimisme wortel
in 'n godsdienstige lewensopvatting wat die leiding van d[e
Voorsieni;g'heid erken sowel as in 'n gegroeide uithouvermoe
wat in gedurige verset kom teen ongunstige omstaudiglhede.
Die Mrikaanse humor tree mooiste te voorskyn by die
minder ontwikkelde. Hy sien 'n sitoosie in 'n eie per~ktief
en kan dit soms met fyn humoristies of ironies getinte seggingskrag teken. Sy humor uit hom nie in verfynde, g emotiveerde grappemakery nie; odk blits dit nie op uit 'n ingebore
vernuf soos by die Ter nie, wat aan ib yna elke woord 'n komiese
wending kan gee; ook vloei dit nie voort uit die sug om te
a.mru:seer nie; dit kom nie in oormaat nie, maar glans druppelsgewys op uit die diepte van die siel. Daarom is hierdie tiepe
in die reel minder lbewus van di,e humor deur hom 'teweeg,gebring. Toe by geleentlleid van die vrouebetoging op B1oemfontein ( 1915} 'n vlagswaaiende menigte voor die bedaarde
prosessie lawaai maak, bet 'n boer gese : die stroom moet sterk
wees, want kyk hoe stoat hy die skuim vooruit. Hierdie ongewilde humor is kenmerkend. Toe iemand afikomstig van
'n streek waar die beeste deur siekte byna 'heeHemal uitgeroei
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was, gevra word hoe dit daar gaan, se hy : ems lewe 'Van wurg
en bokmelk. Wurg is geen onpassende benaming vir patats
nie, geoordeel na die gevoel wat 'n mens kry as jy dit eet.
Skerts- en spotlus word di~wels bot!gevier deur middel
van "<;et1bloeming. Hoeveel trane het kinders nie al gestort
oor 'n rit met ]an Tuisbly se kar nie? Is die trane ootWloe-dig, dan kry die kind die raad om nie so 'n swanesang aan
te hef nie, en wi1 dit dan nog nie bedaar nie, dan kom soet
lbeloftes van, streepsuiker of tammeletjies. En hoe meni·g maal
het 'n kus VIall Langnek-Kaatjie of S wart Griet die venmetel
vryer nie 'n rusplek besorg in Queens Hot el, of ryswater laat
drink of met hardepad beloon nie? En wie het nie medely
met mense wat 11Jie 'Vark kan 'liang nie? Kan 'n snorker, dus
een wat planke sae , lastig word, onruitstaanbaar is die een wat
met die veelseggende beeld dennekwaste sae vereer word.
Geestelike gebrek word aangedui met hy het nie al sy varkies
op hok nie, hy het nie al sy veetjies ( ossie·s, skaPies) in die
kraal nie, terrwyl van iemand met onsui,w er b1oed gese word:
hy het kart voor die strooihuis omgedraai, of as hy '11! paar
tree agteruitloop, trap hy oP ou Alida se kop. Met sinspeling
op die ander wereld kry iemand wat baie eet, te boor : se
groetnis vir die vrate.
Slaan
In ver:band met slaan is heelwat skertsende Yer'bloeming
aan die orde: iemand op sy tab e1'nakel (baadjie) gee, op sy
oe sp eel, iemand deurloop (by loop)' iemand sal sy kaiings teekom, iemand broek aa.n•Pas, aapstert kry (gee ), see.koeirib gee,
jou lyf vet smeer, baadjie uittrek, ens.
In vet1band met slaan en ba:klei het daar in kleurlingm.ond
'n skaar van uitdrukkinge ontstaan wat hesonder kenmerkend
is. Op hierdie terrein en onder bekende invloed·e het Afrikaans 'n 1b uitengewone handig'heid en raak seg1g ingsvermoe
ontwikkel. En die omstandig;hede waaronder hul ontstaan is
en hoofsaaklik aangewend word, bring vanself die komiese
kleur mee. 'MaaT in die algemeen, kan gese word dat in die
spraaksaamlheid van die kleurling 'n toon en r)'lkdom van
wendinge tot uiting kom, wat voortdurend 'n komiese uitwerking bet. En in baie gevalle kom dit voor in die Boland dat
die toon <w die spraak van witmense oorgedra word, om van
oorname van 'n mag van plat uitdrukkinge nie te praat nie.
Dit is 'n bron hierdie waanliit veel nuwe beeldspmak, nu:we
toepassing en betekeniswysiging te voorskyn kom. Jakob
Platjie yan Von Wielliogh is ryk aan voorbeelde. Die skrywer
ken die taal van sy karakters wat op hul beste is in aangeklamde toestand wanneer dan ook uithaler bakleime'f:odes by
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die geringste aanleiding in ruime mate prakties geillustreer
In die volgende aanhalinge word 'n taamlik sterk
word.
ekstrak opgedis wat in die werkfiklheid nie baie so voorkom
nie, maar ek kan getuig, bekend soos ek is met hierdie sy
van Afrikaans, dat haas geen uitdrukkirug voorkom, wat ruie
gangbaar is onder die werkvolk nie.
,JDit rumoer, knoop en vloek. 'N paar ander volk kom by
en skree: ,Vorm 'n ring en laat die twee aileen die ding uitspook.' !Siena skree van hierdie :kant: , Toe :Jedries, wys hom,
wie o.pstoppers wil gee, moet opstowers verdra.' 'N ander roep
toe: , Toe Hendrik, werk hom I' ledries is klaar en plant Hendrik die ·vuis tussen die oe. ,Hou jou pote uit my .gesig !' roep
Hendrik. (bls. 1312-33) .

In die vo1gende stukkie is die grootprater besig om sy
heldedaad te lug :
, . . . . maar ek spring onder <iie lyf van Trossies in. Hy
wil hom nog presenteer, maar wie se I ,E er .h y hom kom kry,
steek ek hom met die horing -o nder sy ramkie-kinnebak in, en
gee hom een met ·die haarhoring in sy ribbekas; toe kan jy net
kopslrote hoor klap, soos ek hom met· die hothoring inklim.
Ek los hom, en toe skiet ek net vuurpylskote met my mur.g .pype
voor sy bors, en in sy ete en drinke. Ek basta toe met ihom;
want Darries-<goed kom hom toe voor my presenteer; maar ek
was vandag weer klaar, en pak hom, en nogmaals kan jy kopskote hoor boef~boef klap. Ja, ek saai die •s terre voor sy oe
en laat duisend reenboe voor hom bolmakiesie s1aan. Toe eers
'Speel ek tamboer met my kop op sy .r ibbekas-toe ·sing die sonbesies nog 'n streep in sy ore.'' (bls. 78.)

Humoristiese ver.b1oeming openlbaar hom sterk waar dit
ondeugde geld b}"V. dronkenskap of misbruik va.n sterkedrank, tbedrog, ens. 'N groot aantal van die uitdrukkinge opgegee in Ons Klyn.tji IV, 252 vlgg. waar die resultate van mededirugin:g, vir 'n prysvraag hieroor meegedeel is,
kan 'n mens nie gebruik nie, omaat hul dik!Wels te indiwidueel is om selfs eng-lokale ganglbaarheid te he, en omdat daar
anglisismes bygebaal is sonder om dit eers behoorlik te toets.
Verder kom daar ander voor wat aileen onder tb esonder toepassing so kan aangewend word maar wat eintlik 'n ander
hetekenis bet, by:v. hy het onklaar getrap, hy lyk pap, hy is
jollie, hy is windmakerig, ens.
Dieselfde besware geld die a'ldaar versamelde uitrlrukkinge
·dr verlief wees, vry, byv. hy soek wat hy nie verloor het n.ie,
hy wil eksamen. maak, sy sit haar kep, ens. Tog leer reeds
lhierdie beskeie versameling hoe ryk ons taal is aan der.gelike
UJitdrukkinge wat origens aityd 'n komiese bysmaak opwek
of direk uit die sug om te skerts of spot ontstaan is.
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Dronkenskap.
Oor uitdrukkin'ge onder hierdie hoof 1s op te merk:
(a) Uitgangspunt kan wees die houdin'g , voorkome of
gedrag van die persoon, byv. hy jaag bokke ( skap e, ganse)
aan, elmboog lig , hy kan nie eenb eentjie staan nie , so drank
soos 'n eendjie, die gro:n·d is ongely k -vir hom, die hele pad is
syne, di e pad is te smal vir hom, hy trap hoog en laag, sy tong
is swaar, die wereld draai met hom, ens.
lb) Die drank word geassosieer met voorwerpe waarin
dit bewaar word (ffes, vat), of met die wynstok, of kom self
op die voorgrond, .byv. hy het die bottel gesoen, LangnekKaatjie of S?vart Griet gesoen, die kereltjie m et di e kurkhoed
g esoen, hy het in die bottel (kalbas, kan, dop, glas) gekyk,
~y het in die 1.rat geruik , hy het die 'karba gelig, die !k~orrels
w erk m et hom, hy het deur die< wi11!gerd g eloop , kromhoutsop
gedrink , la·waaiwater gedri.n k, die druiw estokke w erk met
hom , hy is hoog in die takke, ens.
(c) Die beeld word g evorm deur oordrag van die begrip
sterk, 'byw. sy kruie was te sterk, die tier het hom gebyt, hy
het tiermelk g edrink, sy tee was te sterk, hy en die leeu was
deurmekaar, ens.
(d} Aanduiding van grade van dronkenskap. Vir 'n
staat van betreklike onmag vergelyk smoordronk, die hele pad
is syn·e, di e pad is te smal vir hom, hy is pap·sag, hy het die
skoot hoog deur, hy is hoog aan . Vir 'n minder maar vry
sterk graad vgl. hy het die p in die bottel gekyk, die korrels
w erk m et hom, hy is vuurwa11m, hy kan nie eenbeejntjie staan
nie, hy is lekkerlyf, ens. Vir geringe maar tog merklbare
invJoed van sterke-drank vgl. hy is spraaksaam, hy is aan,
hy is aangeklam, hy het 'n sliertjie w eg, ens.
Natuurlik is duidelike grenslyne nie te trek nie, sodat die
ulitdrukkinge nie vaste waaroe het nie, terwyl indiwiduele
g eibruik maklik kan afiwyk van die algemene. Maar oor uiterste grade kan geen twyfel bestaan me.
Oor die ontstaan van hierdie groep in sy verband met
die volkslewe kyk blss. 28-29.
Bedrog.
Ook heelwat

uitdru~kinge

onder hierdie hoof (O.K. 253~eerf. Hierdie groep · vertoon vee! minder komiese kleur. V:gl. iemand
-voorsPTting, onderdeurspring, hy het -vroeg opgestaan, hy is
254) is indirwidueel of hoort hier ni·e tuis nie of is
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uitgeslaap (die laaste twee veelal met bygedagte a:an bedrog),
iemand uitoorl~, ens.
Omdat by vryery gewoonlik mededinging in die spel is
met gevolglike foppery waar moontlik, is uitdrukkinge in
\·et1band met hierdie twee gedatgtekringe nie in besonderhedt>
altyd te skei nie. So kan iemand droogsit, iemand uitoorl~,
iemand se rieme sny, ens. tot a11bei gebiede belhoort.
Verliej weEls en vry.

Die omga11.g tussen jonkman en meisie is by ons nog veel
ongebondener as in ander kultuurlande met uitgesproke
stand.sverskille en streng maat·skaplike vorme. Tot nog toe is
daar maar weinig standsverskil in die Afrikanermaatskappy
gewees. En as daar vandag sterk aanduiding is van \'n
wordende klassebegrip, dan is dit te wyte aan die natuurlike
skeiding tussen arme en gegoede, wat kom deur die atmosfeer
van die stedelike samelewing, sowel as deur die uitsakking
van 'n deel van ons bevolking bekend as arme blanke. Die
opkoms wn so 'n klassebegrip is ook aan te wys in die dorpe
waar die arme blanke hul gaan vestig het. Die stadslewe met
sy menigvnldirg e uitspanninge is minder bevrorderlik aan die
onskuldige omgan.g tussen die geslagte as die landelike lewe
waar wedersydse besoek-afl~ die uitsluitende middel is vir
aflossing y;an die daaglikse bedryJ. Op die platteland was en
is die Vlerfuouding tussen die geslagte van 'n besonder geaardheid. Dikwels het die vooruitsig op die huwelik bier alles
oor\heers. Hierdi·e vryer verkeer tussen die geslagte, hierdie
ktmsentrasie van die aanda'g, op die huwe1lk, voortvloeiend uit
landsDmstandig'bede en volkstradiesie, is die bron wn 'n
menigte uitdrukkinge wat betrekking het op verlief wees en
vry. Hulle is 'n gevolg van 'n onuitroeibare skerts.- en plaaglus wat by die minste aanleidin.g of dik:wels sander die minste
grond uit pure moedswilligiheid tot uiting kom sodra die
geleent:iheid daar is.
In eienaardig.e beelde, dikwels ontleen aan die dierlewe
en boertlery, word die vryer of die vermeende vryer voorgestel in sy verhoudi111g tot die meisie of in vetiband met besoekafl~ by haar: vryer-hotnot, bontstaan by haar, sy draaitjies
( Passies) m(l),(l,k, sy vlerk sleep, sy flikkers maak, hy gooi anker
daar, hy soek skape en beeste, hy wil soetlandsit, hy hou aandskool, hy ry aandskof, hy hou sy lyf wolhaar, hy hou hom
latjie-been daar (Boesmanland, P~rel), hy is doodgegooi daar
{Vrystaat en Transvaal), hy skud sy vere reg daar, ens. Hoe
weini'g betekenisverskuiwing soms instaat is om 'n uitdrukking onder hierdie groep te 'bring, bewys die drump·el trap,
....

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

met vry .
Die beelde kan verskeie vetfuoudinge aanwys :
(a) die jonkman op weg: aandskof ry , hy is op die aandtoggie, hy laat sy perd teen die stang loop.
(lb) die jonkman by die meisie: hy pronk daar, hy ze daar
aan, hy draai daar, hy hou aandsko'Ol, hy sleep vlerke
daar, by gesonde m ense waak (BoShof), ens.
( c~ die meisie is die middelpunt : daar is aantrekkingskrag;
daar is 'n trekpleister; dis nie om die hondjie nie maar
om die halsbandjie {tenminste haar geld, al is dit nie sy
self nie); solank die voel vlie, kan jy skiet; sy begin oor
die onderdeur loer; sy w ord oulik .
(d) mededinging : hy skiet onder anderman se duiw·e; iemand
se hand in die as slaan, iemand uitsit , iemand droogsit.
In neg e-tiende van die mtdrukkin'ge egter, soos wei te
verwagte is, tree die jonkman handelend op.
In vetiband met vryery noem ek nog 'n paar gesegdes
met minder of meer lokale beperktbeid, vir die oorsprong
waarYan wei verskeie gissin:g e kan- gemaak word, maar wat
tog onseker bly. Op Bosbof gaan die jong kerel ystervark
slaan as by in die aand by die n6i gaan kuier. AangJeSien die
gesegde ontstaan bet onder jong mense, sou ek nie dink aan
nagtelike uithuisLglh eid as gemeenskaplike voorstellingselement nie waardeur oorgang :,-an ib etekenis kon ontstaan.
Veeleer skuil daarin skertsende versluieringsmotief, sodat ystervark gaan slaan as va'lse voorwendsel
gebruik word.
In die omgewing van Bloemfontein en
RedderSburg is baie gebruiklik in iemand se slaai krap,
gese wanneer iemand aan die verloofde of ·b esonder vriendin
van 'n ander attensies bewys. Waarom juis slaai? Nog minder duidelik is gaan bou (Smifu£1eld, Dewetsdorp., kas verskuiw e (Edenburg}, di e bak aangee, alma! vir lbesoekafle hy die n6i in die aand. :E nige verklaring van
sodanige gesegdes moet rekening bou met die besonder geestestoestand van die jeugdige sprekers by wie dit ontstaan bet.
Dit gebeur ook dat 'n uitdrukking, deur aanduidin:g vir
albei 'bewus, die onderwerp word van 'n gesprek tussen jonkman en meisie, waarby eersg·e noemde sy plaag1us bonier,
tel:V{yl die meisie onkunde veins, sodat opmerking of vraag
en antwoord 'n gedurige wisselspel teweegbring. Op die wyse
word kaas eet, koejaw el (ww.) dikwels aangewend .
1

96
So is dan die behandelde gebruiksfere uiteraard geskik vir
die skepping en aanwending van humoristiese gesegdes en
spreekwoorde.
Ander gesigspunte.
:Skerts- en spotlus word dikwels geklee in die vorm van
vergelykinge: suip soos 'n vis, loop soos een wat 'n laa<istok
ingesluk het, liewer dood as uit die mode, liewer bang Jan
as dooi fan, so mi111 van iets weet soos 'n vark van politiek,
lyk soos UilsPieel in die maanJskyn, lyk of die hoenders sy
kos opgevreet het, solank soos die lepel in die pappo·t staan ..... ,
soos 'n uil op 'n klu.it, 'n gesig so suur soos 'n asynvat (met
oordrag van die smaakgevoel op die gesigsgevoel), so suur
soos 'n sermeinp•eer, 'n noot rek soos 'n voorslagriempie ( eweneens kwalitatiewe oordrag), skree soos 'n maer v·a rk, soos 'n
handvol vliee (gese van iemand se woord of belofte), ens.
Hier.by kan die vergelykingSilllotief uit rein verfbeeldingselemente bestaan byv. so waar soos padda manel dra.
Ook enkele woordspelinge verdien vermelding, soos as is
verbrande hout, amper is rvog nie stamp·er, amper is ver van
Amsterdam, hoev·eel onse gaan op 'n pond? goeie reis! sibpens die pond.
Skertsende uit!breiding soos gesondheid in die rondheid,
al die moloi meisiels in die blomtyd (ook blomtuin is gewoon, ¥gl. v. 1Bmggen, Teleurgestel, II6) is dikwels op te
merk. Onder die groep verdien nader verklaring (hy het) die
vyselstampers en die krie?velkrappers, ook omgekeerd gebruik :
die kriewelkrapp·ers en die vyselstampers, d.i. op jou senuwee
he, ongeduldig wees weens senUJWee-prikkeling;. Die gedeelte
vyselstampers is skertsend bygevoeg in Acfr. Kriewelkrappers
is blykibaar ook Aifr. samestelling (nit kriewel en krap) waarvoor egter in die stamgelbied bepaalde uitdrukkinge >oorkom
wat aanleiding daartoe gegee het, V'gl. de griwwel over de
grawwel = huivering in de Ieden (Leopold r, 535); Ndd. he
hett de Krabbel in 'n Kopp (Berghaus, 230); Gronings: 'n
griezel ove1' de grouwel, en in Overysel griewel vir griezel
(Molema, 134}.

*

*

*

*

Uit die groot hoeveelheid komiese of komies getinte benaminge, name en uitdrukkinge, sommige waat"'Van net tydelike
en beperkte bestaan het, bring ek hier 'n aantal bymekaar.
Swartmerrie (vir lokomotief, trein) word afgewissel met
oun6i se wikkelwa waarin gesinspeel word op Koningin Viktoria; trapsoetjies of trapsuutjies vir cameleon en ook toegepas
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op stadige persone (IVgl. N d l. ]antje-treed-zacht), springmier
(vlooi), wyn-vlieg (dronkaard~; -vulletjie (side-car) vroeer gehoor in Bloemfontein, 'blykbaar al verdrw yn; penswinkel, plat
mandjie met vrugte of lekkemye wat die -.;enter met 'n riem
om sy skouers hang en voor hom uit dra; nierknypers (klapbroek) by die Voortrekkers in gebruik e); gatjieP'onners (v·ervorming en uit!breiding van gatjap·orv), skeldnaa:m gegee deur
die DQPpers aan andersgesindes omdat bulle manel dra, ook
feitlik al verdwyn of aan uitsterwe; agterlaaier (manel) waarskynlik so genoem omdat die sakdoek in die slip agt.e r gehere
word; seekoeirib, bobbejaanbout vir sambok; joostenberger
vir luis (Oudt~oom, Prins-IAlhert); skurwejawtjie, ou-valk
vir ietermagog; broekmannetjie (kwaaddoenerige insek in die
wingerd); piet-my--vrou (voel; wag-'n-bietjie (bos- en boomsoort); wew ena.arsgras; bloedhoring, sw·e etneus vir 'n bees
(Oudtshoorn); Woltoon (.bewoner van oostelike Kaa;pprovinsie, ontleen a an die skaapboerdery); Blikoor (Vrystater);
V aalpens (Transvaler), hlykbaar oordrag van die naam gegee
aan die KaHers op die westelike grens >an TranS/Vaal; lemoewkop (;Slamaaier), wel weens die rooi keppie wat hy dra
(,Bolands); ghaapgrawers, sandtrappers2 ) en -ve lskoentdraers,
spottende 'ben.aminge gegee aan agteraf tiepes van die ' binneland . Trots sy jonkheid het Nat in 'n Nat-(t e), die Natte,
hy is Nat as aJkorting van "National.e Party'' deur veelvuldige ge!bruik al byna sY oor:spronklike skertskrag verloor.
V erder sigaret-beentjies (dun, maer 'bene) waariby oorspronklik wel nie so seer aan die dunheid van sigarette g,e dink is nie,
maar eerder aan uitgeteerde beentjies wat as gevolg van misbruik van sigarette uitgele is. Kelkiewyn is 'n baie bekende
klanknabootsende naam vir 'n patryssoort. Duimsn<Uif)
skertsend vir geld, berus op die vryrwe-aksie met duim en
wysvinger wat gewoonlik aangewend word om die begrip
te versinlik. Ou-vrou-onder-die-kombers, waamaas ook mannetjies-o111der-die-kombers, is gebruikljk vir de egjrikkedelletji~s .
V el-vioolstem van iemand wat vals sing is bekend in
Reddersburg. tAan die nagtelike kwaaddoenerigheid van die
spring'haas is ontleen springhaasmaniere (rRedderSburg) vir
laat in die aand kuier of ook vrugte-steel snags; laasgenoemde
betekenis is 'blyklbaar jonger, en word in Philippolis omskryf
met yst er-vark gaan slaan. 'N besonder lang persoon beet tele') C. iN.

J.

rdu Plessis,

Geschiedenis van de Emi-

g r a n t e n B o e r e n, ens. , bls. 23.

2) In die om,gewi01g rvan Ode.ndaal·s rust heteken dit '.n per.>oon
met groot voete.
') SJ in Fiok.Sibur,g; in Betlhlelhem: d u i m k r u i d, <lO'k Nd'l.
en Hd
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g~aafpaal (Odendaalsrust), terwyl iemand wat langsaam agterurtiboer, dit doen op 'n skildpaddraffie (PetruSburgl.
In
iongste tyd uit tydsomstandighede ge'bore is hy speel (is)
spriwkaankommandant (RedderSburg) gese van 'n leegloper,
omdat soveel leeglopers sprinkaanlbeamptes geword bet gedurende die laaste ibe!?tryding van die plaag. Begryplik i3 die
toepassing 'V'al1 langasemsPrinkaan op iemand wat aanfrloudend
en eentonig praat (Boshof}. Selfverklarend is ook velskoenklap (baie lbly wees), '.w w·olsak (vet en swaar van lyf) en
~n s<vartkraai (K:affer wat goed kau dry£}, alma! in SmithHeld se omgewing gang~baar, waar ook gebruiklik is die swart
perd galop rvir : die ketel kook. In Ladylbrand word dans omskrywe met gogga tik; van iemand wat skrik word gese die
noorde<vind is in sy broekspype, en 'n vinnige persoon loop soos
'n vetgesmeerde blits, terwyl 'n langsame persoon in Kestel'!
genoem word 'n loodkierie of ook 'n wilgerhout-vuurslag. ·

Skerts in plaasname : H oudt den Bul, Keert de Koe, al'bei
name <v an veeposte in Van Riebeek se dae, nie ver van die
fort nie en lbewaa}{l deur Kompanjiesdienare teen roofaanvalle
van die Hottentotte; Lekkerwyn, plaas in !Drakenstein, genoem na die oorspronk'like eienaar Hary Lecrevewt, Lesce1'Vain
of Lekervain ( 1 ); Kyk-in-die-Pot (Drakenstein); Mooimeisiesfontein; Drink-my-droog; Snuif-in-die-oe; Pol~tiekfont'ein.
Skerp teestelling in Paddadam en Paddadors. Die inwoners
van Boesmanland lhet blykbaar die radikaalste tewerk gegaan
by naamgewin:g. aan plase. Sommig·e name in lhierdie streek
onderskei b.ul deur oorspronklikheid, al sou aile digterlikheid
ontbreek. In die brutale plailheid gepaard aan nai:weteit van
sommige name skuil vermoedelik inbootlingin'V'loed. Aan die
vrolike kant van die lewe ih erinner V orentoe-se-Kolk, LekkerUen-Swaa11oPstaan, Stilst.aan-en-afsPring (hlyk1baar jagvoorstelling}, Kom-laat-rus, Loop-en-omkyk, Vro-weer, Kraandrawi,
Ha;J.jkroor~,, To·eslaan, v .o lmoed, Riemv·a styd, terwyl Lekkeroog vermoedelik aan die genot van water in 'n droe streek sy
ontstaan dank, en Bysteek, Beewbreek, · en Breekkierie met
gebeurtenisse in verband staan. Aan die skaduweekant '\:an
die !ewe iherinner daarentee Barsvlei, Gorreldraai, Dooddrink,
Keelafsny, KlaarPraat, Rugseer, Knersv·lakte ( 2 ).
Bk herinner verder aan die so gewone skertswekkende
') JBotha,
bls. 74 ·

1)

The iFrench Refugees at the Cap ·e,

D e K e r k bode, Jaargang 1919, bls. 451.
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persoonsname by kleurlinge soos Jan Tieties, waanby 1rom die
bynaammotief: Droer!ibbe tjies, Jakob Velbaadjie, Pompie
(dronklap), Blad (stadi,g om sy lblaaie te roer, dus lui}, ens.
Eienaardig is ook dikiwels die name van anonieme koerantskrywers: Klaas Wan.rseer. .Oom Jam:. Vasvat, Neef Daantjie
Loslaat, Boerbok, Klein Joggom, Vastrap, Domkrag, Slypst een, Blikoor, Deurslag, Meerkat, Piet Po,tlo,od, Ekstra, Kwop,
Klou-in-die-grond, Sandtrapper, Pangew-eer, ens .
Sommige
hiervan is duidelik gevorm om uitdrukking te gee aan begrippe soos vasberadenheid en weerstandskrag.
Is dit gaan jou blikkies (jem) , d.i. goed, heeltemal algemeen bekend onder jong mense, en vermoedelik van jong
datum, die oumeid soen is meer rplr:::slik en lbekend, hoewel
teenswoordig met toenemende ibeskawing en verkeer aan uitsterwe, in die distrikte rondom Kaapstad. Wie die eerste keer
K,aapstad ILesoek, word wysgemaak dat ·h y onmiddellik na afklim van die trein 'n ou meid moet soen. Spotlus oorweeg
wel altyd in hy sprak g een sprook en hy is hoogsProklend ('laasgenoemde reeds !by Pannevis opgeteken), waaraan dan ook
oorspronklik opsetliklheid nie sal ontbreek het nie.
Hiermee lhet ons aangeland lby opsetlike verdraaiiJVg van
w oorde wat meestal 'H>orkom by vreemde woorde, vera] name,
en moeilik te onderskei is van volksetimologiese v.e rvorming.
Opsetlike skerts skuil in melkmekaar vir helpme'kaar, baiesuk kel (bicycle), Martjie Louw (martial law) anders humoristies omskryf met hou-jou,..bek-wet, ingesuur (vir: onder sensuur), leventelfors vir defence fo1'ce, aderjan-Praatjies vir iron
pyrites.
By 'Vreemde eiename is opset graag in die spel : Langjan
uit Lanyon, Slypsteen uit Shepstone, B'aksteen uit Buxto'lll,
Rooivers Bul uit Redvers Buller.
Ander gevalle wat wei meer op onkunde herus, is o.a. oliekolonie vir eau de coLogne waarvoor ook oukolonie (sterk invloed van 'bygedagte), appelpoe uit apropos (a propos), pynkeller uit pain-killer, binwevet uit benefit (gehoor !Bloemfontein), sustentasievonnis uit sustentasiefonds, ·wonderliksens uit
wonder esservs, bromkatjies, ook bontkatjies uit Eng. bronchitis
(spreek uit bronkaitis), viool in die keel (vir katar, keelontsteking, onder assosiering met kitaar).
Ook by eiename:
M ekieker (iMcGregor), Gil felling
(Gilfillan), Sullefink
(Sullivan).

100

In woorde en uitdrukkinge in venband met duiweP) skuil
dikiwels skertsende gevoelswaarde. Die naam van die duiwel
het gevoelskrag verleen aan uitdrukkinge soos afduiwel (hiervoor Nd1. ajdU'velen, ook gewoon in dialekte) en induiwel.
Daar die duiwel almal oortref in gemeenheid, booSheid,
lis, word sy ,meerder'heidswaarde op deugde en goeie hoedani·g hede oorge!bring. Deur iemand 'n duirwel te noem in
verfband met sekere handelinge word bedoel dat die persoon
in die opsig uitmunt, dat hy daarin die meesterska,p besit,
b}'IV. hy is 'n duiwel om te w·erk, loop, ry, ens. Bekend is
die vevhaal 'Hl,n die predikant wat die boerseun versoek het
Oim 'n gebed t·e doen en as antwoord .g ekry lhet: ,Meneer, ek
kan nie bra dit doen nie, maar Meneer moet my lbroer vra, hy
is 'n duiwel om te bid."
Die uitdrukking al sit jy bo-op Bloksberg (sal ek dit nie
do en nie), in verskeie variasies vry wel oor ons lhele taalge!bied lbekend, waarwan die gangbaarheid egter meer en meer
inkrimp en wat v·e ral by die jong geslag feitlik ondergegaan
is, het sy ernstige betekenis prysgegee vir 'n ;:;kertsende gevoelsinhoud. Die oorspronklike verwensingsinhoud is verlore
gegaan of verbleek in die volksbewussyn in Suid-Afrika omdat
die hygelowige voorstellinge wat Bloksberg (volksnaam vir
Brocken, in die Harz·ge!bergte, Duitsland) tot feesvierplek van
die d:uiwel in die nag ,.·an I Mei maak, deur a.fskeiding van
die Europese kultuurgemeenskap langsamerlhand moes ondergaan. In die omgewing van Graaff-Reinet en Middelburg is
die vevwensingsin'houd iets duideliker. Daar .heet dit : ek sien
jou liew·er agter Bloksenberg met 'n droe eendv·oel en jou
ouma se stamPblok. Dit varieer in die Vrystaat met ek sien
jou op Loksenberg met 'n eendvoel sit en verdroe ( vaor ek dit
doen), waar in die taalberwussyn op Loksenberg ontstaan het
uit op BlokseJ~Jberg deur klankassimilasie, wat tegelykertyd
bewys dat Bloksberg geen oor51Pronklike voorstellingswaarde
meer het n,ie. Daarnaas hoor jy ook in die Vrystaat ek wens
dat jy op Loksenberg in die hondestal gaan wors eet, waarin
die verwensingsmotief duideliker te sien is. Maar 'n herinnering aan veiiband tussen die duiwel en Bloksberg tree duidelik
no,g aan die dag in ek we.n s dat jy op Bloksberg sit met 'n
pan kole onder jou agterste, bekend in die omgewing van
Dordredht. Meestal ool'lWeeg in lhierdie uitdr. skertsende gevoelswaarde.
') Oor 11;i_tdrukkinge il). verband me.t die. duiwel <Verwys ek na
twee artiekeltJ!es deur my m T Y d s k r 1 f v 1 r W e tens k a .p en
K u n s I, 155-162 en II, 199---205.
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Maar die duiwel verskyn self in spreekwys en verha.al as
grapmaker of dupe. Reeds in die rsde eeu het die duiwelrolle
in die misteriespele 'n ibelangrike deel van die toneel in beslag
geneem . Uit die gewaarwordinge van afsku en weersin wat
die publiek in die begin teenoor die teenstander van die goeie
beginsel onder:vind bet, is gegroei Yeragting en spot, sodat die
duiwel spoedig as 'n komiese Hg;uur optree. So 'by;v. in die
Spel -van den heiligen sacramente van de'T' Nyeuwervaart, waarin by clown-agtige hoedanigihede vertoon. Die trek word al
sterker in die wereldlike toneel, totdat die duiwel in uiterlike
vertoon en geooar, deur snaakse dinge te seen in komiese verhoudinge te kom, die hoofaantreklikheid word en die laglus
gaande hou. As sodanig ontmoet ons die duiwel in die verhalende spreekwoord, b)'lV. : soort zoekt soort, zei de duivel,
en hij pakte de schoorst eenveger bij de kop; was alt ist, das
reisst, sagte der Teufel, da riss er seiner Grossmutter das Ohr
ab; schlechte Pflanzen•, sagte der Teufel, da sah er die Kreuze
a.uf d em 1Kirchhof; der Beste in der Mitte, >Sagte der Teufel,
da ging er zwischen zwei Pfaffen; great noise and little wool,
as the devil said 7vhen he was shearinJg a .f>ig, ens.
As dupe verskyn die duiwel 1n : so bang soos die dui7vel
vir 'n knapsak, so bang soos die duiw'el vir 'n soutsak , so bang
soq,· die duiwelvir 'n slypsteen, 'n kat in die sak koop, wat we.l
almal aan verhale ontleen is.
Die eerste spreekwoord is waarskynlik ontleen aan 'n verhaal wat nog in Vlaandere bekend is, volgens 'n meedeling (1~
in Die Brandwag van 15 Maart tgr3. Dit heet aldaar, met
spellingTWysiging, as volog: ,'N anne smid het sy siel aan die
duiwel verkoop wat n;a sewe jaar terug sou kom om hom te
haal. Intussen kom Sint-Peter eendag, daar om sy esels te
laat beslaan, en daar dre smid dit vemiet doen, se Sint-Peter
dat hy drie wense mag uitspreek. Hy wens dat niemand wat
op sy stoel gaan sit, sal kan opstaan, sander sy verlof nie, en
desgelyks met iemand wat in sy peerboO<IIl klim, of in sy geldsak kruip. Nou volgens afspraak kom die duiwel na sewe jaar
tenJg; die smid vra hom O<IIl te gaan sit solank ihy hom vir
die reis klaarmaak. Toe die smid terugkom, kan die duiwel
nie opstaan nie, en die smid laat hom nie los, voor hy nie belowe het om hom nog sewe jaar met rus te laat nie. Na sewe
jaar koan die duiwel weer, en hierdie keer 'haal die smid hom
oor om in die boom te klim om pere vir die reis te pluk, en
daar lb ly 'hy dan weer vassit. En opnuut moes die duiwel dan
belowe dat hy die smid nog sewe jaar in vrede sal laat, voor
') W. P. de V., Ge s e g des en S r ·r eek w y s e.
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die smid hom loslaat. Na sewe jaar kom die duiwel weer
terug. Die smid groet hom 1beleef en knoop 'n praatjie aan.
,Is dit waar,' vm 'hy, ,dat jy jou baie groot kan maak ?' ,Ja,'
antwoord die duiwel, en maak hom so groat soos 'n toring .
.~En kan jy jou so klein maak dat jy in hierdie sakkie kan
kruip ?' vra die smid. Die duiwel toon dat hy dit kan doen,
en meteens knoop die smid die sakkie toe en sit dit op die
aam.ibeeld, roep al sy manne, en beveel hul om so hard as hul
kan met voorhamers op die sakkie te slaan. Die ou duiwel
word plat geslaan, byna so plat soos 'n pannekoek. Eindelik
moes hy ,b elowe dat hy nooit weer die smid sou lastig yal
nie, en toe laat hul hom loop. Maar van daardie tyd is hy
nog altyd baie bang vir 'n sak :"
So ban:g soo'S die duiwel vir ' n soutsak, vry goed ·b ekend
in die Vrystaat, is wel 'n variasie van die voorafgaande
spreekwoord.
So bang soos die duiw el vir 'n slypsteen; kan in ver\band
gebring word met die voorstelling, nog hier en daar bekend,
dat die duiwel as straf slyfPSteen moet draai as hy 'n dronk
man laat verongeluk.
As dupe kom die duiwel voor in '.w kat in die sak koop,
d.i. iets op goed geloof koop en ,b edroe uitkom . Die spreekwyse berus vermoedelik op 'n in Wes-Europa bekende katstone, waaromtrent :Sloet, De di eren in het Germaans volksgeloof en volksgebruik, 21 die volgende meedeel :
,Een Heckenthaler, een muntstuk, liefst met een kruis
erop, heeft de eigenschap andere munten tot zich te trekken.
De duivel :kan h em verschaffen, doch !het is niet gemakkelijk
er een van hem te verkrijgen: hij moet bedrogen worden. In
Brandenburg, Pommern en Oldenburg wordt te dien einde een
zwarte kat, liefst een kater, in een zak gedaan, die door een
touw met 99 knopen dic<htgemaakt wordt. In den nieuwjaarsnacht gaat men er drie malen mede om de kerk, klopt iedere
keer aan de deur en roept den koster door het sleutelgat. Bij
de derde :keer komt niet hij, maar de duivel, en vraagt wat
men hebben wil.
Het antwoord is: voor een daalder· een
haas te verlropen die in d en zak is. Dit wordt aangenomen en de
daalder dadelik gegeven of zal later te huis, in den geldzak,
gevonden worden. De verkooper zorgt dan zoo spoedig mogelijk zijne woning te bereiken. Heeft de iduivel, voordat
hij erin is, de 99 knopen losgemaakt en het bedrog ontdekt,
dan is hij verloren; hoort hij de kat schreeuwen, dan wordt
hij doof. " ' )
') 1Kyk egter vir 'n ander verklaring o p grond van Duitse
va riante Borchardt. 399; verder St. I, 389.
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Dit word ges@ dat die duiwel graag die danssaal besoek,
dat hy daar volkome in sy element is.
Daarom word die
danskuns so maklik aangeleer want (so beet dit) die duiwel
sit die voete reg. Die vindingrykheid van die mens bet dan
ook nie uitgebly om verhale te skep nie waarin die duiwel die
danssaal patroniseer, vgl. Der Teufel am Tanz (Hans Sachs
1,401 uitg. Goetze).
Hier word vertel dat hy orals op aarde
'n rusplek gesoek bet sonder gevolg, maar eindelik kom hy op
die gedagte om na die danssaal te gaan. Daar bet hy toe 'n
blywende x:usplek gevind.
Eindelik is op te merk dat in heelwat uitdr. met duiwel
gevorm skertsende gevoelswaarde is, vgl. op sy duiwel kry;
loop ,o f 'die 'duhvel agter )·ou is; die .duiwel sal dou :ry; praat 'Van
die duiwe~ dan trap jy op sy stert; ens.

HOOFSTUK VI.

SPREEKWOORDELIKE PERSOONLIKHEDE.
Gebruikmaking in spreekwoord en -wyse van persoonsname, of hulle nou bistoriese of gefantaseerde persone aandui,
is 'n bekende verskynsel by die meeste volke. In die reel is
dit nie groot nasionale lotgevalle van 'n volk of beslissende
gebeurtenisse wat die nageslag vasbou in sy spreekwoordelike
eiename nie. Inteendeel is dit veelal indiwiduele eienskappe,
een of ander voortreflikbeid of ondeug van 'n persoon, wat
op die wyse verewig word. Ek herinner aan 'n Xantippe as
aanduiding van die klas of tiepe van twissieke vrou, en aan
Bartjens in Ndl. -volgens Bartjens d.i . noukeurig bereken, omdat by 'n rekenboek in die r7de eeu uitgegee bet wat tot in
die rgde eeu op die skole in gebruik was.')
Ook in Afr. lewe enkele name wat bier onder rubrieke
verdeel word, ,. met die voorbeboud egter dat ook bier die
grenslyne nie suiwer te trek is nie.
Eerstens 'n paar gevalle van histories bepaalbare persone.
Van Noodt is dood, nou is daar geen nood berinner aan Goewerneur van Noodt (gest. 1729), om wie se dood 'n legende
geweef is. Volgens Allemand is die uitdr. ontstaan kort na
die Goewerneur se afsterwe.
In die groot regsverboor bekend as die , ,Swarte Ommegang" wat deur die Regering ingestel is in r8r2 na aanleiding van beweerde wreedbede wat die Hollandse koloniste op
die Hottentotbediendes sou gepleeg het, het Pieter Laurens
Cloete gefigureer as regter saam met Strubberg. Daar is sittinge gebou op Graaffreinet, Uitenhage en George.
Aan
bierdie rondreis dank die uitdr. die rondte -van Vader Cloete
doen sy ontstaan. Die uitdr. is dan meegeneem met die Voortrekkers, en vandag in verskeie toepassinge bekend in die
Vrystaat. Die verklaring vind steun in die feit dat die uitdrukking onbekend is in die Boland.
Dis ou nuus van Canterbory, dis al weer 'n Canterbory
d.i. 'n leuen, berinner aan die Kaapse kapper Canterbury
waarvan Borcherds in sy Mem,oirs vertel {kyk bls. 63). Die
uitdrukking lhet blykbaar lokaal gebly en is so goed as uitgesterwe.
') Stoett, I, 6z.
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'N groot aantal historiese persone wat in uitdrukkinge
of as aanduiding van 'n klas figureer en nit die Bybel stam,
sou hier tuishoort. Hiervoor verwys ek na blss. &r vlgg.
Twedens is te noem legendariese persone. Hier skuil wei
m die grond historiese werklikheid agter maar die is nie meer
aan te wys nie. Oorgang van die eerste groep na hierdie is
byv. 'n -van der W alt-skootl. skiet d.i. wonderlik net, raak skiet,
baie bekend in die Vrystaat, waarin <lie persoonnaam -v.d· Walt
wei seker op 'n bepaaide persoon teruggaan wat uitgemunt
het as skut maar wat blykbaar niemand iets meer van we~t
nie. Daarentee is die Horak wat figureer in wat s~ Horak?
As dit maar waar is, heeltemallegendaries, en die verskillende
verhale in omloop omtrent 'n persoon met die naam laat selfs
dink aan meer as een indiwidu. Die uitdrukking is tenminste
honderd jaar oud (kyk bls. 2II). Ook Oom Daantjie in ek sal
jou slaan tot by Oom Daantjie in die kalwerhok is moontlik die
naam van 'n bepaalde persoon, en die uitdrukking kan heel
goed op 'n bepaalde gebeurtenis teruggaan. Die uitdrukking
is in die Vrystaat heel bekend. Antjie Somers gebruik as
paaiboelie teen k:inders en kleurlinge is in die Boland bekend
waar dit volgens die legende tuishoort, verder noord van die
Heksrivienberge (sporadies tot in Beaufort-Wes). In verband
met hierdie naam is verskeie verhale bekend met die gemeenskaplike trek: 'n jong in vrousklere wat mense aanrand
en steel (kyk ook Schonken, 23). Die Ferreira in Vat jou goed
en trek, Ferreira, -vat jou goed en ,trek is heeltemal onbekend,
hoewel dit seker ook op 'n persoon met die naam doel. Daar
is geen bewys dat die liedjie tydens die Grote Trek sou ontstaan het nie, soos Schonken, bls. 55, aanneem met beroep op
Muller, Zuid Afrika, Reisherinneringen, en1z. As die refrein
al aan die een kant swaar(d) dra oorspronklik verbonde was
met die liedjie, dan lyk veel vroeer ontstaan en onder ander
omstandighede nie uitgesluit nie.
Uilspieel is geerfde goed, en hoewel agter al die legendes
in verband met die naam hoogs waarskynlik 'n werklike persoon skuil, wat in die vyJtiende eeu in Duitsland sou geleed'
het, is hy vir ons suiwer legendaries en tiepe van 'n grapmaker, Vlgl. Uilspieel in die maanskyn, ens.
Die nuu.skierige
Agie wat spreek:woordelik geword het na 'n 17de-eeuse klugtige vertelling, oorspronklik van d1 milde St. Marten, en
waarop die klug van Bormeester berus•), is verdigsel eli bring
ons, ook in soverre die naam staan vir 'n klas, tot
'n derde groep nl. gefantaseerde persoonliklhede. Spreek1

)

T ij d s c h.

20, 291-301 .
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wooroe soos s~ groetnis 'Vir oom Daantjie, as jy 'n paar tree
agteruitloop trap jy op Alida se koP, ek sal jou wys waar
Dawid die 'U/Ortels gegrawe het wys persoonsname waarmee
enigeen in die algemeen aangedui word, of ook enigeen van
'n klas, soos blyk uit ou Alida, 'n gekleurde vrou. Tot bierdie klasaanduiding behoort ook ]an Rap en sy maat, Piet Verdriet, Piet Snot, Piet-in-die-onkunde, ]an Tuisbly, ens. alma!
ook Nederlands. Oom Kool reeds in die r6de eeu in Neder· Iand bekend en vandag nog as sukkel, het in S.A. grapmakertiepe geword. Gefantaseer is wel ook oom Kalie wat 'n
stywe dop steek in die bekende dansliedjie: ,wat maak oom
Kalie daar ?" Eweneens gefantaseer en op terrein van die
spotlus ontstaan is oom Jannie met die hoepelbeen. Gefantaseerde persone as verdigsels uit eienskappe vind ons in die
verhale-sieklus van Dom ]an en Slim Jan, en van Groot Piet
en Klein Piet. Het janlo:ers ontstaan uit jaloers onder bygeclagte aan die gewone persoonsnaam, die volksverbeelding kan
dan nog 'n stap verder gaan en 'n persoon uit die eienskap
skep nl. hy het ] antjie se baadjie aan. Dieselfde is die geval
met ek
ntie V ermaak se kind nie in plaas van ek laat m-v ni'·
'Vermaak nie waar die verbeelding aanknoop by die bekende
famielienaam.
·
Na noukeurige bepaling van persoonlikheid streef die verbeelding in Kaatjie Kekkelbek 'Van Katri'Vier wat gegroei het
uit die soortnaam kekkelbek met behulp van konsonanterym.
Met gevalle soos Langnek-Kaatjie waar die bottel suggestief gewerk het op die verbeelding, of ]an Lui het hom dood
gedra waar die eienskap eenvoudig voorsien word van 'n algemene persoonsnaam, betree ons die gebied van die 'Verpersoonliking (kyk bls. 34). Alleen is hier op te merk 'n graduele verskil deurdat die verpersoonliking van intensiewer
aard is.
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HOOJFSTUK VII.

Alfabetiese Lys van Spreekwoorde ens.
A.
van a tot z,

d.i. van die begin tot die end, omdat a die eerste en z die
laaste letterteken van die alfabet is. 'N mens ken 'n saak of
vertel 'n verhaal van a tot z as jy met alle besonderhede vertroud is of bulle meedeel. St. I, Ij Ndl. Wdb. I, g. Ndd.
He wet 't van a bet z (Eckat"t).
Altyd op dleselfde aambeeld hamer,

d.i. die aandag gedurig op dieselfde saa1k vestig; waarskynlik
langs literere weg uit Latyn op die Wes-Europese tale oorgeplant (St. I, 3); Ndl. altijd op hetzelfde aanbeeld slaan (hameren); vgl. op diesel/de snaar sPeel, diesel/de deuntjie
(liedjie) sing; Ndl. Wdb. I, s8; Fr. frapper toujours sur la
meme enclume; Hd. imm er auf einem A mboss schmieden
(oder stets auf denselb en Amboss schlagen) (Wander, I, 66).
(Hoog) aan wees,

d.i. (erg) dronk wees; algemeen. Hierdie gebruik van aan=
vetibonde aan, vas aan, dus vas aan die beskonke toestand,
kon ontstaan het nit daaraan w ees (hy is daaraan) eintlik : hy
is in die moeilikheid, gefop, wat ooreenstem met NdL er aan
zijn, vgL Ndl. Wdb . I, 39· Ook so is ontstaan aan w ees (hy
is aan) lby uittelspeletjies wat beteken : hy is aan die beurt,
dis sy taak om hom los te speel. Maar lby die spel is die
gebruik seker veel ouer as in bostaande uitdrukkin1g, sodat dit
invlOed. kon gehad het by die ontstaan van aan w e.es in sy
toepassing op 'n dronk mens. Die versterking met hoog is
analogies te verklaar vgL Aoog in die takke.
Sy aand· en m6repraatjies kom nit ooreen nie,

gese

van iemand op wie se woord jy jou nie kan verlaat nie.
ALgemeen, en geer:f. Ndl. zijn morgensprookjes en avondpraatjes v erschillen machtig; zijne morgen- en zijne avondredenen komen niet ov ereen (Harrdb. I, 23); Hd. Abendrede
uwd M orgenred e kqmm en selt en ub er·ein (Wander, I, g); Ndd.
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A 'Vendrede un morgenrede kumt nich altid mit nanner o'Veren
(Eckart). Dagb. 'Van L. Trigardt bls. ISS: "Zei ik, dat ik
dink, dat bij lieg, want zijn avond en mo11gen praatjes komd
niet over een."
Aangeklam wees,

d.i. merkJbaar onder invloed van drank; verkeerdelik a£gelei
van "den zeeterm aanklampen, op zijde scbieten'·' (Mansv. 38);
die uitdrukkin~g bet te doen met klam=nat. Kort voor parstyd word die kuipe aangeklam met 'n nat goiensa:k.
lemand met twee aangesigte,

d.i. 'n vals persoon, 'n geveinsde mens; Ndl. iemand met tw·ee
aangezichten (Ndl. Wdb. I, 149}.
Aanhou wen,

d.i. deur volbarding word die doel bereik. Bekend is die
rymspreuk klein begin, aanhou ·win wat op elke aflewering
van Ons Klijntji g·e pryk bet. 'Ndl. de aanhouder wint, aanhouden doet 'l!erkrijgew (Ndl. Wdb. I, 181); al'bei vorme reeds
17de-eeus, waaruit die Afr. vermenging.
AUiiklam (by 'n meisie),

d.i. die bof maak, byv. hy klam aan by Sannie, Bettie, ens.,
hy klam aan daar; een van die menigte A·f rikaanse uitdrukkinge vir 'Vry. A.anklam kan ontstaan bet uit Ndl. aanklampen
met die betekenis : iemand, wien men op weg ontmoet, aanspniken en zicb hij hem aansluiten (Ndl. Wdb. I, 192) . Daarby is ook te noem aanklampen as skeepsterm met die betekenis
vasmaak. Vgl. die aanbaling uit Tollens (Ndl. Wdb. I, 192).
Aanlil (by •n meisie),

d.i. vry; V'gl. hij legt op haar aan, De C. Vro. 133 . Vir die
betekenisse : aan wal le om lading in te neem (van skepe),
stilhou of vertoef by 'n plek, van Ndl. aanleggen kyk Ndl .
Wdb . I, 22s.
Aanspraak maak op iets,

d.i. sy reg laat gelde met betrekking tot die besit of genot
van iets; Ndl. aanspraak maken op iets; Hd. A nspruch auf
etwas erheb en (mac hen).
'N aanspraak hi aan iemand,

d.i. die genot van ie:mand se geselskap besit; reeds by Vondel
in die betekenis, ook in bedendaagse Ndl.; vgl. Heyermans,
Op Hoop 'Van Zegen, 38; Ndl. Wdb. I, 339: aar~ iemand een
a.anspraak heb ben ( 18e eeu) .
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Die bottel aanspreek,

d.i . te veel drink . Von Wiemgh, Jakob Platjie, 29: "De!
seur Bdb, hier is ag oulap vir die twee bottels, wat ons vol
aan.gespreek het en wat nou leeg antwoord gee.'' Ndl. wij
willen van avond eene fijne flesch aanspreken, hij heeft de
flesch goed aangesproken (Ndl. Wdb. I, 346).
Aanstoot gee,

d.i. iemand beledi g, sy 'gevoel seermaak; Ndl. Wdb. I, 372.
1

Aanstoot neem (aan, uit),

d.i. beledig, g,e krenk gevoel deur wat 'n ander gedoen of g~
het. Vgl. Ndl. aanstoot lijden (h ebben), 17de-eeus (Ndl.
W db. I, 373); Ten ,Bruggencate gee aan aanstoot nemen aan.
Steen des aanstoots (B).

Op aldrie plekke waar die uitdrukking voorkom, Rom. 9:33,
I Petr. 2 : 7 en J es. 8: 14, is sprake van God of Kristus teen
wie die ongelowige hom stoot en so tot 'n val kom, dus die
ootsaak van die ergernis. In Afrikaanse taalgebruik word
daarmee bedoel die persoon wat aanleiding gee tot onaangenaamheid, ergernis, twis. Reeds \Vinschooten by Harrel>. I,
3 : hij is een steen des aanstoots.
Aap,

:::lie aap met sy eienaardige voorkome en sonderlin1ge maniere,
sy sug tot nabootsing, ens., bet aanleiding gegee tot 'n aantal
spreek!Woorde en uitdru1kkinge. Hoewel hy vir die mens 'n
bron van vermaak is, is hy ook voorwerp van veragting soos
blyk uit jy is maar 1 n aap, d.i. iemand wat niks weet nie,
gewoonlik gdbesig teen kinders of ook vol!Wassene wat bulle
onbedrewe of onlbe~waam betoon 'by een of ander werk. Ook
Ndl. Apie word in Hg:te skerts g~ teen iemand wat hom iets
laat wysmaak het. Gewoonlik word die uitdrukking onder
kinders en jong mense gehoor as met iemand die gek geskeer
word; dan heet dit : jy is apie of ek het jou apie gemaak; Ndl.
i emand voor de aap houden. &ie a1gemeen is aapstert in
jou klein aapstert ! d.i . niksbeduidende persoon; ook so 1 n
aapstert ! Eienaardig is aap-aap sPeel wat na sy formasie
vergelyk kan word met die speletjie bok-bok staan styj.
Aap op •n bokstert

met sy realistiese voorstelling beteken 'n niksbeduidende persoon; algemeen.
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Aap wat ben·je 'n mooie jonge I

Die uitdrukking word in die mond gele van iemand wat 'n
ander vlei; vgl. Ndl. aap wat heb-je mooie jongen, r7de-eeus.
In Afrikaans is die uitdrukking dus heeltemal gewysi~g, terwyl
jonge; opgevat word as jong mens, seun; vgl. egter Gronings:
aap, wat bist 'n mooie jong! Oor die ontstaan en geskiedenis
van die uitdrukking in Ndl. en para11e11e in Duits kyk St. I, 9·
Die aap is uit die mou,

d.i . die slirukse bedoeling, die verborge oogmerk is openbaar.
Volgens die Ndl. Wdb. I, 527 is die "zegswijze afgeleid van
de Kabaaien met wijde mou!Wen, waarin de aapjes zkh bij
hun grappenmaken verseholen en waaruit ze wei eens onverwachts te voorschijn sprongen om te krabben of ander kwaad
te doen." Ndl. de aap in de mou-w hebben (die oogmerk verberg ); in die Land van Waas: toen kwam de· aap uit de mouw
(!St. I, rr). Reeds 17de-eeus.
AI dra 'n aap 'n goue ring,
hy bly tog maar 'n lelike ding,

d.i . uiterlike tooi en opskik kan 'n lelike mens nie mooi maak
nie, ook kan weelde 'n ruwe mens nie heskaaf maak nie. Ndl.
al draagt een aap een gouden ring, hij is en blijft eenJ lelik
diwg (St. I, r2).
Jy dink dat Jy •n aap aan die start beet hat,

d.i . jy verbeel jou dat jy my alles kan wysmaak. Hier word
die aap ook weer geminag en as beeld. van minderwaardig.heid
en onkunde voorgehou, terwyl hy in werklikheid weens sy
vemu£ geprys word. Algemeen.
lemand aapstert gee,

d.i . iemand met die samlbok

sla~m;

goed 1b ekend.

In goeie aarde val (B).

Die uitdrukking kom voor in Math. 13 :8, Mark. 4 :8, waar
bedoel word die saad, Gods Woord, wat in die menslike hart
val en vru:gte voortbring. Taamlik a1gemeen gebesig met
betrek.king tot 'n .prediking of vermaning wat die hart van die
hoorder raak, of 'n argument wat tref en oortui,g . Ndl. in
goede aa'Tide vallen (Kyk Laur. 65).
Aardlgheid,

d .i. pret, vermaaklikheid; vgl. dat dit 'n aardigheid is, Ndl.
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dat het een aa:rd heeft. Aardigheid lewe in dieselfde betek:enis
in Nederlands: Afr:vir die aardigheid ( arigheid); Ndl. voor
de aardigheid (Ndl. Wdb. I, 558); veur de aardigheid (C. en
V. I, 114), en in ander dialekte. Die ongunstige betekenisse
van Afr. aardig ( arig) o.a. onaan.genaam (van medisyne), onnindelik, duiselig, naar, ens., is geerf, vgl. Ndl. Wdb. I, 557.
Duidelike ooreenkoms vind 'n mens in verskeie dialekte:
AntJwerps (C. en V. r, II4); Zaans (Boekng. 6); Land van
Waas (Joos, 46), ens.
Aardjie na ay vaartjie.

Van 'n seun wat met sy vader ooreenstem in karakter en
maniere word gese : hy is so 'n regte aardjie na .sy vaartjie;
Ndl. 'n aardje naar zijn v·aartje, reeds in die r7de eeu gewoon.
In Afr. is die uitdrukking beperk en by die jonger geslag-,
in sover die invloed van boek-Nederlands buiten rekening bly,
haas onbekend.
Sy lyf aasvoil hou,

skertsend ges~ as iemand vertrek direk na die maal, soos 'n
aasvoel gewoon is om te doen; eintlik in die OndeiTVeld tuis.
Dis vir hom nes abc,

d.i. dis vir hom so makliik, hy is daarmee so vertroud soos
met die alfabet; Harreb. I, 9: hij kent het als zijn> A B C
(reeds Tuinman).
Hy ken nie die abc nie,

d .i. hy is heeltemal onkundig. iNdl. die jongen kent het A B
nog niet (Ndl. Wdb. I, 6o2); Hd. nicht das Abc kiinnen
(Wander, r, 6).
o .ie abc (van •n vaik byv.),

d.i. die beginsels (van 'n 'Vak); vgl. Ndl. Wdb. I, 6o2.
Eng. the A E C of . .. (Hyam. r).
Abraham se skoot (B)

kom voor in die uitdrukking hy he,t in A bvaham se skoot groot
geword d.i. hy het van kleins af 'n aangename en rustige lewe
sonder sorge gelei. iDie uitdrukking wek die bygedagte aan
'n bedorwe mens op. As die persoon op wie die woorde gemunt is, teenwoordi1g is, dan werp hy in die reel die heskuldiging van hom met die toevoeging : ja, maar daar was dorings
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in. Die uitdrukking is ontleen aan die gelyikenis van die ryk
man en Lasarus, Luk. r6: rg.-31. Ndl. in Abrahams schoot
zitten.
Adam (B).

Die naarn van die eerste mens lewe in heelwat uitdrukkin:ge
voo'ft. Die ou A dam vir die aangebore genei.gdheid tot sonde
word dikwels vewang deur die oue me11JS (Ef. 4 : 2'2), waarteenoor by die wedergeborene die n'u we mens (Ef. 4: 24), die
goeie beginsel, staan.
Ons is famielie van Adam .se kant of van Adam af dui
aan 'n graad van bloedverwantskap wat horn nie rneer laat
bereken nie; vgl. Ndl. van Adams wege; Suidndl. lat!!gs Adams
kant; Harreb. II, XLII: Zij zijn farnilie van Adams wege;
fr. jrere du cote d' A darn.
Alleen negatief g·e bruik 'n mens ek ken horn nie van
A darn se kant nie of ek k en hom nie van A darn af nie om
jou volkorne onlbekendheid met die betrok:lke persoon te kenne
te gee; . .,·,gl. Fr. je ne le connais ni d'Eve ni d'Adarn. Moontlik kan die uitdrukking so uitgele word: oorspronklik sou
iernand kan g·ese het, ek ken horn van A darn se kant met diie
bedoeling , ek ken hom alleen in sover by 'n mens is en van
Adam, die eerste mens, afstarn, rn.a.w. by is vir my 'n algehele
vreerndeling, ek ken horn glad nie. Die negatiewe begrip wat
in die uitdrukking opgeslote le, kon dan aanleiding gegee het
tot die ontkennende vorrn. Die in Nederland, Frankryk,
Duitsland en Engeland bekende adarnsapp el vir die vooruitstekende lboonste og edeelte van die strottehoof is ook bekend in
ons volkstaal. Verder is bier bekend die adarnsvy, 'n geurige,
ronde swart/bruin vy met dun skil. Moontlik is die benaming
ontstaan by vergelyking met 'n ander ook lank alhier gekweekte kleiner vysoort, die evasvy, ·'n langwerpige vy met ligbruin
kleur. Die rninder manlike voorkorne .-an hierdie vy lby vergelyking met die groter adarnsvy, 'n onderskeid wat nie alleen
in die vrug nie, maar ook in die boom te voorskyn tree, kon
in die volksverfueelding die gedagte aan man :vrou, Adam :·E va
opgewek bet, terwyl die bekende verhaal van die vyeblaar
die nodige assosiasie kon geskep bet.
Die by Zeeman opgetekende raaise}vraag, wat in Afr. lui :
wat het A darn van voor w at Eva van agter h e~t ? en waarin
gesinspeel word op die letterteken a, is algerneen bekend in
ons taal.
Adam se, dis Eva, en Eva se, dis die slang is algemeen
in gelbruik in toepassing op iernand wat horn .-erontskuldig.
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Ek wil daarvan af weea,

d.i. ek is daar nie seker van nie, ek laat dit onbeslis. Ndl.
daar wil ik af zijw (rv. Dale); Antwerps: ik wil er 'Van Q.j zijn
(C. en V. I, 123); Bmbants: dor wi'k af zoin ('Loopold,
I, 348).
Afdraand,

uit 'n vroeer in iNdl. rvoorkomende afdragend, word in verskillende oordragtelike lbetekenisse gebruik. Van 'n ou man of
vrou wat die middag.hoogte !Van die lewe oor is, word gese :
hy of sy is op die afdraand. Die lewe word daa11by voorgeste1
as 'n klimmende pad tot op middelbare leeftyd en wat van
daar weer afdaal graf toe. Van 'n saak hoor 'n mens se:
dit gaan nou afdraand, d.i. gemakliker.
Minder algemeen word afdraand gaan gebruik vir geldelik of sedelik agteruit:gaan. Die gedagtegang is wel: maklik
gaan, sender stryd jou oorgee aan plesier of kiwaad.
Cachet, S.D. I63: "Van dat Dirk met oom Karel rusie gehad het was alle omgang tussen die twee famielies afgelbreek.
Tog het oom Karel wel gehoor dat dit met Dirk op die afdragend was/''
Die teenoorgestelde van afdraand is oPdra:an.d.
Afgod (B),

oordragtelik toegepas op eni1g iets waaraan 'n mens verslaaf
is, byv. geld, drank, ens.; ook op ;persone met wie gedweep
word. Die ouer kan 'n afgod maak van sy kind. 'N afgod
'Van sy maag maak kan ontleen lees aan Filipp. 3 : I9 : " ... wel. ker God is de buik ... :" Vir Ndl. gabruik kyk Ndl. Wdb.
I, 982 vlg.
'N afjak gee of kry,

d.i. 'n onvriendelike of beledigende antwoord gee of kry op
'n ·\ ersoek, of op '' n rvraag, of wanneer ongevraagde nuus
waarmee 'n mens nie gediend is nie, jou aan die ore gehang
word.
Du Toit '), O.T. Jan. I9 gee aan afjag as die tgewone en
afjak a.-> die lbuitengewone vorm. Ek ken aileen afjak, uit
Ndl. afjacht, rvgl. iemand afjacht ge'Ven, afjacht krijgen (Ndl.
Wdb. I, I033). Dagb. 'Van L . Trig. bls I73: " ... heb ik hem
een afjag gegeven;"
') Du Toit rtoon met reg die IVerkeerde verklarirug Yan llansvelt (kyk aldaar bls. 4) aan waar hy "een bok (schieten)" a'S
betekenis vermeld, maar hy versuim om melding te maak van Y.
&e juiste verkladng van· h y h e t 'n a f j a k g e 'k :r y,
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Afklap,

Van 'n swak of sieklike persoon word gese dat hy gou sal
afklap, d.i. sterwe. Ook afklop word gehoor. In Ndl. word
afklappen naas afkloppen gebruik lby die spel om te kenne te
gee dat iemand se 1beurt cvetfby is, maar as oorganklike ww.
(Ndl. Wdb. I, ro62, ro67). Die betekenis sterwe in Afr. kan
aansluit by afklap van vuurwerk, ens.
lemand afskeep,

d.i. iemand op onvoldoende wyse antwoord of help. "Het
lbeeld is ontleend aan een handelaar, die de l?oopwaren
afscheep·t , welke hij kwijt wil zijn; of wel aan iemand, die
een lasti<g lbezoeker uitgeleide doet naar de schuit of den heurtman, waarm ee hij gaat cvertrekken, en die dan schertsend
gezegd wordt hem af te schepen d.i . .per schip weg z.enden."
Ndl. Wdb. I, 134'1; aldaar aang.eha.al uit die r8de eeu; maar
reeds t7de-eeus (Harrelb. ILI, 3).
Nuusklerlge Agie,

d.i. 'n nuuskierige persoon . IDie uitdrukking is ontleen aan
'n 17de-eeuse klugtioge vertel1ing, oorspronklik van de milde
St. Marten en oorgeneem deur Jan Zoet in 'T L e'Ven en B edrijf
van Clement Marot onder die tietel Kluchtig A'Vontuurtje van
't Nieu1vsgierig Aeghje van Enckhuysen. Hiern.;an het Bormeester 'n klugspel gemaak: 't Nieuws-gierig Aegje.') Die
uitdrukking is algemeen bekend in Nederland .g ewoonlik met
die toecvoeging : van Enkhuizen .
•N agterdeur oophou,

d.i. rvoorsiening maak vir die moontlikheid om jou uit 'n saak
terug te trek of uit ' n moeilikheid te red; Ndl. een achterdeurtje openhoudew; Fri. hy haldt altijd in efterdoar iepen;
Antwerps: 'en' go•ei achterdeur hebb en (C. en V. 1524); Ndd.
he hett 'n go dew A chterdor (Bckart). Vreemdelinge en besoekers kom by die cvoordeur in, t ePwyl die agterdeur aan
bediendes en ook huisgenote toegang verleen. Die agterdeur
as uitlgang wat feitlik alleen aan die huisgenote bekend is, kry
die lbetekenis van middei om jou te red, indien nodig.
By die agterdeur inkom (inkruip),

d.i. in 'n posiesie of cverhouding te staan kom waarop 'n mens
(!)

T ij d s c h.

20,

29I-30I.
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volgens reg geen aanspraak het nie.
back-door: clandestine (Hyam. 29).

Vry algemeen.

Eng.

Agtermekaar,

d.i. eintlik die een agter die ander in 'n ry, dus elkeen op sy
plek en vandaar netjies, in orde, wel versorg, byv. 'n huis,
'n plaas is agtermekaar. Ook attriibutief gebruik: 'n agtermekaar boer d.i . 'n knap boer op wie se plaas alles in die
haak is. Lub, Danker Johannesburg, 46: "'n agtermekaar
kerl;" Werda, I Okt. 1913 bls. 145a: "Hulle moes toen ook
toesien dat alles skoon en agtermekaar in die hut was ... "
Algemeen.
Agteros kom ook In die kraal,

d.i. die stadige een bereik ook sy doel. Gewoonlik word die
uitdrukking toegepas op iemand wat op 1g1evorderde leeftyd
gaan trou. Vir die betekenisontwikkeling moet 'n mens nie
dink aan die os wat laaste kraal in gaan nie, want die is nie
elke keer dieselfde nie. Uitgangspunt was die agteros in die
span. By die voorstelling van kraal toe gaan word die verhouding van '\oorste : a:gterste deur oordrag verkeerdelik vasgehou. Daar1by kom dat die agteros vertroubaar moet wees,
makker en geskikter as die voorosse wat meer speelruimte
het. Hieruit kan ontstaan die gedagte aan die langsaamheid
van die agteros. Vandaar dus langsaam, deeglik, seker.
Reeds vermeld !by Chang., Viii. Agteros is algemeen spreekwoordelik vir iemand wat agtenbly en langsaam is by 'n werk,
of om deel te neem aan 'n beweging, en is die teehanger van
leier of voonnan.
Vandaar die lbetekenisuitbreiding tot
konserwatis wat hy ons met die veragtelike remskoen aangedui
word. In die "Vriend des Volks" van 21 Aug. 1913 word in
een asem gepraat van agteros, remskoen en k.onserwatis. Vgl.
agterbly wen d.i. op die duur wen hy wat langsaam maar seker
vooruitgaan. Agteros kom ook in die juk lyk my 'n jontger
variasie van 'n stokou, oor die hele land bekende spreekiwoord.
Agterwllreld,

eufemisme vir die agterdele '\an die men:slike l~glgaam, sin.
met agterstel. O.K. V, 215b: "meester had goeie raad, en
nadat hy die agterwereld goed uitgekwint het ... "; O.K. IX,
Mei, sib : '' . . . wijl Hendri~ altijd deur met di een hand die
agterwereld frijwe ... "'
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Akkoord 1

sin. met top ! Met akkoMd word vo]kome instemming betuig
met 'n plan wat deur 'n ander voorgestel is en gesamenlik of
andersins moet uitge>oer word, asook 'by die sluit van 'n ooreenkoms. .Dit is uit Fr. accord, etre d'accord oor Nederland
na Suid-Afrika gekom. Vgl. akkoord maak, dis nie akkoord nie.
'N vals alarm,

d.i. 'n vals g.erlligJ wat onrus en opskudding vel1Wek, oorspronklik uit Ofr. a i'arme=te wapen; Ndl. een laos (uals) alarm.
Liewer aldag wat as een dag sat,

'n spreuk wat vandag nie algemeen 'bekend is nie, hoewel
tekenend vir die spaarsaamheidsug van 'n vroeer geslag. In
die Vrystaat :by ouer mense gangbaar.
Op ou Alida se kop trap.

Eintlik staan Alida in hierdie verband vir 'n gekleurde vrou.
As hy 'n paar tree agteruitloop, trap hy op au Alida se kop
word skertsend gese van iemand met enigsins donker huidsJdeur van wie vermoed word dat sy afkoms nie heeltemal
suiwer Europees is nie. In ''n land soos Suid-Afrika waar
swart en :blank naas mekaar woon, is daar wel genoegsame
aanleiding tot sodani•g e skerts, hoewel die uitdrukking vandag
minder bekend is. Gehoor in Perel.
Alkant selfkant,

d.i. dis eenders, dit kom nie op aan nie. Seker stowrwe byv.
linne is eenders aan a]bei kante. .Die figuurlike tgebruik is
blykbaar Afrikaans, hoewel die woorde self geerf is; selfkant
reeds Mnl. (Mnl. W db . VII, 948); ook by Kil. IBekend in
Brandfort met die toevoeging: een kant naat los.
Amen (B).

'N Hebreeuse woord wat aan die end van sekere Bylbeltboeke
voorkom met die betekenis voorwaar en gereeld gebruik word
as slotwoord van 'n gebed in die sin van: ita sit, dit sy so, ek
geloof daar stellig in. Die gedagte aan sekerheid, :beslistheid
vind ons in die spreekwoord : sy woord is ja en amen, vgl.
Vriend des Volks 28 Aug, 1913: " ... op wie jy kan reken
dat sy woord ja en amen is.''''
Op alles ja en amen se beteken 'n jabroer wees, blindeling toestem sonder oorweging, geen eie opienie lbesit nie.
Hierdie betekenis :van bevest~g, toestem ontwikkel uit die
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gebruik van amen; 'VIgl. Vriend des Volks 28 Aug. I9I3:
" ... ek kan nie anders dan amen daarop seg''; Fri. hy seit
mar op alles ja en amen; 2 Kor. I :~o; Zeeman, 42; Laur. 73·
So seker soos amen iJV die kerk, algemeen vir ontwyfelbaar
waar. Ndl. zo ·waar als amen is reeds Mnl. (Ndl. Wdb. II.
397 ). Vgl. Hd. das ist wie das Amen in der Kirche.
'N man van twaalf ambagta an dartien ongalukka,

d.i. iemand wat gedurig van beroep of werk verander sonder
om vooruit te kom. Ndl. t71Jaalf ambacht en, dertien ongelukkerv,· Fr. quarante metiers, cinquarute malheurs; st. I, 3I;
Harreb. II, 136. Vgl. Hd. viel Aemter und 1venig Blech, ein·e
leere Tasche und Sch.rveiderzech' (Wander,I, 71}. Seker geerf; reeds r6de-eeus (Harreb. I, 14).
Ampar is nog nia stamper,

rymende woordspeling wat skertsend gebruik word as iemand
anders te kenne gee dat iets lbyna lbereik of verkry is en hom
reeds in die vooruitsig ve.r.heug. Di.t is sin. met Eng. do not
count your chicken;s before they are hatched. In iMalmesbury en Koelberg is bekend 'n <gelyklbeduidende spreekwoord
amper is ver van Amsterdam met woordspe1ing wat berus op
die klankvoorste11ing am . iBosman, Afrikaans en Maleis-Po-rtugees, so vermoed tereg dat dit reeds in Nederland ontstaan
het. Ook lbekend is amper is ver van stamPer en 300 myl
van Amsterdam.
Sy voeta onder andermans ('n ander se) tafel steak,

d.i. min of meer afhanklik wees van 'n vreemde, die eie of
ouerlike huis ontlbeer; die :betekenis aangegee /by Boshoff, 334
is te beperk. !Die Afr. betekenis stem in hoofsaak ooreen met
die van Ndl. zijn voeten (b enen) onder een andermans tafel
steken. In verskeie dialekte lbekend, vgl. St. II, 314; Leopold I, 6s6 (Gronings).
Anker gooi,

oordragtelik vir aanknoop van 1iefdesbetrek<kinge. N dl. W db .
II, 495 : zjn anker (of ankertje) ergens (of bij iemand) nederleggen (laten vallen, ntedergooien), er zijn intrek nemen. om
er voortaan-korter of langer-te verblijven. Onseker of die
Mr. betekenis ...-eroand het met Fries ik scil myn anker der ris
u.tsmite (!beproeven vasten grond te vinden, h.v. :bij een
meisje). Vgl. ook Fries ik scil myn angel (hengel) der ris
utmite met hoek gooi (Brandfort).
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Die appal val nie ver van die boom (atam) nle,

d.i. die kind er.f die eienskappe van die ouers oor; in Neder·
landse en Duitse dialekte bekend (St. I, 36). Met peer vit
appel reeds 17de-eeus (Stoett), terwyl de appel valt niet ve1
van den stam eers in die r8de eeu gelboekstaaf is (vgl. Harreb.
I, I7). In Mrikaans is ook bekend die ironiese toevoeging:
maar hy rol weg.
VIr •n appal en •n ei,

vir 'n nieti,g heid; NdL voor een app el en een ei reeds by Tuinman. Algemeen.
Met iemand •n appeltjia skil,

d.i. met iemand bespreek wat vir hom onaangenaam moct
wees, hom berispe.
Interessante meedelinge hieroor gee
Stoett, I, 40, wat dit verklaar as ontstaan deur ironiese gebruik
soos byv. 'n oorvijg. geven. 'mil. een appeltjie met iemand
schtillen; Tuinm. I, no.
Ark (B).

Dit kom uit N oag se ark of dit ly k of dit uit N oag se ark kom
word gese van 'n voorwerp wat 'n ouderwetse voorkome het
of daar baie oud en af,geslyt uit sien. Die voorstelling is wei
dat wat uit Noag se ark kom, uit die tyd van voor die sondvloed stam, uit die eerste tydperke van die wereldgeskiedenis
dus. Ndl. dat is er een uit de arke Noachs (Ndl. Wdb. IX,
202k>); Hd. es ist aus der Arche Noah's her (Wander, I, 125).
Vaugh. rs: "bier kom hy nou met een wat net so oud en
taai lyk dat hy met Noach in die al"lk kon gewees het;'' Melt
Brink, De W eddenschaP', 26: "zij lijk net of zij uit Noach
zijn ark gekom bet." Seide word die uitdrukking op persone
toegepas soos bier. Verder kom voor so oUd soos Noag se ark.
Arm.

Om die armoede aanskoulik voor te stel word verskeie vergelykinge ge!bruik, vgl. so arm soos Job (kyk Job), so arm soos
'n kerkmuis of kerkro1t (kyk kerkmuis). Algemeen gangbaar
is arm maar eerlik.
Hy wil ook •n stuiwer In die armbus gooi,

d.i. hy wil ook sy klein aandeel hydra, en ,by uitbreiding en
oordrag: hom ongewens of ongevraa'g in 'n gesprek meng.
Die armbus word in die kerk ron dl.~;edra ter insameling van
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gelde ten behoewe van die arme. Vir armbus hoor jy dikiwels
armbeurs, vgl. Die Brandwag, IS Sept. I9I3 bls. 2'55 · Ndl.
hy wil ook ee.w duit in 't zakje doen (v. Dale).
Armoede is soos •n maer hond wat aan •n been koue.

'n plastiese beeld vir die ellende waarin die armoede 'n mens
kan dompel. Hieruit is blyklbaar ontstaan armoede leer bene
kou=nood leer bidde. Vgl. Cohen, 30: niemand is a11me-r
dan de hcmd. Welbekend.
Armoede is geen skande nie;

algemeen. Ndl. arm te zijn is geene schande (Harreb. I, 20,;
Hd. Arm sein ist kein•e Schande, noch Unehr' (Wander, I.
I30).
lemand se hand in die as slaan,

d.i. in die strewe om die hand van 'n dame die mededinger
uitoorle. Die suiwer Afrikaanse uitdrukking het blykooar sy
ontstaan te danke aan die veld- of treklewe. Moontlik moet
'n mens jou die oorsprong daan·an letterlik dink. As die
mense saans of wanneer ook rondom die vuur or smeulende
kole sit waarop by .voorkeur vleis gdbraai word, dan kan dit
gebeur dat die een vir die ander 'n poets lbak deur sy hand
wat 'n lekker stuk vleis wil aanvat in die as te druk of stamp
om so self besitter van die lekkerny te word. Die ·b etekenis
iemand skade aandoen, benadeel in die st!fewe na dieselfde
doel, word dan na die terrein van die liefdeslewe verskuiwe.
Of moet 'n mens verband soek met Ndl. het spit in de as
w enden, ''n saak Jbederwe (Ndl. Wdb. II, I, 7IS), reeds I7deeeus?
In sak en as (B),

heel gebruiklik in skertsende sin met die oog op iemand wat
terneergedruk is oor 'n klein!:gheid; maar ook in ernstige sin
byv. hy behoort in sak en as te sit, weens gedane kwaad.
Oorspronklik 'n manier van rou by die Israeliete. In zak en
as zitten by Zeeman, 53; Hd. im Sack und inJ der Asche
trauern (Biichm. 2I). Vgl. Esther 4:I; Jes. sS:s; Mattb.
I I :21, ens.; Harrel>. I, 21:.
As is verbrande hout,

word as antwoord gebesi!g teen iemand wat 'n veronderstelling
maak beginnende met 'n .geaksentueerde as om hom die niks-
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beduidendheid daa!'Van te laat Insien. Die woordspeling berus
op die ook in Nederland taamlik gewone uitspraak as vir als;
Ndl. as is v erbrande turf; reeds Tuinm. 2, rs8; Suidndl. as is
verbrand hout (St. I, 45); Antwerps: assen is verbrand hout
(C. en V.) .
.Jy sal hom nie uit die as (wil) 8kop nie,

e.lgemeen gelbruiklik "\ir iemand wat in sy uiterlike voorkome
vuil o.f minder opgesteld is, of tenminste 'n ongunstige indruk
maak, maar innerlik meerderwaardig is.
Gebrek aan asem.

'N ligsinnige maar dikwels voorkomende antwoord op die
vraag na die oorsaak rvan iemand se dood. Ndl. gebrek aan
asem (Ndl. Wdb. II, r, 726).
•N (regte) ou asjas.

Skeldnaant 'Vir 'n niksbeduidende persoon.
Askoek8laan.

'N askoek word

g~k

op kole en as, vandaar askoekslaa111
(du Toit, O.T. Maart s: askoekklop; rvon Wielligh, Jakob
Platjie), die naam gegee aan 'n eienaardirge Hottentotse dans, ·waatfuy die voetsole teen mekaar geslaan word
sodat 'n geluid ontstaan wat laat dink aan die slaan van twee
askoeke op mekaar om die as af te kry .
•N gesig 80 8uur 8oos a8yn,

gese van iemand wat suur, onvrindelik lyk. Veel minder gebruiklik is hy lyk soos een w at in die asyn-vat geslaap het;
vgl. hy trekt een gezicht gelijk iemand die op een azijnflesch
gestoken heeft (Joos). Reeds 17de-eeus hij kijkt, of hij azijw
gepacht heeft (Harrel>. I, 23).

B.
Geen ba of boe sll nie,

d.i. geen woord se nie, kalm iets aanhoor en swyg, geen teken
van verwondering gee wanneer iets buitengewoons meegedeel
word nie, veral ook in geselskap swyg. Volgens Stoett I, 93 is
boe noch ba zeggen sedert die middeleeue ganglbaar en in die
woordeboeke vermeld. Kyk verder St. I, 94. Loq. 345b:
noch boe noch bouw zeggen; W erda , 15 April 1914 bls. 342b:
' ' . . . want hul .-erstaan daar g.een ba of bo van nie ... ••
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Op sy baadjie kry,

d.i. sla kry. Die a.fleiding van baadjie is onseker. Maar as
ons hier te doen het met 'n oorspronklik Nederlandse woord,
dan lyk dit veilig om te beweer dat Maleis badjoe 'n rol gespeel
het in sy algemeenwording in Suid-Afrika. Vir Ndl. sinonieme vir bostaande uitdrukking kyk St. I, 49· Vgl. op sy -vel,
bas, tabernakel, oe, herrie kry. Omtrent uitdrukkinge vir slaan
kyk blss. 9I-92. Chang., VIII: hij krijg oP zijn baatje; Ndl.
op zijn baadje krijgen, ook op zijnen baai krijgen (Schuermans in Ndl. Wdb. II, 8oo). Reeds Tuinm. I, 297·
Baadjie ulftrek,

d.i. gereed maak vir baklei, ook baklei. Voordat twee perSane mekaar byloop, word dikwels eers die lbaadjies uitgetrek.
Algemeen. Ook gebrnik in die sin van maer word .bYJV. die
man het 'n baadjie uitgetrek ! d.i. hoe maer het die man maar
nie geword nie. Hierdie betekenis, my alleen in Perel bekend,
is natuurlik te verklaar daaruit dat 'n mens soveel skraler lyk
as iou baadjie uitgetrek is.
Bail (B),

Op Elia se klag dat net hy nog nie afvallig geword het van
die ware godsdiens nie, antwoord Jehowa I Kon. I9: I8:
"Ook helb ik in Israel doen overblijven zeven duizend, alle
knieen, die zioh niet gebogen hebben voor Baal, en allen mond,
die hem niet g ekust heeft." Kyk verder in hierdie vetiband
Rom. l i :4. Vandaar die uitdrukking hy (hulle) het nag nie
die knie -voor Baiil gebuig nie, wat nie alleen in godsdienstige
maar ook in sosiaal-politieke sin geldig is. Die Afrikaners
word bedoel wat suiwer nasionaal gebly het en alle denasionaliserende strominge bestry. Vgl. Vriend des V olks, 20 Okt.
I9I3 : " ... dat er nog tienduizenden A;frikaners zijn in ons
land, die de knie •oor de Baal van onze tijd niet
.g ebogen hebben."
iN dl. zij buigen zich -voor den Baiil
(Harreb. I, 24) .
'N bun opskop,

d.i. lawaai maak; al•gemeen. 'N mens kon dink aan 'n baan
(d.i. pad) oopskop met oP= oop, soos te sien is in 'n keel opsit
en Ndl. opschoppen=openschoPPen (Ndl. Wdb. XI, n66).
Waarskynliker lyk my die verklaring van op- na voorbeeld
van s,toj opskop, lawaai opskoP; Ndl. law aai schopperv.
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lets op die lange baan skuiwe,

d.i. uitstel; Ndl. iets op de lange baan schuiven; reeds by
Tuinman en so algemeen in Afrikaans dat ons oorspronklike
oorerwing moet aanneem en seker nie aan later kultuurontlening hoef te dink nie. Die Hoogduitse parallel etwas auf die
lange Bank schieben word deur Grimm met groot waarskynlikheid in verband gebring met die regstaal (D. W,tb. I, rro8),
maar die oorsprong van ons uitdrukking is duister (Ndl. Wdb.
II, 814~. Moontlik moet ons maar dink aan 'n lang pulblieke
pad, da.ar baan in die betekenis in Ndl. bekend was en dial.
nog is, soos ook te sien is in Ndl. katje van de baan, vgl.
Ndl. Wdb. n, 8Io. So 'n verklaring het Tuinman ook reeds
aangedui.
Die baas maak die plaas,

d.i. soos die eienaar is, so is sy goed, netjies of slordi~; 'n
goeie !boer sal op 'n middelmatige plaas vooruitkom, terwyl
'n slegte boer op 'n goeie plaas agteruit sal gaan. Die uitdrukkirug~ is Afrikaans en sin. met Ndl. zo de heer, zo de
knecht; Schrijnen il, II2 : sa SCheper, sa hoen (zoo schaapherder, zoo hond) (Fries). Cachet, S.D., 23: " 'n baas maak
'n plaas."
oaar is altyd baas bo baas,

d.i. wie meen dat hy hoogste geklim het in sy vak of die
meeste :bereik het in sy beroep·, sal ontdek dat daar ander is
wat dit verder gebriing het. Sin. meester bo meester; Ndl.
meester boven meester. Fri. der is altijd baes boPPe baes;
Ndl. Wdb. IT, 839: Er is altijd baas boven baas. Minder
gebruiklike sinonieme in Afrikaans is: moesoek bo moesoek,
rissies bo peper.
Sy eie baas wees

d.i. op eie !bene staan; kyk Ndl. Wdb. II, 839.
Baasspeel,

d.i. die hoogste woord Yoer, ander as sy mindere behandel.
Ndl. Wdb. Iii, I, 838: den baas sP·elen, zich het gezag aanmatigen. Baas is die naam waarmee die werkvolk hul heer
aanspreek. Die seun van die boer heet basie of kleinbaas.
Iemand wat hom meer reg aanmatig as hom toekom, word
ook basie genoem met veragtelike byfbetekenis. Die teenoorgestelde van baas is Klaas (die eienaam tot soortnaam uitgebrei).
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Teenswoordig het baas sy g~ruiksfeer uitgebrei. Nie net
die boer is baas nie, maar enige werkgewer of bestuurder van
'n lb esigheid. Die uitdrukking kom voor in heelwat samestellinge vgl. baasraak: in jou mag kry; baasbakleier, baasswem-mer, baasduhvel (d.i. die duirwel van huigelary by Cachet),
baas'l!redemaker, en.s.
Ears baas en dan Klaas,

d.i . die meerdere gaan voor, word eerste gehelp; ook algemeen
gese van iemand wat van 'n selfstandige posiesie tot die van
'n ondergeskikte daal.
Babel (B),

Die eienskap van .gToot hoogte wat aan die toring van Babel
veribonde is, berus alleen op die in Gen. I I :4 meegedeelde
voorneme van die mense om "eenen toren welks opperste in
den hemel zij" te bou. Van 'n hoe opeenstapeling •v an voorwerpe ,soos planke, sakke, ens., word skertsend gese taring
'Van Babel.
Ook gebruik as kinders by hul speletjies hoe
sandhopies bou of met blokkies hoe stellasies oprig. ',N wanordelike vergadering wmd wei af en toe 'n spraakverwarring
van Babel genoem. Naby die Perel is die iPlaas Babilonstoring gelee waarop 'n toringvormige heurwel staan. Ndl.
Babel va.w v·erw arring (Zeeman, 59); Hd. Babylonische verwirrung (IBiichm. 5}.
Babetjie vang,

d.i. :hulp verleen by die geboorte; sin. bobbejaamtjie vang. Van
baba (bawa), 'n "Lallwort/' word gevorm babatjie, babetjie
(baweJtjie) .
Gou by die bak, maar lui by die werk,

spottend gese teen of van iemand wat nie al te ywerig is by
die werk nie; a lgemeen so bekend in die Boland, terwyl gou
by di e bak, maar lui by die vak in die Vrystaat, en oor die
algemeen in die 'binneland meer gebruiklik is, maar ook in
die Boland v•o orkom . In die distrik Perel ook: fan van Blerk,
styf en st erk, gou by die bak, maar lui by die werk. Bak is
hier sinoniem met skottel of ding waaruit geeet word, sorwel
as met die kos self, soos feitlik oral in Nederland. Die werkIVOlk in die W estelike Provinsie kry hul kos in blikibakkies.
Die uitdrukking in sy geheel is Aifrikaans, liJ.aar die eerste
gedeelte kan beskou word as geerf uit die Ndl. volkstaal ';an
die 17de eeu, vg l. v. Vloten, II, 244: e.w da.erom soecken se
altijt vro eg aan den back en vro eg bij den claTen te zijn.
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Bak staan

beteken hard werk; ten minste as sodanig gebruikiik in oostelike Vrystaat. Eintlik : met die bene in gebuigde posiesie
staan en werk.
lemand 'n poets bak,

d.i. iemand 'n onaangenaamheid •besopg., 'n kool stowe; Ndl.
iemawd 'n poet.s bakken. Poe.ts (pots) beteken grap. V.gl.
St. I, 53·
Bak en brou,

d.i. doen wat jy wil; hiermee is sinoniem skalt en walt wat by
enkele ou mense nog voorkom en aan Duits ontleen is. Gewoonlik word die uitdrukking gebruik met selfverklarende toevoeging : bak en brou net soos hy wil; oor ons h ele taalgebied a1gemeen. Die verbinding bak en brou is reeds 17de-eeus,
hoewel dit in Afrikaans oordragtelik aan.gewend word. Bakken en brouwen (Dykstra I, 240); Hd. backen un·d brauen
(Wander, I, 215).
lemand In die bak spit (any, werk)

beteken iemand by die atfueid verbystrewe. Dit is skynbaar
ontleen aan die gesamenlike omspit van 'n booro of meer 'bot>-·
paald 'n wingerd. Vroeer, nog voor die gelbruik van ploee,
is die win1gerde van een end tot die ander met die graaf omgespit. By hierdie arheid kry elke jong die stuk grond tussen
twee rye wingerdstokke om te bewerk. Die voorspitter begin,
en dan volg die ander, elkeen op sy beurt, maar so datA altyd
'n endjie vir B voor is, en B vir C, ens. Maar as C nou meteens vir B verbyspit, dan heet dit: B is i.rv die bak (gespit) .
Van hier uit is die uitdrukking oorgedra op ander soorte van
werk : by die koringlboer sny die een die ander in die bak
of maai hom in die bak as die graan afgeoes word, of gooi hom
in die bak as die gerwe ingesamel word. Vir 'n verklaring
kan die Ndl. hij is bak aan (bakkeran), volgens Stoett I, 54
uit bak=vast af te lei, m.i. geen diens doen nie. Moontlik
het bak hom laat suggereer deur die bakvormtige stuk onrbewerkte grond waarop die toegespitte werkjong staan en wat
met sy groen gras afgeteken is teen die omgedolwe grond.
Versterk word die veronderstelling deur die sinoniem in die
hok waanby die uitgangspunt ook is 'n afgeperkte, omslot~
ruimte.
In die bak raak,

d.i. in sy werk of :besighei·d agter raak deur geleenthede te
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laat verbygaan. Uit die voorafgaande is hierdie oordra(g van
betekenis begryplik.
Van bakboord na atuurboord,

d.i. van die een na die ander plek (iemand laat loop~, gelykbed. met 'Van Pontius na Pilatus; oorspronklik van die linkerkant na die regterkant van die skip; ook omgekeerd gebruik :
'Van stuurboo-rd na bakboord. Algemeen. Ndl. 'Van bakboord
naar stuurboofld. Op volksetimologie of klankassimilasie of
albei berus die af en toe in die Vrystaat gehoorde 'Van bakpoort
.na stuurpoort.
Bakore

is ore wat wegstaan van die hoof en vorentoe gedraai is, uitstaande ore, so genoem na hulle bakvormige voorkome.
Die bal misslaan

beteken net soos in Nederland : verkeerd wees in jou berekening, in, jou bewering, jou vergis; aan die balspel ontleen .
Reeds 'Duinm. I, 225.
'N krulsie aan die balk maak,

d.i . spesiaal in die herinnering vestig; skertsend gdbesig wanneer iemand iets doen wat hy nie gewoon aan is nie, byv.
'n besoek afle . Reeds by Cats (Harrelb. I, 29).
Balk (B).

Iemand wat graag die foute lby sy naaste opmerk sien altyd die
splinter in 'n ander se oog, maar die· balk in sy eie oog merk
hy nie. Dis byn,a 'n letter like herhaling van Matth. 7 :3 en
Luk. 6 :4r. Ndl . Wdb. II, r, 9'24.
Balsem Gileads (B).

word dikwels gehoor in die geibedstaal, maar veral ook gebruik
as trooswoord teen, 'n diepbedroefde deur hom op God te wys
wat die sielewonde met die balsem Gileads sal genees. Dis
ontleen aan Jer. 8: 2'2, waar die profeet byna wanhopig uitroep : "Is er ,geen balsem in Gilead?''' Oor die oorsprong
deel Zeeman bls. 6r die volgende mee : "De balsem was eene
harsachti•g e zelfstandigheid, welke door voorzichtige insnijdimg in den stam der balsemstruik verkregen werd en welke
als reukwerk, maar vooral als geneesmiddel in bet Oosten eene
hoge waarde ibezat. De balsemstruik ?'eleek op den wijnstok
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maar had altoo~ gruene bladen; zij werd in den omtrek van
gek!weekt, maar groeide ook in de liefelijke vruch'IJbare
dalen van het aan de m :erzijde der Jordaan ten noorden en
ten zuiden der rivier Jablbok gelegene Gilead. Daarom wordt
menigmaal van Gileaditischen balsem gesproken bijrv. Jeremia
46, I I enz. wegens de uitstekende geneeskracht die de Oosterlingen hem toeschreven tot heling van wooden. ~·
Jer~cho

Daur die bank,

d.i. gemiddeld.
"De verschillende rvleesch- of vischbanken
door elkander •g enomen, dus: het gemiddelde" (St. I, 59). Ndl.
door de bank; Hd. durch die Bank.
Op sy bas gee (kry),

een van die uitdrukkinge vir slaan, 'n variering van op sy v·el
gee (kry). Die ooreenkoms in funksie tussen die bas van 'n
iboom en die menslike huid le voor die hand. Vgl. Ndl.
iemand op de bast komen. Bast vir liggaam is oud in Nederland. (Kyk Ndl. Wdb. LI, I, ross).
Tussen die bas an die boom,

d.i. vis nog vlees, met geen party openlik saamgaan nie, tussen
of op twee stoele sit. In Ndl. steek uw ha.1l!d niet tuss en ae
schors en de boom sowel as in Hd. zwischen Baum und Bork:e
stecken en Fr. il ne faut Pas mettre le doigt entre l' arbre et
l' ecorce word die voorstelling van 'n moeilike posiesie aangedui, hoewel die uitdrukkinge mekaar nie in betekenis dek nie.
Hierdie voorstelling van 'n moeilike posiesie is in Afrikaans
v·e rdring deur die voorstelling : posiesie tussen twee dinge
(partye, idee, ens.), moontlik onder invloed van Plat-Duits:
ik sta tuschen Bork un Boom.
Basta I

d.i. dis genoeg, hou op! Aangesien dit reeds by Bredero
voorkom (Ndl . Wdb. II, r, 1057) is dit taamlik veilig om aan
te neem dat die woord (oorspronklik uit Italiaans of Portugees) via Nederland in Afrikaans gekom het. Baie ibekend
in die Boland; in die binneland, byname in die Vrystaat, so
goed as onlbekend.
Sy been break,

d.i. verlief word; vandaar ook beenaf wees.

Kyk aldaar.
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lemand bene maak,

gewoonlik as dreigement gebesig: ek sal jou netnou bene
maak d.i. ek sal jou dadelik laat hardloop. Die verkeerde verklaring fyn of doodslaa.n, soos deur Mansvelt Ibis. 14 aangegee,
het du Toit, O.T. Mei 3 r·eeds aangetoon.
Eintlik dus:
iemand noodsaak om sy bene te gebruik. Ndl. iemand benen
maken (Ndl. Wdb. II, I, I3o6) . Vgl. Schra. BS. 344 Einem
Beine machen. Verder bene roer=hardloop; kniee -dra=op die
~-lug gaan, vinnig weghol.
Ou bene kou,

d.i. die herinnering aan onaangename, halfvergete diruge opwek, ou koeie uit die sloot haal. Ronde het die geaardheid
om :bene te begr31We 'Vir kos eendag later.
Vgl. Ndl. dat been is afgeklO'Ven, die zaak is afgedaan
(Ndl. Wdb. IT, I299).
Hy sal nle ou bene maak nie,

d.i. hy sal nie 'n hoe ouderdom behaal nie; eintlik : sy bene
sal nie oud word nie. In Ndl. kom voor jonge benen (·v ir
iemand wat jonk is), N dl. W db. II, I304. Eng. to make old
bones (Hyatn. 57).
Beenaf wees,

algemeen vir :verlief wees, byv. hy is beenaf op die meisie.
Verklaring onder latjiebeen.
Been-in-die-lug lA,

d.i. plaJ op sy rug le met een been of albei opwaarts soos
deur 'n skielike val veroorsaak, ook oordragtelik: siek le.
O.K. VI, I64: "Hulle hardloop sommar dwars o'er 'n
partij ou fore en o'er 'n paar dwars slote wat in hulle koers
was; die .p loegman was reeds bij die begin been-in-di-lug . .. "
O.K. VI, I28b: "Mar moeni glo ni; oom Kool het fer hom
klaar gemaak, en so gou as jy kan se 'mes !' storm hy op ons
toe,
kiri
lug
wat

pijl op Hans wat in die haas wei na hom afhaak met di
mar ook net so gou boldermakisi onderstebo been-in-die-op di grond le:" In Ndl. in toepassing op 'n koopman
bankrot is (Ndl. Wdb. II, I, IJIO).
Beesbak,

ook wei bakbees, taamlik algemeen bekend vir iets wat groot
is vir sy soort, byv. 'n beesbak van 'n man, van 'n huis. Ndl.
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beestbak; afleiding onseker. Miskien moet ons tog maar dink
aan die bees wat by die bak gevoer word, dus groot en vet.
Vgl. egter Ndl. Wdb. II, 875.
Bagaan mat lets,

d.i. ingenome .wees met, geesdrifti•g vir 'n saak; ook 17de-eeuse
Ndl.
Baginsel dar amarte (B),

l·e tterlik oorgeneeem nit Matth. 24 : 8 en toegepas op moeilikhede van watter aard ook wat, soos dit lyk, sal toeneem of
voortduur. Nadat Kristus seker tekene opgenoem het wat sal
voorafgaan aan die Oordeelsdag, se Hy : " Doch al die dingen
zijn maar een beginsel der smarten." Die Ndl. taalvorm is in
Afr. .bewaar, en die uitdrukking kon des te makliker voortbestaan, omdat die 17de-eeuse beginsel met die betekenis begin,
aanrvang, nog in Afr. voortleef.
Te laat vir ay aie begrafnia waaa,

spottend gese van 'n baie langsame persoon.
gebruik nie.

Nie algemeen in

'N goeia bagrlp (begrypar) hat •n halwa woord nodig,

d.i. iemand wat vlug is om iets te vat, het nie 'n hele uitleg
nodig nie. Hierdie ,·orm is veel gelbruikliker as: 'n goeie
'l!erstaander he.t 'n halwe woord nodig. Harreb. II, 373 : een
goed 'l!erstaander heeft maar een half woord nodig.
Bekaf wees,

d.i. mismoedig, temeergedruk; algemeen; in 17de-eeuse Ndl.
ib ekend en deur Stoett (I, 6g) afgelei van een paard dew bek
afrijden, ook so in Ndl. Wdb. I, 1562. Hie betekenis in Ndl.
is uitgeput, doodmoeg, wat dan effens verder ontwikkel het
in Afrikaans.
Balofta maak akuld,

by verskeie volke bekend. Ndl. belofte maakt schuld; Hd.
Gelilbde macht Schuld (Wander, I, 1540).
Kyk verder
St. I, 7·2.
Benjamin (B),

'n ;b enaming waarmee die jongste seun van die gesin aan:gedui
word. Aanleiding tot die bylbetekenis bedorwe kind het gegee
sowel Jakob se besonder gehegtheid aan Benjamin as die feit
dat ouers d1kwels die jongste kind minder streng behandel.
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Die ongunstige by!betekenis bestaan blyklbaar nie in Ndl. nie,
vgl. Zeeman, .72.
Beproef aile dinge (B).

Ter aansporing tot ondersoek of ter verontskuldiging van
iemand se meedoen aan sake van 'n twyfelagtige karakter,
:boor jy dikwels : ondersoek alle dinge en behou die goeie. Die
tekswoorde (I Tihess. 5 : 21) word dikwels ook in Ndl. taalvorm . aangehaal'. Die eerste deel kan ook alleen en gewysig
'\"oorkom.
'N berg van •n molshoop maak,

d.i. ergJ oordrywe, van · 'n nietigheid groot ophef maak; sinoniem met van 'n muggie ( vlooi) 'n olifant maak. Vir berg
in die betekenis 'n menigte, ·'n groot hoop (o.a. van moeilikhede) kyk Ndl. Wdb. II, x867.
As die berg nie na Mohamed wll kom nie,
dan moet Mohamed na die berg (gaan).

Die uitdrukking is in Wes-Europa goed bekend en WQrd in
vertband gebring met iemand wat nie wil toegee nie en teenoor
wie jy die mindere moet wees. In Suid-A.frika word dit ook
spesiaal toegepas op 'n meisie wat na die jonkman toe gaan.
Dit berus op die verdigsel dat Mohamed eenmaal 'n berg sou
beveel bet om na hom toe te kom, en dat, toe die berg onbeweeglik bly, hy sou gese bet dat hy dan maar na die berg
sou gaan. V ·gl . St. I, 74· Ndl. als de berg niet tot M ohammed wil komen, dan moet Mohammed naar de berg gaan; Hd.
wenn der Berg nicht zum Propheten kommen will, so mus.f
der Prophet wol zum Berge gehen (Wander, x, 315). Oor die
oorsprong ky k Biichm. 3 29.
Berg toe gaan

word gese van 'n vrou wat 'n bevalling het. Dit moet verstaan word in verband met die uitleg van die geboorte waarop
die kinders in Suid-A:frika getrakteer word; kyk bobbejaan.
Berge versit (B).

In I Cor. 13 : 2 staan : " ... ... en al ware het, dat ik a] het
geloof had, zoodat ik bergen v.e rzette, en de liefde niet had,
zoo ware ik niets.'' Vgl. verder Matth. 21: 21. As iemand
veel lus en moed het vir 'n onderneming, dan voel hy of by
berge kan "Versit. Vgl. Laur. 9'4· Hd. Berge verset:Jen.
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Nuwe besems vee skoon,

d.i. wie net 'n nuwe betrekking~ aanvaar het, is baie getrou
in die vervulling van sy phgte; byv. 'n bediende wat baie
ywerig is in die begin. Die uitdrukking suggereer gewoonlik
twyfel aangaande die volharding van die lbetrokke persoon.
Ndl. nieuwe bezems vegen schoon; Fri. nije biezems feije
skien; Eng. new brooms sweep clean (Haz., 303); Hd. neue
.Besen kehren 1vohl, bis dass sie werden Staubes voll (Wander,
.x, 323). InDuits sedert die r3de eeu (Biichm. 95); in Neder1ands reeds r6de eeu (St. I, 78).
Besin eer Jy begin,

d.i. bereken die saak noukeurig voordat jy die stap doen, wees
nie oorhaastig om te handel nie; Ndl. bezint eer gij begint;
Eng. look before you leap.
Besklmmeld,

d.i. skaam, verlee, meestal van kinders gese; Ndl. beschimmeld. Sou die ibeeld ontleen wees aan beskimmelde brood
d.i. brood met skimmel bedek en wat gewoonlik in 'n kas of
Iaai we-ggelbere is? By oordrag kon 'n mens dan maklik praat
van 'n beskimmelde kind d.i. een wat hom nie graag aan
vreemde_ vertoon nie, wat hom veriberg, of wat die gesig bedek,
soos skimmel die brood toedek. Reeds I7de-eeus, en in verskeie dialekte bekend (N dl. W db . II, 2, 1984).
Betakel,

gese •·an

'n kind wat sy klere besmeer by·v. die kind het hom
betakel of is betakel. 'N mens het 'n ander getakel as jy
hom goed geslaan het of gedug die waarheid gese het. Die
begrip word aanmerklik versterk deur die voorvoegsel toe-.
lemand is toegetak el as hy lelik beseer is deur houe of as sy
klere geskeur is as gevolg van 'n bakleiery .
Ovk in oordragtelike betekenis ·gebruik. Hij is e'Y'g to egetakeld (V. Dale).
Takeling beteken afranseling (Joos); takelen= ranselen, slaan
(Teirlinck). Hierdie uitdrukking is oorspronklik afkomstig
uit die seemanstaal.
Teen sy beterwete,

d.i. teen eie oortuiing in;
Wdb . II, 2, 2216).

Ndl. iemands

beter-we~ten

(Ndl.

Be trek,

d.i. op die loer le om iemand aan te val, wild bekruip, onver-
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wags aanval. Die laaste hetekenis het ontwikkel uit : heimlik
gereed maak vir 'n aanval. V gl. by'V. hy het my betrek = geslaan toe ek nie op my hoede was nie. Volgens Ndl. Wdb.
II, 2250 kom in vroeer tyd betrekken eenmaal voor in die betekenis van afranselen, 'n ontwikkeling wat blyldbaar parallel
loop met die Afr. en wat aldaar m.i. verkeerdelik uit die be~
grip: besturen, regeren verklaar word. Die element van heimlikheid, listigheicl, kom origens ook in dial.-Ndl. voor vgl. betrekken-listig en heimelijk b.v. met een mes steken; ens.
(Bergsma, W oordenboek bevattende Drentsche woorden en
spreekwijzen bls. 44); Molema, 33 . Die voorvoeg:sel sal oorspronklik beteken het random, van alle kante, dus listig random die voorwerp trek wat moet aangeval word, waardeur die
woord eind elik ook toegepas word op die aanval self.
'N betrekking op iemand hi,

d.i. van iemand hou, iemand liefhe; ook somtyds toegepas op
sake. Die betekenis is ontwikkel uit Ndl. betrekking hebben
op iemand of iets d.i. in betrekking staan tot, ook die eienaar
van iets wees (kyk Ndl. Wdb. II, r, 2252).
In Gronings
presies soos in Afr., kyk Molema, 33.
Mense van gelyke beweging as ons (B)

word dikwels toegepas op hooggeplaaste of vroom persone; ontleen aan Jak. 5 : 17 : " Elia was een mens van gelijke beweging als wij." Die uitdrukking kom ook voor in Hand.
14: r5; vgl. Laur. g8.
.Jou biesiespoll

Minder algemeen, maar skertsend gelhruik om iemand lof toe
te swaai weens een of ander hoedanigheid, vermoe of prysenswaardige daad wat hy verri-g het; vgl. jou daring ! jou ryperd! somtyds ook sander jou; Eng. you are a brick. Opvallend is die vorm jou wat hier sowel as in uitdruk.kinge met ongunstige betekenis (jou luiaard! jou ske lm! ens.) van alle
besitlike krag ontlbloot is. ] ou kan opgevat word as persoonlike vnrw . gevolg deur 'n woord in apposiesie, terwyl die twee
woorde saam direkte voorwerp is van 'n onvolledige sin. Maar
dit is ook moontlik om in jou oorspronklik 'n besitlike vnw.
te Slien hyv. loop in jou verstand, loop na jou peet of eenvoudig
jou v ers.t and ! jou voet ! ens., uitdrukkinge met 'n uitskelmotief. Na voorbeeld hiervan kon dan eers die tiepe jou
skelm! jou luiaard ! ontstaan het en by uitbreiding ander uitdruk.k inge met gunstige beteken!s. Vgl. Mansv. 17. As uit-
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skelvorm :heel gewoon in die 17de eeu byv . jou schelm (Van
Vlbten, II, 24-), jou pangt, jou -vuylickje (ald. bls. 96, 97).
Aile bletjiea help,

d .i. die :geringste ondememing bet waarde. Eng. e-very little
helps (Haz., 130); Ndl. alle 'beetjes ( alle baat, baatjes) helpen
(Ndl. Wdb. VI, 533).
•N nuwe blaadjie omalaan,

d.i. beter sy .p ligte nakom, 'n beter !ewe lei waar iemand hom
a~m pligwersuim of verkeerde dade skuldig gemaak het.
Die
lbeeld berus op die omkeer of omslaan van die blaaie van 'n
boek, vgl. .Ndl. het blaadje is omgekeerd of omgeslagen (St.
I, 83); reeds 17de-eeus. Eng. to turn o-ver a new Leaf.
Laat blaaa,

d.i. stilhou as 'n mens met die kar of wa of teperd ry; eintlik
die diere laat asem skep. Ndl. laat de paarden eens uitblazen
(Van Dale); Ndl. Wdb . II, 2&9.
Hy laat hom nie met •n blaaa ertjiea op loop ja nle,

algemeen gebruiklik vir iemand wat nie gou bang word nie.
':N blaas met ertjies (hoontjies) is ge'bruik om skrik aan te
ja deur die groot lawaai.
Ndl. -voor een ( geen) blaas met
bonen -ver-vaard zijn--gaan !open, reeds r6de en 17de eeue
(Ndl. Wdb. ill, 443) en blaas met erwten of bonen (Ndl .
Wdb. II, 276o). In Eng. alleen die idee van geraas: · three
blue beans in a blue bladder (Hyam. 37).
Blad steak (atoot),

plat vir gToet, waarskynli.k ontleen: aan kleurlingtaal en deur
ontwikkelde blanke met bewuste skerts gebruik. Von Wielligh, Staan jou mani bls. 69.
Sy blaf ia erger u ay byt

word toegepas op iemand wat hewige dreigemente uitspreek,
maar nie die moed het om dit uit te voer nie. Dit kan selfstandig in Afr. ontstaan het, hoewel Eng. his bark is worse
thati! his bite (Joyce, 136) egter iruvloed kon gehad het. Vgl.
Ndl. blaffende honden bijten niet (St. I, 270); blazers (of:
blaffers) bijtenJ niet (Harreb. I, 6o); Hd. Hunde, die -viel
bellen, beissen nicht (Schra. B S. r67).
Reeds in Latyn
(Sulfillt.:,crar 52). Ook Afr. 'ti! hond 1vat blaf, byt 1zie.

133
Die laaste sian van die blikkantien

word g~ van 'n persoon of voorwerp wat spoorloos verdwyn
is of so verlore dat daar nie kans is om dit weer te vind nie;
ook g~ as iemand versuim om sy skuld te vereffen. Souder
die rymende toevoeging 'Van die blikkantien word die laaste
Die laastc gedeelte het dns taamlik
sien baie ungewend.
seker as gevolg van rym- of skertslus bygekom sonder eni·ge
verder betekenis. O.K. IX, April, 13. " ...... want by syn
dogters was di ou net kortaf en kwaai, sodat menjgeen mar
net gou die hasepad kies, en dan is dit meesal di laaste siin
fan di blikkantiin."
Niemand is so blind as wie nie wil sien nie,

gese van iemand wat hom nie wil laat oortuig nie. Hd. keiwer
ist blinder, al~ der nicht sehen will (Wander, I, 400); Eng.
none so blind as those who won't see (Haz. 310). Vgl Ndl.
ziende blind zijn, ook Afrikaans.
In die land van bllnde is een·oog koning,

d.i. wie meer weet as sy onkundige omgewing, word hoog
geeer. Ndl. in het land der blinden is eenoog koning; Hd.
unter den Blinden ist der Einiiugige Konig. (D. Wtb. 2, 124);
Hd. im Lande der Blinden ist ein Ei.wiiugiger Konig (Wander,
2, 1767); Fr. au royaume des a'Veugles les borgnes sont rois.
Reeds in die Oudheid bekend (Suringar, 173).
Blindemolletjie,

'n 51peletjie waar!by een uit die geselskap wat in 'n kring sit
of staan, geblinddoek word. Om weer ontbind te word moet
hy een van die omsittende of omstaanders wat gedurig van
plaas verander, aanraak. Dit kom van blindemol, 'n molsoort met baie fyn oe en waar\an die mense ten onregte glo
dat hy nie kan sien nie. Die speletjie heet ook blindemannetjie. Die laaste benaming vir dieseHde spel ook bekend in
Nederland (Ndl. Wdb. II, 286o).

waar

bloed nie kan loop nie, daar kruip dit,
~·~ ,..-

d.i. die bande van bloedverwantskap is heg, meer bepaald die
saamhorigheidsgevoel van mense van dieselfde ras is sterk,
sodat op 'n kritieke tydstip die hartstogte nie kan beteuel
word nie. Bloed word hier oordmgtelik gebruik, soos oor die
hele Germaanse taalgebied, vir bloedverwantskap, vgl. jou eie
bloed, ens. Ndl. het bloed kruipt waar het niet gaan kan;

134

Fri. it bloed krupt der 't net geaw kin; Hd. das Blut kreucht,
wo es nicht gehen kann (Wander, I, 410); verder algemeen
dialekties Ndl. en Plat-Duits. Die spreekwoord word in SuidAfri.ka veelal vervang deur die gebruikliker bloed is dikk er as
water, ~keikundig korrek, waarin ook invloed skuil van Eng.
blood is thicker than 1vater, maar wat origens ook in Duits en
Deens voorkom (Wander, I, 410).
Bloed tap ult 'n klip

word a£ en toe gese in veroond met geld pers uit 'n skuldenaar
wat niks het nie. Ter vergelyking, hoewel in ander verband ge!bruik, herinner ek aan Moerkerken, 184 : kanje dan wel
Brandewijn of Soetemelk tappen uyt ien straet stien?
Blok van 'n kind

word gese van 'n swaar, lywige kind. Ndl . Wdb. II, 2, 2907:
"Voor dat onze wijze Vrouw er was, was er een Jongen als
een blok." Leev . 4, 314; Fri. In bern as iw blok.
Ek wou dat Jy op Bloksberg sit,

d.i. ek sien jou liewers waar (·voor ek dit doen). So nog in
gebruik by enkele ou mense in Wellington en Perel, maar sander die minste ver'band met die bygelowige voorste11inge omtrent die duiwel en hekse wat die Europese volksgees op die
Brocken (in die volksmond Blocksberg) lokaliseer. Daar vier
die duiwel groot fees op I Mei. Reeds in die Dagverhaal van
Van Ri.e!beek onder datum 7/1/I661 verskyn Blocxbergh as
benaming van 'n 'berg in die omgewing van Klein!bergrivier.
In die omgewing van Graaffreinet en Middel!burg is die verwensingsmotief wat oors.pronkl[k in die uitdrukking geskuil
het, nog duideliker. DMr heet ·dit: ek sien jou liewer agter
Bloksenberg mel 'n dr:o e eendvoel en jou ouma se stampblok .
Dit varieer in die Vrystaat met ek sien jou op Loksenb erg met
'n eendvoel sit en verdroe ( v oor ek dit do en), waar in die taal'b ewussyn op Loksenberg ontstaan het uit op Bloksenberg deur
klankassimilasie. Daarnaas in die Vrystaat ook ek 1vens dat jy op
Loksenberg in die hondestal gaan wars eet. Ook in die Transvaal word mense na Bloks'berg (Bloksenberg) gec;tuur. Maar
die herinnering van verband tussen die duiwel en Bloks!berg
(as sy woonplaas) tree duidelik nog aan die dag in ek wenos
dat jy op Bloksberg sit met 'n pan kale onder jou agterste
wat bekend is in die omgewing van Dordrecht. Of die uitdruk.king na Suid-Afrika gekom het deur bemiddeling van
Nederlands, is moeilik om uit te maak. Maar as verwensings-
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.r
formule leef dit nog kragtig in talryke Nederduitse dialekte,
vgl. Gaa naa 'n Blokksbarg; ik wull, dat Du -uP 'n Blokksbarg
set est (Pommern); ik wul', dat du up de Blokksberg satst
(Oos-Friesland), ens. Kyk Berghaus, Sprachschatz der Sass en I, I62. In Limlburgs egter kom voor: ik wou dat gij oP
den Kollenberg waart; ik wou dat gij op den H eksenberg
waart (Welters, I02). Aileen Harre!bomee (III, LXI) teken
aan ik wou, dat je op den Bloksberg zat, moor haal dit uit
Molema ~ lys van N ederduitsche Spreek?voorden in De Taalgids Jaargang r862 bls. 282. Laasgenoemde bron bet ek rue
onder oe gehad nie, en daar dit nie ¥oorkom in Molema se
Groningse versameling nie, lyk ontlening in Afrikaans nit
Platduits waarskynlik, al sou die uitdrukking ook oor die
oostelike Nederlandse grens geskuiwe bet.
1

N blom maak,

'n studenteuitdrukking op Bloemfontein .b ekend met die betekenis 'n uitmuntende daad verrig, vee! sukses behaal, byv.
in 'n eksamen of by die spel.
Bloots ry,

d.i. perdry sonder saal; ook figuurlik ges~ Yan brandewyn
drink sonder om dit met water of 'n ander nie-alkoholiese draruk
te vermeng. Laasgenoemde betekenis meer Bolands.
lets blou-blou laat,

d.i. 'n saak onaangeroerd laat wat deur openlbaarmaking
iemand in 'n ongunstige Jig sal stel, dit nie bespreek of voor
die geregshof bring nie. Eintlik : wat blou is blou laat; vgl.
Stoett, I, 85. Reeds by Tuinm. I, 71. Vgl iby Wander, I, 396
die verklaring van wir wolleJV alles nur blau blau lassen.
1

N blou akeen kry,

~Li.

by 'n huweliksaansoek afgewys word.
Kyk Stoett, I, 86.

Nie algemeen nie.

Praat tot Jy blou word,

d.i. tevergeefs praat. Eintlik : praat totdat ~y deur kragsuitputting bleek (lblou) word in die gesig, dit sal tog nie help
nie. Algemeen.
Blou Maandag.

" Het adj. blauw had in de middeleeuwen en ook later de
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betekenis nietig, van weinig waarde (fr. bleu); vandaar een
' ibhiuwe maandag,' een maandag van geen betekenis, die niet
meetelt, lllilar als Zondag, als feestdag beschouwd wordt, waarop men niet werkt .. .. .. '' St. I, 86. Hd. Blauer Montag, -volle
Kropfe; leerer Beutel, tolle Kopfe (Wander, 3, 718); En·g .
blue Monday.
In Afr. beteken die uitdrukking die teenoorgestelde , nl. 'n moeilike werkdag. Gewoonlik word Sondagaand gese more is ·weer blou M aandag met die bedoeling :
more begin die moeilike werk van die week weer na die rusdag , waarby kom die gedagte aa n : uit orde, van stryk af.
" Blou Maandag en alles was van og tend deurmekaar : volk,
vee, hoenders en selfs die boerbokke." (Vriend des Volks,
23/3/J4). Daar blou vir die Afrikaner betekenloos was, het
die voorstelling : moeilike werk, deurmekaar, soos die ondervinding gedurig uitwys, op die voorgrond gekom. Die ou
klanklbeeld kry 'n nuwe inhoud. Elk e blou Maandag beteken
dikwels, kort-kort. Dieselfde betekenis het 17de eeuse Ndl.
alle blauw maandagen (Ndl. Wdb . II, 2795) gehad.
Blouboontjies,

d.i. koeels, so ge noem na die blou kleur van die lood; oo:k van
lopers gese. O.K. X, Des. 6: "Hy spuug eers fuur met blou
boontjies fan di punt fan syn kiri." Ndl. een blauwe boon;
Hd. eine blaue Bohne; Eng. a blue bean.
Sy blus is uit,

d.i. doodmoeg, sonder weerstandskrag, ook : dood; vgl. sy
blus was amp er uit, hy was amper dood .
Du Toit, O.T.,
Junie, 12 merk hienby aan : "Blus, w.w. in di sin fan Holl.
blussen, uitblus, fandaar gebluste en ongebluste kalk, en vandaar ook denklik die spreekwoord ' syn blus is uit '= hy is uitlblus. ''' Maar hierdie pog ing tot v·e rklaring stap eenvoudig oor
die moeilikheid been. Mansvelt en Boshoff dink allbei aan
Ndl. blut, bluts (alles verloren helJbende), hoewel eersgenoemde daarin nog geen verklaring sien nie. Bevredigend lyk
dit my om in blus 'n byvorm van bios (bloos) te sien, nl. bleus
wat volgens Ndl. Wdb. II, 2924 "niet aangewezen" is, maar
wel bestaan in S.O . Vlaams en Seeus, en wat onder inwerking
van uitblus tot blus vervorm is. Die uitdrukking wil dus se :
sy blos is uit, dus uitgeput, doodmoeg.
Bobbejaan,

veragtelik gebesig vir iemand wat min weet en wie se opienie
gevolglik nie geld nie, ook vir iemand wat die bekwaamhede
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van 'n volwasse man niet besit nie. Vir die betekenis moet
'n mens nie net dink aan die minder.w aardigheid van die
bolJbejaan in vergelyking met die mens nie, maar eerder aan
bobbejaan=kind, vgL bobbejaantjie vang.
BQbbeJaantJie vang,

skertsende uitdrukking vir bebulpsaam wees by die geooorte.
Ontleen aan die geooortefabel. In die A.frikaanse .b erglandskap
waar balJbejane volop is, bet ons bier 'n gelukkige aanpassing
van die ooievaar-motief wat in Europese Iande bekend is.
Skertsend word hierop gesinspeel as teen 'n getroude vrou
wat met ander gaan piekniek maak in die berg, gese word
dat sy moet oppas. Die grap is heel gewoon in die distrik
Perel.
Boedel oorgee,

Ietterlik: bankrot gaan; figuurlik met skertsende by{bedoeling:
vomeer; algemeen.
In iemand se goeie boeke wee8,

eintlik in iemand se registerboek, waarvo1gens by sy medemense na waarde skat en rangskik, goed, gunstig aangeteken
staan, vandaar by wysiging in sy goeie boeke wees; moontlik
is beinvloeding deur Eng. to be in a person/ s good books.
Vgl. Ndl. goed aangeschreven staan, in een goed of kwaad
blaadje staan; ook wel in iemands boeken staan (Ndl. Wdb.
III, I, I02).
Hy praat 8008 'n boek,

d.i. duidelik, ook korrek, waar, soos 'n mens van 'n boek kan
verwag. Die betekenis waar berus op die natuurlike ·onderstelling by onontwikkelde mense dat die inhoud van 'n boek die
waarbeid bevat. Vir die Ndl. betekenis kyk Stoett, I, 95. Vir die
!betekenis duidelik kyk Ndl. Wdb. III, I, 99. 'N ander bet.
het Eng . to speak like a book (Hyam . s8).
'N gealote boek,

d.i . 'n saak waarvan 'n mens niks afweet nie; Ndl. een gesloten boek. "Wellicbt moet men bier denken aan boeken,
die met koperen sloten werden dicbt -gemaakt zooals bijhels
en ook kerklboeken, wier sloten evenwel meestal van goud of
zilver zijn; docb ook is bet mogelijk dat men te denken beeft
aan bet ' hoek, verzegelt met zeven zegelen ', waarvan in den
bij!bel, Openb. 5: I, sprake is." Stoett, I, 95·
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Sy boeke loop deurmekaar,

d.i. sy sake gaan agteruit, dit is nie in orde by hom me; belrend in die Perel en Malmesbury.
Bale op sy boekie hll,

d.i. baie op sy gewete he, baie kwaad gedoen het. Die voorstelling is hier: boek waarin die skuld opgeteken word. Vir
boek, boekje met die betekenis skuld kyk Ndl. Wdb. III,
1, 104.

Boer (ww. )

word naas die gewone betekenis van sake op 'n 'boerplaas waarneem ook gebruik in die betekenis saam wees, saam gesien
word, saamlewe. As iemand 'n plek of 'n famielie dikwels
hesoek, dan heet dit: hy boer daar. Van 'n gelukkige egpaar
word gese: hulle twee boer lekker saam. Vgl. Van Bruggen,
Teleurgestel, 220 : " Hy het 'n suiplap geword, wat ... later
in die tronk geboer het.'·'
Moenie die boer die kuns afvra nie,

d..i. vra my nie na die geheim van die saak nie. Dit is 'n beleefde manier waarop 'n vraer beantwoord word vir wie 'n
mens nie die intieme van 'n saak wil meedeel nie; dikwels ook
skertsend waar glad geen geheim is nie. Ndl. Zo 'Vraagt men
de boer de kunst af; Ndd. so fragt man dem Buren de Kunst
af (Eckart); 17de-eeus, Moerkerken, 68.
Bo!(

Hiermee word aangedui die bossies en ruig gras waarmee die
krale in seker Bolandse distrikte gevul word om deur die vee
tot mis getrap te word; verder oordragtelik van alles wat van
geringe waarde, onbeduidend is. Vandaar dis bog! of bog! as
'n mens geringskattend oor 'n saak praat. Dis pure bog is
gelyk aan Eng. it is all nonsense . Francken, Susanna Reyniers, 12 : "Maak jou nie moeg oor darie bog nie "; en op
bls. 21 : "Praat tog nie meer van darie bog nie." 'N Niksbeduidende persoon heet 'n bog, meer veragtelik 'n boggie of
klein boggie, veral van onvolwassene gese. Van bog word gevorm bogtery d.i. wat onnodige moeite veroorsaak, beuselagtigheid; verder bogterig. Ook in samestellinge gewoon : 'n
bogperd, boghond d.i. sleg.
Francken, Susanna R. 12 :
" Geldmaak en bog-stories lees pas nie by mekaar nie.'' Kom
bog! gdbruik om aan te dui dat 'n mens moeg is van 'n saak
of gesprek. Bog met jou ! beteken : van jou saak of argument
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sal geen notiesie geneem word nie. Die betekenis van dergelike uitdrukking:e hang af van die besonder ver1band. Ook in
~dl. word bocht (bucht) toegepas op al wat Yan slegte hoedanigheid is; ook ·op persone: die bucht van dien jongen, N dl.
Wdb. III, I, 23Hy lag hom •n boggel,

d.i. uitermatig lag, eintlik: onder die lag krom word van
buig. Ndl. zich een bochel lachen; Hd. sich buckelig lachen·
(Wander, I, 503).
Bok op die muur wee8,

d.i. nie party kies nie, maar wag om te sien hoe die saak ontwikkel; nie algemeen nie.
Skape en bokke word van mekaar geskei (B)

word skertsend gebesig met betrekking tot die afsonderlike
behandeling van jon.getjies en meisies byv. in 'n gemengde
skool of by seker geleenthede as bulle afsonderlik moet sit of
staan. D[e uitdrukking: hou dus geen ver1band meer met die
ernstige toneel nie wat geskilder word in Matth. 25 : 3·2, 33
en waaraan dit ontleen is. K)"k Zeeman, gS; Laur. 8o.
So bang 8008 •n bok vir •n 8koot hael,

d.i . baie bang; ontleen aan die jaglewe. Bedoel is enige soort
wildelbok. Baie algemeen en oud in Afr.
'N ou bok hou ook nog van jong blaar,

gese van 'n ou man wat <baie galant is teenoor jong dames,
geneentheid tot 'n jong meisie openbaar, of met 'n jong vrou
trou. Gelykbeduidend is 'n ou kat lus ook nog soetmelk (op
Winburg gehoor). Vgl. een oude bok lust nog wel een groen
blaadje (Ndl. Wdb. III, 257; V, 8I7).
•N bok 8klet,

'n growwe verg:1ssmg begaan, en vandaar ook: lieg. Ndl.
een bok schieten. Die oorsprong is onseker. Stoett (I, g8)
dink aan bok as "iets lomps en leelijks" waaruit die bet. fout
kon ontstaan. Schrader dink aan 'n hals-oor-kop vallende bok
as uitgangspunt (B.S. II2) vir Hd. einen Boch schiessen.
Daar is ook nog heelwat ander gissinge, kyk Ndl. Wdb. III,
265-266.
Die uitdrukkin.g kom voor in verskeie variante
ook in Deens en Sweeds. Hoewel eers in die I9<le eeu ge-
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dokumenteer, moet dit veel ouer wees, en is ongebwyfeld uit
"foeer Ndl. geerf. Algemeen in Afrikaans.
Bokveld toe gaan,

d ..i. sterwe. In hierdie uitdrukking meen ek 'n sinspeling te
sien op die hel. Die verklaring(') wat dit in ve:riband bring
met die landstreek Bok\·eld het geen grond hoegenaamd nie.
Vo!ogens mondelinge getuienis is dit vroeer gebruik in die betekenis na die hel, na die verderf, verlore gaan. Teen 'n groot
dronkaa<rd b)"v. sou waarskuiWend gese word: jy moet ophou
drink, jy sal bok-ve ld toe gaan. By uitlbreiding is dit later gelykibeduidend gewo.rd met sterwe in die algemeen. Die oorspronklike betekenis is duidelik ontleen aan die beskrywing
van die laaste oordeel (Matth . zs} waarvolgens die bokke of
goddelose na die verdoemenis, " in het eeuwige vuur " sal
gaan. Von Wielligh, Ja ko b Platjie, 101: "Ja, my bestes,
nou een van die da·e was ek amper Bokiveld toe."
Bokbaard (bokbaardjie),

d.i. kinJbaard; vgl. Mansv. 23.
Bo·kerf trek,

d.i. swaar, met groot inspanning werk, ook op geestelike arbeid toegepas; die beeld is aan die jukos ontleen, en a}gemeen
gelbruiklik.
Bokknieii

beteken die ronde, knievormige voue wat deur die kniee veroorsaak word in die PY'Pe van 'n veelgebruikte broek. Die
,·ergelyking le voor die hand en waarskynlik eerste ·v an die
vdbroeke gese.
Bokspring,

d.i. kort springe maak; eintlik springend vooruitgaan soos 'n
bok; gese van 'n mens of dier wat kort springe maak in sy
gang; ook figuurlik: van blydskap bokspring.
O.K. IX,
Ap ril r4Jb : "..... . half bodermakisi bokspring ek na di deur
syn kant toe." O.K. IX, April 9b: "Ag liwe tyd, ek bokspring-ibokspring elke maal agter di fe fan blydskap ... " V gl.
Schra. B.S. nz.
1) S. J. du Toit, 0 n s T a a 1, Junie Ibis 13: "Ons het •Warme
Bokfeld' en 'Koue Bokfeld,' waarheen di fe winter of somer natoe
trek na omstandi.gh1jd. Fandaar di uitdrukking 'Bokfeld toe gaan'
fer sterwe, waarfoor daar 'n menigte sulke o'erdr.agtelike uitdrukkings is."
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Hy kan nle bokkom braai nie,

d.i. hy kan d.ie eenvoudigste ding nie doen nie, nl. bokkom
braai. Hoe kan hy hyv. gaan trou, as hy nie eers kan bokkom
braai nie ! Bolands.
•N droll bokkom (bokkem).

''N bokkom Ndl. bokking, bokkem (bokkum) is 'n klein
haringsoort wat bier gewoonlik gedroog op die mark kom.
Toegepas op 'n sedige persoon, iemand wat selde lag en nooit
grappe maak nie. Vgl. Ndl. hij droogt uit als ( een) Harderwijker bokking (Ndl . Wdb. III, I, 27I by Harreb. I, 74b;
en ald . by Hooft: I ck ken hem ·we l, hy is soo drooch als een
maertsche bocken; S.O . Vlaandere met dieselfde betekenis:
Zoo droog als nen harenk.
In die bol gepik,

d.i. nie heeltemal wys nie, al die varkies is ni·e op hok nie.
Oorspronklik bet bol ook hoof ibeteken. Vgl .Ndl. he.t scheelt
(hqpert, enz.) hem in zijn bol (Ndl. Wdb. III, I, 28g); het
scho-rt hem in den bol (Tuinm . 1, 305). Ook word gese >an
so iemand : gepik (ellipties). Uit verskeie gebruike van die
ww. pik kon die voorstelling: in die bol (harsens) beseer, dus
nie wei by die hoof nie, ontstaan bet.
Bolmakiesie slaan

word figuurlik ' gese van iemand wat skielik 'n teengestelde
politieke standpunt inneem . Oor die onseker oorsprong van
bolmakiesie kyk Boshoff, 4o6.
Bombalie maak

lbeteken 'n Iawaai maak; Ndl. bombarie. Oor die oorsprong
wat onseker is, kyk St. I, 99· Du Toit, O.T. Mei gee aan
bombari, bambari wat ook voorkom, hoewel ek alleen die
moontlike volksetimologiese vorm bombalie van kleins af ken.
Bont,

d.i. deurmekaar, VJerward, vgl. die klippe le bont hier d.i. na
aile kante, oral rond, deurmekaar. Hieruit ontwikkel die betekenis teenstrydig, vgl. bont praat d.i. alles deureenmeng, so
praat dat jy daar geen tou aan kan vasknoop nie, hom weerspreek. V gl. Stoett, I, IOI.
Bont staan,

d.i . pleit vir 'n saak, die hand van 'n dame probeer wen.
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0 .K. III, 182 : " Piet bet weer danig bont gestaan by Ali."
Eintli.k : alle kante staan, dus alle argumente gebruik.
Boom (B).

Die boom aa.w sy vrugte ken, d.i. iemand se dade openbaar sy
karakter.
Hieraan le ten grondslag verskeie Byibeltekse,
Matth. 7 : 17-20; I2 : 33; Luk. 6: 43· Aan de vruchten
kent men den boom (Laur. 92).
Hy Is op die boom van sy kis,

spottend gese van iemand wat sy laaste en beste pak klere dra;
bekend in Ceres. N dl. het vaatje is o ~ den bod em (Harrelb. I,
65} is r7de-eeus.
Buig die boompie solank hy nog jonk is,

d.i. sorg vir die karaktervorming op jeugdige leeftyd; Ndl.
buig het takje als he.t nog jong is (Van Dale}; Hd. Man muss
das Biiumchen biegen, wcil es jung ist (Wander, I, 284).
Reeds Tuinm. I, go.
Boompie groot, plantertjie dood,

gelbruik in verband met 'n ond ememing wat eers na lang tyd
vrugte sal afwerp; nie algemeen nie.
Reeds 17de-eeus
Harreb. I, 77: eer 't boompje is groot, is het plantertje dood).
Boomskraap (boomskraapsel),

eintlik wat van die boom van 'n vat of 'n dergelike voorwerp
lbymekaargeskraap word, dus die laaste, die oorblyfsel. 0 .K.
VIII, gslb : " .. .. .. mar toen di ty'e fal, moes hy alles betaal,
en dit het fer hom boomskraapsel gemaak." Of hierdie a}g:emene betekenis buiteu of in verband met die dierstorie van
Wolf, Jakkals en die bottervat ontstaan het, is nie met sekerheid uit te maak nie. Uitvloeisel van die dierstorie is die gebruiklike toepassing op die laaste kind van 'n egpaar, terwyl
die eerste, t7vede en derde hoepel, ens. vir eerste, twede en
derde kind, ens. uit dieselfde bron stam wat origens uit die
stamgelbied meegeibring is, vgl. Schonken, 63 waar gelykbeduidende Schrap op de Boom as Drents aangegee word, ook
eerste en twede Ho epel. Vgl. Fri. dat is 't oanskrabsel (dat
is het naschraapsel, het laatste beslag uit den pot) . Gezegd
als een niet meer jong cchtpaar, na een tusschenpoos van
jaren, nog een kind krijgt (Dijkstra Uit Frieslands volksleven
II, 418 en Fri. W oordenbo ek II, 220) . Dieselfde be-
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tekenis het ook Ndd. naschraapsel in Bremen, ens.
hans, 2, 731.

Kyk Berg-

As dit nie waar is nle, dan ben ek •n boontjie.

Skertsend :g:ese om meer krag aan 'n bewering te gee. Eienaardig is die be'houd van die N dl. vorm ben ( vgl. ek heb so
wel); Ndl. ik ben een boontje, als het niet waar is. Volgens
Stoett, I, Io8 is boontjie suibstitusie vir iets kleins of nietigs.
In die boontjies raak,

d.i . in die war, moeilikheid raak, in twyfel verval; gelykbeduidend Ndl. in de bonen raken, lopen, ens. Die uitdrukking
word verklaar (Ndl. Wdb. III, I, 445) as ontstaan uit 'n ou
volksgeloof omtrent die bedwelmende krag van die geur van
boontjies. Meisies word daardeur maklik ">erbijsterd "; vandaar: in die war raak. O.K. IV, 9: "en daar ek toen in di
hoontjiis raak wat di regte spelling sou wees, het ek ou nee£
Van Dale geraadpleeg "; O.K. VI, 23: "Selfs di volk wat
regte baing fan di ou baas gehou het, weet dit dat ou seur
Jan, soos hulle hom noem, net kort werk met 'n man syn agterwereld as jy hom flous, en daarom doen idereen altyd syn bes
om ni in di boontjiis te raak ni." Hd. er ist in den Bohnen
(Wander, I, 426).
Boontjie kry sy loontjie,

d.i. as iemand kwaad gedoen het, sal hy sy stroaf kry. Ndl.
boontje komt om zij'l1! loontje; vgl. weens die ooreenstemming
Gronings boontje krijgt sien loontje (St. I, I09). "De zegswijze is ontleend aan het sprookje van erwtje, boontje, strootje
en kooltje vuur, die samen uit wandelen gingen. Ze kwamen
voor een wijd water en wisten niet hoe daarover te komen.
Strootje ging nu over het later liggen; en erwtje en boontje
Eepen er overheen. Toen kooltje vuur dit ook zou doen en
reeds op het midden was, raakte het strootje in :b rand en
kooltje vuur viel in het water. Boontje begon hierover zoo
te lachen, dat het berstte; zoo kreeg het loon naar werken."
St. I, Io8.
Oor boord gooi,

d.i. laat vaar, opgee; Ndl. ov er board werpen (vroeg I7deeeus). Hoewel oorspronklik uit die seemanstaal, is die uitdrukking in Afrikaans oorgeerf uit die volkstaa:l.
Schra.
BS, 29I.
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Teen die bora atult,

d.i. die gevoel kwes, iemand nie aanstaan nie. Ndl. tegen de
bors.t zijw, stuiten; vgl. Afr. dtt steek bietjie ( dwars) in my
krop.
In die boa trap,

d.i. wegloop; tb ekend in Ceres.
lemand om die boa loop,

d.i. iemand tb edriee, in algemene sin ge'bruik en nie spesiaal
in ''lterband met meisies nie, soos beweer word Mansv . 24.
Eintlik : in sy handelinge met iemand nie die aangewese weg
volg nie, maar om die bos 'n draai maak, dus bedriee. Vg-1.
Ndl. om de tuin leiden. Die uitdrukking word as spesifiek
Afrikaans aangegee in Ndl. Wdb. III, r, 641.
Agter die bos getroud,

gese van 'n paar wat in onwettige gemeenskap lewe; gewoonlik
toegepas op gekleurdes, vera! die gekleurde werkvolk van die
boenplase wat hulle nie al te vee! steur aan die wettige huweliksplegti-ghede nie, maar mekaar eenvoudig neem. 'N dergelike uitdrukking bestaan in Sui d-IN ederland vgl. achter de
haag getrou?vd zijn (de C. Gebr. 163).
Bossies toe gaan (loop)

is ·'n algemene v·e11bloeming vir buikontlasting, wat sy eufemistiese krag reeds verloor het, soos die geval met heelwat ander
uitdrukkinge uit dieselfde gebruiksfeer.
,Jy

sal hom nie agter elke boa uitskop nie,

gewoonlik in negatiewe JVorm gebesig met die bedoeling dat die
lbetrokke persoon sulke goeie hoedanighede het dat sy soort
skaars is. Die beeld i-s ontleen aan die jagtersbedryf. Al.gem•e en.
Geld aooa bossies,

d.i. ryk. IDikJwels skertsend gebruik met die toevoeging maar
skuld soos sand. Tiepies vir Suid--Afrika met sy eindelose bossievlaktes. Vgl. Ndl. geld als ·water.
Botta I.

V erskeie uitdrukkinge vir dronk of oormatig drink word
gevorm in verlband met bottel. (Ndl. fles) : met die bottel speel,
te veel 'Van die bottel hou, (te diep) in die bottel ( dop) kyk,
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die bottel soen waarvan wysiginge soos Langnek-Kaatjie soen,
die mannetjie met die kurkhoed soen, ens. Vg1. De Bo, 45ab.
Ndl. in de fl es gezien hebben (Ndl. Wdb. III, 4539); Hd. nw;n
muss ,wicht zu tief in di e Flasche gucken (Wander, I, 1047).
Oor die a:fleiding van bottel kyk Tydskrif -vir Wetenskap e;n
Kuns, I, 67 vlgg.
AI bars die bottel,

d.i. dit moet gebeur, al kom wat ook in die weg. Waarskynlik by uitbreiding: ontstaan uit die segswyse al bars dit, waatuit al bars di e bottel met die allitererende b maklik kon ontwikkel. Vgl. Ndl. het moet buigen of barsten en Afr. buie
of bars.
In die botter val,

d.i. deur die geluk geseen wees, uit 'n armoedige toestand
plotseling in 'n atmosfeer van betreklike 1w eelde kom deur
middel van 'n huwelik of benoeming tot 'n belangriike betrekking of andersins. Met 'n lb ysmaak van afguns hoor 'n mens
dikwels: hy is met sy agterste in die batter ge-val. Vgl. Fri.
hja falt mei 't gat yn 'e buter (gezegd ·v an een meisje zonder
geld, dat een rijk huwelik doet) Dijkstra, Uit Frieslawds Volksle-ven, II, 298; Ndl. Wdb. Ill, I, 70I: hij is met zijn aars in
de bater ge-vallen; :Ndd. de mit 'n Ers in 't Botterfatt fallen is,
de sitt wek (.Eckart~.
Die botter sal braai,

d.i. die onreg sal openbaar word, die k·w aad sal hom wreek·.
Vir 'n verklaring kyk kurang.
Dit is botter op sy brood,

d.i. dit sterk hom in sy kwaad, of argument, of waan. Sinoniem dit is wat er op sy m eul; :Ndl. ·w·a ter op zijn mol'en.
Botter by die vis,

d .i. kontant betaling.
HI, 70I).

Goed bekend.

Ook :Ndl. (Ndl. Wdb.

Bottertande ulttrek,

d.i. brood sonder !hotter eet, en in die algemeen : minder
weelderig ·e et. By uitbreiding word ook geporaat 'Van melk-,
·zvyn- en -vr>ugtetande uittrek d.i. tevrede wees sonder die genot
van melk, wyn of vrugte. Fri. as der so feul kynders komme
mutte de wyntannen ut (wordt .het lg~in ,t alrijk, dan dient men
de wijntanden te laten trekken Dijkstra, Fri. Volksle-ven; de bot-
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tertanden zellen hem uitvallen, zijn lekkere dagen zijn -voorbij
(B<>ekng. 1295); zijne botertanden zijn u#gevalleJl! (Ndl. Wdb.
Ill, r, 719).
Botterkop

beteken dornoor; tog seker 'n vervorming von :Ndl. bottekop.
Hy sit altyd in die brand (hy brand altyd),

d.i. gedurig in geldgebrek verkeer. Ndl. in de brand zitten.
Vgl. die uitibreiding : sy agterste brand altyd. Hiermee in
werband staan
Brandarm,

d.i. so a.rm dat dit !brand, lbaie arm; vgl. brandmaer.
Brander

is 'n brief waarin 'n mens iemand aan sy skuld maan, · en
by uit!breiding die ronde waarheid se; (Ndl. Wdb. III, r, ro86:
brander, ernstige berisping; vgl. Ndl. brandbrief wat met
brander in lbetekenis ooreenstem en reeds sedert die r6de eeu
in oorspronklike hetekenis voorkom (St. I, 120); Hd. Brandbrief naas 1Bargoens Brander (St. I, 120).
lemand bredle maak,

d.i. iemand geweldig slaan, ook sy argument vernietig. Bredie
is 'n fyn smoorkos wat van verskillende groentesoorte soos
boontjies, toppe van lboerboontjies, water:blommetjies, ens. gemaak en met vet en uie gesmoor word; vandaar die gedagte:
fyn maak. Vgl. iemand w ors, frikkedel, kleingeld maak.
So lank as breed,

kyk bls. 250.
Hy het dit nie breed nie,

d.i. hy het nie meer as nodig is om van te lewe nie; Ndl.
het niet breed hebben. Breed in hier.d ie betekenis van ruim,
oorvloedig kom al in die r7de eeu .v oor (St. I, I2•I).
Breekspul,

d.i. 'n 'Wanordelikheid, 'n deurmekaar lboel. Spul is 'n wisselvorm van spel, vgl. sPele.t jie, speuletjie, sPulletjte. Vgl.
breekspel mak en, iets verstoren, doen mislukken (C. en V .,
r6r4) ; brekesp el, brek espel sP·elew ook Ndl.
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Anderman ae briawa (boaka) Ia duiatar om ta leas,

d.i. die oorsake rvan die onverklaarhare handelwyse van 'n
ander bly 'n geheim vir die oningewyde. Dikwels gehruik
ter verontslmldiging rvan 'n skylllbaar laakbare handelwyse en
wil se : as 'n mens al die motiewe en omstandighede wis,
sou jy sagter oordeel. Ndl. ee.n.s anders boeken zijn duister
te lezen (Ndl. Wdb. III, r, roo).
Die briak aandraai
1

lbeteken strenger optree, sy gesag meer laat gelde, ook: versigtiger wees met :g eldelike uitgawe. Briek is die ingeburgerde
Eng. brake wat die ou remskoen vervang het. Algemeen in
gebruik.
Sy dra die broek,

d.i. die vrou speel baas oor die man; Eng. she wants the
breeches (Haz. 348~; An twerps : de v·rouw draagt er de broek
(C. en V., 1617); 't Wijf he eft de broek aan (Tuinm. r, 92).
Hd. sie hat die Hasen an ( er den Rock) !by Wander, 2, 792.
Die uitdrukking reeds r6de-eeus (:De C. Gebr. rsg).
Dit sit nie In ay broek nie,

algemeen vir: nie hy magte wees nie; Von Wielligh, Huis en
Veld, g8.
Hy het te vinnig deur die broek gespring

word skertsend gese rvan iemand met 'n besonder kort broek.
Broek aanpaa,

d.i. slaan. By die aanpas .v an 'n 1broek word die hand herhaalde1ik daaroor heen gevrywe, rvandaar die uitdrukking.
Vgl. Nd . iemand een broek aawPassen, hem Jbeknorren (v.
Dale); iemand 'en broeksken pass en, hem streng berispen (C.
en V., 1617).
Hy kan nog nie broek vaamaak nie,

d.i. hy kan hom nog nie self aanklee nie, dus jong, onervare;
sinoniem hy kan nie bokkom braai :nie.
Broek losmaak

is 'n rverbloemde uitdrukking en sinoniem met bossies toe gaan.
Vgl. broell verbinde, opelyf he, deurstraling he en teenoor
kinders a (•WIW); laasgenoemde is eufemistiese verkorting van
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die bekende Idg. woo~d in die mond van volwassene teenoor
kinders, so in Gronings en Plat-!Duits nl . a douw.
Broekskeur hi (gaan),

d.i. met groot moeite of inspanning iets doen of ondergaan.
Ten grondslag le waarskynlik die gedagte aan iemand wat in
die veld 'Vlug 'Vir wilde diere of wat huUe agtervolg en wie se
.broek deur die dorings en takke oopgeskeur word. O.K. VI,
73'b : "Jij sal wel gehoor he hoe . . . . 'broekskeur dit soms
met ons :gaan, feral in tij.e fan droogte .. . . " O.K. IX, Junie,
9: " . . .. want een ding is seker, dat di jagters dit net lelik
lbroekskeur gehad h et, en di leeu dit ni minder smoor gekry
het ni.'·' Of moet ons di·e uitdrukking en sy :betekenis aflei
uit !Ndl. zijn broek aan iets scheuren, lbekaaid of met schade
van iets afkomen, er aan verliezen (Ndl. Wdb . III, r, 1467) ?
Hy sal dit nog op sy brood kry (van my),

d.i. ek sal nog met hom afreken, hom die waarheid se; ironies
gebruik; Ndl. iets op zijn brood krijgen, het als Yel'wijt te
horen krijgen (Ndl. Wdb. III, 1, I54'2).
Ole een se dood is die ander se brood,

d.i . deur die skade wat die een ly word die ander hevoordeel;
Ndl. de een zijn dood is de ander zijw brood (IV. Eeden, Studies
III, 2'1 7); reeds Tuinm. I, rr4; Fri. de iene syn skea is de oare
syn brea; Antwenps : den eenen zijn dood is den anderen zijn
brood, Fr. la mort de l'un fait 11i11re l'autre. J. (C. en V., r654).
Wiens brood men eat, diens woord men spreek,

d.i. 'n mens kies die party van hom van wie jy afhanklik is,
ook waar dit teen die eie oortuiging is. iDie uitdrukking word
by ons feitlik in sy Nederlandse vorm gabruik. Hd. 1ves Hrot
man isst, des Wort man spricht.
lemand se brood uit sy mond neem,

d.i. liemand 1b eroof van sy middele van bestaan; Ndl. iemand
het brood uit de mond neme-n (Ndl. Wdb. III, r, 1548); Hd.
einem das Brat 1101 dem Munde abschneiden (wegn;ehmen)
(Wander, 1,481). Eng. to take bread out of a Person's mouth
(Hyam . 62~.
Dit kan Jy op Jou brood smeer,

d.i. dit kan jy sluk, gese as 'n mens iemand iets onaange-
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naams toevoeg; Ndl. iemand iets
db. III, I, I542).

w

oP zijn brood gerven. (Ndl.

Mooi broodjies bak,

d .i. vleitaal gebruik, in iemand se guns probeer kom. "De
eigenlike betekenis is: nad.at men iemand iets onaangenaams
te slikken heeft gegeven, hem wat lekkers geven, om hem
weer goed te stemmen." Dit se Stoett, I, 127 in verband met
Ndl. zoete broodj~s bakken, wat ook geld van die Afrikaanse
uitdrukking, hoewel enigsins gewysig.
'N mens kan nle van brood aileen lewe nie (B).

Toe die Satan vir Jesus in die woestyn w.ou lbeweeg om die
stene in brode te verander, !Was die antwoord : "Er is gesdhreven: De mensch zal bij brood alleen niet leven, maar b1j alle
woord, dat door den mond Gods uitgaat.' 11 ) Jesus ihet bedoel
dat die geestelike lewe meer is as die stoflike. Die uitdrukking
wil se dat 'n mens nie gedurig met een soort werk kan besig
wees nie, maar dat afwisseling 'n noodsaaklikheid is. Zeeman,
ns; Hd. der Mewsch lebt mcht vom. Brot allein (iBiichm. 13}.
Die bruid is in die skult,
nou is die mool praatjies uit;

d.i. na die trou is die man minder galant. Die beefd van die
skuit in verband met die huwelik is oud en geerf. Ndl. als de
bruid is in de schuit, dan zij?t de :schO'On lieken:s uit (C. enV.
r62o). Reeds by Cats :
Als de bruyt is in 'de schuyt
Dan! is }t flicke-floyen uyt.
Kyk verder De C. Gebr. 215.
Buikvol vir ieta weea,

in die boogste mate sat van iets, daarvoor w alg; algemeen. Die
grammatiese gebruik van buik'Vol i:s Air. V:gl. Tyds . vir W etenskap en Kuns III, u6. Ndl. zi jn buik vol 'Van iets hebben
(Ndl . Wdb. III, 1740).
Die bul by die horinga vat (pak),

d.i. 'n moeilike taak met moed en durf aanpak; Schrijnen, II,
II4 : de koe bij de hare111S 'Vatten (Holland en Seeland); de koe
bij de harens vatten (V. Dale); Ndl. Wdb. VII, 929 : het kalf
bij de k·op vatten. Hd. den Stier bei den Hornern fassen
(;Wander, 4, 8:;7).
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c.
Die rondte van vader Cloete doen,

ten minste algemeen Vrysffi~ts vir: alma! groet in 'n geselskap
orals op die plaas rondgaan om na alles te kyk rondkuier b;
die bure, ens. Pieter Laurens Cloete was een ~n die regters
by die hofsittinge 'Van die "Swarte Ommegang". Von Wi·e lligh,
Huis en Veld, 13.
D.
Op hate daad,

d.i. terwyl die daad nog heet is, terwyl 'n mens nog besig is
met die daad, of·ook pas na volbragte daad. Ndl. oP heter da;ad,
en daarnaas ook oP de hete daad (Ndl. Wdb. III, 2, 2182); Hd.
auf frischer Tat. Vgl. op die daad; Ndl. op de daad.
lemand opdreun tot by oom DaantJia in die kalwerhok,

d.i. 'n goeie pak sla gee, ook figuurlik gebesig. Aan hierdie
uitdrukking, in die Vrystaat goed bekend, kan een of ander
voorval ten grondslag 1~.
Sll groete vir oom Daantjia

word dikwels gebruik as iemand 'n end wil maak aan 'n gesprek
waarin ,b y die onderwerp is van die spotlus van 'n ander. Die
persoonsnaam staan bier vir enige bejaarde persoon in die algemeen.
Dis tot daarnatoe,

d.i. dis goed, laat die saak berus, ons laat dit daar. Ndl. dat is
tot daaraantoe (v. Dale). Reeds r7de-eeus, rvgl. v. Vloten, 99:
Daxm, dat"s tot darentoe. Ook Zaans, Boekng. 127.
oaar kom dadels van,

ironiese verbloeming met die betekenis daar kom niks van nie,
dit sal op niks uitloop nie.
Dag

kom in verskeie figuurlike betekenisse voor, soos die volgende
uitdrukkinge aantoon : ·voor die dag kom (met; iets)., openbaar
maak; aan die daJglig kom, openbaar word; aan die dag le, toon;
oP sy ou dag, in sy ouderdom; 'n1 lekketr dag he, in aangena.~e,
geseende omstandighede verkeer; hy het sy beste dae gesten.,
nie meer jong nie, verslyt (ges~ van persone en sake); hy is nie
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-vandag se kinJd 11Jie, bejaard; die jonJgste dag, die oordeelsdag.
Kyk St., I, 133; Ndl. Wbd., III, 2212.
Elke dag hat genoeg, aan 8Yns self8 kwaad (B)

is letterlik oorgeneem uit :Matth. 6 :34 en is baie gewoon. To
Nederland heet dit elke dag heefb genoeg aan zijn eigl!'nl kwaad
volgens Zeeman, 132 en Laur. 71. Fr. a chaque jour suffitt sa
Peine; Eng. enough 'l1s to the day the e-vil thereof.
Dit verskil 8008 dag en nag;

Ndd. dat is as Nacht '1M!, Dag; Ndl. dat scheelt als dag erl! nacht
(V. Dale). Reeds 17de-eeus: och onse fan is zoo -veramdert,
als nacht en: dach (il\1oerkerken, 256).
Die dag break aan, ens.

In '\ erband met laat opstaan smorens hoor 'n mens die ryllliPie :
die dag breek aan,
dis tyd om op te staan:,
wat die ouer geslag in die mond gele word. Daarentee sou die
jonger geslag wat, rveral onder veranderde lewenstoestande,
smorens graag laat in bed bly' se :
.
die son kom op,
trek toe jou kop.
verag nie die dag van kleine dinge nie (B).

As 'n begin gemaak word met 'n onderneming wat min ondersteuning geniet, maar waarvan veel verwag word, dan gebruik
'n mens dikwels hierdie woorde wat afkomstig is van Zach .
4:10. Vgl. Zeeman, 132.
Die laa8te dar dae (B),

ontleen aan 2 Petr. 3 :3 en Hand. 2 : 17 en in letterlike sin gebruik deur mense wat, terwyl hul uitgaan van die Skrif, in die
hedendaagse wereldontwikkeling die end van aile dinge meen
te sien. :Maar die uitdrukking word ook skertsend toegepas op
een of ander komiese verskynsel van indiwiduele belang, byv.
as iemand wat nooit sy vriende besoek nie, heel ongemotiveerd
van sy lewensreel afwyk. Sin. die wereld is op sy end.
Douvoordag,

d.i. baie vroeg in die more, voor dagbreek; in die binneland
meestal dag-voord.ou. Albei direk uit vroeer Ndl. -voor dauw
-voor lkg, vaor dat~ 'V'OIOr dauw (Ndl. Wdb. III, 2, 2214). Ndl
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'VOOT dag en dauw; Rd. 'VOT Tag un.d Tau; Ndd. 'VOT Dau und
Dag (!Fritz Reuter, Ut m~ne Stromt:id, I, 12). Du Toit, Magrita
Prinslo: ". .
en oormorre, dou-foor-dag, moet ons di feld
laa t skeur."
Van Dan tQt Berseba (B),

ontleen aan r Kon. 4: 25, word af en toe gehoor vir deur d'ie
hele land. Dan was die noordelike en Berseba die suidelike
grensstad van Palestiena. Laur. 25.
·o anig

heteken (r) baie, erg, in hoe mate byv. danig groot, danig in
sy skik, ens.; (-2~ ingenome met, oordrewe vriendel[k: Gert
is danig met sy nuwe buurman; ook: partydig vir iemand byv.
die twee is danig vir mekaar, Ja n is dawig vir .s y swaer. Danig
is verkort uit dusdan.i g of sodanig (=van die aard, dergelik)
uit dusdaan + ig (soda.an + ig ) uit vroeer dusgedaan, ens.
(Ndl. Wdb. HI, 36 75). :D ie graadbeg rip onder (r) is Ndl. en
ook algemeen dialekties (C. en V. 329). Die betekenisse onder
(2) lhet in Afr. ontwikkel, byv. Gert is danig 'V'riendelik met sy
nuwe buurmar~ word Gert is danig met, ens. Daarnaas kon
danig ook regstreeks ontwikkel uit die betekenis erg in toepassing op 'n vriendelike verhouding.
Hy weet waar Dawid die wortel gegrawe (begrawe) het

word gese van iemand wat geslepe, op die lhoogte van sake is,
wat hom nie maklik aan die n eus sal laat lei nie; min of meer
gelyk aan hy is ouer as tien, Ndl. hy w eet zijn w eetje, Eng.
he kno'ws a thing or tw o. T en grondslag aan die uitdrukking
le die gedagte aan meerder kennis of vermoe, aan superioriteit,
geestelik of liggaamlik . As een seun die ander uitdaag om
te stoei,, of te hardloop of kragte te meet in watter opsig ook,
dan se hy : ek sal 'Vir jou wys waar Dawid die w ortel gegraw e het
en bedoel : ek sal vir jou oortuig dat ek jou meerdere is. In
Nederland lheet die uitdrukking hij we et waar A braham de
mosterd haalt. Die meeste verklaarders !het in hierdie Abraham
die Bybelse Abraham gesien en g·e meen dat die uitdrukking uit
die .Bybel a£komstig is. 'N sodanige verklaring berus op die
veronderstelling dat mosterd 'n vervorming is van mutserd,
brandhout. "Volgens Gen. 22 wu Izak door zijn vader Abraham Gode ten brandoffer worden gewijd, en vraagt hij, daar
hij alles voor de brandstapel geneed zi-e t : 'Hier is het vuur
en het hout, maar waar is .h et schaap ten :brandoffer ?' Al had
zijn vader hem met opzet onkundi:g gelaten van zijn vreselik

153

voornemen, van de 'mutserd' lb leek hij geheel op de hoogte
te zijn :" ')
In Nederlandse en Duitse dialekte egter kom
Bart, Bartel, Bert voor in plaas van Abraham. Daarnaas staan
uitdrukkinge met wyn, >bier, ens. lbyv. weten waar Bartel zijn
wijn tapt. [n tDuitsland gaan Luks ibier haal, of weet Bartel
waar om die mosterd te kry. Met die oog op hierdie uitdruk.kinge sowel as om ander redes meen Stoett dat ons hier glad
nie a.an 1Bybelse oorsprong moet dink nie, maar dat Abraham,
Bartel, ens. eenvoudig iemand in die algemeen aandui. In
die Afrikaanse uitdrukking js Dawid'2 ) eweneens 'n toevallige
naam om 'n persoon in die algemeen aan te dui, en het m.i.
niks met die BY'belse Dawid te doen nie, hoewel die Bylbelse
held maklik in die meeste se gedagte opkom.
Behalwe in
Suid...Afrika kom Dawid nog in Denemarke voor. Daar beet
d.rit : han veed, hvor David hemter OeUet') (hy weet waar
Dawid die !bier vandaan haal) . Oorerwing van een of ander
vorm van die spreekwoord met Dawid lyk my so •g oed as seker,
al was die koloniste uit Denemarke minimaal in getal, want
ons .kan nie weet in hoeverre Dawid vroeer verhreid was in
Europa nie. Daarentee beskou ek die wortelgrawe-motief as
Afrikaans, al is ook hierdie motief heel bekend in die Europese
volksgeloof. 4 ) In elk geval bet ons uitdrukking sy bestendiging en algemene verbreidheid in Suid-:Afriik:a te danke aan
die geloof aan die wortels van seker plante as toormiddel. iD it
bestaan vandag nog alhier onder hlanke, en was vroeer natuurlik algemeen . Sowel deur Sla mse as inboorlingdokters word
aan boomwortels 'n geheimsinnige towerkrag toegeskrywe. Om
iemand van 'n siekte te genees word 'byv. ook die raad gegee
dat 'n mens op ·•n 1bepaalde plek van die wortels van 'n lboom
of bossie moet uitgrawe ·w at dan volgens eienaardige voorskrifte moet aangewend word. Van die geloof aan die towerkrag van wortels is gelukkig gelbruik gemaak in Magr~ta
Prinslo. Weet iemand dus waar die tower>wortels uitgegrawe
of begrawe is, so is hy in besit van 'n geheim, weet dus alles
van 'n saak af, waaruit dan die idee van meerderheid in vergelyking met ander ontstaan. Von Wielligh, Jakob Platjie,
')

Heilderschee,

s.

Kyk Zeeman, 30; Laur. 36.

Sdho·n ke·n brinl&' di.e ui·tdru:kkin!g' in V1e.I'It>and met d a w 1 d >w o r t e 1 t j i e s, die eerste gedee1te waarvan Boslhoff (·b ls. 346)
aflei uit Hott. d a w e b. Dat d a w i d s· w or t e 1 tjies invloed
gehad het op die algemeenwording van ons uitdrukking, wil ek nie
betwis nie, hoewel di't ook moontlik is dat die spreekwoord vir di.e
ornstaan van d a w i d •s w o r t e 1 t j i e s verantw,oordeJ.ik was.
1
)
Vir lhie:rdie en der.gelik.e uitdrukkin.ge kyk Stoett, I, 16-17.
") De C. Volksge1. 84-85.
2)
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54: "As 'n man rwil baklei, wees klaar vir hom, en na hy die
eerste hou gegee het, of jou met 'n stok gedreig het, sprirug
dan onder sy lyf in en wys hom waar Dawid die wortel
begrawe het."
Dawid en .Jonathan (B).

Die troue :vriendskap tussen 'D awid en Jonathan het spreekwoordelik geword. 'twee houe vriende word genoem Dawid
en Jonathan, vgl. r Sam. r8: r, 3, 4; 2 Sam. r :·26, 27.
Dennekwaste aae,

'n skertsende verbloeming vir hard snark. By die deursae
van kwasagtig.e dennehout maak die saag 'n harde, onaangename geluid. Sinoniem hout, plar~ke, balke sae.
Derdemannetjie speel,

d.i. 'n verliefde paar met jou teenwoorcligheid hinder; baie
algemeen.
Hy het derma in ay kop,

gese van iemand met 'n goeie verstand; gehoor op Bloemfontein, maar ook elders in die Vrystaat bekend. Ndd. he hefft
Darmen in Stnem Bregenkoppe (Eckart, 74). Ook in vroeer
Ndl. vgl. Tuinm. Nalezing, 14 : hij heeft darmen in den kop.
Met die deur in die hula val,

eintlik : skielik, sonder om te klop 'n woning binnetree, sodat
die oopma.ak van die deur die eerste teken van aankoms is;
vandaar oor 'n saak begin praat sonder om eers daarop heen
te duie, sonder om die aangesprok,e ne daarop voor te lb erei;
vera! g.ebruik in verband met sake van 'n delikate aard. Sin.
met die h:ele mandjie patats 1!oor die da,g kom; vgl. die uitbreiding met deur en kosyn in die huis 1!al. Ndl. met de deur
iw huis 11allen; Hd. mit der Tur ins Haus fall en (D. Wtb., IV,
2, 642). Dit kom reeds voor by Tuinman r, 157.
Voor jou eie deur vee,

d.i. eers die eie foute ...-er:beter, voor jy met die vinger na 'n
ander wys; g.ewoonlik as v·e rwyt gebesig; Ndl. een ieder 1!ege
1!oor zijn eigen deur (Van Dale); Eng. sweep before your own
door (Haz., 361). Hd. ]eder hat zu fegen 11or seiner Tilr;
Ndd. en jeder jege fur sim:er Dare (Wander, I, 955); fr. si
chacun balaie de1!ant sa porte, toute la 'Ville sera nette (WanIn: Ndl. kom dit reeds by Servi1ius voor

der, I, 956).
(r6de eeu).
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As iemalld nie agter die deur etaan nie, sal hy •n ander ook nie
daar eoek nie,

d.i. wie hom aan een of ander kwaad skuldig :g:emaak het glo
graag, is dadelik bereid om aan te neem dat ander dieselfde
doen. Vetiborge kwaad word raak uitgedruk met agter die
deur staa.rv. Die uitdrukking word as teebeskuldiging, dikwels
skertsend, gelbruik as iemand vals 1beskuldig word. O.T. Sept.
rgo8, 4: "Mar hier geld mogelik 'n ander spreekwoord 'as iemand nie agter die deur gestaan het nie, dan sal hy 'n ander ook
nie daar soek nie'. '•' Vir oorsprongsterrein van Hd. man sucht
niemand hinter der Tur, 7ve.rvn man nicht selber dahinter ~e
steckt hat vet7Wys Borchardt bls. 477 na die wegkruipertjiespeel van kinders. ·Die idee van verborge kwaad vind ook
uitdrukking in Eng. to set his soul behind the door (use
falsehood and deceit) N.E.D., i.v. door. Hoewel die uitdrukking my nie in !Ndl. ibekend is nie, sal ons in Air. wel met 'n
geer.fde begrip te doen he.
lemand deurloop,

d.i. iemand slaan, met die nuanse van 'n ligte .kastyding. Die
beeld is vermoedelik afkomstig ...-an die gewoonte van die wyniboere om die jong opskietende lote van die wynstokke twee
of meer male te "top" d.i. af t e slaan met 'n lang metaalmes
of 'n skerp gesnyde rietstok . •D it geskied t·e rwyl die topper
tussen twee rye stokke heenloop, wat ook deurloop genoem
word. 'N uitdrukking soos onder die 1J oorslag deurloop wys
egter ook op 'n ander moontlike ontstaanswyse.
Deurmekaar,

d.i. vermeng, v·e rward en by oordrag: ylhoofdig, kranksinni:g.
Elkeen Is 'n dief in ey nerlng,

d .i. "ieder zoekt op slinksche rwijze voordeel met zijn beroep
te doen," Stoett, I, 143; Ndl. elk is een dief in zijn nering.
Hou maar dig,

d.i. hou die saak geheim; gelykbeduidend met Fr. entre nous;
Ndl. onder ons. Uitgangspunt vir die beeld is een of ander
voorwerp wat jy dig kan toesluit, vgl. Ndi. zo dicht als een
pot, en zich dicht houden (Ndl. Wdb. III, 2, 2498).
Dik vriende,

d.i. intieme vriende; IN dl. dikke 1Jrienden; Hd. dicke Freunde.
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Dik moet hier opgevat word in die betekenis groot Fr. gros
(St., I, 146); 'Vgl. 'Verder &hra. B.S. 324. D~eselfde ibetekenis
het dit in A•frikaans hy is dik daa.r (d.i. hy het intieme omgang met die ibetrokke persoon of persone, 'Vandaar ook ruml~
by 'n meisie), en in hulle is dik met mekaar.
Daar dlk in sit,

d.i. ryk wees; algemeen.

Ndl. er dik in zitten.

Dik wees vir iemand

beteken k'Waad wees vir iemand. Ndl. zich dik maken berus
op die 'Voorstelling van groot, opgeswel wees "•an woede, vgl.
ek kam bars, uit my vel spring; Ndl. uit zijn vel springen van
woede. Maar dik wees vir iemand herus op die voorsteHing
vol geeet wees (<vgl. ek is dik wat plat is vir ek het gewoeg,
ek heb so wel by maaltye), want gelyktydig met te se ek is
dik vir hom word die hand gewoonlik op die keel gesit met
die toevoeging tot hier toe om aan te toon dat 'n mens tot daar
vol is ten opsigt·e van die betrokke persoon, dat 'n mens dus
niks meer van hom sal verdra nie . Vgl. buikvol wees.
Deur dik en dun gaan,

d.i. deur alle moeilikhede heen 'n persoon of saak getrou bly;
eintlik: "door de modder, het slijk en de plassen gaan, langs
vuile, morsige wegen" (Weiland by St. I, 146). Ndl. door
dik en dun gaan; Hd. durch Dick und Dunn gehen.
Die een ding moat Jy doen en die ander nie nalaat nle (B),

'n vermaning wat 1baie gehoor word, na aanleiding van Jesus
se woorde teen die Fariseers gerig, Matth . 23: 23; Luk. I I :42.
Ndl. men kan het eewe doen en het andere niet Laten ('V. Dale~.
lemand disnis loop,

d.i. iemand ver oortref; <Bolands. In disnis het ons 'n vervorming van distance. Oorspronklik dus hardloop in- wedren.
Oor dit en dat (praat),

d.i. oor die een en ander, oor verskeie sake.
woordjie dat met aaruwysende betekenis.
(Ndl . Wdb . III, 2, 248o).

Hier leef nog die
Ndl. dit en dat

Geen doekies omdraai nle,

d.i. ronduit met die waarheid voor die dag kom sonder ver-
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ontskuldiginge te maak, eintlik geen doekies om die wond
draai nie. iNdl. er geen doekjes om winden; Limburgs ergens
doekjes omdraaiew (St. I, rso). Reeds r7de eeu (Harrell>.

I, 140).

.

As jy die dogter wil hil, moet Jy eers die moeder wen,

algemeen, en feitlik ook algemeen Europees,
Vro. 142.

kyk De C.

Die doel hellig die middele,

enige middel is geregverdig solang die doel goed is. Ndl.
het doel heiligt de middele.w (Ndl . Wdb. LII, 26g·5 ). Sou die
spreekwoord wat gewoonlik as motto aan die Jesuiete toegeskzywe word, en waarvoor ek geen vroee dokumentering in
Ndl. het nie, as later ontlening in ·A'fr. op te vat wees, deur
middel van kultuur of die boek dus? Oor die eerste verskyning van die gedagte in die filosofie kyk IBiichm. 43o-431.
Sagte dokters maak stinkende wonde,

d.i. 'n geneesheer wat nie skerp middels toepas, indien nodig,
by sy behandeling van wonde nie, kan di·e pasient veel eHende
en pyn op die hals haal; vandaar lby oordrag: halwe maatreels
doen meer kwaad as goed . Ndl. zachte meesters maken stin-kende wonden; Fri. seajte dokt ers meitse stjo1'vkende wounen;
17de-eeus (Harreb I, 282).
Dolverlief,

d.i . oormatig verlief sodat 'n mens jou aan gekheid skuldig
maak, vgl. oar die ore verlief. Ndl. dol 'IJerliefd (Ndl. Wdb.
III, 2, 2763).
Donkerwerk is konkelwerk,

d.i. waar 'n mens nie goed kan sien nie, moet die werk noodsaaklik sleg wees. Konk el b eteken hier knoei, sleg werk wat
ontwikkel .het uit die gedagte : in die geheim werk. Ndl.
konkele.w lbeteken o.a. · k-waadspreken, intrigeren (v. Dale).
soos ook in Afr.
Donkle,

uit Eng. donkey, ingeburger in Afr. Ten onr.egte geld die
donkie a,s tiepe van domheid. 'N dom persoon heet 'n donkie .
Van 'n donkie (esel) kan jy 'n skop verwag,

gebruik in verband met 'n onbeskaamde handelWYse of 'n
beledigende gedrag van iemand. Daarop word raak :g:eant-
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woord: ja, maar 'n donkie skop graag 'n 'Vark. Vgl. Ndl.
stoor u aan -het schoppen 'Van den ezel ·niet; het beest is niet
wijzer (Harreib. I, r89}.
Om die dood nie,

d.i. volstrek nie, geensins; eintlik weier om iets te doen al sou
die lewe daarvan afhang. GebTuik om 'n negatiewe besluit
krag by t e sit. rN dl. om de dood niet. Vir vroee aanhalinge
kyk Ndl. Wdb. III, 2832.
lemand die dood op die lyf ja,

d.i iemand groot laat skrik; algemeen.

Ndl. Wdb. VII, 122 .

Die dood is in die pot (B),

d.i. 'n beweging of onderneming het tot stilstand gekom, of
die pret van 'n geselskap het lbedaar. Hierdie gebruik verskil
ibaie van die oorspronklike lb etekenis van die woorde in 2 Kon.
4 :40. Ook so :g:ebruik in Ndl.; vgl. Ndl. Wdb. III, 2, 2836.
Hd. der Tod ist im Topfe (Wander, 4, 1230).
Die dood moat (altyd) 'n oorsaak hi,

gebruik wanneer iemand 'n flou ekskuus maak, omdat daar
so qikwels gissing is aangaande die ware re de van iemand se
dood. De dood moet een oorzaak heb ben (Tuinm. r, 314) .
Hd. de Dod 1vil 'n Orsak hebb en (Wander, 4, 1225).
Duisend dode sterwe,

oordrywend >ir: in groot angs verkeer.
sterven (Ndl . Wdb. III, 2834~

Ndl. duizend doden

So dood soos 'n mossie,

d.i. heeltemal dood, morsdood. Daar is geen logiese rede vir
die v·ergelyking met 'n dooi mossie nie. In Ndl. en Ndl.
dialekte word ook ander kleiner diersoorte as voorwerpe van
vergelyking ge!bruik, vgl. Ndl. zo dood als een pier; Vlaams
zo dood als een mus, muis, kieken. Moontlik lbepaal die verib eelding hom in hierdie gevalle by diere waarvan ons daeliks
dooies kan vind. Vrg l. Eng. as dead as a herring (Haz. 64).
Dood Is die mossie,

d .i. die lis is ontdek, dit is misluk; aileen skertsend gebruik.
Die voorstelling is wel afhanklik · van die voorafgaande uitdrukking. Algemeen.
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Liewer dood u uit die mode

word skertsend toegepas op iemand wat teen eike prys die
mode navolg. A.lgemeen. ·
Die een ee dood is die ander ae brood; kyk brood.
Wat nie dood maak nle, maak vet,

algemeen skertsend gese wanneer 'n mens iets eet wat nie
skoon is nie, of on'bekend is.
Doodgegooi wees (op •n meiaie),

algemeen bekend in Transvaal en Vrystaat vir erg verlief wees.
Die voorstelling sou wei gewees het: : sy hart sit, werp op die
meisie, terwyl dood·verlief voorbeeld was vir die versterkende
element. Hy ~"s tog dalk nie doodgegoi I geraak nie in die
stilligheid I op die Transvaalse ,t akhaar-noi? (Totius, Trekkerswee uitgawe 1916 bls. 14).
My doodkry is min,

reeds noeer a1gemeen bekend in letter-like sin, het 'n gevleuelde
woord geword met oordragtdike ;b etekenis deur die geibruik
wat Totius daarvan gemaak het in sy gedig "Die Besembos,"
die laaste in die obundel V erse by die M onumewt ( 1go8).
Doodmaak

word gese v·i r lig uitJblaas (die kers doodmaak) of afdru!k
(van elektriese lig) .
Voor dooimanadeur kom,

d.i. niemand tuis vind nie. Hiermee stem ooreen Ndl. aan
dovemans deur kloppen waarvoor ook vroeer voor een dood
mans deur (St. I, 159).
N iemand is so doof as wie nle wll hoor nie,

gese van iemand wat sy ore met opset sluit vir goeie raad of
skertsende spot. Eng. nione is so deaf as who will not hear
(Haz. 310) . Hd. es ist keiner so taub, als der nicht horen will
(Wander, 4, 1039).
• N dowe kwartel,

gese van 'n dowe mens, :vgl. Ndl. zo doof als een kwartel.
Stoett stel die volgende verklarin:g. voor I, 158 : "Daar de

160

kwartel tot de dieren behoort, welke, wanneer zij angstig
worden, stil op den grond ineengedoken blijven zitten, zoodat
men er wei op kan trappen, zonder dat zij zich <verroeren, of
een geweer vlak ibij ihen kan afschieten, zonder dat zij opvliegen, zooz.eer zijn ze door schrik en angst ibevangen, is bet niet
onmogelik, dat men hem voor doof heeft gehouden."
Dis nie vir dowe neute nie,

d.i. dis nie verniet nie maar met 'n doel om een of ander
voordeEOl te lb ehaal. Dowe neute=niks, kom <voor in Ndl.
er 'V'oor doo-ve nooten (n euten) bij zitten (Ndl. Wdb. III, 2.
2888).
Dl·t het jy aan geen dowe gesi nie,

d.i . van die aanlb od sal gebruik gemaak word, of ook: die
belediging sai onthou word. Vgl. :Ndl. dat hebt gij geen doo11e
gezon.gen (Welters, 8o).
Sy doppie het afgeklap,

d.i. hy bet sy hedreiging nie uitgevoer nie; eintlik die geweer
het gewei.er, die skoot is nie aige.-uur nie. By die model
geweer wat ,in swang was in die Voortrekkertyd en sclfs tot
na r88o word die kruit aangebrand deur die platslaan van 'n
koperdoppie. Nou kon dit gelbeur dat die doppie wel platgeslaan word sonder dat die kruit in brand vlie. Vandaar die
uitdrukking wat in dele van die Vrystaat tenminste nog bestaan. Dit is nie uit te maak of dit ooit algemeen was nie.
Skaars uit die dop wees,

d.i. jonk, onervare wees; eintlik pas gelbore. Die beeld is
ontleen aan die wyse waarop pluirrwee of voels gebore word.
AntJwerps: hij komt nog maar pas uit het ei (C. en V ., 1674);
Ndl. Wdb. II:I, 2, 3135: pas uit de dop komen .
'N dop steek ('n stywe dop steek),

d.i . te tVeel drink, misibruik maak van drank. Die werkvolk
drink uit 'n kalbasdop of anders uit 'n sogenaamde dop van
boring of blik. Vg l. dopst eker, mosdoppie, 'n ronde laphoed.
Eintlik : die dop in die mond steek.
Hy het in die dop gekyk,

d.i. onder invloed van drank wees.

Vgl. kan.
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lemand dophou,

d.i. fyn opl€t na iemand. Eintlik die dop hou terwyl 'n ander
inskink, 'n alledaagse voorval. Maar om vir iemand die dop
te hou, moet 'n mens fyn oplet dat dit nie oorloop nie, vandaar die uitdrukking. "Hoe die meissies hom aankyk en bou
ver hom dop,''' Reitz, Oorlogs en andere Gedichten, 37. In
die Vrystaat is dop gelyklbeduidend met dopemrnertjie, en
Pannevis lbeskrywe dophouer as "de persoon die de melkdop
vasthoudt."'
Doring,

A1gemeen is hy is 'nJ do11ing, jou daring I en wil ~ dat die
betrokke persoon iemand is op wie 'n mens kan reken, wat uitmunt in een of ander opsig. Kyk -biesiespol.
'N doring In die oog (B),

d.i. wat iemand se jaloesie gaande maak. As aan iemand se
mededinger, op watter gebied ook, een of ander voordeel te
beurt val, dan is dit vir hom 'n doritvg in die oog; vgl. Num.
33: 55; Josua 23 : 13. Op albei plekke word aan die Israeliete
voorgehou dat huiie die Kanaaniete uit die land moet wegdrywe anders sal huiie vir bul word tot "doornen in bunne
oogen. ;,, Ndl. een doorn in het oog; Hd. ein Darn im Aug~e.
Eer die pad vol dorings (dubbeltjies) word)

lbaie gelbruiklik onder kinders. As A dreig dat by die kwaad
deur B gedoen aan die lig sal bring, aan sy ouers of iemand,
wat oor huile albei gesteld is, bekend sal maak, dan ~ B uitdagend: loop se, eer die pad (paadjie) 'VOl dorings ( dubbeltjies) w ord, waarmee hy te kenne gee, dat hy nie bang is nie.
Eintlik loop dadelik voordat iets in die pad kom wat jou plan
V·e rydel.
'N daring in die vlees (B),

In 2 Kor . 12 :7 se Poulus: "!En opdat ik mij door de uitnemendheid der openibaringen niet zou verheffen, zoo is mij
gegeven een sche11pe doorn in het vleesch, namelijk een engel
des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij
niet zou verheffen." Die uitdrukking wil ~ 'n pynigende
liggaamlike klwaal of ook enig iets wat las en moeite veroorsaak. Ndl. iemand een doorn in het 'Vlees zijn. (Ndl. Wdb.

III, 2, 301·2).

Dorkas (B).

In Hand. 9 :36 word vermeld 'n sekere Dorkas, 'n 'Vrou "'\·ol
van goede werken en aalmoezen die zij deed.'·' Sy bet "rok-
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ken en kleederen'' gemaak (Hand. 9 : 39~. In Nederland beteken dit 'n liefdadige vrou of vrouevereniging, kyk Zeeman
r64; Herderschee 17; Laur. 6. In Suid~Afrika kom die naam
aileen voor in. Dorkashuis, Dorkasgestig, 'n liefdadige gestig
waarin hehoeftige ouvrouens versorg word. So 'n gestig het
vroeer in Wellington bestaan; nou is daar meer as een van di~
oord in Kaapstad.
Draad

kom voor in vetsk·eie uitdrukkinge. Daar kledingstowwe, ens.
met drade aanmekaargeweef word, praat 'n mens oordmgtelik
van die draad van 'n gesprek of verhaal, die leidende gedagte
wat die geheel aaneenskakel. Die lewensdraad is 'n klassieke
voorstelling; vandaar sy lew·e hang aan 'n draad (draadjie)
d.i. in lewensgevaar wees; 17de-eeus. Draadwerk word toegepas op iemand van 'n wispelturige geaardh{'id, wat deur allerlei invalle en eienaardighede die lewe vir sy medemense
moeilik maak. Van so iemand heet dit: hy het al te veel
draadwerk of meer uitgebreid : hy het al te veel draadwe11k in
sy kop . Von Wielligh, Jakob Platjie, 83 : "Julie lbolandse
volk is 'VOl droodwerk, ne ?"
Kort van draad,

d.i. kort gebonde wees. Die primere voorstelling was waarskynlik : ' n kort draad he by naaldwerk, dus nie instaat om
voort te werk nie, vandaar nie veel geduld he ni,e, gou lowaad
word.
lemand se laaste draad uittrek,

d.i. al sy klere uittrek, ook : deur bedrog van alles beroof.
Eintlik van al sy klere, en dan lby oordra:g van al sy lbesit
beroof. Draad beteken dus hier klere d.i. wat met drade geweef is; vgl. gee,n draad klere aan sy lyf he nie, geen droe
draad aan sy lyf he nie. Harrel>. II, V : hij heeft geern droogen draad aan zijn lijf.
Sy draad is geknlp,

d.i. deur sy mededinger om die hand van 'n meisie uit die veld
geslaan, ook meer algemeen toegepas op 'n mislukte plan. Die
beeld le voor die hand, terwyl die uitdrukking ook bei:nvloed kan
wees deur sy vlerke is geknip.
Nie sy draai kry nie,

d.i. nie tyd kry om te verrig wat 'n mens wou nie, nie tyd
om iemand te besoek nie; algemeen.
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Met •n draai loop,

d.i. oneerlik wees, bedriee Vgl. jakhalsdra.aie maak.
Driemaal ia 8keep8reg

word af en toe nog gehoor, en gebruik wanneer iemand iets vir
die derde maal doen. Die ou opvatting dat drie 'n heilige getal
is, skuil wel daarin. Die oorsprong is duister; vgl. De C. Gebr.
bls. 239-240. Ndl. driemaal is scheepsre'cht, ook met die toevoeging en eervmaal voor de knecht. Vgl. Ndd. dremaol is
Burrecht; dtremal i.s s!w Recht (Eckart, Ss).
So dronk 8008 'n eendjle,

d.i. erg dronk; gesuggereer deur die waggelende gang van die
eend; vgl. so drorvk s01os 'n hoender.
So dronk 8008 •n tol,

d.i. baie dronk; Ndl. zo dt.onken als e·en tol; Eng. as drunk as
a toP.
Dlt 8laan my dronk

beteken dit verbaas my in die hoogste mate; eintlik dit wek
by my so groot verwondering op dat ek daar dronk (duiselig)
van word. Die uitdrukking is baie algemeen en 'n mooi voorbeeld van praat by oordrywing.
Nog nie droog agter die ore nie,

d.i. jong en onbedrewe soos 'n pasgebore mens of dier; minagtend gebruik deur ouer mense teenoor jong menes of kinders wat
aanmatigend is of bulle uitlaat oor dinge waaroor hul nog geen
oordeel kan h~ nie. Ndl. hij is nog niet dr.oog: a.chter de ore;n;
Hd. ep ist nicht trocken hinter den Ohren (Wander, 4, 1329,.
lemand droog8it,

d.i. iemand se hand in die as slaan. Vgl. O.K. IV, r66.
Eintlik iemand van die geselskap van die meisie beroof sodat
dit vir hom droog en vervelig is; dus: laat dro·og. sit.
lemand uit die droom help,

d.i. ieroand nit sy vergissing of dwaling help. Die ontwikkeling
van die betekenis van droom tot dwaling1 verkeerde mening,
vergissing, wat voor die hand 1~, lyk vir my voldoende vir die
aanname dat die uitdrukking nie aan die Bybel ontleen is nie,
hoewel Zeeman en ander daaraan gedink het. Ndl. ierntllnd uit
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de droom he·lpen; Hd. einern aus dern'Traume he·l fen (iWander,
4 1 1296).
Drome is bedrog;

reeds r7de-eens, vgl. De C. Volksgel. 222.
Sy druiwe teiikom,

d.i. met iemand te doen kry wat jon meerdere is in watter opsig
ook; algemeen. Druiwe is hier plaasvervangend en verbloemend. Vgl. sy dreuning, kaii,wgs teekom.
Die druiwe is suur,

toegepas op iemand wat met minagting gewag maak van iets
wat hy graag sou wil he of geniet; ontleen aan die falbel van
Esopus waarvolgens die vos gese het dat die druirwe snnr was,
toe hy dit nie kon bykom nie. Ndl. de drui'Ven zijn zuur; Hd.
die Tra.uben sind saue·r; Eng. the graPes are sour. Harreb. II,
406: de drui'Vew zijn zuur, zei de 'V'OS, maar hij kon er niet bij.
Die drumpel trap,

d.i. 'n meisie baie besoek, vry; eintlik dikwels oor die drnmpel
rvan haar wooing loop. Vandaar die gebrniklike, nnttige raadgewing moenie te 'Veel oor jou buurman se drump el loop nie
om oorbodige verkeer tnssen bnnrmense te verhinder, omdat
daardenr die vrindskapsbetrekkinge dikwels skade ly. Om die
begrip van veelvnldige besoek nit te drnk word ook gese: (jy
kom so baie hier), die honde blaf wie eers meu 'Vir jou nie.
Vgl. Ndl. de drempel 71.1ordt glad. (Ndl. Wdb. III, 3285).
In die betekenis dikwels besoek by Teirl. i. v. zulle : iemands
zulle plat loopen; De Bo, I 248 : iemands zulle plat loopen.
'N druppel aan •n emmer water (B),

heel gebrniklike segswyse ontleen aan Jes. 40 :IS : "Ziet, de
volken zijn geacht als een drnppel van eenen emmer, en als
een stofje van de weegschaal . . .. ''en dni aan 'n onbednidendheid van stoflike of geestelike krag. So sal iemand wat bewns
is van sy geringe invloed, byv. se: wat beteken my bietjie
hnlp tog, ek is maar 'n drnppel aan 'n emmer water. Die twede
gedeelte van die aangehaalde tekswoorde is eweneens algemeen
gangbaar, vgl. stoffie . Ndl. 't is.--een druppel aan de emmer.
Op •n druppel water na mekaar lyk,

d.i. presies na mekaar lyk; Fr. ils se re·s semblen.t comme deux
gouttes d'eau. Ndl. zij gelijken elkander als twee druppels
water. Die Afr. vorm is te verklaar na analogie van oP 'n haa.r.
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In duie val

word ges~ as 'n plan of onderneming tot niet raak. Die beeld
is die van 'n vat waarvan die duie inmekaarval. Ndl. i111 duigt71i
valle111.
Duifie sonder gal,
ges~ van 'n goedgeaarde, onskuldige persoon, veral 'n vrou.
Volgens die volksmening het die duif geen gal nie, waardeur
'n wrewelige stemming of slegte humeur sou veroorsaak word
(St. I, 174).

Onder anderman se duiwe sklet

word toegepas op iemand wat 'n meisie die hof maak, van wie
'n mens kan aanneem of weet dat sy aan 'n ander behoort; ook
indring in 'n gebied wat aan 'n ander be'hoort. Ndl. onder e:en
anders duiven schieten. Vgl. i111 '11l a111der se kraal kom.
lets ult sy duim (vingers) suie,

d.i. 'n leuen vertel; Ndl. ~ets uit. zijn duim (of de 'V~111ger) zuigen. Is die beeld afkomstig van kinders wat aan bulle vingers
suie? Of wel van die gewoonte van bere? "Uit den poot zuig.en: dit drukt uit, iets Dij zich zelven verzinnen. 't Is ontleent aan de beeren, die, zo men verhaalt, aan hunnen poot
zuigen. Dus zegt men van de vertellingen der besjes, dat ze
die uit den spinrok halen" (Tuinman bij St. I, 177). Dieseifde
gedagte word met 'n ander beeld in Latyn uitgedruk: ex tua
officina (.Suringar, 127). Hd. Et-was aus den Fingern saugen
('W ander, 1, 1022); Moerkerken, 109: uyt heur Poot ghesoghen.
lemand onder die

~.ouim

hou (hll),

d.i. iemand in sy mag h~, baasspeel. Ndl. iemand onde·r de
duim heb-be111, Hd. einen unter dem Daumen halten,. Kyk St.
I, 175. N.E.D . un,der thumb.
Duim vashou vir iemand,

d.i. die beste vir iemand wens, besorg en bekommerd wees as
iemand hom aan 'n onderneming waag waarvan die uitslag twyfelagtig is. In ons eksamensiek land word die uitdrukking baie
ge'hoor gedurende die eksamentyd. Hd. ein:em den Daumen
halten word deur Schrader, BS. 391 vlgg, aan Latyn ontleen en
as 'n herinnering beskou aan die gladiatoregevegte by die ou
Romeine . As 'n gladiator op die grond gegooi word en hy sy
verwonding nie dodelik beskou nie, so kon hy die publiek om
genade smeek. Wil ~mlle hom geen genade .b ewys nie, dan
word die duim opgehou terwyl die ander vingers dig gesluit
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word, of die duim word na die bors gehou ( vertere PolZicem).
Wil hulle hom egter genade bevvys, so word die gebalde vuis
in die lug gehou, terwyl die duim deur die vier vingers vasgedruk word ( Pollicem Premere). Vandaar genade, guns bewys,
reeds spreekwoordelik by die Romeine. Hieruit sou die betek·e nis iemand heil, voorspoed toewens gemaklik kon ontwikkel.
Moontlik is dit 'n verklaring ook vir die Afrilmanse uitdrukking.
lets op sy duimpie ken,

d.i. iets volkome, grondig ken. Stoett, I, 176 bring die uitdrukking in verband met "Mnl. iet draeit op minen dume, ik
heb iets te beschikken, er over te zeggen, in mijne macht."
En vandaar: "in zijn macht hebben, geheel meester zijn,"
waaruit dan die betekenis grondig, noukeurig; Ndl. ie.ts op zijn
duimpje kenwero ( weten). Eerder dink ek aan die gewoonte
wat die meeste mense het, om met die wysvinger van die regter!hand op die duim van die linkerhand te druk as die hoofpunte van 'n argument begin opgenoem te word of 'n opsomming van watter aard ook gemaak word. By sodanige handeling is die duim uitgangspunt, staan 'by dus op die voorgrond
in die voorstelling, terwyl die vermoe om iets vlotw_eg te kan
opsom gelykstaan met iets goed, grondig ken.
'N man dulsend,

d.i. 'n man van hoogstaande karakter, van groot deugde; waarskynlik 'n navolging van 'n man honderd wat, nie soos Zeeman
meen van die Bybel afkomstig is nie, maar eenvoudig wil se :
een uit honderd, of uit honderd persone kry 'n mens net een man
met die hoedanighede. Dus 'n man duisert~d: uit duisend persone is daar net een wat met hom vergelyk kan word of gelykwaardig is aan hom.
Duisendmaal liewer,

dikwels gebruik by wyse van oorarywing; ook Ndl.
So bang soos die duiwel vir •n knapsak,

d.i. baie .b ang; vermoedelik ontleen aan 'n verhaal wat in
Vlaandere bekend is, volgens 'n meedeling in Die Brarn.dw·a g
van rs •M aart 1913. Kyk bls. ror.
So bang soos die duiwel vir •n soutsak

is vry algemeen bekend in die Vrystaat. Is dit 'n wysiging
van laasgenoemde uitdrukking of le hieraan ook 'n verhaal ten
grondslag?
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So bans soos die dulwel vir •n stypsteen.

In die distrik Ficksburg beet dit dat die duiwel, as hy 'n
dronk mens laat verongeluk, tot sy straf slypsteen moet draai.
lets dergel.iks is ook lbekend in die distrik Senekal. As 'n
dronk mens naamlik in die aand op reis g~n, dan se hul dat hy
sal verongeluk, waarop dan geantwoord word : nee, hy sal nie,
die duiwel &al hom help, anders moet hy (die duiwel) slypsteen draai. Dis duidelik dat hieraan eweneens 'n duiwelverhaal ten grondslag le. i[):ie uitdrukking is taamlik algemeen bekend.
Op sy duiwel kry,
d.i. sla kry. Hier is dui'<uel sinoniem met liggaam; ky:k De
Bo, 243, op zijnJen duivel krijgen (slagen krijgen); C. en

v.

1667.

Hy is 'n duiwel,

d.i. hy kan baie kiwaad, woedend word.
skeie tale.
Die duiwel in wees,

Algemeen in ver-

d.i. lbaie kwaad wees; eintlik die duiwel in hom he, van die
duirwel !b eheers word ; Ndl de duivel in hebben. Vergelyk Afr.
die hel in wees; 'Ndl. de hel in hebben. Verlbloeminge hiervan
is die hoenders, die boontjies in wees. K yk De Bo, 24;2. Van
den duv el inhebben, zeer k1uaad zijn (Joos, rg6}. Die duiwel
in wees stem sintakties ooreen met buikvol wees uit iNdl. de
buik vol hebben ( van iets). Toe die duiwel in toestandbegrip begin word, kon is i.p.v. he staan vgl. ek is of
het hanger.
Loop of die duiwel agter jou is I
word g·ese teen iemand wat in alle haas uitgestuur word om
'n boodskap of 'n dringende saak te verrig; eintlik loop met
die gedagte dat die duiwel jou wil inhaal, dus met groot spoed.
Loop en also! ge deJV duvel gezien hadt (Joos, rg6).
Hy ontslen geen duiwel en sy moer (maai) nie,

gese van 'n onverskrokke, ru persoon. Van Riebeek, Dagverhaal, I, 328 (onder datum 30/3/1654): die nae den duivel
noch syn moer en vragen. Hd. er schert sich weder um den;
T eufel noch um seine Grossmutter (Wander, 4, II22,; Ndl.
hij geejt om den drommel noch zijne moer (Harrcl>. I, I55ib);
hij vreest de;rv duivel noch zijne moer (Harrel>., I, r6slb) . Oor
die eerste verskyning van die grootmoeder van die duirwel in
die literatuur kyk Biichm. 91.
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Praat van die duiwel, dan is hy naby

word gese as iemand, van wie 'n mens p•aat of net gepraat
het, sy verskyning maak. Daar dit heel dikwels gebeur, is
die uitdrukking algemeen. Ganghaar is ook die gelyklbeduid ende, by Mansvelt 39 aangetekende uitdrukking praat -va111 die
duiwel, dan trap jy op sy stert. Vgl. Ndl. als men -van de
dui-vel sPreekt, dan is hij nabij; Hd. u•enn man -vom T eufel
spricht, sitzt er hinter der Tilr; wenn man -vom Fuchs schwatzt,
so sitzt er hinter der H ecke; wenn ma111 den Wolf nennt, so
kommt er gerennt; Fr. quand on parle du louP, on en "V _it la
queue (:SChra. B:S. I3 r); Eng. speak of the de-vil and he will
appear; Ndl. als men -van de dui-vel spreekt, dan trapt men op
zijn staart.
Ole duiwel sal Jou ry

is 'n lbaie gebruiklike lbedreiging of waarskuwing; eintlik jy
sal deur die duirwel geplaag, gepynig word. Die beeld stam
uit middeleeuse voorsteUinge; vgl. Wand-er, 4, nr6. Ndl. de
dui1Jel rijdt hem (Harreb. I, r643) .
Ledigheid is die duiwel se oorkussing,

d.i. as 'n mens niks te doen het nie, is 'n m-ens m.eer tot kwaad
g.eneig. Ndl. ledigheid is des 'dui1lels oorkussen (Ndl . Wdb.
XI, l 'I9) .
Hy is •n duiwel om te werk (loop), ens.

d.i. hy munt UJit 1b y die werk, loop, ens.

Kyk bls.

100.

Gee die duiwel wat hom toekom,

d .i. 'n mens moet ook die goei.e hoedanighede van 'n p.ersoon
erken vir wie jy anders geen goeie woord het nie, ook van jou
vyand. Lat. cuique suum; Eng. gi-ve the de-vil his due; Hd.
dem Teufel gib, was ihm gehort (Wander, 4, 1062).
Hoe meer die duiwel het, hoe meer wll hy hi,

veral gese van 'n geldsugtige. Ndl. ho e meer de drommel
heeft, hoe meer hij hebben wil (Harreb. I, nslb); Ndd. je
mehr de Dui-vel hiat, je mehr well 'e hewwe (Wand.er, 4, ro85}.
Dank Jou die duiwell

'n ligte, maar partykeer ook 'n emstige uitroep van afkeuring
of verontwaardiging wat tot inleiding dien vir 'n antwoord op
wat 'n mens net vemeem het. Eintlik : daarvoor is jou die
duirwel danklbaar.
Vgl. Hd. des Teufels Dank -verdienen
(Wander, 4, rn8); der Teufel soll ihm das danken (Wander,
4, III6) .
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Stille water, diepe grond,
onder loop die duiwel rond;

kyk water.
Duiwelsdood (iets doen),

d.i. ongeeweru1ard, in die ergste graad; algemeen. Vir 'n verklaring van die samestelling moet ons uitgaan van dood waarby duiwels analogies as versterkende element kom, terwyl die
gebeel dan diens doen as bepaling.
Die laaste dwaling is erger as die eerste (B),

ontleen rum Mattb. 27: 64 en toegepas op iemand wat in sy
poging om beter te doen 'n nog erger £out begaan. Laur. 99·
Reeds I7de-eeus : En nou is de leste dwaaling noch erger als
d'eerste (Moerkerken, 530) .
Dwara

dwarsbeteken teestrewend; vgl. Ndl.
dwa;rsdrijven,
bomen; vandaar 'n dwa:ts vent, iemand wat altyd anders
wil, wat sleg geb1.liiileurd is en onvrede veroorsaak.
Vgl.
dwarstrek (teewerk~ en dwarstrekker, d·warstrekkery.

E.
Een teen tien,

d.i. lbaie onwaarskynlik; wei ook Ndl. Die teenoorgestelde
biervan tien te en een, naas honderd, duisend tee.w een, ook
Ndl., vgl. Ndl. Wdb. III, 3801 en 17de-eeus, Van Vloten, II,
130; Eng. ten to one.
Hy het een te veel in,

d.i. lhy bet te !Veel gedrink.
veel inhe.

tBedoel is 'n ;g:las wyn, ens. te

Een-twee-drle

word gebruik in die sin van 'n oogwenk ;sinoniem is in 'n
kits, soos jy se : mes. Eintlik: so gou as jy een, twee, drie
kan tel. Die Brandwag 15 Jan. 1914 bls. 513a : "Piet was
een-twee-drie maar weer agter die skaap. ''' Vir vooiibeelde van
dieseHde gebruik kyk Ndl. Wdb. III, 38oo.
Hy kan nle eenbeentJie staan nie,

d.i. beskonke, dus nie instaat om op een 1been te staan nie;
algemeen. Dis opmerklik dat NdL men kan op een been wiet
lopen (gebesig "om, bij bet drinken van een glaasje, tot een
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tweedc aan te sporen" Harreb. I, 40) met afwykende voorstellingsinhoud ook by drink te pas kom (') . Die Afrikaanse
uitdrukking is seker uit veelvuldige skerts met beskonke persone voortgekom. Tog word in Ndl. ook gebruik in ver1band
met dronkenskap: op zijn benen niet kunnen staan (Ndl.
Wdb. II, 1307), rwaaruit die Afr. uitdrukking kon ontstaan het.
Een·atreep-deur,

d.i. sonder ophou, :gedurig; sinoniem een-stryk-deur. O.K.
IX, April, 9b: " .. .... wyl die lat maar eenstreep-deur- oer
myn hele tabernakel tegely.k heen fluit;"
Dis water op •n unci se rug,

gese van 'n berisping of vermaning wat sy doel mis. Dit vind
aansluiting !by Ndl. hij wil eene eend met wate11 begieten of
nat maken (Harrel>. I, 171) iby Wander, r, 823, aiwaar ook
Hd. Enten sterben nicht, w enn man sie mit Wasser begiesst.
(Die belofte (woorde) is goed), maar die eend II die eier,

d.i. die nakom rvan die belofte is onsek.er. Taamlik hekend
deur die land. Geerf; volgens Ndl. Wdb. (III, 382o) was dit
vroeer gewoon in Ndl.; kyk ald. vk 17de-·e euse lbewysplase.
Vgl. Moerkerken, 87: Ja, Jan, de woorden zijn goed; maer
d'Eenden leggen de Eyeren. Ook by Y. Dale : het zijnJ wel
mooie woorden, (zinspelin.g op w oerd, mannetjeseend), maar
de eenden leggen de eieren. In die Afrikaanse uitdrukking
wat ook in die meervoud gehoor word, is alle gevoel vir die
oorspronklike woordspelin:g noodwendig V·e dore gegaan. V gl.
Grosskopf, 'N Esau, 68 : "Ja, elkeen kan 'n plan maak .... ..
maar die makou le die eier." Vgl. ook die variasie: die plan
is goed, as die hen.wetjie.s maar die eiers le.
Eendrag maak mag,

wapenspr·e uk van die ou Transvaalse republiek; Ndl. eendracht
maakt macht. :Stoett lei die uitdrukking af van Lat. concordia
parvae res crescunt. Dikwels word daarby gevoeg: maar twe.edrag breek krag. Vgl. Cohen, 46: met twee hor~den doodden zij
den le euw.
(Ek sal jou slaan) dat Jy jou ma vir •n eendvoil aanaien,

'n bedreiging wat dikwels ook skertsend aangewend word.
') In Antwerp.s egter ook van ander dinge byv. "een tweeden
boterhaxn <te nemen," ens.
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Eintlik : ek sal j<JU slaan dat jy nie goed' kan sien nie, sodat jou
moeder vir jou na 'n eend lyk, 'n gedugte pak gee.
Eerlik het •n os geslag, en Fatsoenlik het hom opgevreet
word gese as 'n mens iemand se eerlikheid in twy.fel trek trots
'\·ersekeringe daaromtrent. Vg1. Vmom heeft een koe gestolen
(Tuinm. I, 58); Haneb. II, 417 : Eerlijk (of : Vroom) heejt
de koe gestolen. Die eerste g:e deelte is vry algemeen in A<fr.
Sy eersgeboortereg vir •n bord lensiesop verkoop,

d.i. versuim om van sy voorregte en regte gebruik te maak;
in ons tyd dikwels in venban~ gebring met die Alfrikaner se
veronagsaming van taal en tradiesies. Ontleen aan Gen. 25 : JI.
As dit waar Is, eet ek my hoed op

word gese as 'n mens t en voile oortuig is dat iets onwaar is;
eintlik : so oortuig wees van die onwaarheid dat 'n mens die
onmoontlike sal doen. Vgl. Ndl. zich laten lumgen, eweneens
'n oordrewe manier van uitdruk van die hoogste mate van
onsekerheid . Vgl. volgende Afrikaanse eedformules wat egter
losweg en maklik gebruik word: dan ben ek 'w boontjie, dan
kan my hand af'val, dan laat ek my kop a.fkap, dan kaw ek
dood1!al, dan eet ek 'n bees op, ens.
Eet wat JY wil, en ly wat daarop volg,
a~gemeen

gese in v·erlband met iemand wat moot oppas wat hy
eet. Gronings : eete-n wat man mag un lieden, wat der 1!01'
hart (Holst.) (Molema).
Eet wat gur is,
drink wat klaar is,
spreek wat waar is.

Hierdie spreuk is Nederlandse erfgoed, reeds weens klaar in
die sin van helder, rein, wat nie in Afrikaans gangbaar is nie.
Reeds -..oor Cats, maar ook by Cats (Harreb. I, 198).
Verandering van spys gee goele eetlus

word letterlik en figuurlik gebruik.
doet eten (V. Dale}.

Ndl. 1!erandering 'Van spys

Eie doen eie geen skade nie,

d.i. die eie .belange word sorgvuldig beskerm.
deit eegen ken Schaden (Wander, r, 771).

Ndd. Eegen
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lemand eien,

d.i. iemand herken, /by vlugtig

~Verbygaan

op stmat byv.

Op sy eie,

d.i. op eie rekening, selfstandig.
w owen. C. en V. r675.

Ndl. op zijn eigen gaan

Dit gee eienskap,

d.i. dit spreek vanself; eintlik: dis 'n eienskap varu die saak,
dis natuurlik, dit ~Volg vanself.
Vgl. Ndl. dat heeft geen
eigenschap, dat past niet (V. Dale).
Liewer •n halwe eier as 'n lei dop,

d .i. liewer iets as glad niks, al is dit minder as wat 'n mens
verwag het; Ndl. beter 'n halve ei dan een ledige dop.
Op elers loop,

d.i. langsaam, versigtig loop. Ndl. zij gaat also/ zij op eieren
gaat (V. Dale~. Antwerps: op eiere:n.. ,t rappen (C. en V.,
400); Eng. to tread upo11! eggs (Hyam. 128); Ndd. he geit, a.~
wenn he up Ei,gern geit (Berghaus, 410).
E.ksieperfeksie

is iemand wat lbesonder noukeurig is in al sy doen en late; gebruik as bnw. en snw.; 'n duidelike rymformasie. Vgl aterkapater, die begin van 'n uittelrympie, en verder vir die oorsprong van dergelike formasies Tydskrif vir Wetenskap en
Kuns, r, rrg--1·20.
In sy element wees

lbeteken hom tuis, op sy gemak ge>oel. " Element moet hier
worden opgevat als dat, wat voor het dierlijke !even onontbeerlijk is, vermoodelijk in toespeling op lucht en water, buiten
welke geen dier kan leven." Stoett, I, 19 1.
Ndl. in zijn
element zijn.
Op sy elf-en·dertigste,

d.i. langsaam; Ndl. op zijn elf eJV der,tigst. Deur Stoett ontleen
aan die wewershandJWerk, kyk I, 191-192.
Ter elfder ure (B),

d.i. op die laaste oomlblik; ontleen aan die gelykenis van die
arbeiders in die "wyngaard," Matth. 20: r-r6, sommige
waarvan kort voor die end van die werkdag, in die elfde uur
(~VYf uur in die namiddag} gehuur is. Kyk Zeeman, 463.
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E·lkeen se gouigheid (gougeid)

word ter verontskuldi:ging gese as iemand hom by 'n transaksie op slinkse manier bevoordeel het op koste van 'n ander.
Kyk Brummer, Die wortel 11an die Afrikaanse 11olkskarakter,
Ons La.11!d, r6 lA.ug. 1913, en verder bls. 27.
Die elmboog llg,

baie gebruhldik vir misbruik maak van sterke-drank; Fr.
le11er le coude. Reeds r7de-eeus in 'n verhand wat ook die
betekenis drink toelaat (Ndl. Wdb. i.v. ellenboog); Moerkerken, 509: wakker den elleboog te roeren, in deen of
dandere kroeg? Lig kan bein;vloed wees deur Fr. le11er. kyk
bls. 6g.
Aan die kortste end,

d.i. bedroe, ook by geestige woordewisseling die slegste daarvan afkom. Aan die langste end 1beteken die teenoorgestelde.
Die uitdrukking is bekend reeds in Middelnederlands, en volgens Stoett, I, r89 afkomstig uit 'n vroeer gewoonte om te
loot. Ndl. aan h et langste (of kortste) eind trekke11!; Hd. den
Kurzern ziehen.
Engels praat,

dikwels ,g ebruiklik, .hoewel nie al te algemeen nie, vir dronk. In
die Boland bekend en ten minste ook op plekke in die Vrystaat. Wanneer die Bolaudse gekleurde :geswawel is, lug hy
graag die halfdosyn Engelse woorde wat hy ken.
Erfgeld is swerfgeld,

d.i. geerfde gdd word in die reel verkwis, gaan dus verlore,
aan swerwe. Bedoel word dat kinders van ryk ouers wat self
nie gewerk het en die waarde van geld nie ken nie, dit maklik
kwytraak en verarm. Vgl. Hd. Erbgut Ver:derbgut (Wander,
r, 832). Die uitdrukking is vermoedelik ook Ndl.
Sonder erg,

d.i. sonder agterdog, onskuldig; Ndl. zonder erg.
wee diegene deur wie die ergernis kom (B)

word dikwels gehoor as verwyt teen iemand wat tot twis of
onaangenaamheid aanleiding: gegee het. Dis 'n byna woordelike herhaling van Jesus se waarskurwing in Matth. 18 : 7 :
"Wee dien mensch, door welken de ergernis komt."
Pas op, die esel (perd) sal praat (B)

word met duidelike sinspeling op Bileam se ondervinding
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(Num. 22: 22-2'3 ) waarsk:uwend g~ teen iemand wat 'n
ese1 of perd of ander trekdier mishandel. Hd. auch ein Esel
fragt : Warum schliigst du mich? (Wander, I, 854).
Esse gooi (maak)

beteken kort draaie, eintlik s..;yormige draaie maak.
Dis nie alles evangelle nie (B),

d..i. dis nie alles waar nie. Bva.ngelie word hier gebruik in
die sin van waarheid; vgl. Coloss. r : 5 : " ... door het woord
der waarheid, namelijk des evangelies." Ndl. zijn woord is
geenA evangelie; Hd. es ist nicht alles Evangelium, was die
Leute reden (Wander, I, 907).
Evaagealag (B),

die vroulike geslag; Ndl. een dochter Eva's,· Hd . Eva's Geschlecht (Wander, I, 906).

F.
Famielie wees so ver aoos van hler na Kafferland,

d.i. v·ef!Want wees in 'n :g raad wat nie maklik bereken kan
word nie. Van hier na Kafferland moet 'n groot afstand voorstel. Die uitdrukking het sy oorsprong ongetwyfeld in die
Westelike Provinsie .
Fariaeiir (B).

Fariseer, Fariseersgesig is ooie algemeen vir skynheilige. Op
verskeie .plekke vemvyt Jesus aan die " Farizeen " hulle geveinsdheid. Maar die slegte reputasie wat hierdie sekte aankleef, is te wyte aan die vreeslike strafrede van Jesus, wat in
Matth. 23 meegedeel word. Daar gebruik hy sewemaal die
WOO!'de : " W~ee u, gij skriftegeleerden en fafi'J.,<.en, gij geveinsden !"
Daarnaas kom in aanmerkin.g Luk. I2: I:
"Wac ht u zelven voor den zuurdeesem der farizeen, welke is
geveinsdheid."' Obk Ndl. 'N waterplas met 'n gat word 'n
Fariseer genoem, ook 'n klip wat onder sand skuil.
Vol flemiea weea,

d.i. vol aanstdlings, grille wees; algemeen.
Die oorsprong
van fiemies is duister. [)it sal wel dieselfde woord wees wat
Pannevis bedoel het toe hy neerskryf "fien, zelfivetbedding.'''
Weens algemene ver.breidheid is die uitdrukking sek<'r oud .
.;
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Vlaams feme ( feem) = ,h andigheid, slag, lyk my te gewestelik
om in aanmerking te kom, terwyl ook die ibctekenis bietjie
verwyderd is van ons woord syne, hoewel so 'n ontwikkeling
nie onmoontlik is nie. Aansluitin;g by femelen, fiemelen ook
NdJ., "zoetsappige en z,e urige pmaljes houden. Veelal met
de gedachte aan huichelachtigheid.'·' (Ndl. Wdb. III, 4430),
waat1by uit te gaan is van fiemel, gefiemel, eis verklaring van
die wegval van slot-l wat in Afrikaans nie gebeur nie (wei in
Eng. vgl. much, chime). 'N vermenging van (ge)fierriel en
Eng. full of whims lyk my nie uitgesluit nie.
Op sy fleur,

d.i. in die bloei van sy lewe. Kiliaen : in den fleur zijn, florere,
viger.e; V. Thile: in den fleur zijner jaren.
Sy flikkers maak,

d.i. 'n dame besonder opmerksaamheid ibetoon, hoflik van
gedrag wees, aanle. O.K. VIII, I20a: "Molik is dit oek mar
goed dat sy nou eers juis ·' n .bitji uit die weg is, anders sou
jy dalk niks by my kuier, mar net mar by haar jou flikkers
wil maak ...... "; O.K. IX, Aptil, r31b: "En jy had ni juis
nodig fer die twede maal daar te kom om te weet dat daar
gen kans is om jou flikkers te maak ni." Zijn flikkers slaan
by V. Thile as Suid-:Afrikaans aangegee, is my onb~end.
Flikker beteken oorspronklik: danssprong, luchtsprong bij
het dansen (Ndl. Wdb. III, 4552). In die sin nog gebruik
deur Reitz, Klaas Geswind en sy perd (in Twee en sestig uitgesogte Afrikaanse gedigte, bls. 43) : "Mar een daarvan 'n
bietjie dikker, maak so 'n uitgehaalde flikker ..... ."'' Vgl. ook
C. en V. 4·24: flikkers maken (in, die bet. "luchtsprong '·').
Na .iets flui.t ,

d.i. hoop opgee om iets terug te kry.
fluiten (V. Dale).

Ndl. daar kun-je naar

lets fluit-fluit doen,

d.i. iets sonder moeite, speel-speel doen, en by uitJbreiding
ook snel; vgl. O.K., VI, 131b .: "En daar trek myn stuk so
fluit fluit na die snippermandjie toe.'' Gaan fluit (urineed is
reeds in die r 7de eeu gewoon ( Stoett, I, 202).
FonteintJie, ek sal nie si, ek sal nie weer by jou water drink nie.

Dit word gese met die oog op 'n persoon van wie 'n mens
afhanklik wa:s en met wie 'n mens sy betrekkinge veribreek
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ihet. Vgl. Fr. il ne faut pas dire: ''Fontaine, je ne boirai
de ton eau." Effe anders in 'Duits, kyk bls. 6g.

Pa~

Fratse verkoop,

d.i. skerts; vgl. O.K., VI, 73b: " ...... want nou kan ons twe
ou maats mos langes di pa.d allerhande fratse ferkoop .... .. " Ndl.
fratsen=praratjes, grillen (v. Dale).
van iemand frlkkedel maak,

d.i. gedug slaan, eintlik fyn slaan . Vgl. 'Van iemand wors,
bredie, ens. maak. I.Boekenoogen : ik zel-je tot jrikke,dil slaan.

G.
Gal.

Die oordragtelike gebruik van gal in toepassing op die krarakter
of gemoedsgesteldheid van die mens is in verskeie tale hekend,
kyk St. I, 2o8. Galagtig is iemand wat 'n bitterheid of wrok
in sy siel omdra. Galbitter druk 'n hoe graad van bitterheid
uit, terwyl swartgallig, swa11tgalligheid 'betrekking het op 'n
neerslragtige, pessimistiese gemoedstemming.
Gamaliel (B).

Aan die voete van Gamaliel sit beteken die leerling wees van
'n 1b eroemde geleerde, soos die leermeester aan wie se voete
Poulus onderwys is, wel moet gewees het (Hand. 22 :3); kyk
Zeeman 206; Laur. 7; Harreb. , II, 397: hij heejt aan de
'l!oeten van Gamaliel gezeten.
Gamsgeslag (B),

of ook minder algemeen Kamsgeslag heet, met 'n bysmaak
van veragting, die kleurlinge. In Gen. 9: 25 vloek Noag sy
seun met hierdie rwoorde : "V·e rvloekt zij Kanaan, een knecht
der knechten zij hij zijnen hroederen:" Nou is in die populere ...-oorstelling hierdie woorde in verband gebring met die
feit dat die kleurlinge in Suid-A:frikra die anbeiders is van die
blanke, terwyl die donker huidskleur as die sigbare uitwerking
van vader Noag se venvioeking opge.vat is. Hebreeus cham
lbeteken swar:t. · V gl. interessante opmerkinge in verband hie.rmee Schra. Wundg. 88.
Ganse sonder vera soak

word di.k:Jwels gebruik vir besoek-afle op 'n dame met die oog
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op vry en trou; tenminste in Perel en omstreke hekend; vgl.
skape, beeste, eJVS. soek; hy wil ganse pluk.
)

Ganse aanja

word skertsend toegepas op 'n dronk mens wat been en weer
oor die pad slinger, soos iemand wat gause aanja. Vgl. die
variante: hy ja skape, bokke aan; Fri . hy het in bok oan 't
tou; Eng. he is dri-ving turkeys to market (Haz. 174}.
Ongenooide gaste moet agter die deur staan

word aileen skertsend gelbruik; Ndl. owgenode gasten ze1t men
buiten de deur') (ook ach.ter de deur), St. I, 210. Vgl. die
A'frikaanse rymende uitibreiding :
ongenooide gaste
hoort agter deure en kaste.
Vgl. Tuinm. II, 33 : die ongenood ten ho-ve komt, zit achter
de deur. Ndd. unbedene Gas.te settet man achter 'n Fu'rheerd
(Holstein}, achter de Dar (Bremen).
lemand 'n gat in die kop praat,

d.i. iemand deur oortuigende argumente tot 'n ander sienswyse
oorhaal; algemeen.
'N gat lieg, eet, ens.

d.i . uitermatig lieg, eet, ens; gelykbeduidend is hou in 'n hou
eet, ook 'n sloot eet; vgl. Mansv. 48. 'N gat in die dag slaap
is ook Ndl. Uit 'r11 hou slaan ontwikkel die begrip: hard1 erg;
rvandaar 'n hou eet, ens.
By die gat ar,
d.i. skaars, amper nie, na.e lskraap; Fri. dat is by 't gat

of.

Kort gebakend,

algemeen tA.fr. vir opvlieend, driftig; uit Ndl. heet gebakerd
wat op volksg:eloof :b erus (Ndl. Wdb. i _.\· . bakeren) onder invloed van uitdrukkinge soos kort gebonde (Ndl. kort aangebonden), kort -van draad; of direk uit Ndl. kort gebakerd.
Gebakend is v•e rvorm uit gebakerd toe laasgenoemde nie meer
verstaan is nie, en wel onder bygedagte aan baken.
1
)
Laurillar;d 65 dink aan Bybelse oorsprong en wel aan die
gdykenis van die g·e nooide gaste, Matth. 22 :2-13.
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Gedaan;

oordragtelik toegepas op persone en diere in die betekenis afgeleef, afgemat. I emand is gedaan as sy kragte hom begewe
weens ouderdom, siekte of oormatige inspanning. Verder toegepas op eetware om aan te dui da:t dit verbruik is, byv. die
ar.tappels is gedaan; ook van 'n uitgedi·e nde artiekel gese, byw.
'n stoel, bank, wa, ens. Vgl. De C. Vro I7: Gedaan met
Kaatje (''<!:Is uit; er is niets meer aan te doen~; Ndl. Wdb. III,
27·2 8--29. Die A!frikaan$€ gebruik wys verder sintaktiese en
tbetekenisui fureiding.
Die geelpak (geelbaadJie) aanhl,

is algemeen vir jaloers wees weens die algemeen gangibare
assosiasie van jaloersheid met geel, waat1by egter oorspronklik
rein geel nie in a:anmerking kom nie; kyk Utitz, Grundzugp,
der iisthetischen Farbenlehre, rg.
Soos •n gees lyk,

a.t. maer en vervalle ly;k; Ndl. er uitzien als een geest (Ndl.
Wdb. IV, 725).
Die gees ia gewillig maar die vlees is swak (B)

word di~els gese in v.et1band met goeie >oornemens wat 'n
mens nie .k an of kon verwesenlik ni.e, of om as verontskuldiging te dien . Jesus het hierdie woorde gebruik in die hof van
Gethsemane teen sy slaapt>evange disiepels. Vtgl. Matth. 26:
4r : '' Waakt en :bidt, opdat gij niet in verzoeking komt : de
geest is wel gewillig, maar het vleesch is z,wak.''' Ndl. de
geest is gewillig, maar het 'Vlees is zwak (Ndl. Wdb. IV, 7d8).
VanW8,1U' Geha,eie? (B)

word sker·t send gese as iemand onverwags sy verskyning maak
of as jy iemand onver:wags teekom.
DQt vorm dan die in1eidende woord van die gesprek. Of daar ooit nog aan die
Bybelse verhaal gedink word, val te betwyfel. Elisa het die
vraag gest·e l (2 Kon. 5: 25) a:an sy kneg, toe hy tuiskom met
'n onskuld~ge gesig nadat hy die Sierier agternageloop en onwettiglik geskenke ontvang het.
·
Met iemand die gek skeer,

Ndl. met iemand de gek scheren. Vir oorsprong en betekenisontwikkeling kyk St. I, 2r9. Trots Kiliaen se den Gheck
spelenJ en D~ IBo: scheren (in die betekenis spelen) wys die
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n.eer geibruiklike die gek speel (naas die lelike die fool speel)
in :Mr. na illJVloed van Eng, to play the fool; kyk bls. 72. O.K.
VI, 73ib: "Dirk en ek was net in ons knoppies toen ons fan
di plan hoor, want nou kan ons ......met meer as een wat ons
ontmoet 'n bitji di gek skeer as daar kans toe mog wee:s."
lemand vir gek hou,

eintlik : iemand as 'n gek pehandel; Ndl. iemand ·voor de gek
houden; Cachet,S.D., 71 : "hoor julie nie, dat hy ons ver-gek
hou nie ?"
Gek wees na lets (iemand),

d.i. veel van iets of iemand hou. Ndl. Wdb., IV, 931: gek
zijn op of naar iemand, smoorlijk op iemand verliefd zijn.
Aile gekheid op •n end,

d.i. alle grappe opsy, met erns aan die werk gaan; sinon;iem
alle malligheid, sPeletjies, grappies op 'n end; alle grappies oP
'n stokkie; Ndl. alle grapjes op een stokje, alle gekheid op
een: stokje. Met stokkie is dan oorspronklik bedoel die stok
van die nar; die uitdruklring is dus ontstaan as '' eene vermaning tot den gek of nar gericht om zijne dwaasheden voor
zich te houden ..... :" (Ndl. Wdb. IV, 955 en 1013,.
In iets gekonfyt wees,

d.i. volkome vertroud met iets wees, 'n saak grondig ken.
Ndl. in iets gekonfijt zijn het veral 'n ongunstige betekenis;
vgl. Merimee, La Chronique du Regne de Charles IX bls. 98:
"C'est un gaillard qui est tout confit en malices."·' Konfyt
uit Fr. confit verlede deelwoord van confire, inle; gekonfyt beteken dus ingele (van. vrugte), deurtrokke, vandaar '\"e.r troud,
gron<hgi bekend met. Reeds by Vondel, Pascha vs. 243 : "wie
heeft toch geconfijt zijn milde tong schoontalig?'' Vgl. van
Effen, Spectator (uitg. Stellwag.en}, bls. 43: "In 't uivgaan
van 't Collegie, of in een wandeling vin:d hij wel haast enige
Schoolmakkers, di·e reeds in 't Academisch leven geconfijrt en
ingezuld, door hunne bedreveniheid in staat zijn om hem tot
Leidsmannen te strekken .'" Malan, Boer en Barbaar, 1e uitg.
bls. 137 : "gekomfyt in die fynste krygslis en taktiek/''
Die gelag betaal,

d.i. "de straf van anderen dragen, boeten, hetzij voor hetgeen
men met anderen misdr·even heeft, hetzij voor datgene waaraan alleen anderen schuld hebben, en wel zoo dat deze vrij-
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blijven. ''' Stoett, I, 2'24.
Onder gelag word verstaan die
koste van die totale vertering in 'n herberg; gelag hang saam
met Ndl. liggen, eintlik: geliggen, saamH~ (ooamsit).
Vgl.
drinkgelag; Hd. Gelage, Trinkgelage. Ndl. het gelag betalen.
Ole geld groei nie op my rug nie,

d.i. ek verdien my geld swaar; gebesig wanneer iemand in
verset wil kom teen onnodige uitgaJWes; algemeen. Ndl. het
geld groeit me niet op de rug; Boekntg. II9 I : je moet niet
denken dat 't geld me bij de r.ug op wast; C. en V. 463;
Ndl. Wdb. IV, 1062.
VIr kwaad geld rondloop,

d.i. 'n nuttelose l·ewe lei, sy tyd met rondslenter v.e rkwis; daar
is altyd 'n bY'gedagt·e aan kwaad doen. Kw·aad geld ib eteken
eintlik slegte munrt:, maar ook onkoste, skuld vgl. De C. Gebr.
305; De Bo, 518; St. I, 2·27. In die A.rfr. geibruik is die voorstelling: afgeslyte munt (dus nutteloos) waaruit die teenswoordige betekenis ook kon ontrwikkel het, waarskynlik verdring deur die begrip : kwaad (verkeerheid); dus rondloop om
~waad te doen.
Geld wat stom is, maak reg wat krom is,

gese van iemand wat nie v.eel beteken of geen goeie karakter
het nie, maar w:at weens sy rykdom in aansi·en is. Ndl. Wdb.
IV, 1063 : geld dat stom is, maakt recht dat krom is en sneeg
dat dom is; Ndd. dat Geld, w11;t stumm is, makt l=ik wat
krumm is (Eckart); vergelyk daarentee Hd. das Geld macht
stumm und Gerades krumm {Wander I, 1474). Reeds 17deeeus; kyk bls. 88.
Sy geld pia vir hom,

g'ese van iemand wat sy geld aan skynbaar oortollige dingP
bestee. Algemeen.
vir geen geld ter wereld nie,

d.i . vir geen prys nie, .hoegenaamd nie ; Ndl. voor geen geld
ter wereld.
Geld regeer die w&reld,

Ndl. geld beheert de wereld; Hd. Geld regiert die Welt.
in Latyn. en Grieks (Suringar, 307).

Reeds

Vrindelikheid kos nle geld nie;

Ndl. goede woorden kos,t en geen geld (Ndl. Wdb. IV, 1059}.
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'N mens moet leerg,eld betaal; kyk skOiC)I,geld,
Geleentheid gee geneentheid,

d.i. die geleentheid bring die liefde tot stand tussen jongetjie
en meisie; in hierdie betekenis dus identies met Ndl. gelegenheid maakt genegenheid wat, hoewel eers laat in Ndl. opgeteken, tog seker 1geerf is in Afr. Maar die spreekwoord beteken ook in Al£,r. dieselfde as geleewtheid maak die dief ( d.i.
die omstandighede gee aanleiding tot steel); Ndl. de gelegenheid maakt de dief, reeds r7de-eeus.
Hoe geleerder, hoe verkeerder

word veragtelik gebesig van 'n geleerde persoon wat gebrek
rum goeie smaak of kennis van die gewone dinge openibaar, of

wie se gedrag laaklbaarder is as 'n gewone mens syn. Ndl.
hoe geleerder, hoe 'Verkeerder reeds 'by Tuinman 1, 202; Ndl.
Wdb. IV, 1099.
Ook in die gelid wees,

g:ese van kinders of jongmense wat hul in die geselskap 'lian

ouer mense 1bevind. Gelid beteken hier 'n aaneengeslote ry,
dus saam in die geselskap.
Meer geluk as wysheld

word tergend gese vir iemand wat knapper as gewoonlik iets
reggekry het, dikwels by die spel; of w.at ternouernood aan 'n
ongeluk ontkom het; of wat voordeel behaal het by 'n onderneming sonder dat eie !berekening of toedoen daartoe bygedra
het; algemeen in gebruik. Ndl. het is meer geluk dan wijs. heid (Ndl. Wdb. IV, 1292}. Hd. er hat mehr glUcks als
Verstand (Witz) (Wander, r, 1772} .
Jy kan van geluk praat,

d.i . jy het rede om hly te wees, gese met die oog op onheil
wat die persoon kon getref het of op sy welstand. Ndl. 'Van'
geluk mogen spreken (Ndl. Wdb. IV, 1292}.
Daar Is altyd geluk by 'n ongeluk,

uiters algemeen as trooswoord by teenspoed; Ndl. een geluk
bij een ongeluk (Welters, 86); er is geen ongeluk zo groat, of
er is ook nog een geluk bij (Harreb. I, 226}.
Geluksvoiil,

d.i. iemand wat in al sy ondernemin•g e slaag.

Voel word hier
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toegepas op persone, 'Vgl. tron'k'Voel uit Eng. gaolbird, sPo.t'Voel. NdL geluks'V·agel; Hd. Glilcks'Vogel. Die uitdrukking
word in veriband gebring met volksgeloof (De C. V alksgel. II2).
So gemaak en so laat etaan,

gese van 'n sleggemanierde persoon of van iemand met eienaardi.ge maniere. Vgl. Tuinm. II, go: hij i:s zoo gemaakt,
hij moet zoo 'Versleten zijn (van 'n styiihoofdige).
Genadebrood eat,

gese 'Van 'n ou bediende of trekdier wat sag behandel word,
heel min of glad geen diens v·e rrig ·d r sy beloning nie. Ndl.
het genadebrood eten. Von Wielligh, Jakob Pla.tje, II : "En
mag on,s hier ·' n stukkie genadebrood eet.''' Hd. das Gnadenbrot erhalten.
Sy gesangetjie (liedjie) is uit,

d.i. sy rol is uitgespeel; hy het geen invloed meer nie. Hierdie g;ebruik van lied(jie) vdr 'n ,p ersoon s.e dade is 17de-eeus,
kyk Ndl. Wdb. XIII, 2037, en aldaar het liedje is uit,
't is gedaan.
Gaskore wees,

lbyv. hy is so geskore sonder sy jas, d.i. hy staan ongerief uit
sonder sy jas; reeds Tuinm. Nalezing, 32: hij is daarmee geschooren ('Verlegen, geplaagt'. Dit is wei dieselfde as Ndl.
geschoren zijn, altyd in ongunstige sin gebruik (Ndl. Wdb.
IV, 1738') en ald. in ver1band gebring met den gek scheren,
d'llS "geschoren zijn of zitten , soos 'n gek, met beinvloeding
egter van geschoren=gest·eld, gescha-p en, uit scheren, ordenen,
reg.elen.
Geslepe weea,

d.i. slim, met 'n ongunstige !bysmaak. -Die werking slyp word
hier toegepas op die harsings, kyk St. I, 234.
Gesond soos •n via in die water,

baie gebruiklike uitdrukking.
wie ein Fisch im Wasser.

Vgl. St. I, 242.

Hd. Gesund

Gesondhaid in die rondheid I

'n skertsende, rymende uitbr·e iding van die gewone drinkspreuk geson:dheid ! -Daaraan word nog toegevoeg : en al die
mooi meisies in die blomtyd (blomtuin); so met blomtuin o.a.
by Van Bruggen, Teleurgestel, n6.
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Die gewente maak die gewoonte,

identies in betekeni& met gewoonte is >n twede natuur. Reeds
in Mnl. is gewentte=gewoonte, terwyl dit aileen nog in vermelde uitdruk.king 'bestaan in Air. Die humoristies gelbruilcle
uitdrukking kon ontstaan het as produk van opsetlike woordspeling, of in die mond van iemand vir wie gew·ente 'n ander
gevoelswaarde as ge·woonte gehad het.
Gewete (B).

Dit uitdrukking rei.w gewete vind ons in 2 Tim. I : 3; I Tim.
3 : 9· Ook goeie gewete kom voor in Hand. 23: I; I Tim. I:
5, I9; Hebr. 13 : I8. Albei uitdrukkinge het ongetwyfeld
J?Yibelse oorsprong. Ook die Heemde woord konsensie wat
vroeer veel meer gelbruiklik was, maar meer en meer deur
gewete verdring word, stam uit die Bybel. In die nuwer
uitgawes &taan geweten waar vroeer conscientie gebruik is.
Van 'n gewetenlose mens word gese dat sy gew·ete toegeskroei
is> of nog meer di}Qwels sy gewete is met >n brandyster toegeskroei na aanleiding van I fim. 4: 2: "heblbende hun
eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid." Vgl.
Cachet, S.D. IOS: "Willem syn gewete was nog nie so toegeskroei nie of hy voel wel dat oom Andries gelyk had, maar
erken wou hy nie. ,,,
Gewoii en te lig bevonde (B).

Hierdie woorde word gebesig ,t en opsigte van iemand wat nie
'n mor·ele toets kon deurstaan nie en is ontleen aan Dan. 5 : 27,
waar die raaiselagtige skrif aan die muur aldus vertaal word.
In Afrikaans hoor jy ook geweeg en te Zig bevind. Ndl. gewogen maar te licht bevonden Laur. so.
Gewoonte is die twede natuur;

Ndl. de gewoonte is een tweede natuur.

Kyk St. I, 241.

Glerigheid is die wortel van aile kwaad (B)

is 'n wysiging van de geldgierigheid is een wortel v·an alle
k waad (r Tim. 6: ro). Ndl. Wdb. LV, 2303.
Ek is nle van gister nie (B),

d.i. ek is ervare, op die hoog;te van sake. In Job 8 : 9 staan :
"Wij zijn van gisteren en weten niets.''' Ndl. hij is niet van
gisteren. Vgl. die skertsende Afrikaanse wysiging ek is wie
vandag se kind nie.
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lemand in 'n glaaskas sit

word skertsend gese van iemand wat fyn is en altyd kla; eintlik wegbere soos breekgoed wat in die glaaskas kom. Wij
zullen u in e glazen kasken zetten (C. en V. 1722}.
As 'n mens in 'n glaashuis woon, moet jy nie met klippe gooi nte;
kyk huis.
was jou pa •n glasmaker'l

gese teen iemand wat 'n ander se gesig lbelemmer; heel gewoon.
Laat gly

beteken rweghardloop, '\erdwyn. Sinonieme is die takke in,
die takke insit, laat sPaander, laat skeur, laat sPat, laat trap;
kyk Mansv. 52.
Ly of gly

is dde naam van 'n speletije wat :b y 'n gemengde geselskap
van jongetjies en meisies baie populer is. HuHe sit paar-paar
in 'n kring, te!lWyl een jongetjie in die middel staan en die
sittende jongetjies vra of bulle welgeplaas is. Is iemand nie
met sy plek tevrede n~e, dan dui hy die jongetjie aan met wie
by plek sou wil ;ruil. :Die aarugeduide persoon word nou gevra
of by sy plek naas die meisie aan die ander wil afstaan met die
woorde ly of gly? Natuurlik is hy nooit tevrede om sy plek
af te staan nie maar ibcreid om te ly , en dan deel die vraer of
leier van die speletjie soveel houe met 'n geknoopte sakdoek
urit as verlang mag word deur die eiser.
Ver van jou goed, naby jou akade,

d.i. 'n mens word benadeel as jy jou besitting nie gedurig
bewaak nie; skertsend toegepas op verlidde rpersone wat van
mekaar verwyderd is. Vriend des Volks, 2 Sept. 1913; Fri.
fier fen h11s hein by syn skea; reeds 17de-eeus; kyk bls. 88.
Goeie weet

word gese as ·'n mens op '' n vraag geen antwoord kan gee nie.
Goeie is ongetwY'feld 'n verbloeming 'Vir God; ovgl. nugter wee.t,
die duiwel weet, die hemel weet alle en.
Goedkoop is duurkoop,

d.i. dit is ·b eter om egte waar te koop al kos dit ook duurder;
algemeen; ook Ndl.
Sou ons die goeie ontvang, en nie die kwade nie'l

algemeen in rgebruik as trooswoord onder lbeproewing; ook
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skertsend gelbruik; ontleen aan Job. 2 : ro. Vgl. Ndl. wie het
goede wil genieten, moe.t het kwade niet verdrieten; (Harreb.
I, 46I,.
Goliat (B).

Dis ':w reus Goliat of 'n Goliat, gese van iemand met groot
liggaams'bou. Vir dergelike gelbruik in Ndl. kyk Zeeman, 251
en Ndl. Wdb. V, 391.
Die gort is gaar

beteken die poppe is aan die dans, die toom is ontvlam; eintlik kook totdat die gort gaar is, totdat die geduld ophou en
'n mens toomig word. Boekng. het gort is gaar·; Ndl. Wdb.
V, 449: daar is de kart gaar; .Ndd. nu sind de Giirte gaar,
met ander betekenis.
Dis nie alias goud wat blink nie,

d.i. die uiterlike skyn !bedrieg; 'Ndl. het is al geen gaud, 1Vtllt
er blirukt; ~ng. all that glitters is not gold; Hd. Es . ist nicht
alles Gold was gliinzt; Fr. tout ce qui brille, n' est pas or.
So goed soos goud

druk uit 'n hoe mate van voortreflikheid by 'n persoon of
dier.
V gl. INdl. zo trouw, zo rein als gaud (N dl. W db. V,
464).
Die m6restond hat goud in die mond;

kyk morestond.
'N graaf •n graaf noem,

gebruiklik vir : ~ets by sy regte naam noem, nie doekies omdraai nie. Wel onder ~nvloed van Eng. to call a spade a spack
ontstaan, hoewel reeds 1by Tuinman, I, 2'23 voorkom : hy 1f!Oemt
een schop een schop, en een spa een spa. Kyk bls 71.
'N grap en •n half,

d.i. 'n g.r oot grap; ook ironies vir moeilikheid, lastige posiesie.
'N mooi grap,

ironies om ontevredenheid, afkeuring te kenne te gee; Ndl.
dat is een mooie grap.
Hie gras onder sy voete laat groei nie,

d.i. nie lui wees nie, yrwerig,, werksaam; vgl. Fri. mi.ru motllt
gjin gears onde11 yens foetten waechse litte; Rarreb. II, 397 :
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hi.j laat geen gras onder zijn voete~ groeien; Eng. he does not
let the grass grow under his feet (Haz. 3o6).
Daar is •n slang in die gras,

ook in meer algemene vorm: daar is iets in die gras. Die uitdrukldng beteken: daar skuil kwaad agter, a,lles is nie pluis
nie. Vgl. Ndl. er schuilt een adde11 in het gras. O.K. III,
r84a : "daar moet iits in di gras rwees; ek sal ni rus foor ek
anes uitgepluis het.'' Eng. a snake in the grass (Haz. 37).
Geen gras oor lets laat groei· nie

beteken nie u4tstel met 'n saak nie; Ndl. er geen gras O'Ver laten
groeien; Fri. wy moatte der gjin gears oer waec hse litte; sinoniem met smeed het ijzer terwijl het hee t is. Wanneer 'n misdaad of v·e rkeerde handelwyse vergeet is, beet dit : daar het
gras oor gegroei d.i. die .plek waar die verkeerde sigiba_ai" was,
is met gras oorgroei; vgl. Hd. das Gras is t daruber gewacksen;
Ndl. dat is reeds lawg met gras begroeid; het gras is er ov·er
gewassen; er geen gras over laten groeien (Ndl. Wdb. V, 578).
Amper van die grae af,

d.i. amper dood; gewoonlik toegepas op die v·erlede, vgl. von
Wi-elligh, Jakob Rlatji•e, roo: "Ja, my bestes, ek was amper
een van die nagte van die gras af."' Dit kan op terrein van
die jag of rvee'boerdery ontstaan het : die geslag;te os of bok
wat gesk4et is, is dus van die gras af. In Ndl. word die !begrip: op die gras=in die lewe, -i n twee uitdrukkinge as volg
uitgedruk: houd u aan 't gras (hou je maar aan ',t gras vastt
op zijn laatste gms lopen (Ndl. Wdb. V, s8r; Molema, 133).
Dis Grieks vir my,

d.i. ek verstaan daar niks van nie; algemeen.
Griet.

Algemeen lbekend is die uitroep grote Gr"iet waa.r mee vel"Wonder-i ng te kenne gegee word.
Swart Griet ( Grietjie) soen
beteken te vee} sterke-dran~ gebruik, vgl. Langn;ek-Kaatjie,
Saartjie soen. Die eiename, tot soortname uitge'bi"ei, vet"\ang
hi.e r skertsend bottel of fles.
SO groete aan die vrate,

skertsend gese aan iemand wat baie eet; algemeen bekend.
Tot in die grond b(tderwe,

totaal bederwe; gebruik van mens of dier.

Ndl. Wdb. V, ¢3.
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Tot in "ie

gro~

van die hart,

d.i. tot in die binneste van die hart; algemeen.
V, 937 : tot in den! grond 1.1arv het hart.

Ndl. Wdb.

Grond wen,

d.i. voordeel behaal by 'n stryd of :k onkurensie van enige
soor.t . Ndl. Wdb. V, 956.
Geen grond onder sy voete nie
of Geen grond om op te st-.n· nie,

gese van i·emand wat geen bewys bet om sy lbewering te staaf
nie. Ndl. Wdb. V. 956: geen grand onder zijn 1.1oeten.
Die grond(vloer) is te koud vir hom

word gese wanneer iemand 'n buitengewone mate van respek
en attensie geniet. Waarskynlik afkomstig van die getroetelde kind rwat nie grand 1.1at nie deurdat dit uit die een se
arms in die ander syn oorgaan. Die variant die grand is nie
gaed genoeg 'Vir hom Jl)ie kan ook gesugg·e reer :geword lhet deur
die gebruik om by feestelikhede die persone vir wie eer betoon
word, op 'n tapyt te laat loop. Harreb. II, 393 : de 1.1laer is
te kaud, daar zij a1.1er gaat. Ndl. Wdb. V, 949: de grand is
1.1oar haar te hard (of t e kaud) om erop te lapen (uit .Harreb.
II, 260); de 1.1loer is te kaud, daar zij 01.1er gaat (Tuinm. I, 4).
Dit wll nie grond vat nle

word gese van 'n wenk wat nie ter harte geneem word nie, of
'n meedeling waar nie geloof rum geheg wovd nie. Uitgangspunt is bier wel : grond as 1b eeld van vastheid. Vir die positiewe vorm Ndl. Wdb. V, 928: dat woardje rt1akte grand:
kwam waar het wezen moest, ,t rof dael (1by Harrelb. I, 26o~.
Hy het glad nie grond

ge~tat

nie,

d.i. by bet niks van. die lbetoog of van die saak begryp nie;
eintlik: h.y ]s so rondgeslinger in die lug, dat by nie grond geraak bet nie.
Die grond Is ongelyk vir hom,

d .i. by is heskonke.
Na ay grootJie,
d.i. verlore; ook na sy pe:et; vgi. INdl. het gaat naar zijn grootje
(Harre!b. I, 262).
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Eers grootmense en dan langore,

teregwysiug !Vir kinders om te wag totdat hul lbeurt kom. By
lan•gore word wei gedink aan die esel as tiepe rvan domheid,
hier onervarenheid.
Grootpraat is niemand se rnaat,

d.i. grootpraat beteken niks. O.K. VI, roSa: "Arri, Basi,
moe m so maklik gesels ni. Groot praat is nimand syn maat
ni.'•'
Hy is grys voor sy tyd

word gese van 'n ouderwetse kind; baie algemeen. In die letterlike betekenis kom dit natuurlik ook voor. Ndl. Wdb. V, 746:
hy is grys eer hy oud is byv. '\·an kommer of verdriet. Reeds
1545 kyk Harreb. I, 259.
By die gros verkoop,

d.i. /by die groot maat verkoop, vgl. Ndl. een koopmaw in het
gros; Kilia.e n: verkopen in 't gros, Solidas et indivisas vendere, in solidum !Vendere.
Gruweldaad,

gese van 'n ondeunde kind.
H.
Haai is in die see

woordspeling waarmee iemand tereggewys word as hy 'n ander
toeroep met haai! Ook soms gehoor met die toevoeging : en jy
daarby is tw·ee! Haai! is die Ndl. uitroep hei! lNdd. hei!
hei!
Haaivlakte,

'n verlate vlakte.
Die eerste gedeelte van die woord is ongetwyfeld Ndl.hei, heide; in IGronings haiden-bessem=heidebez.em; Ndd. heide, hai'n.
In die haak weea,

d.i. in orde, soos dit behoort te wees; eintl. reghoekig soos die
winkelhaak is, vgl. St. I, 258; 17de-eeus.
Daar sal geen haan na kraai nle,

d.i. die saak sal v·e rborge lbly, die misdaad sal nie openlbaar
word nie, niemand sal hom met die saak inlaat nie; Ndl.
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daar zal geen haan naar ( na) k raaien; I?de-(:eus. Verskillende
skrywers ') oor spreekwoorde wat aan die Bybel ontleen is,
bring die 'U itdrukking in veriband met die verhaal van die verloenin'g: 'H ill Jesus ,deur Petrus (Matth. 26: 75; Luk. 22: 6o,
6r~.
Dis 'n gedwonge verklaring wat dan ook weerle is ').
Sedert die oudste tye word die haan by die Germaanse volke
in ere gehou as die draer van kennis en wetenskap.
Die
vol~sgeloof heg allerhande bet,e kenisse aan die haangJekraai.
So kan dit byv. aandui dat 'n stad in die grond verdwyn is •).
Ook in :Suid-Afritka word aan die haan besonder wysheid toegeskrywe.
So is sy gekraai digby die deur
'n seker teken dat daar op diese1fde dag besoek sal
lDie rhaan is dus besitter van geheime wat
kom.
deur sy gekraai operubaar word .
As die haan nou
nie kraai in verband met 'n seker saak nie, dan bly dirt verborge. Schrader•) lei die Hd. da Kriiht kein Hahn nach
eenvoudig af van die gewoonte wat di,e haan het om oor niksbeduidende dinge aan kraai te gaan. Dit sou e,gter aileen
een rvan die bete'kenisse van die spreekwoord verklaar. O.K.
X, Julie, I4de : ,Gen haan hret weer na bulle gekraai nie:"
Elke haan is konlng op sy eie mishoop,

d.i. elkeen voel hom sterk op sy eie gebied; Ndl. een haan is
s.tout op zijn eigerv mesthoop (Ndl. Wdb. V, 1383); Hd. der
Hahn Kriiht am Kuhnsten auf eigenem Miste (Wander, 2,
262); !Ndd. en Hahn is Kon'k up sin egen Messholt (Eckart}.
Reeds in Latyru : gallus in suo sterquilinio P'lurimum potest
(Suringar, 147~, 17de-eeus (Harreb. I, r85.)
') Zeeman 256-257; Laurillard s8-59; Herderschee 25 betwyf.el me di,e moontlikheid van 'n afleiding uit die ,~ rolksrgeloof nie.
') Stoett, I, 260.
3
"Aan eene ourle vrouw wend eens in de stad Wurzadh in
)
Wiirtemberg, nachtlo.gies geweigerd. Zij ging naar eene bij,g degene boerenplaa ts, schepte m et een lepel wa ter uit de bron, goot
het op den grond en sprak: 'Zoo waar als ik he t wat,e r uit den lepel
gjet, zoo waar zal morgen Wurzach verzonken zijn'. En zoo geschiedde rhet en men hoort het kraaien van een Haan in de die<pte."
Sioet, 246. Oor die rol wat die haan in die v,o Jksgeloof speel, kyk
aidaar blss. 240-256.
•) Sdhrader, B.S . 299: "Die HaJhne kra!hen a~ber nidht bio,s.s,
das ich so sage, aus jenen arntlichen Vera~nlassungen, lassen nicht
bloss lb ei aJuffallenden, gefahrdrohenden Erei.gnissen des Hofes ihre
warnende Stirnme erschallen, sondern oft auch, wie es scheint, aus
reinern Uberrnuth, urn sich zu htiren und htiretn zu lass·en, um Unbedeutendes, urn Nichts. Daher erkHirt sichs, dass mann von einer
unwicht~gen, bedeutungslosen Sache sagt:
d a k r ah t k e i n
H a h n n a c h."
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Sy hun moet koning kraai,

hy het die hoogste ·Woord; 17de-eeus, Moerkerken, 328! mijn
hae.w is Coningh. Ich sal haar wel O'Ver-crayen. Ook Tuinman,
I, 278 : Zijn haan moet koning kraaien.
Hy is •n klein haantjle,

d.i. hy is altyd gereed tot twis en veg; gese van 'n seun wat
altyd die ·v oortou neem lby vegparty.tjies.
Diese1fde betekenis
het Ndl. haantje de voorste.
In. a1bei gevalle word op seuns
toegepas die neiging van die haan om te wil ibaklei en oor sy
eie rasgenote ibaas te speel.
Vir 'n dergelike ge'bruik ( een
haan.tje, het haantje -van de buurt) vgl. Ndl. Wdb. V, 1390).
Hare op sy tande hi,

d .i. onJV·e rSkrokke wees, durf he, sy man staan; Ndl. haar op
de tanden hebbew; 17de-eeus Hd. Haar auf den Ziih:wen haben.
Die verklaring rvan Schrader, Wunderg, 129, ook deur Stoett,
I, 263 aanvaar, kom hierop neer dat 'n mens in sterk baargroei '' n teken van manlikheid en krag sien, en so word l y
wyse rvan oordrywing aan menslike liggaamsdele haar toegeskrywe wat geen haar kan he nie.
Dit le moor rvoor die hand
om aan te neem: ibaard (snot1baard) om die mon.d, op die
tande dus, as teken van manlikheid. ').
Daar is nie 'n bang haar op sy kop nie,

d.i. hy ken geen vrees nie; algemeen.
temand of Jets aan (met) die hare daarby ateap,

d.i. iemand of iets in 'n g.e sprek of argument te pas !bring
sonder dat daar rede voor is.
Ndl. iemand of iets met de
haren er bijslepen (St. I, 264) . Reeds in Orieks (Suringar,
58).
Hij scheurt (of: sleep t) het er als met de haren bij
(Tuinm. II, 194) .
Op •n haar,

gese 1byv. van persone of din1ge om 'n hoe graad van ooreenkoms aan te dui; eintl. daar is net so min verskil as di·e breedte
van 'n haar.
Verder beteken dit: tot in alle lbesonderhede.
Vgl. St. I, 262.
D~e aldaar vermelde uitdrul&ing ik acht £ hem geen haar te goed toe, ik reken hem daartoe wei in staat,
is in 'Afrikaans volksetimologies vervorm tot hy is gehate goed
')

Hierdie verklarirug word verwerp deur Borchardt bls. 189.
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(en doen dit). Moerkerken, 79: ick bender oock niet een hayr
te goed toe.
Aan die hare deursleep

word in 'n eksamensiek land soos Suid-Aifrika dikwels toegepas op 'n kandidaat wat ternouernood in sy eksamen geslaag is, ~wat, as 't ware, met geweld aan die haar deurgetrek
is.
Die 'Voorstelling is die van die drenkeling wat aan die
hare uitgetrek word.
'N man met rooi haar
en •n vrou met baard

word as boosaardig kwaai lbes'kou. V:g~L 'De C. Vro. 59: ,Een
man met rood baa·r , eeti. vrouw met lbaard; groet ze over vier
mijlen ver of lang, met dri~ steenen in de hand." Op dieselfde plek word 'n rympie aangebaal wat Bilderdyk in sy
jeug gehoor en opgeteken Let :
, ,Een ke,r el rood gebaard,
Een vrouwmensch met een lbaard,
Och kom er niet nabij,
Maar groet ze van t,e rzij.''
Hd. Roter Bart, Teufels Art; Ndl. Roode baa1d, dui'Vels aard
(ne C. Volksgel. 159 ).
Sy hare rys,

d.i. hy is met skrik be.-ang; so gese waarskynlik weens 'n
dergelike gevoel wanneer iemand groot skrik. Ndl. mijn karen rezen te berge (v. Dale); Hd. die Haare steigem mir zu
Berge; Eng. to make a person's hair stand on end. Borchardt
bls. 19 1 haal Ver.gi.Iius aan: obstupui, steteruntque comae,
'VOX fattcibus haes-it.
In Afr. te siteer uit Von Wielligh,
S,taan jou man, rs6.
Ek het meer spyt as hare op my kop,

d.i. veellberou; Ndl. ek heb zoo'Veel berouw, s~ij t als karen oP
mijn koofd (V. Dale).
Hij k eeft er zoo'Z!e el berouw 'Vllin als
Hoewel eers in die hekaren op zijn koofd (Harreb. I, 49).
gin van die r9de eeu in Ndl. aangehaal, is die uitdruklking
seker geerf in Afrilka.
Hulle sit mekaar in die hare,

d.i. bulle twis gedurig met mekaar; Ndl. elkander in ket kaar
zitten.
Reeds Tuinm. I, 282.
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(lemand slaan) dat die hare waal.

Die ibeeld is afkomstig van diere waarvan die hare maklik afgaan; algemeen.
Hoe maar haas, hoe minder spoad;

iNdl. hoe meerder haast, hoe minder sPoed (Ndl. Wdb. V,
1479); Eng. the more haste, the less speed (Haz. 392).
Hak-en·tak lewa (waes),

d.i. in onvrede lewe, gedurig twis, gewoonlik gese rvan 'n ongelukkige egpaar, algemeen. Dat in Afr. lewe as verklarende
toevoegsel nodig geag word (afgesi.en 'Van v·e rvorming tot hak
en tak), bewys die 'Verlore-gaan van aile gevoel vir die oorspronklike hakketakken=kibbelen, ':t: oneens zijn (Molema,
142), as Overysels aangegee, waarnaas ook hakketakkerei =
twist, oneenigheid (ald.} Ndl . Wdb. V, rs6r neem aan moontlike veriband tus!en hakken ( =vitten, berispen) en die eerste
deel van die samestelling..
Met klankwysiging ook Antwerps: hekketekken=twisten, en elders: hektekke (Te Water,
De volkstaal in het oosten 'Van de Bommelerwaard i.v.).
Op iamand se hakke wees,

d.i. al op iemand se spoor, hom agt·e rvolg op kort afstand,
dophou; iNdl. iemand op de hakken zitten .
Met 'n halfmaan kom

bet. lbedriee, met 'n dmai loop; ni,e al te goed bekend nie.
Kyk O.K. IV, 253.
Ha!soorkop,

d.i. in groot haas, verward; Ndl. hals over kop; Wesvlaams
hoop over hoop, hoop over 's hooPs, hoop o'l!ers hoop (<De Bo.
· 387 h.);hoop over stoop (:Soekng. 343); Hd. Hals ii.ber Kopf.
Die verklaring wat die Nd.l. Wdb. V, r662, en Schra. Wunde1lg. r8o, gee, is .die natuurli.ke en regte.
Eintlik wil dit
se: die hals (nek) oor die hoof, die lboonste onder, iets wat
plaasvind by vooroonal; vandaar die bet. y.Iings, in die baas,
verward.
Met hals an mag,

uitgespreek met halsemag, d.i. met groot krag en geweld. Die
minder gelbruikli'ke uitdrukking -k an v.e rgelyk word met N dl.
Die vraag is of
bij hals en kracht (Ndl. Wdb. V, 1654).
deur die Afrikaanse uitspraak die bygedagte aan: helse nie ontwikkel het nie.
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Die halter afhaal,

eintliik: die poerd losmaak om te gaan wei. Die uitdrukking
word somtyds toegepas op skoolkinders wat vakansie kry.
Vgl. Seeus: iemand de.w helder ajstrijken=iemand ontslaan.
Als de boer zijn paarden naar de wei .brengt, strijkt hij ze
by bet heik de halsters af (N.T. XII, 146~ . In 'n verwante
betekenis: zich iemand 11an den hals schui11en word den halster (af)strijken o.a. aangegee Ndl . Wdb . V, 1704.
Sy steak nie haar hande in kou water nie;

d.i . sy doen geen growwe werk nie, sy lei 'n aangename en
gemaklike !ewe. Nd1. zij hoejt geen hand in koud water te
steken (v. Dale).
Sy hande jeuk,

d.i . by bet groot Ius vir iets, gewoonlik om te slaan. Thkwels
jeuk iemand se 11ingers om te skrywe. INdl. zijn handen jeuken hem.
Daar is 'n Hoiirhand by,

d.i. Gods hand is daarin, dis Gods lbeskikking;
of ander g€jbeurtenis; Ndl. een hoger Hand ,

g~

van een

van die hand tot die mond
val die pap op die grond.

Ndl. tussen lep el en mond, 11alt het sop te grand (Harrelb. II,
100~; Eng. there's many a slip between the cuP and the liP;
H. 11on der Hand zum Munde 11erschiUtet mancher die Suppe;
Fr. de la mai.w a la bouche on perd SOU1!-ent la soupe (Wander,
2, 309).
Die hand (van 'n vrou, man),

d.i . lbelofte van, huwelikstrou wat geskied deur die regterhand
te gee; ook : toestemming tot die ,buwelik. Vir verskeie uitdrukkinge waarin hand so gebruik word en wat ooreenstem
met Afr. vgl. Ndl. Wdb .. V, 17-65-66.
Hand en mond belowe (bevestig),

d.i. 'n belofte met sterk nadruk doen, nadruklik ben:stig:,
eintlik met handslag en woord belowe. Hoewel dit 'n daaglikse vo011Val is, mag hierin wei 'n herinnering aan 'n ou verkoopgebruik te sien wees, vgl. Ndl. hand enJ mond doen,
hand en mond 11erlenen (Ndl. Wdb. V, 1765), en Hoeufft,
228. O.K . X, Julie, 8: "Moos Soutflys bevesHg met hand
en mond alles wat Piet Skaapril~tjie geseg bet/''
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Die hand in die sak steek,

d.i. geld gee, 1betaal; vir 'n goeie saa.k word die hand partykeer diep in die sak gesteek om so geld van groot waarde
daaruit te haal; .Ndl. de hand in de zak steken.
• N hand in iets hi,

d.i. medepligtig wees aan 'n misdaad, met'n saak iets te
doen M; 'Ndl. de hand in iets hebben.
Met die hande oormekaar sit,

d.i. stilsit en niks doen nie; ook figuurlik toegepas op iemand
wat versuim om handdend op t·e tree, om hom te laat :g:elde;
Ndl. met de handen over elkaar zitten.
Net so min as jy met jou hand aan die hemel kan raak,

gese met 1betrekking tot iets wat onmoontlik is; v.gl. Ndl.
met de handen aan de maan willen grijpen.
'N mens kan nie yster met hande breek nie,

d.i. jy kan n~e die onmoontli.ke doen nie. Ndl. men kan geen
ijzer met handen breken; Fri. min kin gji:rt~ izer mei hd.nnen
b?:ekke; Rd. Eisen kann man nicht mit Hiinden brechen
(Wander, I, 8o1). Kyk Harreb. III, 216.
In die hand kom,

d .i. ontdek word na 'n misdaad begaan is, g'evang en in hegtenis geneem word. Vgl. Ndl. in de handen vallen.
Met die hande in die hare sit,

d.i. in groot verleentheid wees, nie weet wat om aan te vang
nie.
Bewuste gemoedstoestand gaan wel somtyds gepaard
met die aangeduide handeling. 'Ndl. met de handen in het
haar zitten; 17de-eeus; ook Tuinm. I, 310.
bie hand aan iets hou,

d.i . gped sorg dra vir iets, iets in goeie orde, netjies hou.
Ndl. de hand aan iets houden.
Sy hand teen iemand optel,

eintlik met die lbedoeling om te slaan; hom versit teen sy
ouers of meerdere; Ndl. de hand tegen: iemand opheffen.
Hulle is nie handvol nie, maar landvol

word as trooswoord t·een 'n tel•eurgestelde vryer of ·v ryst·e r
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gese; bedoel word, dat daar nog 'n menigte is van die ander
geslag waaruit 'n keuse kan gedoen word. Vgl. De C. Vro.
127:
"Geen hand rvol, maar een land vol; ook in Nederduits (t.p.) : Dar is ken Hand -vull, man en gawz land -vull.
Handa tuis

word deur die metSl,e teen die vry•p ostige vryer gese. 0~
in Suid"'Nederland: CLand van Aalst) . vgl. De C. Vro. 122 :
Handen -van de koets (ook: Handen thuis), of 't bed uit.
Eng. hands off, eyes on.
Die een hand was die ander,

d.i . deur mekaar tegemoet te kom word albei partye bevoordeel; Ndl. als de ene hand de andere wast, w orden ze beide
schoon. Hd. eine Hand w'iischt die andere (Wander, 2, 29i8).
Reeds Lat. manus ma.wum la-vat (Biichm. 348).
Baie hande maak ligte werk,

d.i. deur samewerking rvan baie word die taak vergemaklik;
Ndl. -vele handen maken licht werk. Hand staan hier vir persoon, axfueider; so ook as die !boer se dat hy hande kortkom.
Eng. many hands make light w ork (Haz. 285). Vgl. Suringar, 219. Hd. Viel Hiinde machen kurze Arbeit (Wander,
2,

3o8).
Sy hande vol hi,

d.i. soveel werk te doen he dtat hy al sy kragte daa:M;oor nodig
het. Uitgangspunt hier is die hand as middel waa,r mee in
die reel axfueid verrig word. Ndl. de handen -vol hebben; Hd
alle Hiinde -vall zu tun hab en.
van die hand tot die mond lewe,

d.i. aUes verteer wat 'n mens verdien; Ndl. -van de han;d in de
tand le-ven; Hd. aus der Hand in den Mund lebew,· Eng. to
li-ve from hand to mouth.
Sy hande staan vir nlks verkeerd nle,

d.i. hy weet hoe om enige soort werk aan te pa'k.
de handen staan hem -verke e11d .

Vgl. Ndl.

.Jy kan geen hand voor Jou oil alen nie,

d .i. dis rb aie donker. Ndl. geen hawd -voor ogen kunnen zien.
Von Wielligh, Jakob Platjie, 64 : ". . . . maar dit het mos
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donker nag gewees dat jy jou hand nie voor jou oe kan sien
nie.'"
Aan die hand gee,

d.i. 'n wenk gee ter oorweging; Ndl. a.an de hand ge'Ven.
Byderhand weea,

d.i. nalby wees, en by uitlbreiding: vlug by die rverrigting of
uitrvoering van iets, daarin rb edrewe wees; vgl. St. I, 281.
Die hand bo iemand sa hoof hou,

d .i. iemand lbeskenn.
houden.

Ndl. iemand de hand bCYVen het hoofd
Dit li voor die hand,

d.i. dis duidelik, maklik om te verstaan; Ndl. 1!aor de hand
liggen.
lemand onder hande neem

beteken iemand ondervm, .berispe, laat les-opse; Ndl. iemand
onder handen nemen.
Nie iemand sa hand kan hou nie,

d.i. nie instaat om met iemand te wedywer nie, om iemand se
gelyke te wees by watter soort handeling of werk ook. Hawd
word hier gebruik as sinndbeeld vir liggaamlike of geestelike

vermoe.
lemand in die hand werk,

d.i. iemand ondersteun, hehulpsaam wees.

St. I, 282.

Op iemand sa hand weea,

d.i, rvir iemand partydig wees, sy saa·k ondersteun.
Ndl.
iemand op zijn hand hebben; Tuinm. 2, 158 : hij heeft er 11eele
oP zijn hand.
Ek was my hande in onakuld (B),

d.i. ek het geen deel aan die kwaad nie. Hierdie woorde is
nie direk deur Pilatus gebruik nie. Dit heet Matth. 27 : 24 :
":A•l s nu Pilatus za.g, dat hij niet vorderde, maar veel meer,
dat er oproer werd, nam hij water en wiesch de handen voor
de schare, zeggende: Ik \ben onschuldig aan het bloed dezes
rechtvaardigen; :g:ijlieden moogt toezien.'' ''
Tog is hierdie
voorrval so algemeen lbekend, dat die spreekwoord waarskynlik
na. aanleiding hiervan ontstaan is.
Tekswoorde soos "ik
wasch mijne handen in onschuld''' (Ps. 26 :6) en "immers heb
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ik .... mijne handen in onschuld gewaSSCJhen:''' (Ps. 73 :'13)
het wel ook hulle deel daartoe !bygedm. Zeeman m~k op
(bls. 262) : "De handen wasschen t·e n lbewidze van onschuld
aan eenige misdaad was eene oude braelietische gewoonte."
lemand op die hande dra,

d.i. dit vir iemand so aangenaam moontlik maak (1byv. by
'n lbesoek op 'n vreemde plek), iemand hoog '\ereer, 'n ophef
van iemand maak. Hoewel die woorde op verskeie plekke
in die By.bel voorkom (Ps. 91 : 12; Klaagl. 2 :20, 22; Matth.
4 :6; in laasgenoemde teks staan nemen i ..p.v. dragen), sien
ek daar geen noodsaaklikheid in om met Zeeman, 261 en
Laurillard, 84 By1belse oorsprong aan te neem nie, hoewel
daarmee die moontlikheid van IBybelse invloed nog nie uitgesluit word nie.
Stoett, I, 283 herinner rum die "oudgermaansohe gewoonte om rverkozen vorsten, hruiden of overwinnaars in triomf rond te dragen." In ons land word dikwels politieke voormanne op die arms of opgestoke hande
gedra as blyk van hoe :verering; iets wat ook op die speelterrein gelbeur.
Eerder vind d.ie uitdrukking sy ontstaan in
sulke daelikse voorvalle.
Die hande slap laat Iii,

d.i. werkloos, passief, nie teestand hied nie.
slap laten liggen.

INdl. de handen

Vrye hand he,

di.i volmag lbesit om na goeddunke te handel.

Ook Ndl.

Sy hande Is vry,

d.i. :hy kan doen wat hy wil, hy is haas van sy tyd.

Ook Ndl.

Koue hande, warm liefde,

baie algemeen. Ndl. koude handen, ·warme liefde; Hd. Kalte
Hiinde, warme Liebe (Wander, 2, 303); Ndd. Kale Hiinde,
'Verlewte Harten (Eckart). F.r. fr!Yides mains, chaudes amours.
Hierdie spreekwoorde berus op volksgeloof, kyk De C. Volksgel. r8o.
lemand vir 'n handperd hou,

d.i. van iemand se vrindskap en dienste gebruik maak alleen
in sover daar voordeel uit te trek is. 'N jonkman lbyv. hou
meer as een handperd aan, d.i. meisies met wie hy intieme
omgang het sonder om aan 'n huwelik met een van hulle te
dink, hoewel hy hulle onder die indruk laat.
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lemand ae handel en wandel

word nog as enigsins deftig gevoel. Reeds in die r6de en
I7de eeue bekend in Nederland; vgl. Stoett, I, 284.
Aan lemand ae Iippe hang,

d.i. aandagtig na iemand luister.
hangen.

Ndl. aan iemands lippen

Die kop laat hang,

d.i. in 'n neerslagtige stemming verkeer.
kangem..

Ndl. het hoofd laten

Hans (hansie) groot maak,

gese van jong diere wat nie met moedermelk gevoed word nie;
vandaar hansska.ap, hanslam, hansperd, ens.; ook 'n kind in
dergelike omstandighede heet hansie. Hanslam is gewestelike
Ndl. volgens Mansvelt. Die geerfde woord was dan vootlbeeld
vir verder formasies. Hans word in verskeie streke in N ederland toegepas op diere (Ndl. Wdb. V, 2'II4). Dit is wel die
veralgemeende persoonsnaam Hans vgi. arme hans= arme
vent. Alg!eOleen in Afr.
Hardepad kry,

d.i. tronkstraf kry. Hoofsaaklik word met hardepad bedoel
die hoofweg wat lei van dorp tot dorp, SO»'el as ander paaie
wat deur die afdelingsrade in orde gehou word. Bandiete
word vir hierdie werk ge'bmik, ten minste vir die gedeelte
van die !pad wat lbinne die munisipale gebied val; vanda.ar die
oordra:gtelike lbetekenis. ttenminste Bolands.
Sy hart sit in sy keel,

d.i. hy is bang; Ndl. zijn hart zit of klopt hem in de keel.
'N hoi hart hi,

d.i. trots, hoogmoedig wees; vgl. Ndl. het hart haag dragen
of hebben. (Ndl . Wdb. VI, 7~.
lemand of iettj op sy hart dra,

d.i. met groot toewyding en Hefde rvir i,e mand, of 'n saak vervul wees.
Ndl. iets of iemand ob h~t of zijn harte dragen.
(Ndl. Wdb . VI, I7).
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Sy hart uitpraat,
d.i. alles ·ronduit ~ wat op die hart is, veral waar dit 'n grief

of teleurstelling geld.
Ndl. Zijn hart uitspreken; zijn hart
rechtuit spreken (C. en V .)
Sy hart op iets sit,

d .i. hom spits op die !besit van iets, sterk lbegeerte M tot iets,
ook v·e~slaaf raak {an eie lbesitting; Ndl. Zijn hart o"' iets zetten.
'N hart vir iets hi,

d.i. 'n saak toegedaan wees; Ndl.Een hart voor iets hebben.
lets op sy hart hll,

d.i. begerig om een of ander meedeling te maak; 'Ndl. iets op
het har.t hebben; Hd. etwas auf dem H erzen haben.
Elke hart hat sy smart;

Ndl. elk hart heeft zijn smart; Eng. e-ve11)' heart has its own
ache (Haz. 129); Hd. jedes Herz hat seinen Schmerz (Wander
2, 610) .
Daar is 'n pak van my hart af

se

iemand as 'n kwelling of hindernis weggeneem is; Ndl.
(daet is) een pak (steen~ -van het hart; 17de-eeus; C. en V.
2062. Hd. mtr fiel einStein -v:om Herzen..
Dit gaan van my hart af

word g~ met !betrekk.ing tot 'n geliefkoosde voonwer.p waarvan afskeid geneem moet word; !Ndl. het gaat me -vam het hart.
Sy hart varloor,

d.i. •verlief raak; Ndl.hij is ziju hart kwijt (V. Dale)
Waar jou skat is, daar is ook jou hart (B),

ontleen aan MattJh. 6: 2 ... ; Luk. 12 : 34; veral toegepas op
liefdeSbetrekkinge tussen die twee geslagte. Zeeman, 266.
Reeds I 7de-eeus.
Waar die hart van vol is, loop die mond van oor (B),
d ..i. 'n mens .p raat OThWillekeurig van die dinge waar jon gedagte mee besig is. Dit word skertsend toegepas op verliefde
persone. Ontleen aan Matth. r2 :34 : "want uit den overvloed des harten spreekt de mond. '' Ndl. waar het har,t -van
-vol is, loopt of -vloeit de mond ~·an o-ver. Hd . Wessen das Herz
-voll ist, des geht der Mund iiber (Wander, 2, 615}.
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Hart en siel (vir •n saak wees) (B),

ookmet hart en siel; d.i. ~olkome toegewyd.
Deur Stoett en
Laurillard aan Matth. 22 : 37 ontleen. Ndl. met hart ert~ ziel.
Sy hart sink (sak) in sy skoene,

d.i . sy moed .b egeef hom.
Vir '.n menigte Nederlandse en ander ~ariante kyk .St. I, 29r.
Vgl. Ndl. Wdb. VI, II. Reeds
Grieks (Suringar, 23) . Von Wielligh, Jak.ob Platjie, 152:
"my hart het al tot in my 1Jeldskoene gesak ." Hd. so fiillt
( einem) das Herz in die Rosen '(Weise, Unsere Mundarten,
etc. 167).
Van sy hart geen moordkuil maaik nie,

d.i. sy gewete geen geweld aandoen nie, die ronde waarheid se.
R eeds 17de-eeuse Ndl. Vgl. Fri. hja makket fen hjar hert gjn
moordkule ; Hd. 'VOn seinem Herzen keine Mordergrub11
machen. Ndl. Wdb. VI, 18.
Sy hart sit op die regte plek

wil se : 'n goedhartige en regverdige mens wees, iemand op
wie jy kan vertrou; iNdl. Zijw ha11t op de rechte plaats dragen
of hebben (Ndl. Wdb. VI, 7 alwaar ook Duitse en Engelse
ekJwiwalente) .
Hy kan dit nie oor sy hart kry nie,

d.i. hy kan nie so ver kom nie, kan nie besluit om iets te doen
nie, weens jammerhartigheid; byv. by kan dit nie oor sy hart
kry om die treurige tydin1g hekend te maak nie. Ndl. iets niet
O'Ver zijn hMt kunnen krijgerv (St. I, 293).
D~e Afr. uitdrukking is seker geerf. Tuinm. II, 193 : hij kan dat o'l!er
zijn hert niet krijgen. Hd. er k.awn es nicht uber sein Herz
bringen (Wander, 2, 620).
lemand se hart steel,
d.i. iemand se liefde verower. 'N k<ind steel tbyv. iemand se
hart deur vrindelikheid en gehoorsaamheid.
Ndl. iemands
hart stelen.
Hartl am

is 'n trootelwoord; vgl. skatlam, lam, lammetjie, ( ou) hartjie,
( ou) skatjie, ( ou) skapie, ens.
Van hawer tot gort (ktawer),

Ndl. 'Van ha'Ver tot gort (kla'Ver).
Die Afr. uitdrukking word
veral toegepas op 'n ~erhaal of meedeling of plan b~. hy ver-
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tel die storie van haver tot gort d.i . ...-an begin tot end met al
die lbesonderhede, vgl. van a tot z.
In Ndl. b)"\-'. ook van
haver tot gort kennen (van Dale i.v. ~ .
Oorspronklik was
dit -van aver te (tot) aver (van geslag tot geslag), wat volksetimologies van haver tot haver en eindelikvaw haver tot gort
geword het (St. I, 296}.
Von Wielligh, Jakob Platjie, 70:
, ... ... want alles moet van ~awer tot gort ibepraat worde."
Hede I my hede I

'n uitroep van verwondering, ·verlbasing, ergernis; odk gebesig
as stopwoord om 'n sin in te lei; waarskynlik 'n opsetlike vervorming van Here; 'N dl. heden! Kyk Ndl. Wdb. V, 254.
'N heen-en-weertjie,

plastiese segswyse vir 'n oomblik.
Ndl. kyk Ndl. Wdb. VI, 295.

Vir soortgelyke gcl>ruik in

Die hef in die hand hll,

d.i. die mag in hande he; eintl. die mes by die hef beet he en
gevolg:lik in staat om jou te IVerweer! lNdl.het hech,t (h eft) in
han:den hebben; Hd. das Heft in der Hand haben.
Op die helning (draad) sit,

d.i. in die politiek nie party kies nie, met allbei partye prdbeer
meegaan; waarskynlik uit Eng. : to sit on the fence.
'N he I op aarde hll,

d.i. 'n bitter lewe teng:evolge van die behandeling van 'n ander; by\". 'n goeie man wat baie te verduur het van sy vrou,
of omgekeerd. Ndl. hij he eft een hel op aarde (v. Dale).
Die haler is so goed soos die staler,

d.i. die medepligtige aan die diefstal is net so straflbaar soos
die steler self; Ndl.de heler is zo goed als de steler; eintl. die
wat die kwaad help rver'berg ,i s net so skuldig soos die wat dit
gedoen het. Hd. de11 Hehler ist so gut wie der Ste·hler; Eng.
the healer is as bad as the stealer; ook dialekties the hailer is
zo bad as tha stailer (Wright, 172).
Met

di~

helm gebore wees,

d.i. die gawe te 'besit om vooruit te weet dat 'n bloedverwant
of bekende gaan sterwe; Ndl. met een helm geboren zijn; Hd.
er is,t mit dem Helm J(eboren; Eng. he is born with a caul; ook
heet die gawe in Eng. second sight. ,In de r6de eeuw reeds
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bestond het fbygeloof, dat iemand, die met een helm, d.i. een
vliesachtig omhulsel van het hoofd, geboren werd, geesten kon
zien ... .''' (Stoett, I, 307). Kyk verder iDe C. Gebr. 34·
Heme I en aarde beweeg (B).

Kom in 'Verskeie Europese tale 'Voor, en dit lyk of dit aan die
Byfbel ontleen is; rvgl. Jes. 13 : 13 : ,Daarom zal ik den hemel
lberoeren, en de aarde zalibewogen worden van hare plaats . .. "
Joel 2 : 10 : ,De aarde is beroerd . .. . de hemel beeft; Haggai
2: 212: ,Ik zal de hemelen en de aarde lbewegen.'' Uitgangspunt ·dr die gesegde hoef dus glad nie Habr. 12 : 26 te wees
ni·e, soos Zeeman meen. Die lbetekenis is : alles aanwend ter
lbereiking van 'n doel.
As die hemel val, Is ons almal dood,

spottend gebesig om iemand stil te maak, wat onnodige besware maak aangaande 'n onderneming; algemeen.
In die sewende hemel wees (B),

d.i. in die wolke, lhoogs g·e lukkig wees. Die woorde kom nie
in die Bylbel voor nie, maar is volgens Zeeman, 280 ontleen
aan die Joodse voorstelling dat daar drie of sewe hemels is.
Poulus se 2 Kor. 12:2 dat hy opgetrek was "tot in den derden hemel."
'N hemel op aarde hi (B),

d.i. 'n baie aangename, gelukkig·e lewe lei; deur Laurillard,
ontleen aan Openlb. 211 : 1-3. Zijnen hemel op aarde hebben
C. en V. 1755); een hemel op aarde (Ndl. Wdb. VI, 548 met
aanhaling uit Cats).
82

Sy hempie is kort

bet. kort van draad wees; bekend in die W.P. en ook m die
Vrystaat.
'N elewys hen lA die eier opsy,

d.i. wie ni·e na raad wil luister nie, hereik nie sy doel nie, werk
sy skade uit; in: die Vrystaat gehoor; minder 1bekend. Die oorspronklike !bet. nl. van 'n vrou wat die huwelik.strou skend,
is verlore gegaan. Ndl. de wijs,te henrven leggen de eiers wel
eens buiten 't nest (by De C. Vro. 2n); en aldaar: Hd.
Kluge Huhner legen auch in die Nesseln.
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Maisie& wat flult
moat by die deur uit,
en hennetJies wat kraai
word die nek omgedraai

word gese as 'n meisie fluit of haar luidrug tig, jongetjieagtig
gedra.
Dieselfde of gewysigde gedagte is by versk·eie volke
bekend : vgl. in die Antwerpse Kempen : brullende koei, fluitende meiskes en kraaiende hinn en zijn drij zottinnen; Suid
Ndl.Kraaiende hennen, fluitende vrouwlui, brullende kui, bedorven huislui (De C. Vro. 32). Kyk ook aldaar lbls. 63-64;
C. en V. 56o; De C. Vol'k sgel. Hd. Wenn die Henne kriiht vror
dem Hahn, und das weib redet vor dem mann, so soll man
die Henne braten , und das weib mit. Pr·iigeln beraten. (Stoett I,
249); Ndd. di e wh ver, diii floten, die Hiloner, diii kreiin,
diii mut enetr det ]enik umdreaern; Eng. a whistling woman and
a crowing hen will fear the old lad aut of his den (W\nigJh111
174); a whistling wife, and a crowing hen, will call the old
gentleman out of his den (Haz. 40); a whistling woman and
a crowing hen, are good for :weither cocks nor men,· Fr. femm e
qui parle comme homme et geline qui chante comme coq ne
sont bonnes a tenir.
Vir lemand hensop,

d.i. minderheid erken teenoor 'n ander, met betrekking tot
enig iets, die mededingiug of argument opgee. Heel algemeen in alledaa.gse omgang.
Die uitdrukking is 'n erJenis
uit die Engelse oorlog; uit Eng.to hands uP. Ook 'n ding,
soos 'n wa, bank, ens., kan hensop wanneer dit onbruikbaar
word.
Niemand kan twee here dian nie (B),

gese teen iemand wat met trwee partye wil saamgaan, of twee
sake met teenstrydige lbelange wil ondersteun.
Ontleen aan
Matth. 6: 24; Luk. r 6: 13 .
Ndl. niemand kan twee heren
dien en; Hd. niemand kann zwen herrn (zugleich) dienen by
Wander, 2, 562 alwaar ook 'n g.r oot aantal ooreenstemmende
uitdrukkinge in verskeie Europese tale te vind is.
Reeds
r6de-eeus (Harreb. I, 295).
Herrie,

gooruik in (r) op jou herrie kry d.i. 'u pak sla kry en (2·}
'n herrie maak d.i. :groot lawaai maak.
Die laasgenoemde
uitdrukking kom ook voor in Ndl., vgl. Ndl. Wdb. VI, 636.
Die woord word in verband gebring (Franck-van Wijk i.v.)
met Ndl. horren=gonzend rbewegen en Eng. hum-y.
Dit sal
tog wel dieselfde woord wees wat in (r) voorkom.
Herrie
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is bier blyk'baar lbloot plaasvervangend vir bas, vel, ens. wat
maklik kon ontwikkel as volg: As iemand ibY'V. parmantig vra
, Wie maak so 'n herrie?" dan kan die skuldige maklik se :
,wat herrie, jy salop jou herrie kry."
lemand heuning om die mond smeer,

d.i. iemand vlei; 'Ndl.iemand honig om de mond smerew; gelykbeduidend met die heuningk1vas gebruik; Fri. mei de hunichkwast omgean (Dijkstra I, 542).
lemand hlet en gebied,

d.i. baasspeel oor iemand, hom rondorder.
Reeds Mnl.
hi~ten naas heeten in die lbetekenis beveel; kyk Mnl. Wdb.:
verder Hoeufft, 237.
Hittete of Hettete,

oorspronklik seker 'n suiwer uitroep, word 11;andag algemeen
gebruik in die sin amper, naelskraap, byJV. dit was so hittete
of die kar het omgeslaan=dit lhet ibaie min geskeel of . .... .
Op g.rond van lbetekenis en gebruik is die uitdrulddng stellig
nie in veiiband te bring, soos wei gedoen is (Boshoff, 250),
met die in Suid-Nederlandse dialekte voorkomende ettettet,
hettettet nie, wat as suiwer uitroep 'Van onverskilligheid of ontevredenheid' diens doen, en in die JVorm tottottot uiters gewoon is in die mond van die beskaafde Nederlander. Hittete
is in Afrika selfstandig ontwikkel in 'n ibepaalde rigting en
ontstaan uit die lbekende uitroep wat as gevolg van skrik
daagliks kan gehoor word.
Die gevoelswaarde <Van die
klanke het suggestief gewerk in die dgting van veranderde
gebruik.
Sy hoed vir iemand afhaal,

in figuurlilke sin : iemand bewonder, sy meerderheid erken.
Net so in Ndl. (Ndl. Wdb. VI, 784). Hd. Man muss den Hut
vor ihm abnehmen (Wander, 2, 945).
Hoed vasdruk

is een van die ,baie uitdrukkinge vir hardloop, op die ·dug
gaan; aan die :bekende aksie ontleen.
, van hoeka (sa tyd) af,

d.i. lang gelede; hoeka uit Hott. huga. Daarnaas word toeka
gebruik, waarskynlik uit ,toe ('Vgl. van toe af), uitgebrei tot
toeka na voorbeeld van hoeka. Kyk le Roux, Beschryvende
klankleer van het Afrikaan•s. bls. 94; en 'V'erder Boshoff, 26g
alwaar Ndl. toeke=toekomende aangeneem word. Vgl. bls. 67.
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lemand om •n hoekie speel

word aangegee ,( 0 .K. IV, 253) as 'n uitdrukking vir bedrieg,
waars'kynlik lokaal. Dit lyk 'n vari, sie van iemand om die
bas loop; 'Ndl.om de tuin leiden.
lemand in •n hoekie keer,

d.i. iemand in die nou 'bring, deur argumente in verleentheid
bring; Ndl.iemand in 'n hoekje dringen; Eng. to get a Perso:n
in a tight corner.
Hy lyk of die hoenders sy kos opgevreet hat,

d.i. lbeteuterd, teleurgesteld lyk. In plaas rvanhoenders word
ook katte gese. Ndd . dai keiked so barmheiirtig, as van eiim
de Hauner 't Briiud affreiiten han (Eckart~; Hd. (aussehen)
wie wenn ihm die Huhner die Butter vom Brote gejresse111 hiitten
(Weise, Unsere Mundarten, etc. r66).
Met die hoenders gaan slaap,

d.i. '\Toeg na bed gaan soos die hoenders; Ndl. met de hoen-dertjes naar het rek gaan; Hd. mit den Huhnern zu Bette gehen (&bra. BS. 239).
Hoenderkop wees

is baie algemeen vir dronk wees. Moontlik ontleen aan die
onseker, "\"erwarde gang van 'n hoender in die donker en dikwels selfs oordag.
Hoendervel (hoendervlels) kry,

'n algemene onderrvinding as iemand deur sknk of afgrysing
bevang word. M. !Brink, Grootvader zijn pijp, 20: ,ik kryg
hoendervel.'' Ndl. kippenvel krijgen; Harrelb. II, 365: daar
krijgt men kipper.nJel van.
Dis nog maar eerste hoepel,

d.i. nog heelwat voorraad, ook: eerste kind van die huwelik,
kyk boomskraapsel. Afkomstig uit die stories van wolf en
jakkals; kyk bls. 6o.
Dit kan nie hoer of laer nie,

daar is geen ander uitweg nie, 'g edwopge wees om iets te doen.
Ndl. het kan niet hager of lager (Ndl. Wdb. VI, lOIS).
In die hok wees,

d .i. in die tronk wees, vgl. sin. vrij losies he, agter die tralies
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wees.
Ook gebruik vir op die skoolbanke sit.
Van !cinders
wat na vakansie weer skool toe gaan, word ge~: hulle is weer
in die hok; ook in Ndl.in alhei betekenisse; V. Dale i.v. hok
en Ndl. Wdb. VI, 862.
Vir 'n ander gebruik 'Van hok kyk
in die bak sPit.
lets holrug ry,

g.ese

van 'n lbewering of argument wat tot vervelens toe opgedis word; die ibeeld is ontleen aan die ryperd. Ook: daardie
perd het hy al holrug gery. Algemeen.
Hond.

hierdie getroue huisdier is, waarskynlik weens sy onderdani:gheid, (') dikwels die voorwerp rvan veragting van die mens.
In etlike uitdrukkinge word wat gemeen en sleg is met die
bond vereenselwig.
Deur iemand 'n hond te noem, word 'n
sterk mate van rveragting uitg ednrk. So siek soos }n howd beteken baie siek:, eintlik so siek soos 'n hond kan word, wat sy
~llende alleen moet deurmaak; rvgl. Fri. sa siik as in houn.
Verder word gepraat van 'n hondelewe d.i. 'n treurige, armoedige bestaan; Ndl. howdenleven, ook dial. Word iemand afgeskeep, of sl·eg lbehandel, dan heet hy . hond se kind; Ndl.
Wdb. VI, 901; hondekind.
As 'n kind nie goed .be/handel
word nie, heet dit medelydend : moe.t dit nie hand maak nie;
eintlik: lbehandel dit nie soos 'n hond nie. V gl. verder Hd.
hundsgemein, Hundewetter.
Maar die hond is ook tiepe van makheid; vandaar dat 'n
perd, esel, ens., hondmak heet.
Bale honde is 'n haas sa dood,

d.i. teen 'n oormag kan 'n mens dit nie op die duur volhou
nie; Ndl.veel honden zijw der hazen dood.
Lyk soos 'n hond wat vet gastael het,

gese

-.an di·e onderdanig·e houdiug wat iemand teenoor ander
inneem as hy born Skuldig voel.
As Jy 'n hond wil slaan, kan Jy maklik •n stok kry,

d.i. 'n mens kan maklik 'n oorsaak vind om iemand te benadeel.
.Ndl. wie ee.w hond wil slaan, 'L-indt licht een stok; kyk
Stoett, I, 324; Hd. man kan:w leicht einen Stock finden} wenn
man den Hund .schlagen will (Wander, 4, 870); Eng. it is an
easy thing to find a staff to beat a dog (Haz. 2~6}.
')
B. S.,

Vir ,belangrike opmerlci'Oige in hierdie verban.d kyk Schrader,
138 vlg1g.
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.Jy kan •n hond die blaf nie belet nie.

d.i. jy kan nie iemand se IWrsoonlike rw-yheid heeltemaal ontneem nie; jy kan i·e mand nie dwing om te swyg nie; vgl.jy
kan 'n koei die bulk nie belet nie.
• N hond blaf tog

word as verwyt en ter tb eskaming vir" iemand gese wat nie
groet as hy ' n ander t·ee.k:om nie; veral teen kinders; odk dag
honde I V1gJ. ja hond I teen kinders (Molema, r6s).
Hy dink of verbeef hQm dat hy die goewerneur se hond se loo"'
(neef) is

word gese van 'n hooghartige, trotse persoon, sonder dat hy
eintlik rede het om dit te wees.
Die verwanskapsbetrekkilllg
met die hond van die goewemeur is A£r. Daamaas kom voor
famielie van die goewerneur se hond, die koning se hond se
oom ( neej) vgl. Zou men niet zeggen dat keizers kat zijn
nicht is, en 't en is geerv vriend van een trotschaard ('D e BO,
438; Harreb. I, 391; Tuinm. IT, s6. In Engekmd verhef 'n
mens kom sel:fs bo die famieliebet!'ekkinge van die koning of
koniugin. Wright, r68 : "A person completely happy and independent-may say: I wo'dnt think ye to hev th' queen for
my aunt; of a haughty woman H is said that she will hardly
know the Queen's cousin:'' Wri.g ht, 188 : "When a person
for any reason feels elated he says : ' I won't call the Icing
my uncle' !'"
Elke hond kry sy dag,

baie algemeen, en dikwels uitgelbrei met maar 'n brak kry dit
tweemaal, waar brak staan vir skelm. Die uitdrukking dui
aan dat elkeen sy >b eurt kry ten opsigte van gelll'k of teespoed,
dat wie rvandag verneder word, mo11e weer verhoog sal word,
en omgekeerd; waarskynlik uit :E ng. every dog has a day,
ook met die toevoeging (in ·Essex~ : and a cat has tw·o Sundays (Haz. g, 129).
Hy maak nie hond haar-af nie,

d.i . hy doen baie min aan die saak of werk, daar val geen
vooruitgang in die aangevange werk te lbespeur nie; eintlik
selfs die hare IVan die hond wat ma'klik af:gaan, verwyder hy
ni·e, daar word dus geen behoorlike .begin gemaak nie; algemeen. Van Bru:ggen, Op Veld en Rande, 47·
Nie om die hond nle maar om die halsbandJie

word toegepas op 'n vryer wat lbesonder gen>eentheid vir die
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ouers van die me1s1e aan die dag le, wat dus 'n byoogmerk
het, lb)"V . geld. Ook in ruimer sin gebruik met die oog op
iemand wie se vrindelikheid en tegemoetkoming met 'n bepaalde oogmerk geskied. V gl. Ndl. niet om hlUlr 'Velleken, maar
om haar gelleken, baie ,g ebruiklik in die 17de eeu.
Kwaai honde byt mekaar nie,

d.i. sterk teestanders '\enny 'n 'b otsing uit vrees vir die moontlike gevolge; Ndl. kwade honden bijten alkander niet; Fri.
twa k1V'ea hounen bite elkoar net.
Hy laat geen hond of kat met rus nle,

d.i. terggees. Ndl. hij kan g een' hond of geene kat me.t 'Vrede
laten (Harreb. I, 320, by \Vander, 2, 8go).
Hd. er liisst
keinen Hund in Ruhe, ald.
Twee honde veg om 'n been,
die derde loop daarmee heen,

d.i. as twee persone of volke om di.e lbesit evan iets stry, dan
trek die derde, wat onsydig ibly, dikwels aldie voordeel; Ndl.
als twee honden 'l!echten om een been, gaat er de derde mede
heen; reeds Tuinman, I, 226.
Moenie slapende honde wakker maak nle;

Ndl. men moet geen slapende honden wakker maken. Stoett,
I, 321 : " ·Een sluw (of oneerlijk} mensch moet men niet waarschuwen."
Vgl. Hd. wecke den schlafenden Hund nicht.
In Afr . word gewoonlik daarmee net tot versigtigheid gemaan. In die betekenis: haal geen oude koeien uit de sloot
by IDe C. Vro. 4·
Hy is oor die hond .se stert,

d.i. hy is oor die grootste moeilikhede iheen; Ndl. komt men
O'l!er de ho:n·d, dan kom,t men ook O'Ver de stlUlrt'. Vir poging
tot verklaring kyk Stoett, I, 321.
Soos •n mur hond wat bene kQU; kyk arnwette.
My hondjiel

word dikrwels as "Kose'''-uitdrukking gebrwk; vgl. een hondje
'Van een kindje (Ndl. Wdb. VI, 8gg). Hondjie is hier sinnebeeld van iets moois en liefs.
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'N man honderd

is i·e mand op wie jy kan reken; vgl. 'n man duisend. Die uitdrukking bet niks te doen met die Hybelse 'n hoofman oor
honderd nie, maar wil se : 'n man soos daar een uit honderd
te vind is. 'N interessante uit'breiding hiervan in H et Volksblad (23/4/1915': jy skrywe perd honderd d.i. jy skrywe
uitstekend.
Honderd-en-tien

is spreekwoordelik vir 'n onlbepaalde hoeveelheid; eintlik;
honderd (d.i. baie) en nog meer; vgl. ek het honderd-er~>-.tien
dinge om te doen; hy het altyd honderd-en-tien bestellinge ti
maak.
Alhonderdentien 1

is waarskynlik ellirpties vir : al is daar ook honderd-en-tien besware of hinderpale of iets dergeliks. Dit beteken: dit kom
daa.r nie op aan nie, dit kan my nie skeet nie. Ndl. honderd
en .tien kom spr.e ekwoordelik voor in iemand uitmaken voor
honderd en tien (v. Dale).
Honger is die baste kok,

ook Ndl.; kyk St. I, 325; Hd. Hunger ist der beste Koch,·
Eng. a good stomach is the best sauce (Haz. 17).
Vgl.
Suringar, 299.
lets uit sy hoof ken,

d.i. iets van lbuite ken, in sy geheue he; Ndl. uit het hoofd
kenne.w (Ndl. Wdb. VI, 948~.
lemand oor die hoof aien,

d.i. iemand nie in aanmerking neem nic, ignoreer; NdL iemand over het hoofd zien.
Soveel hoofde, soveel slnne

is by lbaie volke lbekend, ook effens anders in Latyn; Ndl.
zoveel hoofden, zoveel zinnerv; Fr. autan.t de tetes, autan:t
d'avis; Hd. viele Hiiupter, viel Sinn (Wander, 2, 393).
Hoog en droog sit

'n mens byv. in 'n geselskap as jy daar lblyk!OOar geen belang
in stel nie of daar nie deel aan neem nie. Ndl. hoog enJ droog
zitten beteken "veilig,'' "rustig," "kalmpjes" sit, en bet in
Air. onder assosiasie van droog=nie grappig nie in 'n bepaalde verband gebruiklik geword.
Algemeen.
Kyk Ndl. Wdb. VI, 1015, waar hoog en
droog zitten ontwikkel word uit hoog en droog liggen, van
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grond wat veHig is teen oorstroming.
Eng. high and dry
wo1:1d verklaar (Hyam. 185) as "metaphor drawn from the
·sea, as of a ship stranded hi~h on the !beach.'''' Kyk ook
N.E.D. i.v: high.
Hoog aan iemand (iets) hi,

d.i. die hekel aan iemand (iets) he, nie kan <>·erdra nie teesin
he in. Vgl. Ndl . het zit hem hoog (v. Dale). In albei gevaUe sal die voorstelling : vol tot hoog in die keel wel voor;gesit het.
Hoog en laag swear (B),

d.i. iets op alle moontlike maniere bev·e stig; afkomstig van
Matth. 5 :34, 35 : "Zweert ganschelijk niet, noch hij den
hemel, omdat hij is de troon Gods; noch ibij de aarde, omdat
zij is de voetbank Zijner voeten .. . ;" Ndl. bij hoog w laag
zweren (Herderschee, 28; Laur. 84).
Hoogmoed kom voor die val (B),

d.i. wie hom verhef, sal tot 'Q val kom. Aanleiding tot die
spreekwoord het waarskynlik geg·e e Spr. r6 : r8 : "Hoogwaardigheid is v66r de veribreking; en hoog:heid des g.eestes v66r
den val.'' Ndl. hoogmo ed komt v66r den val (Ndl. Wdb.
VI, 1038); r7de-eeus.
Die hoogste woord moat ul·t,

d.i. die g·eheim van die saak, die eintlike motief moet openbaar word; Nd:l. het hoge (hoogste) w·oord moet er uit.
Te veel hooi op die vurk hi,

d.i. te veel sake te doen he; Ndl. te vee l hooi op de vork hebben; Hd. zuviel Heu auf der Gabel haben.
Oorhoop wees (met mekaar),

d.i. kwaaiVt-inde met mekaar; eintlik op 'n hoop (Ndl. Wdb.
XI, 1759}, waaruit; uit orde, in twis gewikkel. Ndl. over
hoop liggen; Tuinm. I, 193 : met iemand over hoop geraken.
Hoor en sien vergaan

word gese met betrekking tot 'n oorv.erdowende lawaai; f'eeds
17de-eeuse Ndl. (St. I, 334). Vgl. O.K. V, 351b: "D~ follende nag was daar op nuw 'n g:elblaf fan di honde en 'n ge'hrul fan di l·e eus dat jou boor en sien moet v·e rgaan."
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Wat sl Horak?

(As dit maar waar is).

Die twede gedeelte word dikwels aan die vraag toegevoeg.
Op hierdie spreekwoordelike vraag wat blykbaar uit die
Westelike Provinsie (Kaapstad en, omstreke) oor die h.ele land
gespl'ei bet, word geen antwoord verwag nie, maar daarmee
word eenvoudig iets lbetwyfel.') rBy nader ondersoek is gebly k
dat hierdie Horak, wat origens 'n in ons land wellbekende
famielienaam dra, 'n historiese persoon of persone voorstel en
dus nie onlegendaries is nie, soos ,b eweer word. 2 } Die uitdrukking is ten minste 8o jaar oud •volgens die getuienis van
'n baie bejaarde persoon:) Daar is 'Verskeie v•e rbale in omloop
omtrent 'n seker ou Horak, :wat as uitgangspunt vir die spreekwoord kan beskou word. So verhaal 'n tbejaarde persoon uit
Wellin:g ton dat sy vader die tbetrokke Horak poersoonlik geken
bet, en dat hy die gewoonte gehad het, as hom iets meegedeel
word, om te se: as dit maar 1uaar is. Verder word verhaal
van ' n seker Horak wat lbekend gestaan :bet weens sy ongelowige neiginge ~en wat meer as ·e enmaal uit die kerk gestap
het sodra van die kansel iets gese word waaraan hy twyfel
of waarmee hy nie instem ni~e. Altwee enigsins vaag herinneringe bet tot gemeenskaplike trek : 'n seker persoon met die
naam van Horak wat twyfelsugtig was.
Of een of meer
persone ~vir die oorsprong van die spreekwoord in aanmerking
behoort t e kom, is nie meer vas te stel nie. Minder bevredigend
as verklaring lyk dit om die uitdrukking in ver:band te tb ring
met 'n seker magistraat!) Die uitdrukking is heel bekend in
Kaapstad, iStellenbosch, Malmesbury, Perel. In die lbinneland word dit ook gehoor, maa:r is minder gemeengoed.
Die huis is op horings,

algemeen vir 'n groat lawaai wat aan die gang is in 'n huis,
veral met die oog op kinders wat rayot. lA s die oorspronklike
voorstelling nie was : 'blaas op trompethorings nie, dan moet
ons verband soek met die rumoerende bul wat ten grondslag
le aan ouer Ndl. hij neemt het huis op zijn horens wat vertaal
word ·b y Marin ( 18de ~eeu) deur il fait trembler toute la maison
(Ndl. Wdb . VI, mgo}. Kyk ook Tuinman I, 292.
') Die uitdrukking beteken nie "wat is die nuus ?" (Francken,
Nee r 1 a n d i a, Sept. 1913.
2
" • • . • de geheimzinnig·e Horak is ni,e t eens legendarie,s "
)
op dieselfde plek.
3 )
Wyle mnr. G. ]. Mahhetbe Perel.
4
Hierdie Horak sou baie hard~ stranvwe uitgedeel het aan
)
kleurlin;ge. By elke uitspraak van die mag.istraat wor~d dan deur
nuuskier~ge gevr.a: "W<tt se HoraJk ?" d.i. wat is ,s y ui'tspraak?
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lei:Nlnd slaan dat hy na horing ruik,

d.i. iemand gedug sla~m; plat; waarskynlik is boring ver.bloemend vir 'n onkiesheid.
Die horings opsteek

word gese van kinders wat bulle eie wil laat gelde en 'n aanmati:gende bonding aanneem; QOk van lbediendes wat gebrek
aan onderdanigheid tQOn. Die beeld is ontleen aan jong gehQOrnde vee; vgl. Ndl. de horens opsteken, trots worden; Hd.
er steckt die Horner auf; Latyn: tollere cornua (:Suringar,
4J22); Tuinm. II, 141.
Horingdroog,

d.i. lbaie d:roog, soos 'n boring waarin geen sap is nie; vgl.
Joyce, 136: "That turf is as dry as a !bone (very common in
Munster. Bone-dry is the term in Ulster." Ndl. Wdb. VI,
1097.
Horingoud,

d.i. lbaie oud; verkrimp en opgedrQOg soos 'n boring. O.K.
v' 43a : "sijn pfu,d was boring oud en ijgenlik ni.ks werd nie."
V.-lag "hosamal", m6re "krui;s hom!" (B),

d.i. die open'OOre mening is wispelturig. Die uitdrukking is
'n sinspeling op Kristus se glorieryke intog in Jerusalem met
Sy kort daaropvolg.e nde kruisiging. Ndl. Wdb. VI, II27:
vandaag "Hosanna!" morgen "kruist hem !"
Altyd hotom wil,

gese van iemand wat altyd op 'n ander, en bygevolg verkeerde
mani.e r as wat "ioorgestel word, wil tewerk gaan, soos 'n
trekdier wat hotom in plaas van haarom lQOp; algemeen.
Hot en haar,

d.i. deurmekaar, van 'VQOTWerpe gese; eintlik links en regs,
aan alle kante. Die woorde hot, haar lbestaan ook in ander
Europese tale, maar met omgekeerde 1betekenis.
Dlt hotagter hll,

d.i. in ' n moeilike posiesie wees, ook swaar werk verrig.
H otagter beteken eintlik die agterste posiesie aan die linkerkant van 'n span trekdiere.
D'ie a:g terste bet 'n moeiliker
werk as die ander. Haaragter sou met eweveel reg kan gebruik geword bet. In Afrikaans kan die verskillende posie-
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sies van 'n span trekdiere met die grootste gemak en raakheid
uitgedruk word.
"N span bestaande uit r6 osse word as volg aangedui,
beginnende van agter : hotagter, haaragter; hotnaasagter,
haarnaasagter; hotopses, haaropses; hotopag, haaropa- hotoptien, haaroptien; ho,toptwaalf, haaroMwaalf; hotnaasvoor,
haarnaasvoor; . hotvoor, haarv·oor.
Vgl. Vriend des Volks, 28/8/I913; O.K. IV, I2a: "Kyk
mijn oge swem nog1 in di trane uit jammerte dat oom dit so
hotagter gekry het."
Hotnot 1

is 'n skertsende, onfyn uitroep ten opsigte van iemand wat iets
prysenswaardigs doen of se, ook van iemand wat deur besonder drag of gang die aandag trek; vgl. doring I ryperd I
'N hotnotjie doodslaan

is 'n drankie gebruik, veral brandewyn; .gewoonlik aangewend
Ianges pad waar stilgehou word. Waarskynlik is oorspronklik met doodslaan hedoel : die swart hottel se nek afslaan by
gebrek aan 'n kurktrekker. Vgl. Ndl. een zwarte zuster den
hals breke.n (Harrelb. I, 274) waar met "zwarte zuster'' die
fles wyn bedoel word.
Op sy eie houtjie,

d.i. op ere gesag, sonder iemand te raadpleeg; Ndl. op zijn
eigen houtje. Die verklaring van houtjie as kerfstok ook deur
Ndl. Wdb. VI, rr76 oorgeneem is bevredigend. "Men had
somwijlen twee kerfhouten, die in elkander sloten, en van
welke het eene bij den verkooper, en het andere bij den kooper berusten.
Moet er nu een nieuwe koop op den stok
worden opgeteekend, dan geschiedde dit met een streep of
kerf mer de beide in elkander gesloten houten. Zoo had zoowei de kooper als de verkooper ten allen tijde het bewijs in
handen van den staat der rekenin.g, en <van lbeide zijden was
men tegen verzuim of bedrog gewaatiborgid. iDe kerven, die
men alleen op eigen stdk maakte, golden niet; alleen dat
kwam in aanruerking, wat op de beide in elka§..r gevoegde
stokken geteekend stond. Vandaar zegt de spreekwijze iets
op zijn eigen houtje doen, zooveel als iets eigendunkelijks
verrigten, zonder een ander daarin te kennen; iets derhalve,
dat door een . ander niet lbehoeft als wettig of geldig erkend
te worden." De Jager's Nieuw Archie/, 297 hy Stoett, 287,
2e druk. 'N nuwe verklaring is voorgestel deur Dr. H. J.
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Eymael in Tijds. 33, rg8 en oorgeneem in N.T. 9, 97· Hout
was in die 17de eeu gang1baar vir skip; op zijw eigen houtje
is derhalwe gelyk aan op zijn eigen schi:p s,taan d.i. as bestuurder van sy eie skip op eie gesag handel. Dit is egter minder
aanneemlik met die oog op seker Hd. parallelle (kYk St.
I, 338).
So oud (slim) soos die houtJie van die galg;
ook ouer (slimmer) as die houtJie van die galg.
D~e ibetekenis is onlik (van 'n kind), verder geslepe. Algemeen gangbaar.
Oud (ervare) het ontwikkel tot geslepe.
By houtjie van die galg moet ons dink aan hout van die galg
wat dan ou.d genoem word omdat dit blootg;esteld is aan wind
en weer. Vgl C. en V. r 6g2 : hij is zo erg als het hout vam
de galg, op een ondeugend kind. Op diese1fde begrip berus
blykibaar Hd. falsch wie Galgenholz, i..v. falscher als Galgenholz (D. Wtb. i.v. Galgenholz) en Ndd. he is so falsk as
GalgenhoU (Herghaus, I, 528b) .
O.K. IX, Junie 14.: "mar
Uilspi'el was self so slim as di houtji fan di galg." Ndl. hij
is zo slim als het hout va.w de galg (Harreb. I, 199); Ndd. so
klauk iis Galgervholt (Wander, 2, 1412). Kyk egter Borchardt, 129.

As dit met die groan hout gebeur, wat sal aan die dorre geskled'l (B)

toegepas op die sedelike lewe, maar teenswo~dig: veelal ook
op ons kultuurstrewe ·: as die ontwik'kelde, die man wat weet,
nie sy man kan staan nie, in gelbl'eke bly om volkstradiesies
te handhaaf, wat kan dan van die minder bevoorregte v.e rwag
word? OnHeen aan Luk. 23 :II. Reeds qde-·e eus (St. I,
339); Zeeman, 292. Hd. wenn da.s am grunen Holz geshieht,
7Ms soll vom diirren werden!
Wenn das grune H olz anbrennt,
w·as ist vom durren zu erwarten. (Wander, 2, 757).
Houthakkers en waterputters (B),

d.i. diensknegte, dienaars van ander, :gewoonlik van 'n ander
ras. In ons Land waar verskillende rasse om huUe bestaan
stry, word die uitdrukking dikwels ·g ebruik. So word Afrikaners gewaarsku om bulle grond ni.e te verkoop aan vreemdelinge nie, of hulle kinders deeglike opvoeding te g·ee, sodat
bulle later nie ondergeskikte van die vr·e emde ras mag word
nie, veral in ekonomi•ese sin. Met die oog op die swart gevaar
word dikwels gese : ons moet oppas, dat ons nie die houthakkers en waterputters van die Kaffer word nie. Die uitdrukking is ontleen aan die verhaal meegedeel in Josua g.
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Toe die inwoners van Gi'beon verneem van die wyse waarop
die Israeliete die heidense stamme verwoes het, gaan hulle
armoedig getkleed na Josua onder voorwendsel dat hulle in 'n
ver a£gelee land woon, en vra hom om met hulle 'n vredesVet1bond te sluit. Dit word .gedoen. Maar toe later hlyk dat
daar bedrog in spel was, het Josua wel woord gehou maar
huUe veroordeel tot houthakkers en waterputters van die
Israeliete. Ndl. daar mo eten ook houthakkers en waterputters zijn (Harr€/b. I, 273) .
Met die huid van my tande ontkom (B),

d .i . ternouernood aan die gevaar ontkom; 'n uitdrmking wat
by die ouer geslag nog voorkom; V'gl. Job. 19 : 20 : "Ik ben
ontkomen met de huid mijner tanden."
Met huidjie en muidjie,

d.i. met sak en pak, met alles. >Die uitdrukking is besig om
uit te sterwe; Ndl. m et hutje en mu:.tje. Vir variante in 'n
groot aantal Ndl. dialekte kyk St. I, 344. DLe oorsprong is
onseker.
Huis

word lby uitfbreiding soos in Hd. en Ndl. gebruik in die betekenis geslag, famielie ibyv. uit 'n goeie huis afkomsti·g; vgl.
Schra. B.S., 20 .
Met die deur in die huis val; kyk deur.
Wie in 'n glaashuls woon, moet nle met klippe gool nie,

d.i. wie self vol foute en tekortkominge is, moenie ander
daarvan lbeskuldig nie; 'Ndl. die in ee:no glazen huis woont,
moet g een stenen op zijn buurmans dak gooien; Eng. let him
who liv es in a glass house not throw stones. Die uitdrmking
is meesal lby ontwikkelde mense in swang, en dit is moontlik
dat die Engelse uitdrukkin~g gehelp het tot sy lbestendiging.
Husse

dien as antwoord op 'n nuuskierige vraag, rveral teenoor kinders. J)i'krwels word ·gese : husse m et lang ore. Vra die kind
wat 'n, mens maak, so heet ·d it : husse. Net so word hussen
ook in ·A msterdam gebruik. Vgl. verder hussen met zinkhorens, ens. (Harreb. I, 346). Die duister uitdru~king is
seker nie 'n vervorming van Eng. hush nie, soos voorgestel
word. 1 ) Moontlik kan vir 'n verklaring huts en ( = skud, deurmekaarskud) diens doen. Die geval kom dikwels voor dat
iemand iets in die hand verberg en dat die nunskierige vra :
1

)

Francken, "Neerlandia," Sept. 1913.
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wat is dit? Antwoord : husse. Van bier uit kon die uitdmkking hom maklik uitbrei en as antwoord op enige vraag
gebesig word. In Oudbeierlands•) en elders staan hussele
vir 'n spel. "Ieder speler g eeft een of meer centen, die door
een van hen in de gesloten handen worden dooreengeschud
en doorna opgeworpen. · D e centen, die nu met krois boven
liggen, zijn voor hem, di·e heeft gehutseld, de andere •;oor den
medespeler." Skuil in ons husse miskien die herinnering aan
genoemde of soortgelyke dobbelspel? Kyk ook Ndl. Wdb.
i.IV. hutselen.

I
lemand inkllm

beteken vandag : iemand skerp, hytende woorde toevoeg, dus
nie net slaan nie wat die primere lbetekenis was en so ook ten
onregte by Mansvelt bls. 66 en Van Dale i.v. inklimmen as
enig ste .betekenis aangegee word. Oorspronklik dus : iemand
aanval met die •;uis, eintlik van onderaf bykom, inklim. Hierdie primere voorstelling tree nog duidelik te voorskyn waar
Von Wielliig.h die Hotnot as bakleier laat grootpraat, Vigl.
Jakob Platjie, 78.
lemand lnloop,

d.i. iemand bedrieg ; oorganklike gebruik van inloop; vgl. Ndl.
inlop en soos in er in lopen , iemand er in latew lopen met dieselfd.e bete'ke nis (Ndl . Wdb . VI, 1796 ) waar gedink word aan
'n dier wat 'n mens in 'n val laat loop.
lemand lnpeper,

d.i . iemand slaan, oak skerp taal toevoeg; vgl. iemand insout,
soutrotting gee. S uid-Ndl. iwpeperen= slaan, berispen; I7deeeus: iemand iets inpeperen=vergelden; kyk St. I, 350.
lemand inspan,

d .i. iemand werk te doen .gee; ontleen aan die voorsteHing :
vee inspan.
Vir iets instaan

beteken die !Verantwoordelikheid van 'n saak op jou neem;
Nd1. 11oor iets instaan .
lemand intrek

bete ken iemand bedrieg; eintlik : iemand in die lis intrek (lbyv.
by 'n transaksie). In verwante 1betekenis Ndl. Wdb. VI, 2080.
Ov~rel, Het dialeict van Oud iBeierland, 61a.
Te Wa:ter, De v o I k s t a a 1 in he 't o o s ten van
B om meIer w a a r d i.v.

1

de

)
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lsegrim,

d.i. 'n knorrige persoon, iemand wat oor alles pruttel, vandaar
isegrimmig, knorr~g, onteuede. Dis die naam van die wolf
in die Reynaert; Ndl. ijzegrim of ook iezegrim, eweneens van
persone (Ndl. Wdb. VI, 1387).
lsraiiliet

kom voor in 'n Israeliet sander bedrog of 'n Israeliet in wie
geen bedrog is nie, d.i. 'n doodeerlike, opregte persoon. Met
die oog op Nathanael gebruik Kristus Joh. r :48 die woorde:
"Zie, waarlijk een Israeliet in welken ~een bedrog is."

J.
.Jaap wil nie lag nie

is die naam van 'n geliefkoosde s,peletjie.') ]aap is 'n >erkorting van Jakdb. In plaas van ]aap word ook Job gehruik
(Vrystaat}.
In hoever ]aapje, sta stil! benamin.g vir 'n geselskapspel
(Ndl. Wdb. VII, 20) en ook as sodanig vermeld by Scheltema,
V olksgebruiken der N ederlanders by vrijen en trouwen, bls. r63
met die Afr. speletjie ooreenstem, kon ek nie bepaal nie.
vet en maer jare (B),

d.i. tye 'Van oorvloed en gelbrek. In ons land waar water 'n
lewens'Vraa!g is, word .hierhy hoofsaaklik aan die reenval gedink. N au kom die sewe ve,t of maer jare, soos die ge~Val mag
wees, ~ die mense wat glo aan periodiek wede.rkerende tydperke van reenoor\loed en reenskaarste.
Die uitdrukking
stam uit die geskiedenis van Egipte in Josef se dae, ky!k Gen.
41 : 29, 30, 53, 54· Zeeman, 295 .
.Jabroer

1s iemand wat self geen opienie het nie en met alles instem
wat 'n ander se; vg'l. St. I, 352 .
.Jakkals

neem in ons illheemse dierfaihel die ,plek in van reinuert in die
') Jongetjies en meisies vorm paars:gewys 'n kring, terwyl een
jo!llgetjie met 'n .geknoopte sakdoek in die middel staan. Nou kry
elkeen 'n naam by·v. Jaap, Jaap se vrou, Jaap se dogter, Lepel, Mes,
Vuur, ens. Jaap word nou gevra waaroon hy nie lag nie. Hy antwoord dan byv. Lepel wil nie skep nie of Vuur wil nie brand nie,
ens. Kan die aail!geduide persoon (d.i. Lepel of Vuur) nie dadelik
'n vetklar.ing gee nie, so ontvan.g hy houe. Kan hy geen antwoord
gee binne 'n tydsbestek waarin jy tien kan tel nie, dan word hy
verwy>der om op sy beurt die gesel te gebruik.

218

Europese, en het tot verskeie uitdrukkinge aanleiding gegee.
Gewoonlik tree Jak kals en Wolf in ons fahels op met die
V"ertroulik·e voorvoeging broer.
'N jakkals (wolf) verander van hare maar nie van nukke nie,

d.i. vaste karaktereienskap'Pe, waa~by vera! aan ongunsti,ge
gedink word, bly 'n mens aanklewe. Di~wels skertsend toegepas O'P 1bejaarde manspersone t en aansien van hulle geneentheid tot vrouens. Ndl. een 'VO'S verliest we l zijn haren, maar
.r...iet zijn streken; En;g,. the fo x may grmv grey, but never good.
H d. der W olf iindert wol sein Haar, ab er er bleib t wie er war
(Wander, 5, 352).
.
Hy is 'n jakkals

1b eteken ( 1} hy is 'n sluwe, listige persoon en ( 2) hy is 'n
niksbeduidende [Jersoon, nie in staat om hom te laat gelde nie.
V gl. St. I, 354 vir jakkals =domkop, arme ker el.
Jakkals trou met wolf se vrou

word altyd .g ese as dit reen en die son skyn. Vgl. Harrelb.
II, 5o6: als het regent en de zoJ!! schijnt, is het k ermis voor
de kippen; I, 298 : als het regent en de zon schijnt, is het
kermis in de hel ( slaat de duivel zijn wijf).
Jakkals prys sy eie stert

word g~ >an iemand wat sy eie lof oosuin; ontleen aan die
rol wat die jakkals in die fabel ') speel. Vgl. L atyn suum
cuique pulchrum (ISuringar, 412) .
Dis bo sy jakkals; kyk vuurmaakplek.
Jakkalsdraaie maak,

d.i. onderduims tewerk ga.an, bedrieg, slim uitwee soek om
uit 'n moeilikheid t e kom, vgl. jakkalsstreke. Draaie maak
lbeteken op sigself reeds: nie ·eerli'k wees nie, waarby nog die
versterking kom met jakkals as tiepe van slruwe lis.
') Jakkals wou ganse steel, maar in die hek, waar hy m oes
deurgaan was 'n slagyster gestel waarin sy ste11t vasgeknel word.
Hy ru.k toe los, maar sy stert bly in d ie slagyster agter. Skaamskaam gaan hy toe huis toe, maar r ed hom uit die verleentheid
deur voor te gee dat hy sy stert afgekap het, omdat dit eintliik 'n
las was. Hy raai toe sy ras.geno.te sterk aan om dieself.de te doen.
Maar dit het hom dare.m nie gehelp om aan die algemene veragting
te ontkom nie.
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Die ware Jakob,

d.i. die .r egte iPersoon, die egte ding. Jakob word hier as
soortnaam :gebruik. ISou dit miskien 'n wysiging wees, ook in
lbetekenis, van Ndl. de ware of rechte Joz ef? "Jan Kieser is
dit nie, want .hy is .... duizenden andere ze beke~de grappeskrijwer-die ware Jakob" (Ons Land, I4/4/:r4) . "Ik was
al intekenaar op baing ander koemnte, maar nou het ik eers
die ware Jakob gekry, wat ons taal help verdedig .... " (Het
Volksblad, g/7/ /rs) .
Liewer blo dan as do Jan,

d.i . liewer .b ang as dood; 'n ou erfstuk. :Reeds r7de-eeus by
Cats: beter bloo Jan als doo Jam. (:Ndl. Wdlb. II, 2917), en
selfs nog vroeer. In Air. veel minder in geibruik as liewer
bang Jan as dooi Jan.
Bo dan wees

lbeteken oor sy moeili'k hede .been wees, m 'n staat van welvaart verkeer; Ndl. bO'Ven Jan zijn.
Jan Lui het hom dood gedra;

spottend gese in Ceres en omstreke teen iemand wat by 'n
werk weens venmeende luiheid in een slag te veel probeer dra
(Qf doen). Waarskynlik gevorm na voorbeeld van ander derg.e like uitdrukkinge met Jan. Vgl. die lui man dra hom dood,
die ywerige werk hom dood.
Met dan Tuisbly se kar ry;

as trooswoord in ironiese sin gebesig veral teen kinders wat
nie mag .saam:gaan nie; in Zaans: Ja.w Thuisblijf z'n wagentje
(Boekng.). Vgl. zij gaat uit met den zoon 'Van Jan Niemand,
d.i. op• kermis moet sy tuisbly, lb y g;oorek aan 'n '\ryer (De. C.
Vro. 141); C. en V., 1414: wagen 'Van Jan Blijft-thuis; C. en
V. 1745 : m ee Hannek eno..Thuisblij'Versw agen meegaan. Ndl.
Wdb . VII, I89.
Mal dan onder die hoenders

heet die enigste manspersoon in 'n geselskap van dames, met
die bygedagte dat so 'n persoon deur aHerhande fratse te verkoop hQ'Ill enigsins belaglik maa.k . Dis ook die tietel van 'n
klug deur Melt !Brink. Kytk IFrancken, N eerlandia, Slept.
1913; Ndl. Wdb . VI, 809: er in vallerv of slaan als m·alle Jan
onder de hoenders.
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Wie Is nou Dom Jan en w1e Slim olan?

Hierdie vraag word skertsend g~doen as twee persone oor 'n
kwessie debatteer of oor 'n saak praat waarvan hulle min of
niks weet nie. Albei alom bekende spreekwoordelike figure
tree in 'n verhale-sieklus ') op, wat met die "swaapstories"
aanrakingspunte het. D~m Jan is 'n tiepiese dom'k op wat al
die hevele van sy broer Slim Jan letterlik opvat en uitvoer en
daardeur groot dwaashede begaan.
olan Pampoen

is 'n dom persoon met 'n groot kop.
olapsnoet,

ook japsnoetjie, japsnoetgesig, jaPsno etgevreet, word veragtelik van persone en meestal kinders met 'n onnosel gesig sonder
uitdru.lddng gese. In die ee11ste gedeelte skuil wel die persoonsnaam Jaap, as soortnaam en veragtelik aangewend.
Sy jas is in die wiel,

d.i. in moeilikheid verkee:r; bekend in die Vrystaat en noordelike Kaapprovinsie; seker ontleen aan die vervoerbedryf.
'N vreemdeling in .Jerusaleon (B),

d.i. onbekend met wat elkeen weet; ontleen aan die verhaal
om trent die Emmausgangers (Luk. 24 : 13-33). Die eintlike
woorde teen J esus lg,ebesig wat voorgegee het dat Hy niks van
die groot gebeurtenis weet nie, was (1vs. r8) : "Zijt gij aileen
een vreemdeling t e Jeruzalem, en weet niet de dingen, die deze
dagen daarin gesohied' zijn ?" In hieroie veriband
Zeemah,
300: "Er moet evenwel opgemerkt worden dat de aanstonds
aangehaalde vertaling IVan vs. r8 niet juist is. Er staat eigen2
lijk : zijt gij dan de eenige vreemdeLing ) te ]eruzalem die

se

') Die motiewe van hierdie ver.hale is. in die sprokies-literatuur
van <lie wereld oral te vind en by Schonken, 77 bespreek. Wat
Schonlken egter nie vermeld nie en wat enigermate 'n parallel hiermee vonm, deurdat daarin <lok ' n dom en skrander persoon optree,
is die sieklus van Groot Piet en KJein Piet. Aileen, hier is opsetlike kwaadwilligheid in die spel. GrtOOt P•i et is die tiepe van liggarumskrag en domheid, Klein Piet daarentee van liggaamlike onmajg en vernuf. Nadat hy baie aanslae op die !ewe van Klein Piet
gemaak het, laat Groot Piet hom deur Klein P·i et om.praat, in 'n
sak toeknoop en in die see gooi. Hierdie motief van "in <lie see
g<loi" sowel as enige ander letterlik ooreenstemmende verhale kry
'n mens in die Friese verhale van Grooten Oege en Kleinen Oege
(D.ijkstra, U it F r i e s 1 and s v o I k s 1 even II, 1-7).
2
tDaar staan einHilk : woon jy iby jouself aLeen?
)
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niet weet de dingen die daar g esc hied zijn ? Er waren zeer
1Jele vreemdelingen op dien tijd (het Paaschfeest) in Palestina's hoofdstad en de vraag der Emmausgang.e rs drukt hunne
vertbazing uit, dat hij die tot hen sprak onder die vreemdelingen (want dat hij geen Jeruzalemmer was, konden zij uit zijn
tongval wei :bernerk en) de eenige was die van dat a11es niets
afwist. Derhahe wordt in het vennelde spreek:woord op het
woord vreemdeling ten onrechte de nadruk gelegd."
Begin by .Jerusalem (B),

d.i. begin iby jou eie huis, by jouself; wil 'n mens die saak
van die Kristelike liefdadigheid vooruithelp, so moet 'n mens
die hand in eie sak steek en 'n .goeie vooribeeld gee deur eie
milddadigheid; verder toegepas op die ondersteuning van 'n
beweging wat hy die persoon self of in sy 'huis in praktyk
moet 1gebring word. Aan Jerusalem word hier gedink as uitgangspunt van die Kristelike wereld en iby oordrag die plek
waar 'n 'beweg:ing of handeling moet begin.
In 'n Jiffie,

in 'n oomlblik; goed bekend in die Boland.

Eng. in a jiffy .

.Job (B),

Verskeie uitdrukkinge in veriband met Job bestaan in meer as
een Europese taal. By ons kom gereeld voor : so a?'m soos
job, jobstyding, jobsgeduld .
So arm soos job d.i. so arm en ,b eroof soos Job in die dae
van sy be:proewing; Ndl. zo arm als job; Eng. as poor as job
(Haz . 75).
jobstyding, 'n treurige of ongunstige tyding., herinner aan
die ontmoedigende boodskappe wat Jdb ontvang het, soos beskrywe Jdb. I :14-19.
Ndl. jobstijding, jobsbod e; Hd.
HiobsPost.
jobsgeduld ibeteken 'n hoe mate van verdraagsaamheid en
lankmoedigheid. Die uitdrukking wat eintlik op verkeerde
waarneming iberus, dank sy ontstaan aan die gematigdheid en
gelatenheid waarmee Job sy verlies, as komende van God,
beskou; Job I : 2t : "De Heere heeft gegeven, en de Heere
heeft genome,r; de naam des Heeren zij geloofd." Dat Jdb se
verdraagsaamheid nie lank geduur het nie, ibewys ]db 3 :3
waar hy die dag van sy ,geboorte vervloek. Kyk bls. 84.
jobskraaltjies is klein langwer,pige sade wat na krale lyk,
van 'n seker rietagti,g e plantsoort wat graag in vogtige grond
groei. Die kinders ry die sade aanmekaar tot halSbande. Of
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dit enige :ver!band het met Job, is onseker.
tan de kraaltjies.

lDit heet ook

Jodeskool

beteken 'n verwarde gebalbbel, deurmekaar klink van stemme
en geluide, lawaai; by uitbreiding toegepas op 'n ~nordelike
kamer of huis, en, :verder op wat wil en smerig is. In Nederland .kom aileen ]odekerk voor in die betekenis lawaai, na
aan1eiding van die :vir 'n onill!gewyde rumoerig voorkomende
Joodse erediens; kyk St. I, 361. Dit geld egter nie van 'n
Joodse skool nie. :SOu hier miskien Duitse invloed skuil? Hd.
]udenschule, waarmee oorspronklik sinagoge lbedoel is, het
dieselfde betekenis. In die reel staan in die Lutherse vertaling Schule vir sinagoge, vgl. Luk. 4 : rs, r6. Vgl. Schrader,
B.S., 409; Ndd. 't geit dar tau as in 'n ]udewschool (Berghaus, II, 46) .
Jona (8).

As 'n geselska.p op r eis of op 'n piekniek teespoed oor.kom,
· dan wol'd gewoonli'k gevra : 11•ie is die J ana onder ons? of ook :
wie is 'Vandag ]ana? Dikwels noem iemand homself Jona, as
hy nie wil :meedoen rum een of ander onderneming nie, omdat
die saak moontlik deur hom sou mis1uk. Die gebruik '1.-an
die uitldrukking is ontleen aan die lotlgevalle van Jona, die
profeet. Vgl. Ndl. hij is een rechte Jonas (Zeeman, 307).
Jonkheld is ydelheld (B)

hoor jy diiDwels in die mond vera} van bejaarde mense met die
die jeugdige pret. Pred. II: r o: ''War~t de jeugd en
de jongheid is ijdelheid. JJ

OQg op

Josie

tbeteken dui•wel; Ndl. Joost, ]oosje, dat mag Joost weten. 'N
J asie is 'n boosaardige mens, iemand met oprvliegende humeur.
'N klein Josie is 'n kind wat lby elke geleentheid sy kwaai humeur wil 'botvier. Die Josie in wee·s beteken die druiwel in
wees, boos; vgl. Josienukk e. O.K. X, Julie, ro: "Sijn Ou
Baas ,h et hom g·e raai om 'n paar weke of }anger bij 'n koornboer te gaan werk om te siin of haar josienukke ni sal bedaa.r
ni .l" O.K. X, Aug. r : "Kijk hoe di josise gans mijn rok
lbevuil het." O.K. VIII, rsgb: "Wat di Josi maak jy hiir?'''
'N oosterse woord ($jinees?), of tenminste uit Java (dejos uit
Port Deos?) oor Nederland of deur Nederlanders na S.A. ge-bring. OQr" die onsek·e r oofiSprofl!g: kyk Hesseling, Het Afrikaansch, 92 ; Bosman, Afrikaans en Maleis-Portugees, 54; Ndl.
Wdb. vn, 434·
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.Judas (B),

d.i. 'n .geveinsde persoon, huigelaar; ontleen aan die rol wat
Judas teenoor Kristus gespeel het. Ook algemeen in Nederland. ]udaskus, valse kus, voorgewende liefde. Met betrekking tot 'n vals persoon .beet dit : ]udasgesig, ]udasgevreet .
.Juk (B).

As 'n jong mens hom .b eklaag oor swaar werk, dan word gese :
dit is goed dat 'n mens sy juk in sy jeug dra, na aanleiding
van Klaagl. 3 : 2 7.
Elkeen staan vir sy eie jukskei (skei),

d.i. elkeen moet vir homself sore, elkeen moet sy eie pak
dra. Die beeld is ontleen aan die ossewa ... .Skei (1Nd1. schei)
is oo11spronklik 'n seemanswoord, tePWyl die samestelling my
vro~gste uit Kol!be bekend is.
'N orige jukskei

is iemand van wie se dienste gebruik .gemaak word as daar
geen geskikte persoon '\ ir die werik te kry is nie. "Het lijk
mij of mnr. de Wet meen dat Genl. Hertzog een overige jukskei is om vandaag in een voorjuk .g.e steek te word en mor.gen
in een achteros juk.''' (Vriend des Volks, r8/s/r4).
'N klein jukskeitjie met 'n groot kop,

eintlik 'n jukskei wat weens sy vorm in 'n groter of kleiner
juk .p as, en vandaar 'n persoon wat vir enig·e soort werk geskik
is, veral van intellektuele aard. Bekend in die Vrystaat.

K.
lemand kaal uitskud,

d.i. al iemand se geld in die hande kry, soos by;v. by die spel.
Die beeld is ontleen aan die uitskud van 'n sak. Ndl. uitschudden=lberowe; vgl. iemand uitschudden.
So kaal soos •n rot,

en sy

d.i. sonder geld; reeds 17de-eeus, Moerkerken, 67:
ziender oo'ck allergaer soo kaal uit as eBJV rot.
Hoe kaler, hoe rojaler,

gese van iemand wat arm is en wil pronk; die uitdrukking is
nie al te bekend meer nie, maar nog taamlik in swaii!g by die
ou geslag; Ndl. hoe kaler, hoe royaler. Hd. wo kaler, w·o
rejaler (Wander, 2, 1ogr) .
1
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'N mens kan daarop Kaap toe ry,

al,g emeen van 'n stomp mes; Afrikaanse wysiging. Ndl. je
kunt er 1vel met je gat op naar Keule!V rijden (Harreb. I, 207}.
Ndd. dat Mest is so stump, dar kann w ol 'n Hexe uP na Koln
riden. 0. (Eckart) .
.Juig omdat die Kaap weer Hollands is,

d.i. bly oor iets wat reggekom het; bekend in suidelike Vrystaat en ook in die Kaapprovinsie. Dit hou blykbaar verband
met die tydperk I803-1&>6.
By die Kaap omgaan,

gese van iemand wat langdradig iets vertel of meedeel; eintlik: by die Kaap om, so ver moontlik gaan draai; algemeen.
Hierin vind sy verklaring 'n hele Kaapse draai maak d.i. 'n
lang omrpad gaan; ook in die ibinneland bekend, maar minder
algemeen.
'N Kaapse draai,

d.i. 'n kort, 'Vinnige en netjiese draai, soos die handige koetsiers in Kaapstad gewoond is om te maak. Bekend deur die
bele land en del'ha1we taamlik oud. Von Wielli!glh, Staan jou
man, 49: " ... die wale.ier beu1' een koers, en die osse bol
'n ander, tot die wa op die werf 'n Kaapse draai maak, dat
twee ,bQe sand onder die een kant se wide uitkrul."'
Moenie jou baste kaart eerste speel nie.

d.i. moenie jou 'beste argument dadelik gebruik nie. Vgl.
Hd . behalt ein gute Kart auf die letzte Less ( stich) (Wander,
2, nso).
Oop kaarte speel,

d .,i. sonder ibedrog te wer.k gaan, alles openhartig blootle;
eintli'k sy kaarte oople sodat die teeparty daarin kan kyk;
,N dl. me,t open kaart spelen; Hd. mit offenen Karten spielen;
die Karten a/fen. hinlegew.
'N deurgestoke kaart,

Ndl. een doorgestoken kaart. "Het werkwoord doorsteken,
Mnl. doresteken, Mnd. dorchsteken, beteekende v:roeger onder iets steken, door iets been mengen en vervolgens: bekonkelen, in bet geheim lbewerken, bedriegen. Onder eene doorsteken kaart verstond men in eigenlijken zin eene kaart, die
door op eene bepaalde, bedriegelijke wijze het spel te schudden, te meleeren te voorschijn kwam en iemand ten deel moest

225
vaalen; bij overdracbt eene in het geheim bewerkte, e.fgesproken zaak.''' St. I. r6o. Naas deurgestoke ook bekend doorgestoke.
Kaas eet

beteken .v ry; in die Boland goed bekend onder jong mense;
ook in die binneland, ibyname in die Vrystaat, onder jon.g
mense ibekend, maa,r raak uit die mode. In ons land is kaas
nog meestal 'n lekikerny; vandaar die spreekwyse. Hd. Kiise
essen word net so gebruik.
KaatJie van die baan,

d.i. die voorste, die aanvoerder, veral op kinders toegepas wat
lawaai maak. In die voorstelling van die meeste mense as
bulle dit gebruik of boor gebruik, sal wei die persoonsnaam
staan. Die vorm met lang a is 'n wysiging van Ndl. het katje
'VanJ de baan. Trots du Toit, O.T., Maart rgo8, bls. 5, wat
katjie vermeld, meen ek dat die groot meerder'heid Kaatjie ~.
Kaatjle Kekkelbek (van Katrivier)

is spreekwoordeLi:k vir 'n praatsiek, kwaadsprekende vrou.
Kekk el stem ooreen met Ndl. kekelen, kakelen, blyk!baar van
klanknabootsende oorsprong.
Van Katri'Vier word dikwels
allitererend toegevoeg. O.K. VI, ro rb: "Dit was di persoonlike onderfindirug van 'Kaatjie Kekkelbek' fan Katrivier, wat
deur .gebruik fan di middel folkome genese werd van di lasterkwaal.'·'
Langnek-KaatJie

is 'n skertsende benaming vi.r 'n bottel sterke-drank. Vandaar dat Lanknek-Kaatjie soen heteken misbruik maak van
sterke-dranlk; ten minste Bolands.
lemand met kaf vang,

d.i. iemand maldik iets wysmaak.
Die kaf van die koring skei,

d.i. die waardelose van die waardevolle onderskei;. Ndl. het
kaf 'Van' h et koren scheiden (Ndl. Wdb. VII, 855}.
Kaf praat

beteken onsin praa;t vgl. dis kaf d.i. onsin. Kaf moet bier
opgevat word as iets geringwaardigs, onibeduidends, en by uitbreiding : onsin.
lemand kafloop,

d.i. iemand deur argumente stil maak, oormeester in 'n wed-
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strycl, die onder~it laat cldwe; moontl~k ontleen rum die ou
manier. van graandors met perde en esels, 'n gebruik wa t nou
deur d1e clorsmasien vetTVang is. Moontlik ook die ,oorstelling : iemand fyn maak soos kaf, tot kaf loop. Ook konkreet
gebruik byv. kos kajloop, opeet. Van Bruggen, Op Veld en
Rande, 17.
lemand •n kafferpak gee,

d.i. 'n ~ie pak sla gee, letterlik eu figuurlik; a:lgemeen in
die binneland. Eintlrik 'n pak soos 'n K.affer kry.
Kain (B).

Van 'n dor, eensame, lelike ,plek word spottend gese : dis daar
waar Ka"in vir A bel doodgeslaan het. !D~e oorgang van betekenis kan 'n mens jou so voorstel : Gods vloek: wat op Kain
rus weens sy misdaad word deur natuurlike assosiasie oorgedra op die .p lek waar die moord plaasgevind het. Op 'n vervloekte plek moet dit dor en ver1ate wees.
'N Ka"insm erk clra, d.i . uiterlike trekke he wat die boosheid van die hart rverraai, is by ons nie a1 te gebruiklik nie,
hoerwel dit tog gehoor word; kyk Laur., 34.
• N ou kalant,

d.i. 'n geslepe persoon; gewoonlik met toevoeging lank in die
land. By Verdam word kalant omskrywe : Hij die bij een
bepaald persoon zijn winkelwaren koopt, zich voor zekere
bezoldigde diensten tot iemand wendt. Hieruit het ontwikkel
die lbeteken'is : "gezel, jong me.wsch, klant vooral met het bijdenklbeeld van behendigheid of list.'' Die geeride ongunstige
betekenis van kalant is ' 'ersterk in Afr. met au 'VIgl. au rot.
Kalan.t vir gesle,pe persoon is gemeendialekties in Ndil., ook
in Ndd. vgl. 'n schlimmen kalante (Oosfr. by Berghaus i.v.
kalante). !Reeds MnL dus in ongunstige sin gebruikliik soos
aangedui, met epiteta soos Zoos, vuul, beroyt naas gunstige
epiteta. Die oorsprong van kalant is onseker. By Franckvan Wijk afgelei uit Fr. caland Picardiese vorm van chaland.
Oor die oorsprong kyk Verdam, Mnl . Wdb. III, III4, n2o;
D. Wtb. V, so; vir literatuur aldaar en veral ook Korting,
Lateinisch-Romanisches Worterbuch blss. 216 en 266.
In die kalbas kyk

is 'n wys11g1Ug van in die bottel kyk, te veel sterke-drank gebruik. Die kal'bas word gebruik om wyn of water te hou.
Kalbas in Ndl. kalebas, kalabas, kalbas reeds Kil. calabas,
waarskynli'k uit Sp. calabaza.
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Kalf (B),

Met 'n ander se kalf (kalwers) ploee lbeteken vir eie werk uitgee wat met hulp van 'n ander tot stand gelbring is, of p.ronk
met gedagtes e~ kennis wat van 'n ander a;fikomstig is. Die
uitdrukking is ontleen aan die geskiedenis van Simson. Toe
die Filistyne die raaisel wat Simson op. die lbruilofsfees op.gegee het, met die ih'U:lp •.;an sy huisvrou geraai het, se hy Viir
huhle Richt. r4 : r8 : "Zoo gij met mijn kalf niet hadt geploegd,
gij zoudt mijn raadsel niet hebben uitgevonden." Hd. mit
fremden Kalbe Pflilgen; Ndl. met een anders kalf ploegen.
Die uitdrukking die gemeste kalf slag, 'n sinspeling op
die gelykenis van d~e verlore soon Luk. r·s :II-32, dui aan
dat die allerbe:ste voorgesit word by 'n besoek wat baie hoog
op prys gestel word. Dikwels se een vrind teen die ander :
as jy kom kuier, sal ons die gemeste kalf slag. Ndl. Wdb.
VU, 930: het gemeste kalf slachten; reeds r7de-eeus (Moerkerken, 143) .
Die kalf is verdronke,

d.i. daar is niks meer aan die saak te doen nie, die koeel is
deur die kerk; Ndl. als het kalf verdronke.1!J is, dempt men
de put.
Nie onder •n kalkoen (volstruis, skulpad, tarentaal) uitgebroei
wees nie,

d.i. nie so dom soos 'n mens sou dink nie; 'n wysiging van die
Ndl. uitdrukking JV.gl. Tuinm. Nalezing, 19: meen.t gij dat ik
-van uilen gebroed ben?
Ook Seeus, Leopold, r, 123, en
Drents: under de ganzerv utebrud.
Oor een kam skeer,

d.i. op dieselfde manier behandel. WaarSkynlik aan die wewersbedryf ontleen. "De draden spannen ( scheren) over denzelfden kam, en daarna iby overdracht : iets op dezelfde wijze
behandelen, .gelijk beoordeelen.''' St. I, 378. Ndl. o-ver Mn
kam scheren; Hd. Alle oder Alles uber einen Kamm scheren.
Reeds r7de-eeus.
In die kan (bottel, flea, vat) kyk.

d.i. te veel drink; vgl. Suid-Ndl. te diep in de kan kijken,·
Ndl. Wdb . VII, II97: in de kan .kijken; Hd. er hat in die
kanne geguckt (Wander, 2, rr3o).
Sy wysheld is in die kan

lbeteken hy is dronk; 'n gedeeltelike toepassing

va~

die rympie :
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wyn in die man,
wysheid in die kan.
Vgl. Ndl. als de wijn is in de man,
is de wijsheid in de kan.
Vir vaciante kyk Ndl. Wdb. VII, ng8. 17de-eeus (Harrel>.
I, 378). Fr. le -vin entre, la raison sort.
Land Kanalin (B),

d.i . 'n mooi, uugbare .plek of streek, of 'n toestand van weelde; a~een. Wij zijn iTt! Kan.aiin (Ndl. Wdb . VII, 1210).
'N ou kanis (smerige kania)

beteken 'n vuil, verwaarloosde vent.

Ndl. Wdb . VII, 1250.

Kant en wal

in lby:v. die ri-vier ze kant en wal betek.e n heeltemal vol. Gebruiklik al in die twede iheHte van di·e 18de eeu; kom voor in
die her~g. van Hendrik Jacob Wikar (1779) afgedruk in die
pu;blikasies van die Linschoten-Vereniging XII, 81: "want
's morgens was de rrvier weer en kant en wal vol.''' Waarskynlik ontstaan uit : tot aan die kant en wal vol.
van kant maak

beteken doodmaak; Ndl. -van ka.n•t maken.
beteken dood .

Iemand is -van kant

Aan kant maak

beteken in orde .bring van 'n huis of kamer; eintilk aan ( na)
een kant toe sit ( maak), vandaar in orde br.i ng. A an kant in
die betekenis in orde, gereed, -van kamers gese, !ewe nog in
Nool.'d-Nederland en Seeland; vgl. St. I, 382; Ndl. Wdb.
VII, 1331.
Kant en klaar

beteken heeltemal gereed; pleonasme. Kant lbeteken oorspronklik netjies, vgL St. I, 382. "Daar gekom, was dit oek
a1 kant en klaar en .gaat hul dan oek met 'n 'ca.b' fort na <li
plaas Jan plesiir." (O.K. VII, 1211b).
( Na die) ou kant toe
:beteken 1b ejaard, n,ie m eer jonk nie; algemeen. Kant in sodanige oordragteli'ke betekenis is Ndl. vgl. aan den zuinigen.,
domm en, kleinen enz. kant (;Ndl. Wdib. VII,_ 1320).
lemand kapittel

beteken iemand 'b erispe.

Die ww. kapittel Ndl. kapi,ttelen is
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afgelei van kapittel waarvan een van die betekenisse is kl<>09terhoof wat die vermanin~ge uitdeel, vgl. Ndl. Wdb. VII, 1497.
Tuinm. 2, 195 : hij is braaf gekapittelt. Hd. er ist ( ab) gekapitelt wOTden (Wander, 2, II36).
Kapot,

d.i. doodmoeg, siek. INdl. kapot net soos Hd. kaput is in die
17de eeu uit Frans ontleen; vgl. Kluge, Etym. Worterbuch;
St. I, 387.
Hy het die karba gelig,

d.i. dronk wees; eintlik die karba gelig om daaruit te drin:k;
v:gl. di~ elmboom lig. Karba is 'n groot ronde fles gewoonlik deur rietwerk omslu~t. Karba kom reeds Mnl. voor nl. in
die ,v orm cabas en cabaes; ook karbaas (De Bo. i.v.) en kaba
(Suid-Ndl.). Vgl. Ndl. Wdb. VII, 782-783 alwaar heelwat
aanhalinge uit vroeer Ndl. Die verhouding van die woord tot
Noord-Ndl. karbies is nie uitgemaak nie. Aangesien kabas
(kabaas) in die 17de eeu goed bekend was, is oorspronklike
oore!'W!ing aanneemlik vir AfT.; die oudste optekening op Afr.
bodem is Caaba in die Dagboek 'Va.w Adam Tas bls. 100, waarskynlik al gedifferensieer tot enkelvoudsvorm. Daamaas kon
karbies bier ook vroeer hestaan het. Kyk Boshoff, 248.
Kastaiinga uit die vuur krap,

d.i. 'n moeilike, onaangename aribeid vir 'n ander verrig; Ndl.
kastanjes uit het 'Vuur halen. "IDe spreekwijze is ontleend
aan de £abel, dat een aap, die kastanjes uit het vuur wilde
halen en bang was zJich te hmnden, hiervoor den poot van een
daarbij Ji,ggenden slapenden hond gebruikte." St. I, 388.
Hd. er muss die Kastanien aus dem Feuer holen (Wander, 2,
n64); Fr. tirer les marrons du feu .
Die Here kasty wie Hy liefhet (B)

word as trooswoord ,g ebesig teen iemand wat in beproewing
verkeer; ontleen aan Hebr. 12 : 6; Openb. 3 : 19; Spr. 3 :12.
Ook skertsend : kasty wie jy liefhet, wanneer een die ander
knou. Ndl. Wdb. VLI, II7I: de Heer kastijdt dien Hij liefheeft.
Ole kat uit die boom kyk,

d.i. nie dadelik deelneem aan ~ets nie, eers wag om te sien
watter wending die 51\ak neem; algemeen. Ndl. de ka.t uit de
boom kijken, reeds 17de-eeus. I.By Stoett I, 38g word dit afgelei van die gewoonte van honde wat die kat in die boom
ja en dan staan en blaf en kyk tot hy weer die boom verlaat.
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'N kat In die sak koop,

d.i. bedroe uitkom by 'n kooptransaksie; Ndl. een kat in de
zak kopen; algemeen bekend in Wes-Europa. Naas Schrader,
B S, r8r het rvir 'n verklaring .Sloet,' 21 gewys op die volksgeloof aatl!gaGnde die verkryging van 'n muntstuk, die Heckenthaler.
Snags is aile katte grou,

d.i. in die donker is daar geen onderskew tussen mooi en lelike
meisies nie; Ndl. bij nacht zijn alle katten grauw; Hd. be~
nacht sind alle Katzen grau; kyk Schrader, B S, r8r. Minder
gewoon in Afr., maar as geerf te beskou.
Die kat in die donker knyp,

d.i. in die geheim iets ongeoorloofs doen, hoofsaaklik toegepas op rb etrekkinge tussen mans- en vrouspersone; Ndl. de kat
i.rv het danker knijpen. Kat met die ibetekenis meisie, 500S
in hierdie uitdrukking, was vroeer ten minste in die Boland
bekend as skertsende, nie-ongunstige uitdrukking; daarentee
ook in die betekenis sniwerige vrou 500S in Lim:burg en in
die omgewin.g van Aalst (De C. Vro. 3'2 , 47).
As die kat uit is, is die muis baas,

d.i. as die ouers of voogde nie tuis is nie, dan ravot die kinders, en veroorloof hulle allerhande vryhede, en ook die bed~endes.
0 .K. IX, ga : "Feral wanneer ouers fan di huis
a£ is, dan is di spreekwoord dikwils fan toepassing : As di kat
ni tuis is ni, dan is di muis baas:''' Ook, 'hoewel gewysig, in
die Negerho11ands van die Deense Antille: A.s pussie ka slaep,
Rotto le kurrie na 'Vluer (Hesseling). Hd. wenin die Katze
nicht zu Hause ist, tanzen die Miiuse auf StUhlen und Biinken
(Schrader, B S, 173); Ndl. als de katten 'Van hon•k (of: 'Van
huis) zijn, dan dansen de muizen op tafel (De C. Vro. 25);
Fri. as de kat fen hus is stekt de mus de stirt omheech.
Lewe soos kat en hond,

d.i. gedurig rusie maak, gese van 'n eg,paar of huisgenote; De
Bo, 438a : o'Vereenkomen lijk katten en honden; Hd. zusammenleben wie Hund UJI!d Katze. Ndl. zij le'Ven als kat en
hond (!V. Dale); Eng. a cat-and-dog life (Hyam. 77).
So nat aoos •n kat,

baie gelbruiklike vergelylcing wat sy ontstaan dank aan die
') Kyk his.

102;

ver<ler Borchardt, 399.
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rym en die onbeholpe vertoning wat 'n 'kat maak a~ hy nat
is. Fri. sa wiet as in kat. Ndl. zo nat als een kat ('\' . Daile);
Hd. so .t!JCLSS wie eine gebade.te Katze (Wander, 3, ¢6}; Eckart,

384.
Soveel van iets weet 8008 •n kat van saffraan,

d.i. niks van 'n saak weet nfe; eintlik soveel soos 'n kat van
die minder bekende saffraanplant. Ook : wat weet die kat
'Van saffraan? g~ teen kinders wat hui met 'n saak bemoeii,
waar hul ~geen begrip van bet nie. Ndl. hij weet er zo1.1eel
1.1an als de kat 1.1a.w saffraan; Antwerps : 1.1aw iet zoO'Veul 'Verstand hebben als 'en koei 1.1an saffraan e.ten (C. en V. 183o);
kyk Hobson-]obson, 78o. 'N ander manier vir dieselfde begrip
is Fri. hy bigrypt der sa folle f en as de bolle fen 'e noardstjer.
Afrikaanse parallelle is: so min 1.1an iets weet soos ':w krap
(Winhurg); so1.1eel 1.1an iets weet soos 'n kat 1.1an godsdiens
(Vredefort) , soos 'n aap 1.1an godsdiens (Hoopstad}.
Kat8wink (kat8wing),

d.i. duiselig', Bou; Ndl. katzwijm. In Afr. veelal as bywoord
gebruik 1b y sla:.a.n. Cachet, S .D., 104: "Is 'hij dan nog nie
klaar nie, dan slaan ik hom katswink en laai hom op/' Dagboek 1.1an L. Trig. bls. 189 : "Daar heb gij hem met de jukscheij ook aan katswink geslagen. " Ndl. katz7vijm is duidelik
en verklaar (Ndl. Wdb. VII, 1883) as "eene flauwte, bij vergelijking met een stuip van een kat."' iA'fr. -swink (-swing)
berus blykbaar op 'n n-afleidilllg van: die wortel sw1-, soos bekend in Skandinawies en Duits (Franok-van Wijk), dus *sw~n
verkort tot *swin word in Afr. met swaktoon swing (rvgl.
kettiwg).
Kattekwaad doen,

d.i. allerhande kwajongstreke uitrig, g~ van kinders of jong
mense. O.K. V, 8a: "Anstons krij ek kans om in mijn oog
'n mooi fra<ts te maak en di follende kattekwaad an te fang;"
O.K. IV, ga: " .. . . om die menigte jong nefies, wat dit sal
lees, te waarskuw teen aile kattekwaad."' Die kat rig dikwels
skade van geringe beteken~s in die huis aan. Reeds 17de-eeus
(cv. Vloten, II, 175).
Katterig,

gese

(I) van 'n snipperige, skerptongige vrouspersoon; algemeen; (·2) van iemand wat hom nie wei voel nie; Ndl. katterig
beteken mislik, 'n kater he; Hd. den Kater haben., Katzen;ammer haben.
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'N keel opslt

beteken hard skreeu of huil, van kinders gese; Ndl. een keel
opzetten. Opzetten word verklaar (St. I, 397) as gelyk aan
openzetten.
Te kere gaan

Jbeteken 1groot lawaai maak, 'I'aas; eintlik hom teen iets >ersit,
wend, keer (St. I, 397), en vandaar lawaai; Ndl. .te keer gaan.
Hy laat hom nie ken aan •n paar slelings (ponde) nie,

d.i. hy wiil nie die skyn gee van inhalig te wees waar dit 'n
kleinigheid geld nie. Ndl. Wdb. VII, 2167: zich aan het een
of ander met laten kennen (met aanhaling uit Valentijn);
Molema, 195: hij wil hom doar nijt an kenne.w loaten .
Kenta (kentag, kentang) weea;

ook kenta, ens. speel d.i. nie volgens die erkende reels speel
nie, met bed.rog speel; ook wanneer iemand kJwaad word omdat
hy verloor en dan wil ophou met speel, word hy vir kenta uitgeskel. In jongste tyd vind die .woord ook by oordrag aanwending op verskeie terreine van die openbare lewe. Oorspronklik hoort kenta tuis :by die kinderspel, en kan ontstaan
het in die mond van die volwassene wat oordeel vel oor die
gedrag van die kind. Dat kenta teruggaan op kind (kend),
lyk taamlik duidelik. Naas kenta, kentag, is kentang seker gevorm na anak;gi·e van kurang. Hoe egter die formasies kenta,
kentag in betrekking tot mekaar te beoordeel is, is nie duidelik
nie. Om die betekenis van kenta af te lei uit die gedrag van
die kind wat irie verder wil speel nie, is eenvoudig genoeg.
Maar die uitgang -a >ind ons in eiename (Pieta) en appellatiewe (boeta, .wonna, tanta, harta, ens.),') terwyl kinta aileen as
appellatief en troetelwoord diens doen, en dit ook veral teen
volwassene.
Wat is nou die verhouding van kenta tot die
troetel-appellatie f kinta? 'N afleiding op -a met 'n gedifferensieerde gebruik en lbetekenis nl. kenta lyk onaanneemlik.
Daarom moet ons uitgaan van 'n afleiding kentag wat verkort is tot kenta moontlik onder klankinwerking van kir~ta .
'N twede voorbeeld ken ek in A:fr . egter nie (by wriwtie, wragtie speel ander faktore in). Vigl. Boshoff, 230. In die Vrystaat is kinta (met toonlose e) algemeen, kin.tang onbekend,
tevwyl kentag in die Boland voorkom.
') Vir die ·a in woorde soos b o e t a, t a n -t a, h a r t a,
ens. kan ons ui~g.aan van eiename op ·a en die ontleende appel.Iatief
non n a (uit Mal. non a ·h, oorspronklik uit Port. don a).
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Die kireltjie met die kurkhoed soen,

d.i. misbruik maak van sterke-drank; 'n ander humoristiese
omskrywing van die bottel.
In dla boonate kerf,

gese

in toe-passing op streng maatreels in vetiband met 'n saak;
ontleen aan die jukskei met sy kerwe waarin die strop gehaak
word.
Hy hat baie op sy kerfstok (kerfhoutjie),

d.i. hy het .baie om te verantwoorde; Ndl. hij heeft veel op zijn
kerfstok; Hd. er hat viel auf seinem Kerbholz (Wonder, 2,
12\44). Die ~bruik van die kerfstok as afrekeningboek is baie
oud. Vgl. St. I, 402.
Sy kerk 'IS uit,

baie algemeen vir: dis klaar met hom, sy rol is uitgespeel, hy
is gerui:neer. Cachet, S.D., 159: "Sorg maar dat jy ander
week die geld het om te betaal; want .b edenk, als ik net mijn
een vinger optel dan is jou kerk uit.''' Ndl. de kerk is haast
uit (Harrdb. I, 393).
Hy Is in die kerk gebora,

taamlik algemeen in die Vrystaat en ook elders op ons taalgebied bekend in ironiese gebruik .an iemand wat 'n deur iJ.aat
oopstaan; seker geerf.
Ndl. hid is vast in de kerk gebor(!n
(Harreb. I, 394}; bent je in de kerk geborer./f (v. Dale).
Karmis.

'N vaag herinnering aan die Europese ;volksfees (eertyds ook:
aan die Kaap) lewe nog (r) in kermisbed maak d.i. 'n .b ed op
die v loer maak as die beskiklbare beddens .beset is, en ( 2) in
dis nie aldag kermis nie (ook nuwerwets krismis i.p.v. kermis)
d.i . dis nie altyd so aangenaam en prettig nie, die medaljie
het 'n keersy, die geluk speel nie altyd mee nie. Die betekenis is dus veel ruimer as deur Mansvelt aangegee.
Niet al.tijd ke'Mnis (Tuinm. r, 22); het is niet alle dagen
kermis (v. Dale).
Hy kan nie kers vashou by iemand nia,

d .i. hy kan nie in iemand se skaduwee staan nie, kan nie by
iemand vergelyk word nie; eintlik selfs nie in staat wees om
die kers te hou as 'n ander werk nie. Von Wie1ligh, Jakob
Platjie, to : " ''N 'Wilde dier is 'n pure bog om kers by 'n Boes-
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man vas te hou:" Waarskynlik ontwi~kel uit Ndl. 'VOOr iemand de kaars houden (behu1psaam wees), en seker nie noodwendig uit Eng. not to be able to hold a candle to some one
af te lei nie, soos beweer word (Ndl. Wdb. VII, 682) .
Keraopatllktyd,

Hierdie tiepies Afrikaanse samestelling bepaal die tyd as dit
donker word saans; verder word daaronder verstaan in die
Westelike Provinsie 'n Maleise :g,o dsdienstige plegtigheid
(Kaliefa); !Mansv. 78. V gl. boek'Vattyd d.i. later in die aand na
die ete as die huisgodsdiens waargeneem word.
Opsitklrl; kyk opsit.
Sy kltlltJil by •n and1r se vuur sit,

d.i. voordeel trek >an 'n ander; moontlik ontleen aan die treklewe, hoewel uitgangspunt oorspronklik Ndl. hij zet daar ook
een pot te 'VUUr (Harreb. I, 1g6) kon gewees het.
Kilt we11,

d.i. mekaar niks meer skuldig wees nie; Ndl. kiet zijn; uit Fr.
quitte .
Nie kik of mlk nil,

di.i niks se nie, nie die minste melding van iets maak nie.
Kikke.11J (Ndl.) beteken sag praat. V gl. Ndl. niet dur'Ven kikken noch mikken. Dikwels kom kik aileen voor, vgl. hy het
nie daar'Va111 gekik nie. Reeds by Tuinman, I, 288.
N1a •n kind,

d .i. onwetend, onervare, onhandig; Ndl. als een kind.
Geen kind (krap) of kraal hi nil

beteken niemand he om voor te sare nie, aileen in die wereld
sonder famieliebetrekkinge.
NdL kind noch kraai hebben .
Kraai beteken gekraai d.i. haan (:St. I, 407}. "Meer wellicht
dan de hond en de kat, •b ehoorde in de aloude Germaansche
beschaving de haan, de verkondiger van den dageraad, tot de
hiushouding van den gewonen man.'·' De C. Gebr., 161. Die
haan was dus sinnebeeld van besitting. Hd. kind noch kegel j
Wes-Vlaams ki'IIJ noch ken, noch kind n:och ken; Eng. kith nor
kin.· Reeds 17de-eeus (Harreb. I, 405).
Kind dea dooda (a).

Soul gebruik die woorde in r Sam.

20 : .3 I

waar hy verlang dat
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Dawid sal geh~l word, dat <hy hom kan doodmaak.
ook as skertsende dreigement geibruik. Laur. 95 ·

Dit word

As JY met klnders uitgaan, kom Jy met kindera tuis,

d.i. a~ jy met kinders omgaan, dan word jy deur bulle as hul
gelyke behandel. Wel enigsins gewysig uit Ndl. daar je mee
uitgaat, moet je ook mee thuis komen (Harreb. I, 339).
'N kinkel in die kabet,

d.i. 'n onvoorsiene moeilikheid hindernis; Ndl. een kink in
de kabel; Fri. in kinkel yn 'e kabel of 't tou; Chang. XV: een
kiwkel in de kabel. Kinkel is 17de-eeus.
In •n kits,

d.i. in 'n oomblik, gou; moontlik is kits as k1anknaibootsing
op te vat; vgl. Gronings kitsen : bet geluid dat de ·merman
met de tong maakt om de paarden aan te drijven (Molema,
202), en kits en by Van Dale; verder kits! as uitroep by die
spel, die teenoorgestelde van raak! (Deventers}. Maar iw 'n
kits lyk my eerder sekunder ontstaan uit die ge!bruik van kits
=kleinigheid of gouigheid byv. dis vir my net 'n kits, wat
aansluit by Ndd. kitse=etwas (Berg<haus), kitz (kitzche) in
verskeie Duitse dialekte met betekenis etn bisschen, ein weilchen (D. Wtb. V, 440).
Klaagliedere (B).

As iemand sonder genoegsame grond gedurig sy eie toestand
beklaag of sy ontevredenheid uitdruk oor dinge in die algemeen, dan word van sy klaagliedere gepraat met sinspeling op
die !ByJbellboek met die naam. So 'n persoon word dan skertsend ou Klaagliedere genoem. As 'n mens so iemand sien
aankom en hom nie wil ontvang nie, dan heet dit : daar kom
ou Klaagliedere al weer aan. Hie woorde win ] eremia word
dikwels aan Klaagliedere toegevoeg. Vgl. hij zingt de Klaagliederen van ] eremias (Harreb. I. 409} .
Klaar met Keea,

d .i. dis verby, 'n .persoon of dier is dood, die onderneming is
misluk; 'n wysiging van Ndl. klaar is Kees. Moontlik het ons
met die eienaam te doen, >gl. Kees Malbaar wat voorkom in
'n driestrofige rympie.') Kyk daarentee egter St. I, 414;
1
)
0. K. VI, 74b : "Wei, hij loop so ko.rt bij di huis f.e rbij
na die perde toe en sing so ewe lustig-:
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Ndl. Wdb. vrr, 723.
O.K. VI, 1300: "Oom Kool bestorm die ou, mar krijg 'n slag
met di groot kiri op sijn kop, en dit was klaar met kees, oom
Kool slaan neer teun di grond morsdood.''' Vaugh. Ou Hend.
so : "En hij denk dart dit nou klaar met oom Kees was." V:gl.
De C., Vro ., 5: '" Klaar is Kees' zei Trijn, en toen hing haar
man aan de galg. (H.).''
Dis klaar met jou,

d.i. die plan is misluk, verydel, die saak is verlore. ·
Dis klaarpraat,

gelyk aan dis klaar met kees; eint1ik dis klaar met praat, met
onderhandel, dis ten einde. "Hij zou worden opgezwolgen
en 'klaarpraat' zou bet met zijn nationaEteit zijn." (Goede
Hoop, 1/1/1914 bls. 161b) .
'N ou Klaas,

d.i. 'n sukkelaar.

O()k Ndl. (v. Dale}.
Klaasvaak, Klaasvakle,

verpersoonli'king van die slaap, in veVband met kinders gebesig; tietel van 'n gedig deur Eugene Marais; Ndl. Klaas-vaak.
Ek kan nie klae nie,

eintlik ek het niks om oor te klae nie; tiepies Afrikaanse uitdrukking vir : dit gaan taamlik goed.
'N klap in die gesig,

d.i. 'n .g rowwe belediging; Ndl. iemand een slag in het aangezicht ge-ven (Ndl. Wdb. I, 149), net soos in Afr. figuurlik
geibruilk; 'n klap in het gezicht (v. Dale).
Faarwel, faarwel, vriendinnetjie,
Di afskijd neem ons nou.
Of gaan mar liwer to g mar me,
Dan ;kan ons net nou trou.
Do,g as jij peuter, dan faarwel!
Faarwel fer seuwe jaar.
Dan sal dit fer ons altwe }s:wel,
Net soos fer Kees Mal,baar.
Dat ons makaar al twe bemin,
Dit weet ek allernnees;
Mar nou wil jij net he jou sin:
Faarwel, dis klaar met Kees ."
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Ek kan dit nie klein kry nle,

d.i. elk kan dit nie verstaan nie, gese met die oog op 'n vreemde
hande~wyse <v~n 'n ander, odk: ek kan dit nie slu:k nie; Hd.
ich kann es nicht klein kriegeln. Ook Ndd. ick kann dat nich
klen kriegenJ (Wander, 2, 1387).
lemand klein kry

heteken iemand se trots :breek; Ndl. iema.wd klein krijgen.
Kleingeld maak van iemand

beteken doodmaak; eintlik stuikkies maak; minder algemeen;
vgl. w ors, jrikkedel maak 'l.lan iemand. "Di leeu .... sou
seker net gou klijngeld fan 'hulle gemaak h~.'' (O.K. IX,
Junie, 10}.
Buiten die kleintjies,

d.i. sonder die tbykomende, kleiner koste, sonder inagneming
van moontlike faktore . Kleintjies <met :hierdie lbetekenis is Ndi.
Dit gaat nie in my klere sit nie

lbeteken ek trek my dit baie aan; g·es~ in vet:iband met 'n verwyt, beleditg ing of smart. Kl{lre beteken hier die u~terlike;
eintlik i1 dit dus ~ dat iemand nie alleen na die uiterlike
aangedaan, geraak is nie, maar wel diep inwendig. Ndl. dat
gaat iemand niet i.w zijn kleren zitten ('\·. Dale), ook 'Duinm.
I, Nalezing, 25. Op dieselfde voorstelling, hoewel met teenoorgestelde betekenis, tberus Hd. das kommt mir nicht an die
kalten kl eider, dit skeel my glad nie, dit raak nie eers die koue
kledin.gstukke nie at bo-op g·e dra word en verste van die warm
lyf verwyderd is; vgl. Schrader, B.S. , 395; tNdl. het raakt hem
zijn koude kleren niet.
Vir lemand •n kllp in die pad rol

word skertsend gabruik vir: iemand 'n diens bewys, te hulp
kom . 'N klip uit die pad rol word natuurlik ook gelbruik.
Stadig oor die klippe (klippers)

is tiepies Afrikaans.
Die be.e ld is ontleen aan ry op
slegte paaie. Dit maan tot versigtigheid in alle handelinge.
Hy het die klok hoor lui, maar hy weet nie waar die bel hang nie,

d.i hy het iets van 'n saak vemeem, maar die eintlike kern,
waar dit op aankom, wat nodig is ,·ir 'n goeie betg:rip daarvan,
weet hy nie. Ndl. klepel is ver<vang deur bel wat ook nie al
te duide1ik meer is vir 'n Afrikaner nie; Ndl. hij heejt de klok
horen luiden, maar weet niet waar de klePel hangt; Ndd. he
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het de Klock lUd'n hart,
1729).

w~t

iiower nich, wu se hang,t (Wander,

I,

KluitJies bak (vertel),

d.i. lieg; kluitjie is 'n leuen, verdigsel. Stoett, I, 428 vermeld
dat kluitje in Wesvlaandere en Suid-A.frika die lbetekenis grapje
het, soos ook in die r7de eeu. By ons 'heteken kluitjie hoogstens 'n !grappige verdigsel, Eng. yarn. Verder word in sy
kluitjies ge'bruik in die sin van verheug, gelukkig, wat maklik
uit die betekeni:s grappige verdigsel af te lei is.
0 .K. IV,
22 : " . ... en neef Johannes sit toen ook weer in sijn kluitjies;" O.K . IX, AprH, 14a: "wijl eni'g donki met sijn agterpoot kan foel dat dit 'n selfgemaakte tamai rou Muitjie is;'''
O.K. IX, Julie, 14: "dan het jou kluite geslaan maar ek is
gepijpkan. ''
Knaend

uit knagend, figuurlik gebruik in die beteken<is vervelend,
byv. 'n knaende sandpad, 'n knaende affere; so veral in diP
Suidwestelike distrikte •wm die KaapprOIVinsie.
Knapsakboer(tjie)

is iemand wat op haie klein skaal !boer; vandaar ook knapsakboerderytjie, eintlik soveel as wat in 'n knapsak kan rverwyder
word. Vgl. Eng. skyfarmer: a farmer without land, or with
only very little (Joyce, 326).
Sy kniei dra,

d.i. hardloop, op die vlug gaan; a:};gemeen.
Knipmes-ry; kyk mes.
Knoop

as snw. en 'WIW. gebruik in die 'betekenis vloek. Die knoop
word gemag,k deur styf, vas te binde, dus wat gedoen of gese
is te bekragtig deur 'n eed, vloek. St. I, 432. Knoop word
ook .g ebruik in die sin 'Van moeilikheid, vgl. Ndl. daar zit hem
de knoop.
O.T., 1907, Junie, 3: "Ja, Danie, daar leh di

knoop.'''
Ek sal 'n knoop In my sakdoek maak,

d .i. 'n spesiale poging maak om iets te onthou. Dit berus wel
op 'n lbekende gelbrui·k by seker persone. Ndl. een knoop in
zijn zakdoek leggen (v. Dale}; Hd. einen Knoten iJ'I!S Schnupftuch binden (Wander, 2, 1441).
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Die knoop sit aan die punt van die riam,

d .i. vir die gevolge moet 'n mens OPIXlS.
het touw is, zit in den knoop (v. Dale).

V gl. Ndl. ( wat'f )

Die knop inhl

beteken beetgeneem, lbedroe wees; :b aie al:g]emeen in Perel en
omstre.ke, maar ·w ord as plat beskou.
'N knop in die keel

het iemand wanneer hy van aandoenin.g tot geen woord in staat
is nie; a~gemeen. Knop sowel as klont (net so algemeen) is
gesuggereer deur die !bepaalde gevoel wat in die :keel ontstaan.
Ndl. er komt (zit) iemand een brok, een' krop in de keel (Ndl.
Wdb. VIT, 1933).
In ay knoppiea (noppiea) weaa

beteken lbly we~, 'hom gdukkig gevoel; eintlik in sy mooi
klere wees; gelyklbeduidend met in sy kluitjies; Ndl. in zijw
nopjes of knopjes zi:jn. Vgl. St. II, 85. O.K. VJ, 23: "mar
foei wat <was ek tog blij en in mijn knoppies om te denk dat
ek altemit nog 'n leeu sal kan skiit; O.K., VI, 73: "Dirlk: en
ek was net in ons knoppies toen ons fan di plan hoor."
Die koeiil ia deur die kerk,

d.i. daar is niks meer aan die saak te doen nie; algemeen en
geerf. tNdl. de kogel is door de ke1k. Die oorsprong is f!nigsins duister; kyk St. I, 440. Vgl. :De C. Gebr. 28. Fri. de
koegel is troch 'e tsje11ke. Reeds lby Tuinm. I, 31.
Ou koeie uit die aloot haal

beteken vergete geskille weer voor die dag lbring; Ndl. oude
koeien uit de sloot halen. Gelykbeduidend is ou worvde weer
oopkrap.
'N mens kan die koei die btdk nie bllet nie; kY:k .bJ.s.
leta vir aoet koek opeet.
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d.i. alles glo wat 'n ander se; alles ve:rdra; Ndl. iets voor zoete
koek opeten. In die 17de eeu het al soortgelyke uitdrwkkinge
hestaan; v<gl. St. I, 436, en Tuinm. r, 323 : hij moet dat voor
suiker opeeten .
.Jy moet die koffia drink aooa die kan hom akink,

taamlik lbekend in die Vrystaat vir: verlief neem, tevrede wees
met rwat jy kry.
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As die kok en die kok se maat twia gekry het
dan weet Jy waar die apek gebly het,

d.i. as goeie vrinde begin rusie maa.k, dan kom die kwaad
wat hulle saam gedoen het aan die lig; 'n minder gebruiklike
spreekwoord. Ndl. als de kok me.t den bottelier kijft, dan
hoort men, waar de bater blijft (Harreb. I, 4293) by Wander,
2, 1448, alwaar ook Hd. wenn sick Koch und Kellner zarvken,
so erfiihrt man wo der W ein geblieben ist.
So koel soos •n komkommer,

d.i. dood bedaard; Eng. as cool as a cucumber (Haz. 63).
Plesier is nes •n jong komkommer
as Jy hom pluk, verlep hy sommer,

spreekwoordelik geword, Reitz, Klaas Genvind, alwaar ook
( plesier is) nes 'n sk.u lpad in sy dop iw, soos jy hom vat, dan
trek hy kop in (ook aangehaal Schonken, 47).
lemand oor die kole haal,
algemeen vir lberispe, die waarheid se; Eng. to haul a person
over the coals. In die enigsins daarmee ooreenkomende Hd.
einen durch die Kohlen ziehen sien Wander (2, 1459) 'n herinnering aan 'n ou straJgebruik.
Ook so word die Engelse
uitd.rukking verklaar N.E.D . II., 550.
Vir die beoordeling
van die herkoms van die AJr. uitdrukking vgl. blss. 72-73.
Op hete kole sit (staan),

d.i. on:g'leduldig, onrustig wees. Ndl. op hete kolen zitten,
s.taaw; Hd. wie auf glilhende?V Kohlen sitzen. Ndl. sinonieme :
op netels zitten, op knipnagels zitten, op hete doornen staan,
ens. kyk St. I, 445·
Kommandeer jou honda en blaf self

word gese vir iemand wie .s e !bevel 'n mens nie wi:J. uitvoer nie.
Antwerps: commandeert uwen hand en bast zelf (C. en V.
r629); comma.wdeer je hond en blaf :zelf (v. Dale); Ndd. kummander dien Hund un blaff sulfst (Eckart); Welters, 79: beveel aan u1ven hand en blaf zelf.
Konsistorie hou,
d.i. kletspraatjies verkoop; 'n skertsende sinspeling op die
kel'kraadsvergaderinge. Bekend in die Boland, ook in Clanwilliam, mms konsistorieJVes (Perel) .
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Die kool is die sous nie werd nie,

d.i difl saak is soveel moeite nie werd nie; Ndl. het sop is de
kool niet waard of de kool is het sop niet w·aard; reeds I7deeeus (Harrelb. HI, 264).
lemand 'n kool stowe,

d.i. iemand 'n poets lbak; heel min geibruiklik; Ndt iemand
'n kool .sto11en; kyk St. I, 444· O.K. IV, 37: "om dese of
gene 'n ,goeie kool te stowe."l'
By my kool

is 'n ·s kertsende eedformule soos by my siel, by my siks, en
beteken: voorwaar, waarlik. Taamlik seker is die afleiding
van Du Toit ( Afr. Stud. 52} uit Mal.-Araib. Kaoel ( "plechtig
woord, gelofte"). Kyk verder Boshoff, 215.
Oom Kool,

algemeen bakend; spreekwoordelik vir 'n .Juimige persoon of
iemand met wie die spot gedry;we word. Ook hoor jy dikrwels
iemand skertsend van homself praat asOom Kool. Dit word
ook op dliere toegepas, ,..·,g1. O.K. VI, 128 en vlgg. waar die
volstruis lbedoel word. V;g1l. verder Vaugh., Ou Hendr., 66:
"maar ik zal oom Kool wjjs." In die Mei-, Julie- en A·u gustusafleweringe van 0 .K. X is sketse oor Oom Kool te vind.
Oom Kool lbestaan in dialektiese Nederlands sedert eeue in die
lbetekenis sukkel. 'Die tbetekenis is taamlik verruim in Afrikaans.
Sy kop in 'n bynes steek,

d.i. jou met 'n saak inlaat wat groot moeilikheid sal veroorsaak; algemeen.
Sy kop is op hoi (op loop),

d.i. ver.vaard, hy het geen beheer oor sy dade nie, Harreb. I,
329: zijn hoofd is op loop (aan het hollew); Tuinm. r, 271:
zijn kop is op de loop.
Geen kop of stert van iets uitmaak nie,

d.i. geen begrip van die saak he nie; eintlik so min 1b egrip van
die ding dat, as dit 'n dier was, hy die ikop nie van die stert
sou kan onderskei nie. Ndl. kop noch staart aan iets kunnen
k1tijgen; Suid..:Ndl. geen kop aan iats kunnen krijgen; Eng. I
cannot make head or tail of it; Antwerps : koP· noch steert (C.
en V. 1836); reeds 17de-eeus.
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Kop lntrek,

d.i. 'n argument of verdediging. staak, skuld beken.
Die
voorsteliing is die van 'n skulpdier; ooreenstemmend met in sy
dop ( skulp) kruip; Ndl. in zijn schulp kruipen.
Hulle is kop in een mus

word gese van twee of meer persone wat baie intiem is met
mekaar, van een wil en ge....-oele. M. Brink, Echtscheiding,
14 : "D~e mans is almaal eenders, kop in een mus." Vgl.
Ndl. zij zijn hvee koppen in eene mwts; Fri. hja stekke de kop
yn een sek (zij steken den kop in eenen zak, maken gemeene
zaak}, DiJkstra Uit Frieslands volksleven II, 35'9· Sohrader se gissing (B S, 339), afgesien van die waarde
daarvan, kan aileen vir Hd. viele Kopfe unter einen
Hut bringen in aanmerking kom.
Vgl. Fr. etre deux
tMes sous u.rv bonnet. Mus moet hier opgeva_t word as
sinnelbeeld van wat verskillende persone met mekaar gemeen
het, wat hulle as 't ware dek en van ander afsonder.
Sy kop bymekaarhou,

d.i. van al sy .geeskrag gelbrui:k maak waar dit 'n moeilike taak
Jgield; algemeen.
Sy kop verloor,

d.i. tbeheer oor sy gees, ook sy humeur verloor; tbaie algemeen .
Eng. to lose his head.
lemand se kop was

beteken iemand met harde woorde bestraf, berispe; Ndl.
iemand het hoofd wassen; Hd. Einem den Kopf waschen .
Schrader, B S. 298 meen dat die uitdrukking afkomstig is van
middeleeuse badgebruike. Daar is toe veel werk gemaa~ van
die kopreiniging. Nou kon 'n onsagte lbehandeling van die
kop aanleidirig gegee het tot die spreekwyse.
Kop en skouers bo lemand uitsteek

beteken iemand ver oortl'ef. Eerder moet 'n mens dink aan
En'g . ,to be head and shoulders above a person, as direk aan die
Bybel ontleen as sinspeling op Soul wat hoer was "van zijn
schouderen en opwaarts dan al het Yolk." ( r. Sam. 9 : 2).
AI staan hy op sy kop,

d.i . al wend hy ook watter poging aan, (dit sal nie :g.e'beur
nie}; gebesig om vastheid van besluit te kenne te gee. Ndl.
al stand hij op zijn hoofd (N dl. W db. VI, 943); ook al staat
hij op zijn kop.
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Ek laat nie op my kop sit nie,

d.i. ek laat nie oor my baasspeel nie; Ndl. zich niet op de kop
laten ziUen (rv. Dale).
lemand voor die kop sian, maar nie in die krop nie,

d.i. nie weet wat in iemand se binneste omgaan nie, g:e woonlik
in verband met iets ongunstigs. !Ndd. me suht enem wuol 'VOT
den Kopp, oawer nit innen Kropp (Eckart); NdL men ziet
hem wel11oor den kop, maar niet in den krop (Harreb. I, 438);
je kijkt er wel op, maar niet i.w de krop (Goeree en Over£l,akkee, N .T. I4, 255).
Sy kop stamp

lbeteken op 'n onaangename manier rb ejegen word; Ndl. het
hoofd sto.ten, met het hoofd tegen de muur lopen. LaasgenoeJVde u.itdrukking is ook Afr. met die kop teen die muur
loop, hom moedswillig in 'n moeilikheid begeef; reeds Tuinm.
I, 250.
Op die kop
beteken juis, presies, vgl. op die kop twaalfuur; op die kop
genoeg; eintlik op die maat af, want kop was vroeer 'n inhoudsmaat vir droe ware. Op de kop lewe in Vlaandere en Gronin:ge (tDe C. Gebr. 326 ); C. en V. 695.
Die spyker op die kop slaan,

d.i. die regte ding op die regte oom'blik se, met 'n treffende
argument die deurslag gee. 'Ndl. de spijker op de kop slaan;
Wesvlaams : den nagel oP den kop slaan (De Bo, 49oa); Kloos,
Feith, 25: den spijker op den kop treffen; Hd. er hat dew
Nagel auf den Kopf getroffen (Wander, 3, 863); Eng. to hit
the nail on the head. Reeds r 7de-eeus (Harreb. III. 265).
Kop-en-kop

by die wenpaal uitkom byv.; toegepas in die algemeen as by
enige soort wedstryd twee persone dieselfde resultate behaal.
Kop-en-punt slaap,

d.i. met die een se ·y oete by die ander se kop. Die naam van
'n speletjie waarby 'n speld herhaaldelik weggesteek "\\or(:,
is kop-en-punt.
Kopsku wees,

afkerig van iemand of iets ( 'n onderneming byv.) ten gevolge
van skade :gely of onnindelike bejegening of enige ander on-
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aangename ondervinding. Algemeen bekend, en waarskynlilk
primer gese van 'n bees of trekdier wat op die kop of neus 'n
!harde kastyding onbvang het.
Jou korlng staan nog groan op die land

word as waarskuwing gebruirk teen iemand wat 'n bitsige of
onvrindelike oordeel uitspreek oor 'n ander teJ1WYl dieselfde
lot hom kan tref. Dtit word graag in verband gebring met
die gedrag van iemand se kinders; wie se kinders nog jonk is,
moet dus versigtig wees in sy oordeel oor die laaklbare gedrag
van 'n ander syn. <Die beeld is duidelik : daar kan nog haie
gebeur voor die oes binnegehaal word.
Die uitdrukking is
bekend in Perel en Malmesbury, ook Vrystaat en Transvaal.
Ndl. Wdb. V, 820: n,o g groen karen oP zijn 1!eld hebben; ook
Seeus: nag groen karen te 1!eld hebben (N.T. XI, 305). Van
Bruggen, Die Burgemeester 1!an Slaaplaagte, 52.
Die korrels werk met hom,

bekend in die Boland vir ;., dronk wees.
Hier te kort en daar te lank,

gese na aanleiding van uitvlugte wat iemand soek om nie aan
'n wens of versoek te ...-oldoen nie, of met betrekking tot een
wat ontevrede is. V gl. C. en V. 699: Jt is altijd te kart of te
lank, 't is nooit wel, 't is nooit van pas. Letterlik ooreen stem
Seeus Jt is hier te kart en daar te lang (N. T. XII, rso).
As die kos koud word, word die vrou warm,

algemeen; Von Wielligh, Jakob Platjie.
Die woord was nog nie koud nie,

vry algemeen gebruik, veral in verband met die uitspreek van
'n vrees, of 'n waarskuwing wat nie inaggeneem word nie, en
waaro.p dan die ongeluk dadehk volg.
lemand koudlei

beteken iemand stil maak deuT 'n raak woord of argument,
tevrede stel; eintlik met iemand handel soos met 'n warm
geryde perd wat 'n mens lei waarheen jy wH om hom te laat
koud word; JVgl. Afr. Jn perd kaudlei,· Ndl. Jn Paard koud leiden. Mare, Ou Malkop) 85 : " 'Aits! Piet, dit flits ook toe
dadelik deur my gedagte dat die gerusstel van die nooi maar
somaar koudleiery is' .... ; '
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Eers die koutJie dan die vroutJie,

d.i. eers trou wanneer daar genoegsame middele tot onderhoud
is; so algemeen hekend in Afr. In Ndl. eerst het kooitje klaa.r
en da.w een 'VOgehtje er in ('De C. Vro. 154), en verder met wysiging in heelwat Europese tale.
Wat weet 'n kraai van Sondag I

d.i. wat weet 'n ka,t wn saffraan ! !Ndl. hij heeft er 'Verstand
'Van als eene kraa.i 'Van een Zat erdag ('\·. Dale); hij weet er net
zoo'Veel 'Van als een kraa.i 'Van den Zaturdag (Harrelb. I, 446);
Hd. die Eule weiss nichts 'Vom Sonntage~ (Wander, r, go2}.
Deur die kraaie bespreek wees,

gese van 'n maer en afgeleefde dier, gewoonlik 'n perd of esel;
algemeen.
So warm dat die kraal a gaap,

d.i. baie warm. Dit is nie duidelik waarom JUlS die kraai
genoem word nie, terwyl die boender tog daeliks die beeld
suggereer. 'Ndl. zoo heet da.t de kraa.ien gapen, uitnemend
beet, stik.kend beet (C. en V. 705); Ndl. Wdb. VIII, 7.
AI moat die kraaie dit ultbring,

d.i. die misdaad sal openlbaar word, al moet die kraaie ook
die geheim bekend maak, al moet dit op 'n buitengewone manier geskied. Volgens die volksgeloof kon kraaie misdade byv.
'n moord aan die li;_g bring. Daar bestaan baie verba1e van
die soort; kyk Sloet, 2·23 vlg.g. In die bekende .baUade van
Schiller, Die Kraniche des Ibykus, word aan die kraanvoels
bierdie rol toegeskrywe; N dl. al zouden de ra'Ven het uitbrengen; Harreb. I, 445 : het kwaad komt uit, al zouden he:t de
kraa.ien uitbrengen. Reeds nde-eeus.
Dis net so in sy kraal,

d.i. net na sy sin, water op sy meu1; moontlik 'n wysiging van
Ndl. dat komt in zijn kraam te pas.
In iemand se kraal kom,

d.i . meeding waar 'n ander meen da~ hy uitsluitlik die reg
bet om te beweeg, oqk : te n~ kom. .:
lemand vir iets krediet gee,

d.i. )emand tot iets in staat ag; moontlik, maar nie seker nie,
uit~ Eng. to gi'Ve a person credit for a thing .
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Nes 'n kreef agteruit boer (werk, ens.)

is algemeen.

Ndl. den kreejtengang gaan.
Kretie en Pletie (B),

d.i. Jan Rap en sy maat, die menigte. In die Ou Testament
kom die uitdrukking dikwels voor (2 Sam. 8: I8; 20:7, 23;
I Kon. r :38, 44; r Kmn. r8: 17) en beteken die twee afdelinge waaruit die ,]y£wag van koning Dawid bestaan het. Hoe
moet ons nou hierdie oorgang van betekenis verstaan ? BehaLwe in 2 Sam. 8 : r8 en veral in r Kon. I : 38, 44 is die verband van die uitdruk.k:ing sodanig, dat 'n hetekenisverandering, soos ons hier het, uirgeslote is. Maar op die twee laasgenoemde plekke word vers.keie persone genoem en aan die
end "de Krethi en de Plethi," vgl. r Kon. I :44 : "En de
koning heeft hem gezonden Zadok, den zoon van J6jada, en
de Krethi en de Plethi ... " Die onkundige Bylbelleser kon
maklik die indruk kry dat met die vreemde uitdrukking aan
die end al die or~ge, die gewone mense, die massa, die gepeupel hedoel ,is. Vir Duitse ontlening lyk my te pleit dat die
uitrdukking in Afr. afwyk van I7de-eeuse hetekenis in Ndl.,
maar ooreenkom met die Duitse. Aan Duitse ont1ening dink
ook Schuchardt') en Francken 2 ). Die rym kon ook ter bestendiging daarvan bygedra het. Op die oomblik l)'lk dit of
dit aileen nog by enkele ou mense lewe en dus aan uitsterwe
is. Dit kom voor in die Bo'l and en sporadies ook in die binneland.
Aan die krip staan

word toegepas op iemand wat 'n goeie betrekking in die staatsdiens het, ook kripvreter .genoem; heel algemeen; k)"'k bls. 47·
Krokodiltrane

lbeteken gehuigelde droefheid; Ndl. krokodilletranen.
"In
vroegeren tijd gold de krokodil voor een vals, huichelac'htig
dier, dat !bij<v. tussen het riet verborgen, de stem van een
schreiend kind na'bootst, om zo den vootibij;g:anger aan te lokken en te dooden .. .'' (St. I, 465).
Hy het kromhoutsop gedrink,

d.i. hy is dronk.

Bedoel is die sop van die kromarmwynstok.
Dit steak in my krop,

d.i. d it druis aan teen my gevoel, dit wek my naywer op, dit
')

Literatur,b latt fiir germ. u. rom.

P.hilologie, Jahrg.

p. 464.
2) Francken, Die Grey-Uniwersiteitskollege-Blad, 1913.
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maak my kwaad; Ndl. dit steekt mij in de krop. Die in verband bring van krop (keel, hals) met gemoedseandoeninge berus op fisiologiese feite, kyk Ndl . Wdb. Vil, 36g. Reeds 17deeeus (v. V1 ot en, 2, no).
Ek kan dit nie krop nie,

d.i . ek kan dit nie verdra nie; Ndl. hij kon het niet langet
kroppen.
Kruidjie·roer-my·nie(t),

naam van 'n plant en by oordrag van 'n kortgebonde mens; in
Afr. dikwels vervorm tot Truitji e-roer-my-nie( t).
Sy kruie was te stark,

d.i. hy is dronk; heel gewoon.
Kruis (B),

K ruis na krag en krag na kruis is baie a]gemeen as uitdrukking van bemoediging. Die woorde kom nerens in die Bybel
voor nie, hoewel die gedagte vervat in die twede gedeelte uitgedruk is in Deut. 33 :35 : " . . . en uwe sterkte :gelijk uwe
dagen ." V ergelyk ook 2 Kor. 12 :9 : "mijne kracht wordt in
zwak'heid vol,bracht. '' Maar al word die Bybelwoord as uitgangspunt aangen eem, so moet die oorsprong van die vorm
waarin die gedagte uitgedruk is, waarskynlik in godsdienstige
lektuur gesoek word, en sy bestendiging aan die kansel en 'n
godsdienstige atmosfeer toegeskrywe word.
Elk e huis het sy kruis bevat ook 'n Bybelse geda:gte, vgl.
Matth. r6 : 24: " .. . zoo iemand achter Mij wil komen, die
verloochene zich zel!Ven, en neme zijn kruis op, en volge Mij."
Die uitdrukking dank sy vorm aan die neiging tot rym. 'N
wysiging hiervan is elke hart het sy smarlt. Uit dieselfde gedagtekring kom voort: el keen dink dat sy krut's die swaarste is.
Ndl. elk huis he eft zijn kruis (Harre!b. I, 341); ieder hart kent
zijn smart (Harreb. I, 289).
Hou jou krult droog,

d.i. wees bereid 'Vir die stryd (in figuurlike sin); algemeen;
'Ndl. zijn kruit droog houden (v. Dale).
Vol krupsies wees,

d .i. vol aanstellings wees; Bolands; ui t korrupsie, ( c orruptie);
ookend as krupsie (krip sie) gewoonlik met uitgangs ·S OOr die
Ndl. taalgebied met betekenis liggaamskwaal, kwellin:g. Vir
Kaapstad en omstreke opgeteken deur Changuion. Kyk Ndl .
Wdb. VIII, 486; Molema, 230; Leopold I, 358; ens.
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Wie 'n kuil grawe vir 'n ander, val daar self in (B),

'n uitdrukking wat met enige wysiging op verskeie plekke in
die By'bel voorkom, vgl. Ps. 7: r6; Spr. 26: 27; Ps. 57: 7;
Pred. ro :8. Laur. 91.
Kurang (kierang, tjurang, tjoerang, ens.),

gebruiklik in kurang ens. speel, d.i. hedrieg by die spel, en
reeds by Mansv. 'bls. 91 afgelei uit Ma1. tsj6ran "bij 't spel
bedriegen:''' In die ander uitdrukking (jou) kurang sal braai
d .i. as jy skelm speel, sal jy verloor of jou bedrog sal uinkom,
is verband met die storie van wolf, ja~kkals en die rb ottervat,
nL <kit die twee by die vuur gaan le het om te kyk by wie
die :gesteelde hotter sal uitbraai, heel waarskynlik, sonder dat
ons juis daarvoor van Mal. tjoerian soos in barang tjoerian=
gesteelde goed (Klinkert) hoef uit te gaan . (Kyk W. P . de
V. Die Brandwa.g rs/ 3/1913 bls. 642). Want die oorspronklike gebruik'Sfeer van kurang is 'by die spel, en nadat dit so
ingeburger was, het dit toepassing gevind in die twede uitdrukking onder moontlike assosiasie met die bewuste verhaal.
Kus

en keur,

d .i . na keuse; Ndl. ,te kust en te keur.
tot dieselfde stam.

Albei woorde behoort

·Moenie kwaad met kwaad vergelde nie (B),

vermaning tot vergewensgesindheid; ontleen aan Rom. 12:17
of 1 Petr. 3 :g; Laur. 76.
Aan sy kwas,

g.e woonlik gebrui·k soos in dis £s aan sy kwas, d.i. hy moet
£s hetaal; ook die skuld van iets kry. Ndl. dit hebt gij aan
uw kwast (v. Dale).
Kwelling des geestes (B)

is stereotiep in Afr. trots die Ndl. vorm. Dit kom herhaaldelik in die Prediketiboek voor, dikwels in ve11band met ydelheid,
vgl. Pred. r :r4; 2 :n, 17, 26; 4:4, 6; 6 :9; 4 :r6. Toe:gepas
op enige saak wat moeite en sorg, veela! onnodige, veroorsaak.
Vgl. Die Brandwag, rs/g/r3 bls. 245'.
Vol kwinte wees,

d.i. vol grille wees; Ndl. hij heeft kwinten in de kop (Harreb.
I, 463) ; reeds r6de-eeus ( N dl. W db. VII, 8r3). Die 'betekenis
van nuk, gril, naas Ndl. ook in Fr. en Hd. (vgl. er hat seine
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Quinten), lyk my, het ont'Wikkel uit kwin.t as musikaie term
nl. "de vierde van de tonen die yolgen op dien welken men
als grondtoon heeft aangenomen'' sowel as vyfde snaar van
die viool. Steun sou so 'n afleiding vind in .Suid-Ndl. 'en
kwint uitslagen, iets ongerijmds zeggen (C. en V. 737). Die
kwint sou dan as iets ibuitengewoons heskou word, waaruit die
ibegrippe nuk, gril, kon ontwikkel. Miskien moet 'n mens op
dieselfde bodem soek vir 'n verklaring van daar is en kwin.t uit
of hij is 'en kwfwt kwijt (van iemand wat nie by volle verstand
is nie) C. en V. 737. Ky;k egter Ndl. Wdb. VIII, 8q.

L.
Laai

beteken gril, eienaardigheid, manier van doen; vgl. dis sy ou
laai, sy gewone manier van handel; baie laaie h~, baie wispelturig wees. Ook boor 'n mens dikwels die toutologiese laailaai-streke, d.i. eienaardige grille. Oor die oorsprong van laai
vergelyk Hesseling, Het Afrikaansch, 95; vgl Michaelis, Neues
Worterbuch der portugiesischen u.n•d deutschen! Sprache, ens.
i.v. laia.
Hy lyk (loop) of hy •n laaistok ingesluk het

word gese van iemand wat 'n regop, stywe houding bet. Dit
herinner aan die dae toe die ou model 'g'eweer nog in algemene
gebruik was. Nadat die kruit en lood ingegooi is, word dit
met 'n laaistok vasgestamp. So 'n laaistok was natuurlik reguit soos die loop van die geweer. Von WieHigh, Jakob Platjie,
173: "Hy stap so regop, asof by 'n laaistok ingesluk bet."
V gl. !N dd. hei geit so strack iis we.wn 'e Ale sloe ken hiidde
(Eckart~.

Wie laaste lag, lag lekkerste

is 'n wysiging IVan ;Ndl. wie het laatst lacht, lacht het best.
IVan of deur iemand wat vir die teenswoordige skade ly
of verongelyk word, maar wie se dag van voorspoed of triomf
eindelik sal kom. Fr. rira bien qui rira le dernier.
O.K. V, 21r•6 b: "elke maal soos hy fer mij kijk, dan bars
hy uit fan di lag, sodat di spreekwoord hiir goed fan toepassing was, namelik: Di wat laaste la;g:, lag lekkerste/''

Gese

Op sy laaste,

d.i. op sy uiterste, op sterwe; Md. Brink, Grootvader zijn pijp,
7 : "Maar die ou was net op zijn laatste toen hij .Yer mij se .. .''
Vgl. op het laatst (Ndl. Wdb. VIII, 86g).
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Hy is laat,

baie algemeen vir: sy voorneme of plan is misluk, sy kans is
verspeel, ook hy is verspot. A:l die betekenisse het ontwikkel
uit : nie betyds nie.
Beter laat as nooit;

Ndl. beter laat dan nooit; Eng. better late than never.
Weet hoe laat dlt is,

d.i. weet hoe dit met die saak gesteld is; Ndl. weten hoe laat
het is (Ndl. Wdb. VIII, I, 859). Vgl. is dit so laat met hom?
d.i. is dit so gesteld met hom? En ald. o, is hi!it zoo laat!
Hoe later, hoe kwater,

d.i. hoe langer ( eintlik hoe later in die nag) die vrolikheid
duur, hoe erger dit toegaan . Vg l. Ndl. hoe later oP de avond,
hoe schoner volk (Ndl. Wdb. VIII, I, 858}.
Land en sand aanmekaarpraat

beteken oor alle moontlike dinge aanhoudend praat; Ndl. land
en zand, van alles en nog wat (Ndl. Wdb. VIII, 974).
Lands wys, lands ear;

d.i. jou skik in die gewoontes van die land; algemeen; Tuinm.
I, 365.
Met lang tande eat; kyk tand.
Aile goeie dinge kom langsaam;

vgl. Fri. alle goede dingen komme oerlangsum.
Langsaam maar seker;

Nd1. langzaam maar zek er; Eng. slow but sure; Hd. Langsam
und sic her (Wander, 2, I789).
Hy is lank in die land; k;yk kalant.
So lank as breed,

d.i. om 't ewe; Ndl. zo lang als breed; Fri. it is allike lang as
't breed is; Ndl. 't is so lang as 't breed is (Berghaus). Eng as
broad as it is long (Haz. 62).
lets is weer op die Iappe,

d.i. iets is weer voor die aandag, word weer druk bespreek;
Ndl. met iets op de Iappen komen (met iets voor die dag kom}.
Volgens Stoett, I, 488 beteken lapp en hier skoen•sole of lapsole,
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net soos in Ndl. weer op de Iappen zijn, weer gesond, op die
been wees.
Lasarus (B),

d.i. melaatsheid. In Nederland is Lazarus gelykbeduidend met
melaats, vgl. hij is geheel en al Lazarus; verder Zeeman, 341.
Die uitdrukkillJg is ontleen aan die gelykenis van Lasarus en
die ryk man (Luk. r6 : 2o-3r), en lberus op die ver·k eerde
onderstelling dat Lasarus melaats was omdat hy vol swere
was. Volgens die Joodse wet moes die melaatse van die maatskappy afgesonder word.
Hy hou vir hom latjiebeen,

d.i. by lbewys die meisie opmerksaamheid, is vryerig; waarskynlik hom a:mig, soos 'n lat kan gehui•g word, hom beleef, aangenaam voordoen, en vandaar met betrekking tot die meisie:
vryerig; bekend in distrik Perel, ook Boesmanland; in kleurlingmond ontstaan.
Lawaaiwater

beteken sterke-drank; hy het lawaaiwater gedrink beteke1;1 hy
is dronk. O.K. IX, Aug. sib: "Hoe's dit, smous, bet jy ni 'n
bitji lawaaiwater ni ?" Fri. hy het rumoerpillew ynnond (ingeJf)onien). Ndl. spraakwater (St. II, 277).
Ledigheid (luiheid) is die duiwel se oorkusslng; ·k yk dulwel.
Dit is lekker om van anderman se leer rieme te any,

d.i . m et 'n ander se goed gaan 'n mens maklik minder versigtig om; Ndl. het is goed riemen snijden uit een andermans
leer. Reeds in Latyn : de alieno coria ludere (.Suringar, 74).
Hd. aus fremdem Leder ist gut Riemen schneideJV (Wander,
2, r872).
Hy en die leeu was deurmekaar

beteken hy is dronk; leeu is bier sinnebeeld van wat sterk is,
dus van sterke-drank; vgl. hy het tiermelk gedrink.
Briesende leeu (B).

Van iemand wat woedend is, word gese dat hy is soos 'n
briesende leeu; ontleen aan r Petr. 5 :8 waar van die duiwel
sprake is. Die volksetimologiese vewormiug Britse leeu word
wei ook gehoor.
Legio (B),

d.i. 'n groot menigte, vgl. Matth. 5 :9 waar die duiwe~besetene
vir Jesus se : "Mijn naam is Legio, want wij zijn vel en."
Laur. 70.
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Die laisals vat,

d.i. die voortou neem, die Ieiding op hom neem.
gels der T~egeering in_ handen hebben (v. Dale).

Vgl. de teu-

Lakkar waaa,

d.i. in 'n ligte graad drorik wees; eintlik aileen so dat jy daar
'n aangename gevoel 'Van het.
Landa lam,

eintlik die lende lam, gese van enige voot"Werp (rytuig, deur,
hek, ens.) wat nie meer sterk is nie, wat deur ge1:>ruik los
geword het; gewoonlik uitgespreek lennelam, linnelam. Ndl.
Wdb. VII, I552- Hd. ook figuurlik lendenlahm (D. Wtb.
VI, 744t.
Hy hat (sy) lapel In die dak gestaak,

d.i. hy is dood; 'n spreekwyse oor ons hele taalgebied bekend,
en effens gewysig in iSuid-Afrika na die voorstelling rvan huise
met lae dakke soos die kleurlinge •b yv. bewoon. Na die ete
sou dan die lepel in die dak gesteek word as lbewys dat 'n
mens klaar is. Oordragtelik dus s.terwe wat gebeur as die lepel
Yir die 1aaste maal in die dak gesteek word. In Z. A. Tijdschrijt Feb. r897 word die uitdrukking as Vrystaats aangegee
in die betekenis bankrot. Von Wielligh, Staan jou man, 67:
"Maar sy maters as handelaars bet alg:a r lepel in die dak gesteek en het die wereld verlaat, en die wat nog leef . . . "
Schrijnen, II, rrr : de vork neerleggen ('Drente); II, rr6 : he
het de paplepel 1.veggelag (Limburg); Eng. dial. he has put
the sPoon in the wall (Wright I75); Ndd. den l ep~l w·e gsmiten
(Berghaust; sin lep el upsteken; he hett 'n Lepel an de wand
stiiken (Mecklenlbrurg) ; kyk Wander, 3, 227.
Hy skap die lapel .ta vol,

d.i. hy
met 'n
gevorm
minder

drink te 'Vee!. 'iN mens drink natuurlik nooit wyn
lepel nie. ·D ie uitdrukking is waarskynlik analogies
na die beker, die dop te vol skep of iets dergeliks;
bekend.
•N vrou dra mear uit mat •n lapel,
as •n man inbring met •n akapel,

d.i. 'n vrou wat nie let op die kleinighede in 'n huishou nie,
kan die man haie duur te staan kom. Harreb. II, 246: eMt
vrouw draagt meer uit met een. lepel, dan de man inb'T'engt
me:t een schepel; reeds r7de-eeus.
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Hy aoek •n Ulplek vir hom

is meer of minder lokaal vir -vry. Sou le bier moet ~vat
word in die betekenis kuier, b)"V. hy le daar, d.i. hy kuier
daar dae aaneen ?
Hy het letters geiet

beteken hy is geleerd Oif het ten minste heelwat onderwys geniet. Vgl. Fri. hij het letters iten; Ndl. hij heeft -veel letters
gegeten,· iA ntwerps: -veel lette'l's geeten hebben (C. en V. 410).
Hy Is van leuens aanmekaargesit,

d.i. iemand wat gereeld onwaarheid praat.
hij hang.t -van leugens aan elkander.

Harreb. II, r8:

'N leuen het maar 'n kort been,

d.i. die leuen word gou ontdek; eintlik: word gou ingeloop;
taamlik algemeen. V-g[ die Ndl. rympie al is de leuge~ rvog
zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel, wat ook algemeen is
in die .Afrikaner se mond. 'Ndl. de leugen heejt korte benen;
Hd. Liigen haben. keine (kurze) Beine (St. I, 498}; EJJJgl. lies
ha-ve short wings (Haz. 269); Ndd. Logen hebbt korte Bene
(Foite) (Eckart.
lemand die Leviete (voor)lees (B)

beteken iemand die les lees ,ernstig op sy pligte wys; na aanleiding van Leviticus, die hoek waarin die Mosai:ese wet neergele
i~. M. Brink, Echtscheiding, 21 : " . .. lees hem goed die
Leviticus voor." Soos hier boor jy dikwels Le-viticus i.p.<v.
Le-viete. Ndl. iemand de le-vieten lezen (Ndl. Wdb. VIII, 1,
1842}; Hd. einem die Le-viten lesen (Wander, 3, no). Vir
'n ander verklaring kyk a1daar.
Te min om van te lewe en te veel om van dood te gaan,

algemeen gebruik in verband met iemand wat 'n skraal inkoms
het. Tuinm. II, 41 : hij heeft te 'Veel om te stenen, e11> te
weinig om 'Va'nl te le-ven; Hd. zum Leben zu wewig;, zum Sterbe'fl
zu -viel (Wander, 2, r86s) .
Lewe en laat lewe,

algemeen; reeds Tuinm. II, ro8: men moet le-ven en la,ten le-ven; Eng. li'Ve an'd let li-ve.
Lewendig dood,

algemeen vir 'n .b esonder stadige persoon.
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Hy lyk of •n vlieg (vlool) oor sy lewer geloop (gekruip) het,

skertsend gese van iemand wat in 'n slegte bui is. Ndl. er
loopt hem een luis over de lever (Ndl. Wdb. VIII, r, r8r8).
Ook Ndd. Tuinm. II, 229.
Sy lewer is nat

beteken dronk of aan die drank oorgegee. Het iemand dors,
dan heet dit hy is droelewer; vgl. Ndl. een droge lever hebben,
dors, graag sy glas wyn drink (St. I, 502).
lemand lie maak,

•.

gebruik as 1Jwee persone skerm, en wanneer met die een hand
'n valse beweging gemaak word om met die ander hand te
slaan; ook figuurlik. In die Boland kom lie (plat) vir lieg
voor. Lie maak is ook b ekend in die lb inneland. In Gronings
kom voor lie= slim, geslepe, en in Oosfr. lie= listig. Of daar
wel verband is?
•N ander lied sing

beteken meer toegeeflik wees, waar 'n mens vroeer 'n hoe toon
aangeslaan het. Gel)'lkibeduidend met 'n Zaer toon sing, van
sy perdjie afklim; vgl. Ndl. ik zal hem een ander liedje laten
zingen; Hd. eine and ere Saite anschlagen, mildere Saiten aufzieh en (Schra. B S, 322 ) .
Die ou lied

beteken dieselfde wel!bekende praatjie, saak;
liedje.

Ndl. het oude

Ou liefde roes nie,

d.i. die lie£de wat 'n mens vir iemand in sy jeug gehad het,
vergaan nie heeltemal nie; ,Nd( oude liejde roest niet; kyk
De C. Vro ., 129 .
Lewe van liefde en kou water

word skertsend toegepas op iemand wat min eet en van wie
vermoed word dat hy verlief is. Hoogwaarskynlik 'n Afrikaanse uitbreiding in positiewe sin van Ndl. men kan van liefde
alleen niet leven.
As die armoede by die voordeur inkom, gaan die liefde by die
agterdeur ult.

Vgl. Ndl. als de armoede de deur binnenkomt, vliegt de liejde
het v enster uit; Fri. as de ellinde oer ' e drompel komt giet de
ljeafde op 'e rin; Hd. wenn die Amnut zur Tilr eingeht, so
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fliegt die Liebe zum Fenster hinaus; Eng. when po11e11ty enters
the door, lo11e flies out at the window (De. C. Vro. no).
Lleg,

In verlband met lieg word lbaie u.itdrukkinge gebruik, veral in
die trant van : hy lieg dat jy dit met 'n stok kan 11oel, dat jy
dit met jou toe oe kan sien, hy lieg soos tien perde skop, hy
lieg soos 'n tandetrekker; hy lieg 'n sloot, hou; sy moses
( maters) is dood om te lieg; vgl. Mansv., g6. Joyce, 140:
"That man would tell lies as .fast as a horse would ·trot;'·' he
lies as fast as a horse can trot (Haz. 178). Kyk vir dergelike
uitdrukkinge St. I, 507; Eckart, 335.
Laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie (B),

d .i. hewys liefdadigheid in die stilte; ontleen aan Matth. 6:3 :
"Maar als gij aalmoes doet, zoo laat uwe linkerhand niet weten, wa,t uwe rechter doet." Ndl. Wdb. VIII, 2, 2446. Hd.
~vas die Linke thut, lass die Rechte nicht wissen (Wander, 3,
194).
Ook nie links nie,

d.i. gereed tot handel, nie op hom laat wag nie. O.K. VIII,
162a: "en di huisbaas ook ni links ni 1e in opo hom." Die
betekenis is hier ontwikkel uit links=onhandig ( Ndl. Wdb.
VIII, 2453).
Eie lof stink,

d.i. wie homself .p rys, word verag; Ndl. eigen lof stinkJ; Hd.
eigen Lob stin.kt, der Freunde Lob hinkt (Wander, 3, 202).
Lolpot

heet iemand wat gedurig1 sanik, en ontevrede is met alles; Boekenoogen : "lollepot-Iemand die den ganschen dag z1ngt of
neuriet;" De Bo, 575: lullepot, lulpot; Ndl. Wdb. VIII, 2652.
Lont ruik

beteken onraad, gevaar merk; Ndl. lont ruiken; Hd. Lunte
riechen . "Vroeger, eer men vuurstenen of slaghoedjes kende,
stak men met de ·b randende lont het kruit op de pan aan, en
deed zoo vuurroer en kanon losbranden (en voor het grof geschut gebeurt dat nog zoo). De vuile geur, door het aangestoken touw (lont) in 't rand verspreid, kon dus als waarschuwing tegen het dreigende gevaar dienen.'' De C. Gebr. 29.
Losvoor wees,

gese van die oorwinnaar by enige' vorm van konkurensie, ook
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wanneer iemand opgegaarde werk afgedoen bet. Die beeld
vind waarskynlik sy oorsprong in wedren of in spel waar dit
op hardloop aankom. Algemeen.
Vry losles

word verbloemend en skertsend gebruik vir tronk.
Lossteek

beteken slaan; haie algemeen rondom Perel; ook Vrystaats.
Eintlik vry, na alle kante steek, slaan.
Loop na die miere, Jou luiaard 1 (B).

Die uitdrukking word baie gebruik, dikwels gevolg deur die
letterlik uit die Bylbel aangehaalde woorde : zie hare wegen en
w&rd wijs; vgL Spr. 6 :6. Ndl. ga tot de mieren, gij luiaard,
en word wijs (rv. Dale) ; Hd. gehe zur Ameise, du Fauler
(Wander, 1, 66}.
Hom doodluiters (·leuters) hou,

d.i. hom onskuldig hou (stil); alg:emeen; uit Luthers; vgl.
Oos-Fries doodlUtte..rsk (sehr verschwiegen).
Wes-Vlaams
Luthers met dieselfde betekenis : Ik schrijve dat w. met eene
groote L, Luthersch, omdat ik vermoede dat bet in eenen tijd
tot stand kwam wanneer 't te Brugge zeer zorgelijk was voor
Luthersch of Lutherschgezind gekend te zijn (Loq. 307). Die
uitdrukking is dus seker geerf en heel waarskynlik uit Nederland, hoewel ook Plat-Duitse invloed hier kan skuil. Vgl Ndl.
Wdb. VIII, 3366: zich luthersch houden, zich houden of men
van niets weet, zich van den domme houden.
Alles aan sy (haar) lyf hang,

d.i. al sy (haar) geld in klere steek; algemeen. Antwerps:
alles aan zijn gat hangen (C. en V. 1744); Hd. alles, was sie
1.1erdien.t , hiingt sie aan den Leib (D. Wtb. VI, 586).
lemand die bene onder die lyf uitslaan

beteken iemand se argumente vernietig, sy vooroordeel wegneem; eintlik so maak 9-at die persoon geen grond onder sy
voete het nie, geen a11gmment om op te staa n nie.
Hy sal dit uit sy lyf laat,

d .i. hy sal dit nie doen nie, uit vrees vir die gevoige; Boekng.
578 : dat kan je wel uit je lyf laten (doe dat maar niet}; Ndl.
hij zal het wel uit zijn lijf laten.
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Jy lyk daarna,

ironies teen iemand wat nie lbevoeg of instaat beskou word om
iets te doen me; vgl. jy lyk 'rz; mooi een; algerneen.
lemand aan •n lyntjie hou,

gese va~ iernand wat ·~ ander op 'n antwoord of beslissing
1aat wag om hom ewentueel te bedrieg; in die reel toegepas op
vryers (vysters); Ndl. iemand aa.no het lijntje houden. Eintlik
wil dit se: iemand nie heelternal laat los nie, die betrekkinge
nie heeltemal a£breek nie.

M.
lets op sy maag (hemp) skrywe

wil .se : die skuld sal nooit betaal word nie; eintli!k geen reke-ning hou nie, die skuld nie op papier skrywe nie. V gl. Fri.
skriuw dat mar onder dyn skoechsoallen (schoenzolen); Antwerps: iets tegenl den balk schrijven (C. en V. 180). &ie al:gerneen in Afr.
'N maag 8008 •n vol8truis

wil se : 'n maag wat alles kan verdra, wat alle rnoontlike, ongelyksoortige voedingstOWIWe sonder slegte gevolge kan opneern . Die volstruis eet behalwe gras ook klippies, beentjies,
ens. Vgl. volstruismaag; verder Fri. hy he.t in mage as in
boeretsj er.notsjettel (lboerekarnketel}. Harreb. II, 317 : hij
h~eft een struisvogelmaag. Eng. an ostrich stomach -(Hyam.

200).
Sy maag va8hou van lag,

d.i. uitermatig lag; Antwer.ps: lachen dat ge uwen buik moet
vasthouden (C. en V . 1624).
Maa1 waar jy nie gesaai het nie (B),

die voordeel van 'n ander se vlyt trek; Luk. 19 :21, 22.
man, 363.

Zee-

Maai en pagaai

korn i~ heperkte gdbruik voor in Perel, gese van rondwoelende
kinders.
Pagaai oorspronklik uit Maleis, via Ndl. in Afr.
geerf. iNdl. pagaaie:t~~ reeds vroeg gang'baar in die betekenis
heen en weer bewegen (Ndl. Wdb. i.v. pagaaien). As maai
n ie net rymend toegevoeg is nie, sal die voorstelling : neem
wat voorkom, wel voorgesit het.
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Maak en breek soos hy wil,

d.i. onlbeperkte vryheid tot handel he; al,g emeen.
Twee harde stene maal nie,

In die ou model meul was die lboonste steen harder as die
onderste, vandaar die toepassing op twee hardekoppe wat nie
met mekaar oor die weg kan kom nie. Reeds I 7de-eeus, vgl.
twee harde $teenen malen zelden goed (Harrel>. II, 303~.
Maal

beteken deurmekaar in die hoof, yl. Die betekenis is ontwikkel uit maal, draai; vandaar ook jy is aan die maal, jy vergis
jou, jy is in die war; vgl. Ndl. in de maling zijn, in die war
wees. Aan iema.'I!Jd se kop maal oar iets heteken aanhoudend
lol oor iets; Ndl. iemand aan het hoofd liggen te malen (v.
Dale) . \Ndl. malen ap, van, over iets stem ooreen met Afr.
maal oar ie..ts.
Wie nie pas op sy tyd, is sy maaltyd kwyt,

algemeen. Ndd. de nich kummt te rechter Ttd, de geit sine
MaW,d quid (Eckart); Ndl. die niet komt te rechter tijd, die i$
zijn maaltijd kwijt (Welters, 85).
Aan die maan vat,

d.i. die onmoontlike doen; Ndl. met de handen aan de maan
wille.'I!J grijpen.
Dla horlosie loop na die maan,

d.i. gaan heeltemal verkeerd; eintlik nie volgens die son nie,
soos dit :behoort.
Loop na die maan I

d.i. loop na die hoenders!

Ndl. loop naar de ma.an!

Met die maan

~aplaag,

d.i. 'n strepie he, van lotjie getik wees. Die uitdrukkin:g, herinner nog oon die ou voorstelling dat die planete 'n invloed
het op die g.ees van die mens.
soos die man in

~ie

maan,

Die denkbeeldige ''man in die maan" is in Afr. die sinnebeeld
van onkunde en onvermoe. Hy tree op in tallose wendinge,
en by die meeste sprekers is hy tot 'n stopwoord verhleek; vgl.
uitdrukkin:ge soos hy ·weet, verstaan daarvan net $0 min soos
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die man in die maan; hy kan net so min ry, speel, resiteer,
ens. soos die man in die maa,w. Hierdie maanfiguur is Europese erfgoed.'~
Die maan kom op,

gese skertsend wn iemand met 'n kaalkop in 'n geselskap; vry
algemeen. Vgl. Ndl. het is 'Volle maan (van 'n persoon met 'n
kaalkop) (Harrelb. II, 47).
Malbaar

beteken 'n balblbelaar, praatsiek mens; dikiwels agter 'n eienaam
gevoeg ter onderskeiding. byv. Gert Ma1baar; kyk bls. 235.
Mansv. ror.
Sy man staan,

ook Ndl. hij staat zijn man. Dikrwels aangehaal in jo~te tyd
in die 'bekende vers van Celliers: Ek hou 'Van 'n man wat sy
man kan staan.
Hy is my man,

d.i. die persoon wat ek op staat maak, wat ek sou wil kies;
algemeen. Ndl. Wdb. IX, 167.
Sy mantel na die wind draai,

d.i. opportunisties wees, van houding verander na gelang van
omstandi•g hede. iNdl. de huik (of mantel) naar de wi.n d hangen (,De C. Gebr. 148. St. I, 342); Hd. den Mantel nach
dem Winde hiingen.
'
Mantel (B).

As iemand in die voetspore van 'n verstorwe belangrike per') "Reeds een oppervla:kkige beschouwing der V. M. (volle
maan) doet daarop een aantal Iichte en donkere vlekken aanschouwen, die te zamen sedert eeuwen zijn sarnengevoegd tot bekende
figuren, meestal ·d ieren, een leeuw, konijn, kat, hond of haas. De
' man iJ?-. de maan ' is e~hter. het mee~~ bekend; bij Dante is hij
Cain, biJ de boerenbevolkmg m FranknJk Judas, en op Groenland
is er de voJ,g ende aardi·ge- legende ornheen geweven: ' Een robbenjager, Aninga, speelde blindeman met een meisje, Malina geheeten.
Deze maakt ongemerkt hare hand zwart met roet en strijkt er
Angina mede in het gezicht; de robbenjager wordt boos, rukt zich
den blinddoek van de oogen en tracht Malina te pakken, die echter
naar den heme! vluctht en daar als Zon blijft schitteren. De robbenjager volgt haar ook daar.heen en wo_rdt veranderd in Maan. Als
hij echter moe en mager geworden is van de vervolgin!g gaat hij
zich weer vertreden op de robbenvangst en blijft dus enkele dagen
onzichtbaar. Maar dan komt hij weer terug (w a s s e n d e m a a n)
herneemt Jan·g zarnerhand zijn vo!Ie •g ezicht en de vervolging begint
opnieuw.
Maa r
d e
zwa r te
v Iek k en r a a k t
h ij
n i e t weer k w ij t '." Van der Bilt, S t e r r e k u n de, 233.
Kyk ook N d I. W d b. IX, 9.
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soonlikheid wandel, of in dieselfde rigting ashy werk, dan heet
dit dat sy mantel op die persoon geval is; ook toegepas op 'n
seun wat die werk ...-an sy vader voortsit.
Die uitdrukking
stam uit I Kon. t9: 19 waar Elia sy mantel op sy dienaar Elisa
gooi. Harreb. II, 66: wiens mantel op hem ge-vallen is.
Elkeen moet sian dat hy sy eie mas opkry,

d.i. elkeen moet vir sy eie sake sore, elkeen moet vir sy eie
jukskei staan; 'n herinnering aan die seemanslewe van ons
voorouers. Vgl. Ndl. Wdb. IX, 288: hij mag zien hoe hij de
mast opkrijgt (d.i. aan de kost komt).
oeur die mat val

beteken hom vergis, sy onkunde openbaar, met skande van iets
a.fkom; Ndl. door de mand (mat, ben) -vallen; Hd. durch den
Korb fallen. Die uitdrukking word verklaar as 'n herinuering
aan 'n ou strafoefening, waarby 'n mens in 'n mandjie bo die
water gehang word. Om daaruit te kom, moes 'n mens jou
lossny, met die gewolg dat jy in die water te lande kom; St.
II, 9; De C. Gebr. 209. Kyk ook vir 'n ander opvatting Ndl.
W db. IX, 184; De C. Gebr. 341.
Vloek soos •n matroos

bet. !baie erg vloek, iets waarvoor skeepslui 'n rep.utasie het.
Vgl. -vloek soos 'n ketter; Hd. fluchen wie ein Tur.ke. Ndl.
Wdb. IX, 318.
Hy hat teveel medlsyne gedrlnk

word ver!bloemend gese van 'n beskonke persoon. 1Brandewyn
word .g ereeld as geneesmiddel aangewend, vandaar die skertsende benaming.
waar meerdere (meerderman) kom, moat mindere (minderman)
wyk,

d.i. die meer bevoegde kry die voorkeur, die ereplek; Ndl.
waar meerder k!omt, moet minder wijken (Ndl. Wdb., IX,
400).
Met die

~t

wat JY meet, ·81111 Jy weer gemeet word (B),

'n uitdrukking wat waarSku dat jy op dieseifde manier sal behandel word, waarop jy ander ib ehandel; ontleen aan Matth.
7:2. Ndl. met die maat waarmee wij anderen meten, zal ons
ook gemeten worden (V. Dale.)
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Dit bly onder ons meisies,

skertsend vir: dit mag n,ie rugbaar rword nie; algemeen. Vgl.
als wij o.wder ons meisjes zijn (Harreb. II, 75).
Jy sal dit vergroei voor JY 'n meisle is

word skertsend gese as 'n kind hom lbeseer en daaroor huil. As
die tkind dan in alle ems vra : hoe word ek ''n meisie? dan heet
dit : gaan staan onder die reenboog. ,Net so vergroei 'n meisie
die verwonding of kneusing voor · sy '' n jongetjie is, wat sal
gelbeur as sy ook onder die reenboog gaan staan. Harreb. II
76: het zal wel 'Veranderen eer je een meisje (of: jongetje)
wordt.
Mtlk

is die sinnebeeld van sagtheid en witheid, en lby oordrag van
jeug in melkgesiggie, Hd. Milchgesicht; melkhaar, jong wit
haar, Hd. Milchhaare; melkbaard, uitkomende jong !baard van
jong manne, Hd.Milchbart, Ndl. melkbaard; melktande Ndl.
melktanden.
Melkkoei

fig. gebruik vir 'n lbron van inkoms; kyk Schra. BS. 93; St. II,
20; Hd. einJe melkende Kuh an jemand haber;, (Wander, 2,
r688}; Ndd. dat is em ene melkende K~ (Eckart).
Ek meneer en Jy meneer,
wit aal dan die wa smear?

d.i. a1Jbei kan nie lbaas wees nie; in nuwe yorm uitgedruk die
inhoud van die .b ekende MiddelengT. spreuk: w hen Adam
del'Ved and E'Ve span,, who was then a gentleman? ( 1381 in
Engeland .bekend; kyk 1De C. Gebr. 221}. Reeds lank voo,.
die r7e. eeu in- .Nederland bekend:
doe A dam spittende en de E'Va span,
wie was doe een Eden'man? Kyk Harreb. III,
ros. V.gl. Ndd. ik Muschu, un du Muschu, wer putzt uns denm
de Schc5 (·E ckart), waarvan ons sprookwoord 'n wysiging kan
wees.
'N mens is 'n mans

word algemeen gebesig te:r verontskuldiging van eie foute en
verkeerdhede of van die van ander. Vgl. Lat. humanum
e·,,.are est.; Ndl. wdb. IX, 547 vir diesel.fde in Ndl.
Die mea op die tit keel sit

is gelykbeduidend met die eie keel afsny. Die .b etekenis is:
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die teeparty 'al die voordeel gee deur onversigtirge handelwyse
en so sy eie neeriaag uitwerk. Vgl. Ndl. iemand het mes oP
de keel ze.tten.
So gou soos Jy se: mea (knipmes),
d.i. in 'n oogwenk. Vaugh ., Ou Her!!d., 41: "voor jy kon sf.
knipmes . . . . . "
Knipmes-ry

d.i. 'n perd met die kop laat pronk, windmaker ry; Chang.,
XIV; knipmes rijden . Algemeen lbekend.
So oud soos Methusalem (B)

'n sinspe1ing op die hoe ouderdom
5:27. Ndl. Wdb. IX, 633.

van Methusalem, Gen .

Gods meul maal langsaam,

d.i. die stra:f op die kiwaad bly dikwels lank weg, maar kom
tog sek er; 'Ndl. Gods molen maalt langzaam; Eng. God's mill
grinds slow, but sure (Haz. 155). Hd. Gottes Muhlen mahlen
Langsam, mahlen aber trefflich klein, vertaal uit Grieks by
Sextus 'Emrpiricus r8o n. Kr. (Biichm. 107) .
Dit is water (koring) op sy meul

beteken iemand in sy mening sterk, reeds 17de-eeus; Ndl. dat
is karen, dat is wa.ter oP zijn molen; in Limburg dat is bater
op zijn wagen (St. r, 450); kyk batter. Hd. das ist Wasser auf
seine Muhle.
Eerste by die meul, maal eerste,

d .i. wie eerste kom, word eerste .bedien; Ndl. die eerst komt,
eerst maalt, ook voren komt, voren maalt; kyk De C. Gebr.
75· Eng. first come, first served.
Wie met mis omgaan, word daarmee besmear,

d.i. wie hom met gemene mense afgee, ly daar skade deur,
word self sleg; Nedl. wie met pek omgaat , word ermee besmet. Die uitdrukking is min of ineer gelykibeduidend met
wie met kinde, .; uitgaan. kom met kinders tuis .
Misoes,

fig. vir ongeluk, teenspoed; algemeen.
Sy moed sink in sy skoene,

d.i. hy gee die moed op; Ndl. de moed zinkt hem in de schoe-
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nen.

Vgl. Hd. der Mut ist ihm in die Beme gefallen (Wander,
3, Boo).
Op _moedverloor se vlakte

is algemeen gebruikhk vir 'n toestand van moede1oosheid,
n eergedruktheid. [)eur Leipoldt gebruik as tietel van 'n gedig.
Met moedermelk insuig

d.i. van kindsgebeente af iets leer; Ndl. met moedermelk inzuigew; Hd. mit Muttermilch einsaugen .
M oedersielalleen

beteken heeltemaal alleen, stoksielalleen. Oorspron.klik was
dit moederene (van die moeder verlate), daaruit moeder alewe, dan mo eder alleen, eindelik moederziel alleen (St. II,
32). V~l. saligalleen, vingerall een; Rd . Mutterseelelallein.
Vir die swartste moerbei klim jy die hoogste in die boom,

d.i. 'n mens sal veel opoffer om 'n meisie met groot deugde te
besit, al sou haar huidskleur nie al te /blank wees nie; vgl.
swart maar lieflik. Nie aJ,g emeen nie. Harreb I, 396; naar
bruine (of rype) kersen klimt men hoog.
Die mol stoot

plat -v ir swangerskap.
Met die mond (bek) vol tande staan,

d.i. nie instaat om 'n woord ter verontskuldigin:g of verdediging te se nie; eintlik met die oop mond staan sodat die tande
te voorskyn kom; Fri. hy sit mei de mule fol tosken; Antwerps: met zijnen mond val ,tanden staan (C. en V. 1905~. Vgl.
Heyermans, Op Hoop van Zegen, 6.
Van sy mond •n skoorsteen maak,

gese van iemand wat !baie rook; algemeen. Vgl. Nd1. het is
een wandelewde schoorsteen (v. D~le). Hd. er ist ein wandelnder Schornstein (Wander, 4, 328).
Sy mond (bek, smoel) hou

beteken swyg; gewoonlik gebiedend gebruiik : hou jou bek,
mond, ens.; 'Ndl. Zijn mond (bakkes, bek, smoel) houden.
'N groot mond (bek) hO,

d.i. hard praat, ook grootpraat, spog; :Ndl. een grate mond
hebben, lbrutaal- wees; ook so in Hd. ein grosses Ma.ul haben.
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Hy is nie op sy mond (bek) geval nie,

d.i. hy kan hom goed verdedig, nit die rverleentheid red; Ndl.
niet op de mond ge'Vallen zijn; niet op haar mondje gevallen
zijn (H. en v. n. by de C. Vro. 43); reeds Tninman; Hd.
nicht auf's Maul gefallen sein. Oorspronklik wei die gedagte
aan iemand wat met die hande op die grond neerkom, en nie
met die gesig nie, dus rats, knap.
Hy gee sy mond nie verniet koa nie

is gelyklbeduidend met hy is nie op sy mond ge'Val nie.
lemand na die mond praat,

d.i. iemand altyd gelyk gee, hom vlei; Ndl.
mond praten (.St. II, 40).

iemand naar de

Sy mond verbrand,

d.i. met onbedagsaamheid met 'n >geheim voor die dag kom,
iets onwelvoegliks se. Cachet, S.D., 56: "'Als jy lekker is, sal
jy jon mond verbrand.'·' Vgl. Hd. er 'Verbrennt zich_de.w Mund
mit Senf im Loffel, den er selbst 'Verfertigt. (Wander, 3,
776). Reeds 17de-eeus is beter gezwegen dan de mond 'Verbrand (Harrel>. II, g6).
Mond water

d.i. 'n sterk hegeerte tot een of ander lekkerny onde1'1Vind;
Ndl. watertanden, het 'll.J'ater komt er mij 'Van in de mond; Hd.
Einem de.w Mund wiisserig oder ·wiissern machero; kyk verder
Schra. B.S . 316. 'Tuinm. I, g8: zijn mond watert daar na.
Sy mond (bek) verbypraat

is gelykbeduidend met sy mond 'Verbrand; eintlik meer se a~
bedoel i~, dus rverder gaan met die woorde as die perke wat
'Vir die mond lbedoel is. NdL zijn mond 'Voorbypraten (V.
Dale).
Gaan was jou mond,

gese teen iemand wat vnil taal gebrnik; Ndl. sPoel je mon.d is
17de.-eeus (Harre'b. II, 100).
As Jy nie daardie mond gehad het nie, het die kraaie al lank jou
oi uitgeplk,

gese van een wat baie kan grootpraat; algemeen bekend.
Monster

is 'n lelike persoon; monst ertjie, 'n lelike kind; vgl. Ndl. een
monster 'Van lelikheid, 'n monstl!r (De C. Vro. 207).
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Mooiheid vergaan,
maar deug bly staan,

d.i. uiterl~ke skoonheid vergaan, 'n edel karakter alleen hou
stand. Die kern van hierdie volkswysheid word elders in
ander wendinge uitgedruk: schoonheid zonder deugd 11erleent maar korte 11reugd, schoonheid zonder goedheid deugt
niet (De C. Vro. 205); die een wijf trouwt om het schoon lijf,
11erliest he.t lijf en! houdt het wijf (De C. Vro. 203).
lemand mooJ kry

is ironies 11,-ir ~riee, in die steek laat. Vir 'n soortgelyke gebruik kyk Ndl. wdb. IX, r097.
Mooiweet" epeel

vriendelik en tegemoetkomend wees; Ndl. mooi weef' spelen,
17de.-eeus; V. Vloten, 2, 206; Harreb. LI, 443·
Die moord steek,

d.i. sterwe; gewoonlik hy (sy) sal die moo-rd steek, of as verwensing: ek w ou dat jy die moord steek. Ndl. ik wou dat hem
de moord stak, baie gewoon reeds in die I 7de eeu, maar ook
17de-eeus met 'n lydende persoon as onderwerp, blykbaar
uit passiewe gebruik ontstaan (Ndl . Wdb. IX, no8), watter
ge'bruik in Afrikaans oorgeerf is. Uitgangspunt is moord in
die sin van dood, so gebruik in \1nl. en Mhd., waarlby aan
invloed van Rr. mof't gedink WQrd (Ndl. Wdb. IX, II07).
Van die (hele) moord niks afweet nie

beteken van die gelbeurtenis of saak niks weet nie. Gewoonlik negatief gebruik; reeds I7de-eeus; .N dl. hij weet 11an de
moord. Tuinm. 1,28:1 : hij weet 11an de moord. "Het znw.
moord heeft uit zyne eerste lbetekenis, die van 'bloedig feit,
v·e rsahrikkelijke ge'beurtenis, eene zaak in het algemeen ontwikkeld . . . . '!' St. II, 42. "'Ne' dis onmolik, want ek weet
van di hele moord niks af ni' seg Ben''' : 0 . K . X, Julie, r4fb.
M6re is nog •n dag,

d.i. daar is nog tyd; gese wanneer iemand iets wil uitstel.
Ndl. morge.n komt er w•eer een dag (v. Dale,.
Kom ek daar nle vandag nie, dan korn ek daar m6re,
ges~ van 'n tydsame persoon. Antwerps : kom ik e1' 11andaa.e
niet, dan kom ik er morgen (C. en V . I, 6go); kom ik van .dage
niet, zo :kom ik morgen (Tuinman I, 175); v. Dale i.v. morgen.
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Die m6restond . het goud in die mond,

d.i. vroeg opstaan bring voordeel; Ndl. de morgenstond heeft
gaud in de mond; Hd. die Morgenstunde hat Gold im Munde; vgl. Fr. travail d'aurore amene l'or; Eng. the early bird
catches the worm. Die oorsprong van die uitdrukking wat
in verskeie Europese laude bekend is, bly enigsins onseker.
Stoett, II, 45 bring ter verklaring verskeie volksages waarin
die voorstelling aanwesig is. Hierteen kom E. Slijper op in
N. T. VI, 202, en veronderstel dat daar 'n Latynse spreuk
ibestaan het, waarvan die uitdqtkking 'n v-e rtaling sou wees.
Dit is egter minder aanneemliik. Kyk vir literatuur by St. II, 45·
Morsdood

beteken heeltemal dood; Ndl. morsdood. Mars word in verband gebring met mortelen, vergruis (Franck-Van Wijk
i. v . ) . Vgl. Air. morsaf; Hd. murzab.
Moses

kom voor in sy moses is dood, hy oortrd almal; hy is my
moses, hy is my meerdere. Die verklaring dat moses in hi·erdie uitdrukking 'n vervormin:g is van Maleis moesoeh, vyand,
waaruit die betekenis mededinger, meerdere, deur bygedagte
aan die Bybelse Moses. (Mansv., ro5; du Toit, Afr. Studies,
54) is nie onaanneemlik nie. Daarnaas kom voor moesoek
(Hesseling, He,t Afrikaansch, 97; Mans.-. 105) in adwerbiale
gebruik, hulle werk moesoek, 'h ulle wedywer by die werk.
Rondom die Perel is :bekend moesoep byv. moesoep spit. Vir
die omskrewe gebruik van mos es vgl. Von Wielligh, Huis en
Veld, 73· Kyk bls. 65.
Mosterd na die maal,

d.i. met iets voor die dag kom, as dit nie meer nodig is nie;
Ndl. mosterd na de maaltyd.
lemand deur die mosterd haal

beteken iemand ernstig' be?traf, berispe. M osterd is hier sinnebeeld van wat skerp is, dus eintlik iemand deur wat skerp en
brandend is heentrek.
Ndl. iemand door de mosterd ha/en
(slepen).

van

'n muggie (vlieg, vlooi) 'n ollfant maak,

d.i. van 'n niksbeduidendheid 'n gewigtige saak maak, iets
baie vergroot; in verskeie Europese tale bekend en waarskynlik ontlee~ aan Grieks (St. II, 53}. Ndl. van een mug
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( 11lieg) een olifant maken; Hd. 11on einer Muck e einer ElePhanten machen; Fr. fatre d'une mouche un elephant. Vgl.
Harreb. II, 41 : hij maakt 11an een luis een schildpad. Vgl.
Air. 11an 'n skeet 'n dond erslag maak, ook Fries (Dijkstra).
As die muis dik is, is die koring (meel) bitter,

d.i. as 'n mens genoeg geeet het, dan smaak die lekkerste kos
nie meer lekker nie; heel al'glemeen bekend. ''N variant is : as
die kat di k is, w ord die spek bitter. Reeds r7de-eeus, vgl. N dl .
W db. IX, 1209. Eckart, 35~.
So stil soos 'n muis,

d.i. baie stil, doodstil; reeds nde.-eeus (St. ;u, 54). Ndl. zo
stil als 'n muis. Eselskakebeen, II: "Die kip.ders moes so stil
as muise wees." Eng. as quiet as a mouse .J'Haz. 75).
_., ..
,.,._,·
~· !":·

Die muis het 'n stertjie

...

lbY'bedoeling~ ~l~j,.;,.at na-

beteken daar skuil iets agter, 'n
delige gevolge kan he (. . . "evenals een kle'm e. mti1s ·een
langen staart heeft, dien men, als het diertje ineengedoiken
er niet achter zou vermoeden." St. II, 55); Ndl. Het is
muisje met een staartje (r7de-eeus), ook dat muisje heeft
staartje, zal een staartje hebben.

vry
zit,
een
een

Klein muisies het groot ore

is 'n waarskuwing dat 'n mens in die teenwoordigheid van
kinders versigtig moet wees in wat jy se; gely~eduidend met
die mure het ore, wat in verskeie tale voorkom Ndl. de muren hebben oren; Hd. die Wiinde haben Ohre.w; Eng. the walls
ha11e ears: Aan klein mt~isies het groat ore beantwoord N dl.
kleine potjes hebben ook oren; Eng. liUle pitchers have long
ears; Fri. lytse poatten habbe ek earen. V gl. Cohen, 76 : deel
geen geheimen mee in een 11eld met wallen. As waarsk:u.'Wi~
in die algemeen dien Eng. fields ha11e eyes, and w·o ods ha'llll
ears (Haz. 139).
As die kat weg is, is die muls baas;

kyk kat.
Muisie, muisie, ek gee jou 'n beentand,
gee my daarvoor 'n steentand,

Hierdie rympie wat deur kinders gese word as hulle die wisseltand in die muisgat steek, het folkloristiesq(belang. In ver:: I
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skillende dele van Duitsland 1 ) en elders is dit eweneens bekend. IBy ons word die wisseltand ook dikwels saans in die
muisgat gesteek om die volgende more 'n geldstuk in plaas
daarvan te vind, wat, dank aan die opmerksaamheid van die
ouers, natuurlik nooit uibbly nie. Hierin skuil wel nog 'n herinnering aan die ou volksgeloof dat die aardmannetjies wat
die •g edaante van muise kon aanneem, bewaarders of besitters
!Van :ver!borge sk·a tte was; kyk !Verder in hierdie vetband
Sloet, ga.
So arm 8008 'n kerkmui8

heteken baie arm; nje on.tleen aan Eng. as P:oor as a churchmouse nie, weens Vlaams zo arm als de ratten of de muizen
in de kerk en Hd. arm wie eine Kirchenmaus (St. I, 43). Vgl.
Ndd. so kal as Jne Keiirkemeus (Eckart).
Kop in een mu8;

kyk kop.
Kop vol muisne8te,

d.i. verstrooid, die hoof vol allerhande gedagtes en dus nie
instaat om die aandag te konsentreer nie. Muisneste is nie
volksetimolQgies uit muizenl'ssen. (Eng. musings) ontstaan
nie!) Gewoonlik word daarmee in Afr. gesinspeel op gedagtes aan, dromerye oor die gel1efde. Ndl. muizennesten in
het hoofd hebben; Hd. Einem steckt der Kopf vall Miiusenester.
Met dieselfde munt betaal

l.i. met dieselfde maat meet, net so onvrindelik behandel; Ndl.
met gelijke (of dezelfde) munt betalen.
Deur murg en been (B)

d.i. diep deur tot in die binneste, gese byv. van 'n ske11P geluid. NdZ. door merg en been; Hd. durch Mark und Bein.
Moontlik ontleen aan Hebr. 4:12.
1)

In Be.ie·r e se 1hu1.
Mauslein, Mauslein, da hast du ein ·b eineren,
Gib mir einen steineren;
in Switserland:
See Maus, hast du den Zahn,
Gib mir 'n andren dran I
A!ber au 'n weisen
Dass i kann weder beizen.
2)
iKy,k SMett U, ss. Ook weens Duitse Ulitdrukkinge waarin
rispes, wurms, voels, ens. i.p.v. muise voorkom; kyk Schrad. B S
r8g.
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Murg in sy pype,

eintlik murg (krag} in sy arms, dius &terk; algemeen.
hij heeft merg in zijn pijpen (V. Dale).

Ndl.

Teen die mure uitklim,

algemeen van iemand wat in groot angs v·e rkeer. Gij zoudt er
de muren 'Van oploopen (C. en V. 1909), egter met betekenis
"men zou er zijn koellbloedigheid bij V·e rliezen';'. Ook Harreb.

II, rr2.
Stil muslek

word toegepas op die skielike ailbreek van 'n lewendi:ge gesprek. Hd. es ist stille Mustik (Wander, 3, 787) .

N.
lemand te na kom,

d.i. iemand se eer, gevoel seermaak, iemand beledig; Ndl.
iemand te na komen; r7de-eeus en vroeer in Ndl. met gaan
i . p. v . komen.
Van •n naald tot 'n koevoet

d .i. alles, voorwe11pe of artiekels van allerlei aard en voorkome. In een of ander winkellbyv. kan 'n mens alles kry, 'Van 'n
naald tot 'n koe'Voet.
Op naalde en spelde sit,

d.i. op hete kole sit, haie ongeduldig, haastig wees: Hd. auf
Nadeln sitzen; Joyce, 141; "I was on pins and needles till you
came". Ook in Russies in die vorm : op 'n naaldpunt sit; Fr.
il est sur des epines (Wander, 3, 859). Die Afrikaanse uitdru'k king het ·•n ander volgorde as Eng. to be on pirvs and
needles en Fri. pp spjelden en nidlen sitte (Dijkstra 3, 178}.
Vi.r beoordeling van! ,henkoms kyk bls. 74 .
Nabot se wyngaard (wingerd) (B).

Dit is 'n ge'Val 1.1an Nabot se -wyngaard hoor jy se ten opsigte van iemand wat op onwettige manier 'n ander van sy besit
wil onteien. Ek glo dat President Kruger in 'n openbare rede
van hierdie uitdrukking gebruik gemaak het in 'n sinspeling
op die houding van die Engelse regering teenoor Transvaal.
Dis ontleen van r Kon,. 2'1 waar verhaal word van die wreedheid deur Agab se vrou en met sy toestemming aangewend
ter ve11kryging van Nabot se wingerd.
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Nael8kraap

beteken hyna, dit het net 'n, haar geskeel; byv. dit ·was so
naelskraap of hy het die kar omgegooi; eintlik dit het so min
geskeel soos die skraap van die nael. Vorming en gebruik lis
Afr. vgL broekskeur.
So lelik 8008 die nag,

d.i. eng lelik, op persone toegepas, gewoonlik op die vroulike sekse. Ndl. zo lelik als de nacht; Harrelb II, n6; C. en V.
19!2; Ndl. wdb . IX, 1411.
Nagmerrie

is 'n benoude droom; die laaste gedeelte mef;rie is volksetimologies vervorm uit mare wat o.a. as spook, kwelgees uitgele
word. Vir gissinge in hietlbie ver!band vgl. Franck---v. Wijk,
450. Ndl. nach.tmerrie, Eng. nightmare.
Hy kom met die nag8kuit,

spottend gese !Van iemand wat hom in 'n gesprek men.g sonder om te weet waaroor dit eintlik gaan; so gelbruik in Cra!Ndl. met de nachtschuit komen=te laat
dock-omgewing.
kom, maar uit de nachtschuit komen word gelbruik in toepas-sing "op iemand die onkundig toont te zijn van iets dat reeds
welhekend is .. .'' (Ndl. Wdb. IX, 1446).
Nasaret (B).

Kan daar iets goe·ds uit Nasaret kom is 'n vraag, waarmee
skertsend die deeglil&eid van enige persoon, uit 'n onbelangrike plek a.fkomstig, betwyfel word. "Kan uit Nazareth iets
goeds zijn ?•'' word deur Nathaniel gevra om sy twyfel omtrent
die grootheid van Jesus wat uit .Nasaret afkomstig was, uit
te druk. Ndl. Wdb. IX, 1675: Kan uit Nazareth iets goeds
zijn?
Nog nat agter die ore,

waarvoor ook nog nie droog agter die ore nie, beteken jong,
onervare; Ndl. niet droo g ( nog nat) ac hter de oren. Voigens
Schra. Wunderg. 142 sou die beeld afkomstig wees van 'n
pasgebore .k alf. Hd. noch nicht trocken hinter den Ohren .
Op iemand se nek Iii

beteken misbruik maak van iemand se gasvryheid deur te
veel hy hom aan huis te kom of die 1besoek te lank te rek. V gl.
iemand op de nek hebben (iemand .tot een last helb'ben), op
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temands nek zitten (Ndl. Wdb. IX, r8r6); Hd. Ein.em auf
d em Halse liegen.
lemand die nek vol lieg,

lbeteken iemand met leuens oorlaai; nek is gelyk aan Ndl.
hals. 0. K. VI, 5: "Flip begin nou agterdog te kry of Ruiter
hom ni dalk di nek gelijk fol ,geliig bet ni .... " Fri. hy LUcht
my de hills fol.
lemand in die nek kyk

beteken iemand bedriee, gewoonlik by 'n handelstransaksie;
eintlik nie in die gesig kyk nie, dus nie openlik en opreg hand ~l nie (vgl. St. II, 68); Ndl. iemand in de nek zien.
'N nekslag,

eintlik 'n slag teen die nek wat die dood ten gevolge bet;
fig . dikwels gebruik in die betekenis 'n daad waardeur
iemand ,~neer word (vgl. St. II, 68); 'Ndl. nekslag.
Die taring na die nering sit,

d .i. lewe na jou inkomste; eintlik wat jy verteer (tering) in
ooreenstemming bring met wat jy verdien, wat uit jou bedry£, 'beroep (nering) inkom. Ndl. de tering naar de nering
zetten. Reeds r6de-eeus (Harreb. II, 120).
Sy eie nes vuilmaak,

d.i. die saak wat jy voorstaan, deur jou handelwy~ skade
aandoen, on:gunstige dinge se van jou eie lbloedverwante. Die
beeld is ontleen aan die lewe van vools. Vroeg in die r7de
eeu, Ndl. Wdb. IX, r854 .
Nes skop,

d.i. voonbereidinge maak vir die hurwe.Iik, sy betrekking verbeter. Die beeld is aan die gewoonte van die hoender ont- '
leen.
lemand iets onder die neus vrywe,

d.i. iemand iets verwyt; Ndl. iema.n>d iets onder de neus w11ij'Ven> (Ndl. Wdb. IX, r894). Reeds 17de-eeus (Harreb. II,
I25)

0

Agter sy neus aan loop,

d.i. handel sonder om te dink, geen eie mening he nie; ook
skertsende antwoord op die vraag waarheen iemand gaan. Gewoon ook in Nederland.

272
Die snuf in die neus hi,

d.i . iets vermoed; eintlik die snuf (ruik} van iets he. Die
beeld kan ontleen wees aan die jaghond of 'n roofdier; Ndl.
iets in de neus hebben (krijgen), reeds 17de-eeus (St. II, 74);
de lucht (vroeger ook de snof) van iets in den neus hebben;,
krijgen (Ndl. Wdb . IX, r894}; de sJ~Juf 11an iets hebben; Fri.
ik ha't wol yn 'e noas. 0. K. IX, Junie, 14'b: "Mar Uilspi''el a:s $elf so slim as di houtji fan di galg; hij h.a d al lank
di snuf in di neus"; von Wielligh, Jakob Platjie, 68: " .. . want
die poliesie van Calvinia het die snuf in nie neus gekry dat
daar smokkelgoed op die waens was''.
D it is neusie verby met hom,

ook dit is sy neus 11erby, beteken dit is hom nie geluk nie, sy
pogin:gJ om iemand 'n poets te bak of te benadeel, is verydel. Ndl. dat gaa,t zijn neus 11oorbij (Harr·elb. II, 123) Ndd.
dat geit din Nes 11orbi (Eckart).
Nie verder sien (dink) as sy neus lank is nle

heteken 'n 'beperkte 'blik, weinig verstand he; Ndl. niet 1!erder zien ( denken) dan zijn neus la11!g is reeds middeleeus
(iSt . II, 72). Fri. hy sjucht net fjirder as SYJ!! noas lang is; Hd.
er sieht nicht weiter als seine Nase reicht. M. Brink, Die Progressief, 13 : "een Hotnot denk mos nooit verder dan sijn
neus lang is'' .
Die neus optrek vir iemand (iets),

d.i. iemand (iets) minag; Ndl. de neus optrekken 11oor iemand
(iets); Hd. die Nase rilmpfen ( ziehen).
Sy neus in alles steak,

betekeil hom met aUes 'bemoei; Ndl. zijn neus overal insteke>n.; Hd. die Nase in alles stecken; Eng. to poke one's nose
into e11erything.
Dit lA vlak voor sy neus,

d.i. in onmiddellike nabyheid van iemand, voor sy oe; Harreb .
II, 1·2·3 : het ligt vlak 110or zijn neus,· Ndl. Wdb. IX, 18¢.
Wie sy

r:~eus

skend, skend sy aangesig,

d .i. wie foute van sy eie huisgenote of bloed.-erwante openbaar maak, doen homself skade aan. Ndl. wie zijn J!!eus
schend,t, schendt zijn aangezicht; Fri. dy 't him sels yn 'e
noas byt skeiwt syn oansicht.
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As 'n vlieg oor sy neus loop (word hy kwaad),
'N vlieg het oor sy neus geloop,

gese van iemand wat baie kort gebonde is, wat oor 'n nietigheid boos word; vgl. A'fr. 'n 'Vlieg ( 'Vlooi) het oor -'Y le7ver
geloop ( gekruip).
Deur sy neus praat,

d.i. praat van iets waarvan jy nie 'n be'hoorlike begrirp bet nie,
'n verkeerde voorstelling van 'n saak gee. Eintlik nie deur die
mond praat nie, soos dit behoort, dus verkeerd Itraat. Hy
spreeki door den neus (Harreb. II. 124) sonder aanduiding
van 1b etekenis.
Sy neus verbypraat,

d.i . meer se as 'n mens kan verantwoorde, 'n geheim prysgee;
Ndl. zijn neus 'VOorbijpraten. Vgl. sy mond 'Verbypraat.
lemand aan die neus lei,

d.i. bedriee, met hom maak wat jy wil; Ndl. iemand bij de
neus leiden; Hd. ] emand an der Nase herumfiihren; Eng. to
lead a pe11Son by the nose.
lam"nd op sy naua laat kyk

d.i. iemand beskaamd maak; eintlik iemand na benede laat
kyk, soos 'n mens doen as jy skaam word; Ndl. op zijn neuJ
k ijken .
lemand se neus ultsnuit,

d.i. iemand die waarheid se, stilmaak. Ndl. iemand de neus
snuiten beteken hom afsit, •b edriee; teenswoordig onlbekend
(Ndl. Wdb. IX, r892).
Hy het van Noag se sap gedrlnk (B),

d.i. by is dronk. Dit herinner aan die verhaal van Noag, Gen.
9: 2o-25. Hoewel dadelik verstaanbaar, is die uitdrukking
nie algemeen nie.
Nood lear bidda;

Ndl. nood leert bidden (r7de-eeus).
Nood break wet,

gese van iets wat eintlik onwettig is, moor deur omstandighede genoodsaak word; Ndl. nood breekt wet.
In ay noppias

d.i. in sy skik; ky.k knoppies; Ndl. in zijn nopjes.
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N oustrop-trek

lbeteken wurg, en by oordrag: in geldnood wees, in armoediomstandighede verkeer. Die beeld is aan die trekos ontleen. Vriend des Volks, rg/8/13; Cachet, SD, r6o: ''Sou
baas Dirk ook nou strop trek ?'•' In letterlike betekenis by
Grosskopf, 'N Esau, 36 "Dit het my 'n bietjie noustrop gelyk'·' (van 'n broek).

jgle

D it weet nugter,

algemeen gelbesi•g wanneer iemand heeltemaal in die duister
verkeer omtrent iets. Sou nugter 'n ~ubstitusie wees vir God
of duiwel? Vgl. Goeie weet . Hierdie gelbruik is duister, hoewei dit tot verskeie gissinge aanleiding gee.
In die Jaar nul, as die hingste vul,

d.i. nooit; ibekend in die Vrystaat. V.gl. as die perde horings
kry (in ColeSberg; ((Die Huisgenoot" Julie, 192•2 bls. II3);
verder bekend in Smithfield.
Vgl. Hd. Blumen-pfingsten,
wenn die Boeke lammen (Schra. BS 122).
7
Van nul en geen waarde

ibeteken sonder die minste waarde; Ndl. van nul erv gener
w·aarde; eintlik dit is nul en van geen waarde nie. Kyk St.
H, 88.
Daar is niks nuuts onder die son nie (B),

d.i. aile v:erskynsels het vroeer ook bestaan, indien ook onder
ander vorme; ook a1le kennis en wetenskap wat as nuut beskou
word, is maar net 'n hel"haling van wat vroeer gedink of ges~
is. Die uitdrukking .k om voor in Pred. I :g. Ndl. er is niets
nieuws onder de zon; Hd. es geschieht nicht Neues unter der
Scmn1e (Wander, 3, 1007).
Nuwejaar hou,

lokaal vir dronk wees. Die kleurlill!g}-arbeiders in die Westelik·e Provinsie gee hul taamlik algemeen oor aan dronkenskap
teen Nuwejaar.

0.
Olie in die vuur

d .i. meer brandstof, en by oordrag: wat opvlamming van die
hartstogte veroorsaak; aan Lat. oleum ign~ addere ontleen
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(Otto /by St. II, 89); Ndl. olie in he.t 'Vuur; Hd. Ol ins Feuer
giessen.
Olie op die water gool,

d.i. hartstogte tot bedaring ibring, waarskynlik omdat die olie
deur bo-op te drywe die water minder vloeilbaar maak; Ndl.
olie in de branding, in de gol'Ven! der zee (Ndl. Wdb. X, n3);
Eng. to throw oil on troubled waters .
Ollekoek

'beteken domoor; sker•t send of veragtelik gebruik; waarskynlik
omdat dit 'n minderwaardig:e soort koek is. ((Niet een oliekoek, later veelal geen oliekoek, niet het allerminste, geen zier.
Vooral in de 16de, 17de en 18de eeUJW in gebruik, maar thans
weinig meer in gebrui'k." (Ndl. Wdb. X, n6).
•N Wit olifant,

toegepas op geboue of in.rigtinge wat nie aan hulle doel beantwool'd nie; uit Eng. a white elephan,t.
Onbekend nwtak onbem.ind,

wie jy nie ken, hemin jy nie, praat jy nie ger.edelik goed van
nie; Ndl. onbekend maak onbemind; sedert die middeleeue
gangibaar (St. II, 92).
Ondank is wGreldsloon,

Ndl. ondank is 's werelds loon; gelykbeduidend met stank 'Vir
dank, Ndl. stank 'Voor dank . Harreb. II, 36: ondankbaarhe'id
is wereldsloon.
Onklaar raak (trap)

gebeur as 'n dier van die span oor die trektou of trekketting
trap en dus vir die trek onklaar, nie gereed is nie. Ndl.
onklaar lopen of -varen, van lopend touwwerk g•ezeg!d, dat in
de war raakt (Ndl. Wdb. X, 17d8).
Oor die onderdeur loer,

skertsend gese van 'n jong meisie wat van jongetjies begin
notiesie n eem; eintlik oor die onderdeur heenkyk of die vryer
aankom. Die deure van ons ouderwetse wonings, vera! die
met die H-~Vorm, het oorspronklik uit twee helftes, 'n onder- en bodeur, bestaan, soos vandag nog te sien is in die
W estelik·e Provinsie in sm-er hiet'die waardige gedenkstukke
nie prysgegee is aan 'n ibeskaafde vandalisme nie, wat moderne
deure laat insit het. Oip die platteland dien hierdie soort deur
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nog as agterdeur; ook word dit nog in buitegeboue aangetref.
Maar net soos in Nederland') is dit by ons aan verdwyn. Ndl.
ove1' de o.wderdeur kijken beteken na buite kyk. 2 } Chang.,
XiVtiii : O'Ver de onderdeur kijkeJt.
lemand onderdeurspring

beteken iemand bedriee; met snelle bewegintg1 onder iemand
deurgaan of onderlan:ges verby, hom nie openlik behandel
nie. O.K. VI, 33: "dat ek hom onderdeur wil spring"; O.K.
IX, I3ib: "om die kwaai ou oom onderdeur te spring";
Eselskakl3lbeen, I3 : "sodat sij letterlik die sielctes wat ons sou
krij onderdeu.r gespring bet''; Cachet, S.D. , Ig6: "die ou
ikerel spring vandaag Hermanus onaerdeur'
Cachet, S.D.
1
';

2'2:2, 244·

Onderduims

beteken nie openlik nie, skelm. Die beeld van iets onder die
duim in die hand verberg kan tot hierdie uitdrukking aanleiding gegee het; Ndl. onderduims.
Onkruid vergaan nie,

toegepas op 'n ondeunde, wilde karakter met die bedoeling
dat hy nie maklik sal doodgaan nie, dat hy maklik van "n siekte of ernstige ong·eval sal herstel; Ndl. onkruid vergaat niet;
Hd. Unkraut verdi11bt nicht (Wander, 4, 1462). Vir Grieks
en Latyn ~gl. Suringar, 203.
Onraad mark,

d.i. gevaar vermoed, lont ruik; onraa;d is eintlilk slegite, ve11k:eerde raad, boos .p lan, en vandaar gevaar. Hierdie betekenis van
die woord reeds I7de-eeus (Ndl. Wdb. X, I76s).
Onvanpas,

'n ontkenning van vanPas, gelee; Ndl. onpas in te onpas (komen).
Onwetend sondig nie (B),

'n uitdrukking wat dikwels gebesig word ter verontskuldiging
van 'n verkeerde daad wat uit onkunde voortkom; waarskynlik van By'belse oorsprong; vgl. I Tim. I : IJ: "Die te voren
een Godslasteraar was en een vetwolger, en een verdrukker;
maar mij is barm'hartigheid gesohied, dewijl ik het onwetende
') "Ook op het Vlaamsohe platteland waren zulke deuren Hoeger zeer gewoon; thans. vindt men ze soms nog in schuren en stallen, zeldzamer in winkels en O'llde arme huisjes." De C. G e b r., 163.
2)
VgL bls. 47·
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~aan

heb in mijne ongeloovigheid." Ndl. onwetendkeid is
geene zonde, 17de-eeus (Harreb. II, I40).
Die oog wil ook wat hi,

d.i. by die keuse van 'n wederhelf word graag gelet op uiterlike skoonheid. Daar lewe 'n verhaal wat op• die '\--erwisseling
van twee betekenisse van die uitdrukking berus!) Fri. it each
wol sines ek ha; Ndl. "het oog wil ook wat hehben" zei de
man, en toen sloeg hij zijn vrouw een blauw gezicht (H. bij
De C. Vro I); kyk verder Ndl. Wdb. X, 2261. Ndd. dat oge
wil ok ·wat hebben, hadde de blinde Harm seggt, do frede he
na 'n moie Dern (Eckart).
Sy oii Is te groot vir sy maag,

gese van 'n vraatsugtige. Antwerps : uwe ogen zijn groter
als uwen buik (C. en V. 3o8); de ogen zijn grater dan de buik
(Tuinm. I, 99); Ndl. Wdb. X, 2258: zijw ogen grater dan
zijn buik (maag); Eng. h~s eye is bigger than his belly (Haz.
2I3); Hd. seine Augen sind weiter als sein Bauch (Wander,
I, I84).
Die oll slult vir iets,
maak of jy 'n kwaad nie opmerk nie; Ndl. Wdb. X, 2'263.
lets onder iemand se oil bring,

d .i. iemand se aandag op iets vestig; Ndl. iemand iets onder
de ogen brengen; D, W.tb. I, 791.
Geen oog vir iets hi nie,

d.i. niks vir iets voel nie; Ndl. voor iets geen oog hebben (Ndl.
Wdb. X, 22'59~. Ook positief gebruik, soos ook in Hd. vgl.
D. Wtb. I, 799·
Uit die oog, uit die hart,

d.i. vergeet, sodra jy uit die gesig is, gese van oppervlakkige
liefde; Ndl. uit het oog, uit het har.t; Eng]. out of sight, out
of mind; Hd . Aus dem Auge, aus dem Sinn; Fr. loin des yeux,
loin du coeur.
') 'N seker meisie wou die raad van haar vader nie opvolg nie,
toe hy haar 'n lelike maar fatsoenli~e jongman aanraai as man.
Sy het by haar voorneme g,e bly om haar mooi minnaar te trou en
antwoord: "Die oog wil ook wat he." Toe sy egter kort na die
huwelik met ,g es,welde oe by haar vader kom kla oor haar man se
ruwe behandeling, se die vader spot tend en verwytend: "Jy het
mos gese: die oog wil ook wat he."
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lemand op die oi apeel,

:plat vir slaan; eintlik met die vuis op die

oe slaan.

Onder vier oi,

d.i. prh·aat, sonder die teenwoordigheid ...-an 'n derde; Ndl.
onder vier ogen.
Vier oi Is beter as twee,

<'I.i. om iets raak te sien, om te oordeel; Ndl. vier ogen zieno
meer als t1vee (Harreb. II, 144); Hd. mer Augen sehen mehr
als Zw ei (Wander, r, 176).
Na iemand se oii kyk,

d.i. nie handel sonder die goedkeuring van 'n ander nie, sy
gedrag laat afhang van 'n ander, afhanklik wees; Ndl. iemand
naar de oge,ri! zien.
Sand in die oii strooi,

beteken iemand vir die waarheid laat aanneem wat nie die
waarheid is nie, mislei, bedriee. Die heeld stam uit die daelikse ondervinding dat waaiende sand die gesig belemmer.
Veel erger is dit wanneer iemand opsetlik sand in die oe van
'n ander strooi, soos by spelende kinders dikwels kan opgemerk word. Vgl. Sc:hra . B .S. 415. Ndl. iemand zand in de
ogen st'T'ooien; Hd. Ein em Sand in de Augen streuen; Eng. to
throw dust in the eyes.
Op die oog,

d.i. na die uiterli'ke ; Ndl. op het oog.
op d.i. vir die oog vertoon.

Eintlik soos die ding

lemand die oii verblinde,

d.i . maak dat iemand dinge nie in die regte lig kan sien nie;
Ndl. iemand de ogen v erblinden.
Sy oii nie glo nie

d.i. V·e rbaas, n,ie instaat om t e begry:p wat hy sien nie; Ndl.
zijn ogen niet gelo'Ven; D. Wtb. I, 7<)3.
Hy skaam hom die oii uit .sy kop,

'n oordrewe uitdrukking vir diep skaamtegevoel; eintlik so
skaam dat by geen oe meer het nie om ander aan te kyk nie;
Ndl. hij schaamt zich de ogen uit het hoofd.
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Geen oog toemaak (slaap) nie,

d.i. wakker tb ly; Ndl. Wdb. X, 2263: geen oog toedoen (Brabant), geen oog slapen.
Sy oi lyk pap,

d.i. in 'n beskonke toestand; minder :gtebruiklik en lokaal.
'N oog op iemand (iets) hi,

gese

van iemand wat verlief is of wat iets in sy besit wil M;
Ndl. het oog hebben op iets (Ndl. Wdb. X, 2'2'75}. Hd. Auge
hab en auf etwas (D. Wtb. I, 796).
Oog

,,;an 'n rit\rier byv., dus fontein of plek waar die water uit die
aarde kom; vandaar algemeen vir kantien.
Oogappel (B).

'N kind wat die vader of moeder beoonder vas aan geheg is,
is 'n oogappel, die dierbaarste, liefste persoon. Op verskeie
plekke in die IBybel word by die oogappel vergelyk wat met
,b esonder sorg en liefde gekoester word, vgl. Deut. 32 : ro waar
gese word dat God Jakdb "bewaarde als zijn oogappeF'; Ps.
r 7 : 8 : "bewaar mij als het zwart des oogappels'·'; verder Spr.
7 :2; Klaagl. 2 :r8; Zach. 2:8. Laur. 90. Ndl. Wdb. X, 2'2g:2.
Teen sy oogvelle aankyk

word gese van iemand wat onoplettend is; vgl. Fri. hy sjucht
tsjin syn eachs-lidde.rv oan (iJ::Jy slaapt). Oosfr . .tegen 't Oog.
haar ankiken (Berghaus i. v. Ooghaar).
Die enigste oollam (B),

d.i. die enigste oorgeblewe besit waaraan gevolglik g;root waarde g:eheg word. Die uitdrukking is her'haaldelik toegepas QP
die taal van die Afrikaner, waar by sy land verloor het. Ontleen aan 2 Sam. 12 :3; kyk Ndl. Wdb. X, 2344.
Oop-en-toe aankom,

gese van iemand wat vinnig aangehardloop kom, waarskynlik
na aanleiding van die beweging van 'n kledin:gstuk, soos 'n
baadjie of jas.
Oorgehaal wees (vir iemand),

d.i. goed gereed om iemand die waarheid te
gehaalde haan yan die doppiegeweer.

se,

soos dit: oor-
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Tot oor die ore verlief (in die akuld),

d.i. heel erg verlief, diep in die skuld wees. Die ore dui rum
'n plek aan die hoof wat baie ver verwyderd is van die voete,
dus van die voete tot by die kop verlief. Oorspronklik kan
ook wel die voorstelling van uitstekende ore van diere bestaan
het, dus ver:lief van onder tot ho. 'Ndl. tot tn~er de oren -verliefd (in de schuld zitten; Hd. bis uber die Ohrerl! 'Verliebt
(in Schulden stecken).
Nog nie droog (nog nat) agter die ore nie; kyk nat.
Die ore laat hang,

d.i . neergedruk, mismoedig wees; die beeld is ontleen rum die
hangende ore van moeg trekdiere. Ndl. de oren laJen hangen;
Hd. die Ohren hiingen lassen.
By die een oor in, by die ander uit
~

'n mens om te kenne te gee dat 'n gemaakte meedeling
(veral 'n lasterpraatjie ) jou heeltemal koud en on...-erskillig
laat; Ndl. dat gaat het ene oor in, het andere uit; Fri. it giet
him to 't eine ear yn en ta 't oare wer ut; Eng. in at one ear
and o-u.t of the other (Haz. 239). Hd. zu einem Ohr hinein,
zum andern hi.waus.
Klein muisiea, groot ore; kyk muia.
Die mure het ore; kyk muia.
lemand die vel oor die ore trek

beteken iemand te veel laat betaal; Ndl. iemand het -vel o'Ver
de oren tr~kken; Fri. immen it fel oer 'e nekke helje; Harreb.
LII, 119 : iemand het -vel o-v er het hoofd ( nek) stropen; Hd.
Einem das Fell uber die Ohren ziehew. Die beeld is ontleen
aan die afslag van diere; kylk SChra. Wundg. 145.
MY ore tuit.

Met die tuit van die ore word sedert die oudheid (St. II, 104)
die geloof venbind dat van die betrokke persoon gepraat word.
'f\uit die ore van 'n meisie of jongetjie, dan word dit altyd
skertsend uitgele as daardeur veroorsaak dat die vryer of vryster van die persoon pmat, of ook aan hom dink. Word daar
veel oor iemand in sy afwesigheid gepraat, dan beet dit: sy
ore sal tuit; Ndl. zijn oren zullen tuiten; Tuinm. 18; Hd. mir
kli?Vgt das Ohr. Vgl. Suringar, 285.
lemand

~ie

ora van die kop eat,

meestal skertsend gese van iemand wat veel gasvryheid van
'n ander g.e niet; Ndl. iemand de oren -van het hoofd eten.
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Dit sit vuistedik agter die ore,

gese van ondeunde kinders of skelmagtige persone, met die /..
bygeda:gte dat 'n meQs dit nie sou se of vermoed nie as jy ,..·
alleen na die uiterlike voorkome sou oordeel. Jy sien iemand
wel in die gesig maar nie agter die oor Qie. Volgens die skedelleer is die ontwikkelde knop agter die oor die teken van
bard&:oppigheid en boosheid; ky.k Scbra. Wundg. 142. Hd.
er hat es faustdick hinter den Ohren.
Tot agter sy ore rooi word,

d.i. baie skaam voel; Ndl. Wdb. XI, 39: rood worden tot achter zijn ooren. Algemeen.
Hy het geen ore aan ay kop nie,

d.i . met opset nie luister nie, ongeboorsaam; Ndl.
bellben.

geeJ~~

oren

lemand om die ore gee (apeel),

d .i. slaan; vgl. iemand op die oe speel.
Oorlam(s)

beteken in die Westelike Provinsie skelm, daarop uit om die
lyf te spaar by die werk; gese van kleurlinge. Hierdi·e betekenis is 'n jonger ontwikkeling van die hetekenis kundig, ervare
by die wer:k, wat die woord in die binneland bet, en die teenoorgestelde is van baar. Die woord is via Ndl. in Suid-Afri1ka
gekom. Oor die oorsprong nl. Mal. orang lama, "oudgast,"
iemand wat lank iQ die land is vgl. Ndl . Wdb. XI, rr9; Hobson-]obson, 3¢.
Sy eie woorde opeet (insluk),

d.i. sy woorde terugtrek.
zijn woord intrekken. J.

C. en V. 1679 : zijn woord eten,

Met lemand (iets) opgeskeep weea

beteken iemand (iets} tot 'n las, ongerief be; Ndl. met iemand
opgescheept zijn. Reeds Jbekend in die r7de eeu. Opgeskeep
beteken ingeskeep, iemand of iets dus saam op skip tot 'n las
b~. Kyk Ndl. Wdb. XI, II47· Vir 'n ander verklaring kyk

St. H,

IIO.

Koa ophang of oorhang

berinner nog aaQ die dae toe die potte oor die vuurherd aan
kettings gehang bet. Vandag verdring deur kos op die 'VUUr
sit . Oorhang is ibekend in Oudtshoorn, opbang in die Westelike Provinsie.
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Vroeg opsaal om laat te ry

\

.l

1
• '

word skertsend gese met die oog QP die vryer wat ....-oorgee om
<Vroeg te wil vertrek (opsaal) en wat tog tot laat in die aand
bly. Tegelykertyd druk hierdie spreekiwoord ook 'n karaktertrek van die Afrikaanse boer uitnemend uit, wat naamlik altyd
voorgee dat by groot haas bet, dat by dadelik huis toe moet
gaan, ::ronder om sy plan uit te voer. Vgl. Ndd. Fro sadeln un
spat riden; He sadeU fro un ritt late (Eckart~.
Opsitkers

is gelykbeduidend met vryery; eintlik word bedoel die brandende vetkers ib y die Iig waarvan die vryers met mekaar mag
omgaan, waar die orige huisgenote al gaan slaap bet. Solank
die kers brand, mag die minnaar vertoef. Hierdie gewoonte is
wel nooit in swang gewees by die hele Afrikaanse volk nie,')
en bestaan feitlik nie meer nie. Opzitte:w word ook in Nederland gebru!ik in verband met Yry, kyk De C. Gebr., 208;
Boekng. 714; Scheltema, Volksge·bruiken der N ederlanders bij
het 'Vrijen en trouw•e n, 63. Bekend is die skertsende die opsitkers en die 'V·elkombers in verband met vryery.
Opskeploer,

d.i . etenstyd erens aankom; variante: 'Vir opskep loer, oP opskeptyd loer (laasgenoemde in Bethlehem volgens Die Huisgenoot, Junie 1922, bls. 114}; r eeds by Mansv .
Orrelstryk gaan,

d.i. good, voorspoedig gaan . Die kleurlinge in die Westelike
P1"<winsie noem die konsertiena orrel; stry_k ibeteken bier manier, gang, vgl. een-stryk-deur, 'n mooi stryk speel, loop,
ens. Orrelstryk dus, soos die gang, spel van die konsertiena,
plesierig, voorspoedig. ·E ng. allright bet blyklbaar suggestief
gewerk by die vorming van· die uitdrukking. O.K. W, ga:
"-en alles gaan net orlstrijk goed;" O.K. V, 215b : "Dit
het ek toen ook gedoen, en alles bet ferder net orlstrijk goed
gegaan:'•'
van die os op die esel,

d.i. rvan die een ondel"Werp op die ander.
kyk St. II, mr4; N edl. W db. XI, rs:ro .

Vir die oorsprong

.tong ossa (kalwers) inspan

is 'n verbloeming vir vomeer, vgl. Aidkaans boedel oorge:e.
') Trots C. N. ]. du Plessis, G esc ·h ied en is
Em i g r an t e n B o e r e n ens. bls. 25.

van de
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0. K. VUI, 67a: " ... daar waar die mense so !baing formeer
het--ek wou se jongosse ingespan het"; Werda, Sept., 1913
Ibis. II3: "Die aand voor son-onder het oom Floors die Kapitein Blesbokfontein aangepresenteer, as hy vir '' n half uurtjie wou uitspan, maar die ou stuurse kapitein het kortaf gewei'' er en gese dat ons maar weer kan gaan jong osse inspan,
wat Oom Floors gereeld gaan doen het, want die kalwers wou
maar nie mak word nie". Die oordragtelik;e betekenis is maklik herleibaar uit d~e beeld van bulkende jong osse, onwillig
om hulle onder die juk te buig.
Ult die o8 uit wee8;

lbekend in distrik Perel en gese van 'n humeurige, eksentrieke
persoon. Gelykbeduidend met uit die pad uit, uit die wans
uit (laasgenoemde uit Eng. at on1ce, lokaal). Os moet hier
opgevat word as skertsende sulbstitusie vir koers, pad, ens.
AI . sy ossiea (skapies, veetjies) is nie In die kraal nit,

gelykbeduidend met al sy varkies is nie op hok nie (kyk
vark); gese van iemand wat nie !by sy volle positiewe is nie.
Dis ou traan,

d .i. nog soos altyd; algemeen; volk~timologiese vervorming
van ou trant wat ook nog lbestaan; Ndl. de oude trant.
Wat jonk is, speul graag,
wat oud is, neul graag;

minder !bekend; kinders maak pret, ou .mense kla; Ndd. wat
jong es, dat spelt ger, wat o't es, dat knotter:t ger (Eckart).
By Molema in Ndl. Wdb. IX, 1887: wat jonk is speult geern,
wat old is neult geern; lby Welters, I'I4: wat jong is, sp·eelt
graag; wat oud is, bromt, of praat graag.
'N mens is nooit te oud om te leer nie; .

Ndl. men is nooit te oud om te leren (Harreb II,

ISS~.

So oud 8008 die Kaapse pad,

gese van kinders wat lbesonder vernuftig en opmerksaam is en
vroegrwheid aan die dag le. Oud, ou word in .Afrikaans in
\"erskillende lbetekenisse en samestellinge ge!bruik. (') In hier') (a) 0 u d in die gewone betekenis bejaard; o u d in predi!katiewe en o u in attributiewe gebruik. 0 u b a a s se die
kleurlinge vir die blanke grysaard of ook vir die bejaarde blanke
bo midde!.bare leeftyd. Die boer wat volwasse of getroude seuns
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die uitdru1<:king wat 'heel oud moet wees en 'n .A!frikaanse
wysiging is van iNdl. zo oud als de weg -van Rome of iets dergeliks, het oud ontwikkel tot die betekenis: vernu.ftig, geslepe. Met Kaapse: pad word ibedoel die groot trek<pad wat van
Kaapstad na die lbinneland lei en wat uit die vroegste tyd
stam. Vgl. Fri. dat is sa a,ld as de wei fen Teruzelim. (aileen
van sake). Ook in Hd.
·
0 ud voor sy tyd

gese van vroegryp lcinders; algemeen.
Ouderdom kom met gebreke

is reeds r7de-eeus; vgl. Bredero, Moortje vs. 2590; Van Vloten, 2, 36; Harreb. II, rs6. In Afrikaans word graag daaraan toegevoeg maar soms ook wel met streke.
Ouer aa tien (twaalf)

beteken et1Vare, me meer 'n kind nie; vgL Eng. he knows a
thing or tw'o.
Hy keer 'n oulap (pennia) tweemaal om voor hy dlt uitgee,

word gese van 'n suinige mens. Oulap gehruiklik in die W. P.
vir pennie.
Geld omdraai ( omkeer) is sp!Teekwoordelik vir
spaarsaam wees of ook suinigheid. Ndl. de centen, de dubbeltjes omkeren (Ndl. Wdb. X, 307); r7de-eeus, Moerkerken,
het, heet 6 u b a a s by die kleuriinge, al is hy nag nie grys nie.
Dieselfde geld mutatis mutandis van ounoi. Blanke jongeliede
spreek die bej aarde manlike kleurling met o u t a aan. 0 u word
substantief gebruik in die o u d.i . die ou man, dikwels nie
sander veragteiike bysmaak nie; oak skertsend of veragtend van
jong mense gese, vgl. e k h e t d i e o u I e li k e r g e f o p.
0 us t e, 'n byvorm van o u d s t e (k)'k Maiherbe, A f r. T a a 1b ·o e k, se druk, 56) word vertroulik gese en soms met vera:gteiike
bysmaak vir 'n ou kleurling. 0 u d j i e ,word op kinders en oak
soms op ouer persone toegepas. Vgl. verder samestellinge soos
o u j o n k m a n, o u j o n g k e r e I, o u j o n g n. o i, o u j o n gm e i s i e , o u t a n t e, o u m a, o up a, o u s e u r (feitlik uitgesterwe), o u b o e t, o u s u s. Onfyn praat kinders wei soms van
hul vader as d i e o u k e r e I en van hul m oeder as d i e o uv r o u. Kra:g tens die aksent en tempo het ons hier met samestelIinge te doen.
(:b) 0 u d in die betekenis: ervare, gesiepe. H y is o u d
met sterk nadruk op o u d wil se : hy is geslepe. Eer gunstig is
o u d, o u 1 i k op vroegryp kinders toegepas . Ongunstiog in 'n
o u k a Ian t, 'n o u k a r n a II i e, 'n o u r o t ens.
(c) 0 u word liefkosend :gebruik in m y o u v r o u t j i e,
m y o u m a n, o u m a a t, o u b r o e r, o u h a r t j i e, o u
k i n d j i e, ens.
Daarentee veragtelik in o u I o l p o t, o u
d r e I, o u p a p b r o e k ens.
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123 : hy sel wel ien stuyver driemaal omleggen, eer hy se
voor sijn: mond an iewige leckerny sou besteen. Eng. lay thy
hand upon thy penny twice before thou partest with it (Haz.
265). Ndd. man mut den Schilling dre mal umkeren, er man
em utgiwt (Eckart).

P.
Ek sal nie pa staan vir die kindJie nie,

d.i. ek sal nie instaan '\ir die waarheid van die meedeling nie.
Die doopouer staan in vir die egt'heid van die doopkind. Die
uitdrukking kan moeilik as a1gemeen gang1baar lbeskou word.
'N

OU1 paai,

'n sukkelaar; Tuinm. I, 2o8 : 't is een oude Paai.
Paalboelie,

geibesig om kinders skrik aan te ja; oorsprong onseker, tenminste die van die laaste deel. Du Toit, Afr. Studies , 55 lei die
woord af uit MaL-Port. pay en Mal. boelai, eintl. die ou witman, wat minder waarskynlik is; 'V'gl. ook Hesseling, Het
A/r., 99-100, en vir paai Ndl. Wdb., XII, 3-4. Vir boelie
ky:k Boshoff, 236 en Bosman, Oar die ontstaan V'an Afr. bls.
76. Paai, oorspronklik uit Portugees, is in Afr. oorgeerf uit die
seemanstaal.
Die paal haal

algemeen 'bekend vir: moeilikheid te howe kom; bedoel is
wenpaal !by die spel. Paal word in hierdie lbetekenis ook in
Nederland gebruik, maar die uitdrukking word by v. Dale
as Afrikaans aangegee.
Die paarle (plrels) vir die swyne warp (B),

d.i. tevergeefs probeer om iemand tot 'n ander sienswyse oor
te haal, ook gese van liefdadigheid wat nie gewaardeer word
nie; ontleen aan die bergpredikasie Matth. 7 :6. Ndl. de paarlen voor de zwijnen werpen; Hd. die Perlen vor die Siiue w,erfen (Biidhm. 47).
Pad (grootpad) langes hou

beteken reg deur see gaan, eerlik en opreg wees; eintl. die
grootpad volg, nie uitdraai ...paadj.ies vo1g of skelm wees nie.
Padlanges .p raat d.i. sonder doekies omdraai, stem ooreen met
Grieks kath' hod6n te Iegeis (Plato; Die Staat 435A) .').
1

)

Meegedeel deur Mnr. ]. A. Ross.
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Die hele pad is syne

beteken baie dronk, so dronk d11t hy deur sy kronkelgang die
hele pad in beslag neem. D~rek aan die lewe ontleen.
lemand In die pad steak,

d.i. iemand wegja; einl. iemand in die .p ad >bring. Vir hierdie
lbetekenis van steek vgl. Ndl. een meisje in een klooster steken (Van Dale). Changuion g~ aan in de wagenpad steken.
Vir iemand padgee,

eintl. vir iemand pad (ruimte} gee; reeds 1778, >gl. Reizen in
Zuid-Ajrika (Linscho;t en- Vereniging) II, 131: "Als zy
regt meenen op malkander te schieten, maaken zy de
pylen ZIWart, want dan kan men een pyl die van een
vinnige schut 1g eschoten is, niet zien aankomen, en dus is men
niet in staat om voor zo een pyl pat te geeven." En aldaar bls.
ro7 : " . . . . daar regten zy dan met den zeekoey al met
draaye en patJgeeve .... "
Die pad is vir hom te smal,

gese van 'n dronk mens; gewoon
Keer terug tot (na) die oue paaie (IS),

'n gebruiklike woord van vermaning aan diegene wat van die
voo!1Vaderlike tradiesies afgewyk het; ook half skertsend gese vir iemand wat hom van die 'By'bel en kerk vervreemd. Op
twee plekke in die Bybel word 1gepraat van oude paden in die
sin >an godsdienstige tradiesie deur God ingestel, nl. Jer. 6:
r6, rS : I·S· In Jer. 6: r6 bring die prafeet die Heer se boodskap tot die afgedwaalde volk , waar dit o.a. lui : "vraagt
naar de oude paden."
Sowaar as kikvors met padda getrou hat,

d.i. waarlik, inderdaad, as skertsende
Gewoon

bevestiging gebruik.

So waar as padda manel dra.

Hierdie skertsende ibevestigingsformule sal tog seker nie op
die Germaanse volksgeloof ') rb erus nie dat nl. prinse of prinsesse vir hulle in die gedaante van die padda vertoon, hoewei hy enkele in die distrik Perel bekend is 'n sprokie van 'n
prins wat laat in die aand a·a n die deur geklop het, en toe hul')

Sloet, 35 r-352.
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le hom IVra wie hy was, antwoord hy: ek is maar 'n arme padda, waarop lhy binnegelaat word. .Eers die volgende omgend
ontdek hulle dat 'n prins in die spel was. Die voorstelling
manel dra is maklik hieruit af te lei. Eerder kan 'n mens dink
rum ·'n oorspronklike negatiewe voorstelling soos (net) so min
waar as padda mawel dra, waaruit die positiewe vorm ironies
kon. ontstaan het.
Pak gee

beteken slaan; eintl. 'n ;pak sla gee; vgl. iemand! 'n drag sla
gee. -Ndl. een pak slaag geven, eew dracht slagen (V. Dalet.
Hd. Tracht Prugel (Weise, Unsere Mundarten etc. go).
Met sak en pak vertrek,

d.i. met alles vertrek; Ndl. met pak en zak vertrekken; Fri.
mit sak un pak uttrekken; Hd. sich mit Sack uwd Pack davonmachen (Wander, 3, r822).
So glad 8008 •n paling,

van 'n gesle pe persoon gese; Ndl. zo glad als een P·a ling (V.
Dale; Welters, ns}.
By iemand pamperlang,

flikflooi, vry om iemand se guns; goed bekend in die Boland .
Heel goed a:f te lei uit Mal. paparan, "opheldering, uitlegging" (Klinkert), wat lbetekenis en klanke aangaan.
So plat 8008 'n pannekoek,

d.i. baie plat; Eng. as flat as a pancake (Haz.. 67). Ndl. Wdb.
XII, 3·28 : zoo plat als een pannekoek.
Praat of hy warm pap in 8Y mond het,

d.i. ond.uidelik pra:at; heel bekend.
Papbroek

word ve_ral gebruik in politiek-nasionale sin; maar ook in die
algemeen 'n onmanlike, flou persoon wat hom nie laat gelde
nie. Algemeen is ook die afl.eid~nge papbroekerig, papbroekerigheid.
Papelellekoors,

spottend gese van iemand wat hom siek hou. Dr. Hesseling
bring die eerste deel in ver'band met Mnl. papelarden ( H et Afrikaans, 2e. druk bls. 76). In Afr. kom ook voor, hoewel minder gewoon, paperellekoors. Papelelle kan teruggaan op Mnl.
papelare (uit Ofr. papelard) met lbetekenis: schynheilige, huichelaar (Mnd . Wdb. VI, II7).
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Papnat,

baie nat; rvgl. waternat, watersopnat, so nat soos 'n kat.
Vir die Parade wees,

_skertsend gebesig om ingebeelde lewensmoeheid of waardeloosheid van eie persoon uit te druk; eintl. alleen nog goed vir
die Parade, om op die P:uade. verkoop te word. Hierdie naam
dra die groot marlcterrein naas die Spoorwegstasie in Kaapstad, so .g enoem omdat daar in vroeer jare militere oefeninge
plaasgevind het. Teenswoordi:gj !Vind daar daeliks openbare
veilinge plaas, gewoonlik van minderwaardige of halfslyt artiekels. Die oordrag op persone le "liOOr die hand. 'N mens
hoor dik!wels: ek is nie meer vir die wheld nie, ek is nog net
11ir die Parade.
Die uitdrukking is bekend in die omstreke
van Kaapstad.
In sy pasoppens bly (trap),

d.i. op sy hoede wees, sy pligte nakom; ibaie <bekend, o.a. ook
in die Vrystaat. Voorbeelde vir 'n meervoudsvorming op -ens
was daar genoeg.
Hy maak ay passies daar,

d.i. hy loop dik!wels daar, hy kom daar dikwels kuier, vry.
So waar as patat,

skertsende ibevestLging. Patats, patattas word in groot hoeveelhede in die W. P. geproduseer, en die woord is in hierdie
uitJdr:Ulkking 'n substitusie.
Met die hale mandJie patats (ultkom),

d.i. die hele ;g:eheim openbaar; aigemeen Bolands. Von Wielligh, Staan jou man:, 48: "Wag maar, hy sal netnou self met
die hele mandjie gebakte patats uitkom . . . ''
Met die gebakte pare sit,

vetibloemend vir: in 'n; moeilikheid, in rverleentheid. Ndl.
daar zit hij met zijn gebakken peren (St. II, 137); Harreb. II,
175. Kyk Tydschrift, !'2, 239.
Hy is in die pekel,

d.i. in moeilikheid, in verleenfheid; eintlik in pekelwater, dus
in iets onaangenaams; vgl. in die boontjies; Ndl. in de P·ekel
zitterv; Fri. hy sit yn 'e pikel. Vir 'n groot rykdom van Ndl.
variante kyk St. II, r88.
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Aan die pen,

d.i. in die hande, in moeilikheid; waarskynlik afkomstig van
die yster-of houtpen waaraan die weidende koei of bok >asgemaak is. Die kwajong of misdadiger is aaw die pen as hy ontdek of gevang is.
Met pens en pootjies,

afkomstig van die geslagte dier; eintl. met maag en bene, en
!by uitlbreiding; met alles, met die hele li:g1gaam; vgl. 0. K.
IV, 2131b: " . . . dat Adam met pens en pootjies bo op di

tafeltji op sijn gekruiste foete sit .. " Pens en Pootjies beteken origens in die hinneland wat in die ·B oland afval genoem
word. Reeds 18o5 deur die land as sodanig bekend, vgl. Reizen in Zuid- Afrika ( Linschoten- Vereniging) II, 265 :
" ,Dageliks •werden er twee of drie schapen gesl~t,
van welke 1wij, tot ons ontbijt, · de gebradene ingewanden en
pooten ( een geregt, hetwelk door de gansche colonie, onder
den naam ;van Pens en Poo.tjes, zeer beroemd is) !b enevens
het gebraden staarnvet kregen".
Peper (finkel) en koljander, die een is soos die ander,

d.i. allbei persone het foute; :gelykbed. met Po·t en ketel is ewe
swart.
Peperduur,

d.i. baie duur.
"Eene uitdrukking die 'herinnert aan de
tijd, toen de peper zoo duur was dat de korrels als betaalmiddel werden gebruikt." St. II, 141.
Peperkorrels (korreltjies),

die naam gegee aan die klein haar!bossies opr die hoof van inboorlinge veral Hottentotte en Boesmans; rvgl. peperkop. Kom
voor in BladenJ uit de M em,oirs v·an P. Bore herds hls. III.
'N verkeerde perd · opklim (ry),

d.i. iets onderneem waarvoor jy nie geskik is nie; vgl. Ndl.
een slecht paard berijden, slecht af zijn (Ndl. Wdb. XII, 53) .
l,.iewer •n maer perd as net •n rlem,

vroeer in letterlike sin gelbruik met die oog op die aan"iialle
van roofdiere; gewysig uit Ndl. beter een blind paard dan een
ledig halster (Harreb, I, 275.
Die perd (esel) kan lees en skrywe,

d.i. die dier is getrou en lang jare in diens, sodat dit met aile
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besonderhede van die werk vertroud is. Boekng. i. v. dat jassie kan lezen en schrijven.
dy kan 'n perd by die water bring, maar nie laat suip nie.

d.i. dwang het sy grense. Harreb. II, 165 : men brengt wel
ligt een paard (of een os) te water; maar dwing het (hem)
eens te zuipen! Ndd. man kann dean Isel wal in 't water dreiwew, ower teun ( zum) Siupen ni (Eckart).
Die kar voor die perde span,

.d.i. 'n saak verkeerd begin; Ndl. de paarden achter de wagen
:spannen (:Suid~Ndl. den wag en voor de peerden spannen);
-vgl. die wa voor die osse span. Eng. the cart before the horse
(Haz. 374).
Gou op sy perdjie wees,

gou heledig ·voel, liggeraak, gou ~aad word. Hierin skuil
nog 'n herinnering aan die middeleeuse riddermaatskappy,
waarin die toevlug tot 'n tweegev~ te perd geneem word ingeval van 'n ihelediging of geskil. Ndl. op zijn paardje zijn of
raken sedert die middeleeue bekend (St. II, 124). Gauw op
zijn paard zijn (Ndl. Wdb. XII, 53).
'N perd van 'n ander kleur,

d.i.' n ander voorstelling van die saak; Eng. a horse of another colour.
'N presentperd moet Jy nie in die bek kyk nie.

As 'n mens die ouderdom van 'n perd wil bepaal, bekyk jy sy
Jtande. Die uitdrukking wil se dat jy 'n present nie moet kritiseer nie. Ndl. een -· gegeven paard moet men niet in de bek
zien; Hd. eiwem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul.
vgl. Hesseling, Uit Byzantium en Hellas, 180. Reeds as
spreekwoord by Hieronymus (331-420 n. Kr.) nl. nol1~ equi
dentes inspicere donati ('Biichm. 418).
Perdgerus,

d.i. haie gerus, op sy gemak, soos 'n mak perd.
Francken,
Susanna Reyniers, 34: "Zien jij-ik was perdgerus"; O.K.
VI, 24ih : "Dat pa so perdg'erus lyk, het mijn angs en naamlose ontsteltenis 'n !hitji laat bedaar. '''
Die vierperdewa

is gelykbed. met huwelik, bvuilof omdat die jong paar dikwels in 'n waentjie met vier perde vervoer word. "Dit word
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nou mode hier in ons distrikt, dat die mense so doodstil die
vierperdewa inspan. Als hulle vriende dit hoor, is hulle al
klaar getrouwd." (De Volkstem, 26/ sf 14). In verband hiermee kan die hekende lbruilofsliedjie genoem word:
''T)aar kom die wa~
die vierperdewa,
hy he t nie naam nie,
hy moet sy naam nog kry.
Tant Leentjie swaai,
stadig draai,
daar onder in die &ai;"
Die piep hll,

d.i. aanstellerig wees; spottend gebesig.
Piep met klinker•
wysiging naas Nd~. pip, ook pips (kyk Ndl. Wdb.), is 'n keel·
siekte by voels, en veral by ,h oenders; ook in dialekte in die
vorm piep (Boshoff, 228). Welters, 92: hij heejt de pips (is
ziekelijk); Tuinman, Nalezing, 8; Ndd. he hett de Pipp all
weg (den Keirn zum Todd by Eckart.
Piet, Poul en Klaas

behoor tot die meesvoorkomende persoonsname; vandaar die
betekenis fan Rap en sy maat.
Piet Verdriet

heet skertsend iemand wat .gedurig sy lot lbeklaag
mistroostige stemming verkeer.

en in 'n

Piet in die onkunde

is spreekwoordelik vir domoor.
'N pil sluk,

iets onaangenaams ondervind; N dl. eeon bitt ere pil m,oeten slukkew; Hd. eine (bittre) Pille verschlucken.
Pimpel en pers wees,

blou en :bont van koue of kneus. Ndl. pimpel-paars van de
kou (v. Dale) ; Ndl. Wdb. XII, 1858 : pimpelpaars ook pimpel
en paars; ook Fries : pears en pimpel.
Hy het meer verstand in sy pinkie as Jy in jou kop;

Ndl. de een is wijzer in zijn pink dan een ander in zijn g ehelo&
lijf (v. Dale ) . Eng. he hath more wit in his little finger than
thou iJIJ thy ·w hole body (Haz. 172).
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'N plan is 'n boerdery,

heel ge'bruiklik; 'n goeie plan is veel werd.
Hy is •n platJie,

d.i . hy knyp die kat in die donker, ook: terggees.
Tuinman, I, 212 : ' t is een platje ('boefje, schalkjet.

Reeds

Platsak,

d .i. sonder geld; Ndl. platzak,· lank nie so algemeen soos die
anglisisme hardop (uit Eng. hard up) nie.
lemand op sy plek sitJ

d.i. die waarheid se, skerp teregwys; Ndl. iemand op zijne
plaats zetten (v. Dale).
lemand 'n pluimple gee,

d.i . iemand p rys; .e intlik iemand met 'n p luim (veer) versier;
Ndl. iemand een pluimpie geven (St. II, 157~.
Dis nie pluis daar nie,

d.i. dis nie in orde daar nie, daar skui1 iets agter. Van 'n
persoon : hy is nie pZ.uis nie, daar is :by hom 'n .skroef los, hy
lis nie wat hy voorgee nie; Ndl. het is daar ni et pluis. Volgens
Stoett J,J, 159 het pluis te doen met pluizen en beteken "geplukt, kaal ,schoon gemaakt, in orde." Kyk aldaar vir literatum. Harreb. H, 190.
Met politiek werk,

d .i. sy kaarte speel, somtyds met die bysmaak van hedriee. Die
politick het teenswoordi;g] 'n euwel ruik.
lemand pols,

d.i. met iemand se mening of gesindheid :bekend word deur
hom uit t e vra. Die geneesheer voel die pols van die pasient;
vandaar die ui-tdrukking. iNdl. iemand de pols voelen, ook
iemand polsew,· Thinm. I, 314 . Hd . jemand an den Puls fuhlen (Wander, 3, 1420).
Pols voel,

lokaal Bolands en in skerts gebesig vir vry .
van Pontius na Pilatus (B),

d.i. van bak!boord na stuunboord . Oorspronklik was dit wel
-van H erodes na Pilatus met sinspeling op die behandeling wat

'!": ......
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Jesus ten deel geval het. En hierdie uitdrukking lbestaan nog
in Nederland naas vaw Pontius n:aar Pilatus. Die naam van
die stadhouer voor wie Jesus tereggestaan het lui Pontius Pilatus (Matth. 27 :'2); vandaar die foutiewe uitdrukking. Hd.
einen v·on Pontius zu Pilatus (schicken) (Wander, 3, 1374, .
Poot·uit

d.i. lbaie moeg, ook ibankrot. Die beeld ontleen aan 'n tafel
of stoel of iets dergeliks waarvan die ~poot uit is. Algemeen.
lemand pootJie

algemeen vir : met die voet die 'bene onder iemand se lyf uitslaan, 'n gewone grap onder jonge~jies; dus eintlik die pootjie
vir iem:and sit of iemand met die pootjie '(voet) laat val. As
w.w. ook Gronings nl. pootjen.=met den 'VOet naar zich toe
:tmc'hten te halen ,-. in 't bijzonder :van eene kat. Hier is dus
die Afr. lbetekenis fe~tlik aanwesig .

. .,.

-

Hou.,.jou pote tu111

··' ,,

kyk han:de.
Met

han~otjies

aankom

d.i. mooi broodjies lbak met die .doel om iets te -verkry; eintlik
"gezegd van ·e en hond, die met !hangende pootjes opzh, om iets
te vragen, te rb edelen" (St. II, 167). Ndl. met hang,ende pootjes bij iemand komen . Minder gebruiklik.
'N pop,

'n mooi maar stil, siellose meisie; ook :Ndl. modeprop, 'n opgeskikte vrou of meisie wat haar streng na die mode Idee. Popg,esig, 'n mooi gesig sonder uitdrukking; Fr. visage de PouPee.
Die poppe is aan dans,

d.i. die born is gebars, die twis is uitgebreek; Ndl. de p,o ppen
zijn aam het danse·nj. Volgens St. II, 168 ontleen aan die marionettespel. Hd. clie Puppem sind im Tanzen (rW ander, 3,
I427L
By sy poaitlewe,

d.i. by sy volle kennis; :Ndl. bij zijn Positiev~n zijn; Goeree en
Overflakkee bi z'n possitiev·en (N. T. 14, 252).
Pot en ketel is ewe swart,
of Die pot verwyt die ketel maar hulle is ewe swart,

d.i. iemand van iets beskuld~g: waarvan hyself nie vry is nie;
Ndl. de pot venvijt de ke.tel dat hij zwart is; Fri. de Pot for-
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wyt de tsjettel dat er swart is, en hja binne beide net skien;
Loq., 301~: "Krwa klok, kwa klepel, kwa pot, kwa lepel."
Eng. pot and kettle (Haz. 331).
Die pot verteer,

d.i. die gelag betaal, die skuld dra. Algemeen. Ndl. de.w pot
verteren. (:v. Dale). iflier is wei ironiese spraakgebruik. Die
verklaring by v. Dale is: "uitgaan, een prettigen dag helb'ben.
voor bet geld, dat aan 'bijdragen, winsten van bet spelen, hoeten eiJ,z. bijeengekomen is gedurende een winter of een jaar."
Daar is geen pot so skeef nie, of daar pas •n deksel op,

d.i. hoe onaansienlik die meisie ook mag wees, sy kry wei 'n
man; Ndl. er is geen pot zo scheef, of er past wel een deksel
op; kyk St. II, 170. De Bo, 77db: er is geen pot of er Past een
hulleke'n op; Eng.every Jack must ha'Ve his Jyll; Fr. chaque
pot a son couvercle (Haz. 130).
Met iemand •n potjie loop,

d.i. 'n appeltjie skil, afreken met iemand. Potjie moet bier
opgev3!t word in die sin van pot, spel, en die uitdrukking as
ontstaan uit wedywer by die spel, waaruit die vermelde betekenis kon ontwikkel. Of moet die ontstaan gesoek word in
Ndl. daar staat een potje te vuur voor hem, hij zal lelik gestraft worden (v. Dale)?
Hul eie potjie krap

d.i. op eie koste lewe, nie meer teer op die ouers nie, gese van
'n jong egpaar; eintlik die eie pot reinig, eie huishou begin.
Tuinm . II, 39: ik moet mijn eigen pot koken, ik moet mijn
eigen potje schrapen.
Praatjies vir die vaak,

d.i. onsin, onbeduidende praatjes; eintlik "praatjes om de
slaap uit de oogen te houden." (St. II, 173); Ndl. praatjes
voor de 'Vaak .
Probeer Is die baste geweer,

d.i. deur: te probeer kom 'n mens die verste;
nothing like trying.

Eng. there's

lemand op die proef stet,

d .i. iemand beproef, toets; Ndl. iemawd op de proef stellen;
kyk St. I[, 177.
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'N profeet is nie geeerd in sy vaderland nie (B),

gese van iemand wat in sy geboortestad of -dorp 'n opentbare
betrekking beklee en deur die publiek nie gewaardeer word nie.
''N wysiging van die woorde van Jesus in Matth. 13 :57; Mark.
6 :4 : "Een profeet is niet ongeeerd dan in zijn vader land.''
N dl. een pro feet is niet geeerd in zijn -vader land (Harrelb.

II,

202).

Ou profete is dood, en die Jonge eet brood (B).

gese teen iemand aan wie se \'oorspellinge geen waarde geheg
word nie, veral gebesig in verband met weervoorspellinge;
Ndl. een profeet die brood eet. lDie uitdrukking wil eintlik se
dat daar geen ware profete meer is nie terwyl die teenswoordige profete brood eet, dus gewone mense is en die geheimsinnigheid mis, wat die ware profeet in die volksver'beelding
bo die alledaagsheid verhef.
Verskeie spreek'Woordverklaarders (La urillard , Zeeman, Stoett~ n eem as bron aan Amos
7 :12 waar Amasia eis dat Amos die land sal verlaat. 'D~t lui
daar : "Gij ziener, ga weg, en vlied in het land van Juda, en
eet aldaar brood, en profeteer aldaar." D~.e Afrikaanse spreekwyse is van rymwoorde voorsien en wyk aanmerklik af van die
oorspronklike Byibelse uitdrukking'. Hd. die alten ProPh eten
sind tot und die n euen gelten nichts mehr (Wander, 3, 1412);
ook so in verskeie Ndd. dialekte.
'N ongeluksprofeet (B),

is iemand wat altyd 'n ongunstige uitslag verwag, kyk Zeeman, 418.
Is Soul ook onder die profete'l

se

'n mens skertsend aan iemand wat aangetref word by 'n
openlbare samekoms van mense of in 'n kring, waar hy nie
tuis hoort nie. Tot tweemaal praat die By:b el (r Sam. ro : 12;
19: 24) van hierdie uitdrukking as 'n reeds gangbare spreekwoord by die I sraeliete. Nadat Soul deur Samuel gesalf is,
kom hy op weg na sy huis 'n aantal profete tee wat profeteer.
En daar die Gees van die Heer oor hom yaardig word, profeteer hy ook. 'E lkeen wat hom nou onder die profete herken,
se : Is Saul ook onder de profeten? Kyk Zeeman, 432. Hd.
Wie kommt Saul unter die Prapheten?
Hy pronk daar,

gelykibeduidend met hy maak sy flikkers daar, by vry daar;
eintlik sy beste vertoning maak by die meisie, soos 'n pronkende dier. Minder algemee:a.
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Kort proses maak met iemand,

d.i. iemand gou stilmaak, streng optree teen iem~nd; eintlik
die gere;gsaak gou afhandel; Hd. kurzen Prozess machen. Algemeen. V gl. goede vrienden in het hof maken een kart proces (Harreb. II, 201).
Dit lyk of hy (sy) nie kan pruim sll nie,

gese van 'n stil, onvrymoedige persoon wat lyk of hy geen
woord kan uitlbring nie. By De C. Vro. 94 vind ek: "Zij
zet ha:ar mond .als of zij pruim wilde zeggen (van eene, die
met een gemaakte statigheid, haar mond in preutsche plooien
trekt-C.T.~ .''' Eintlik dus: die mond in die stelling .bring
wat nodig is om die woord pruim uit te spreek en verder geen
mondibeweging maak nie, niks se nie. Harre'b. II, 204 : zij
zet htiar mondje, als of zij pruim moest z~ggen; ook r7de-eeus.
lets vir dieselfde prys verkoop (waarvoor dit gekry is),

d.i . 'iets oorvertel sonder om daar juis geloof aan te heg, nie
weet of dit die waarheid is nie.
Ook 'n noot in die psalm ttO,

d.i. ook meepraat, hom ook in die gesprek meng; eintlik ook
meesing; gelykbeduidend met hy wil ook 'n stuiwer in die
armbus gooi.
Psalm

beteken diiDwels die gehuil van kinders; so byv. daar begin die
psalm.
lemand •n lelike pyp laat rook,

d..i. iemand 'n poets bak, bedriee; eintlik sterk ta;bak laat rook.
V:gl. Ndl. daar karu hij een lelike pijp aan roken (v. Dale).
Vgl. hoe smaak die tabak vir jou? wat gevra word na 'n meedeling van onaangename aard.
lemand pypkan,

d.i . iemand fop. Beter bekend in die binneland. Die pypkan
is die suigbottel wat die kindjie in plaas v·a n die moedersmelk
kry; vandaar die betekenis. Onder die opskrif amper gepypkaw staan O.K. IV, 63ib die Yolgende verklaring : "Di hooflijn
is 'n bitji koddi;g1 samegestel, dog dit meen so feul as amper
gefop, amper gekul, am per was ek eensaam op di flakte."
Vgl. O.K. V, ro6a; O.K. VI, 4b, 201. Gehoor in die Perel
met die oog op die huwelik : gee mekaar die reg,terhand en
wees gepypkan.

V
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Harre'b. II, r84 : gij zult mij niet pijpkannen; De Vries,
Westfriesche W aorden, 40: Doch 't gelukte hem slechts (en
deele, want, hoe hard hij zelf ook aanpakte, hij was gepijpkant ....

R.
Rabbedoe (robbedoe),

met die laaste lettergreep lbetoon, is 'n wilde, woelige kind,
ook : 'n voliwasse persoon met traak-my-nie-maniere.
Die
vorme met slot -s lyk minder gebruiklik. In Tijdsch. 36, 1--9
is dit heel aanneemlik gemaak dat Fries robbedoes uit Gertnaanse stamme saamgestel is, en origens 'n seemanswoord is.
Dit lyk dus waarskynlik dat in die Afrikaanse vorme Port.
rabido en Fries robb edo es op mekaar ingewerk het. Vgl. Hesseling, Het Af1'., 10r; Bosman, 66; Boshoff, 215.
Randjies se kant toe staan,

d .i. veili.;glheid soek, vlug; binnelands in algemene gelbruik, en
waarskynlik afkomstig van vlugtende wild wat graag in die
koppies skuiling soek.
Randeier

word gese van 'n meisie wat by 'n openbare geleentheid nie
die opmerksaamheid van die jongkerels geniet nie, vgl. Eng.
wallflo?J.Jer. Minder bekend.
Elke nes het sy randeier

word skertsend g·ese van iemand wat om watter rede ook uit
'In maatskarplike kring of kliek verfban word.
Nie algemeen nie.
Dit reiin ou meide met knopkieries,

d.i. dit reen baie hard. Die laaste gedeelte met knopkieries
,.is hlykhaar Afrikaans teenoor Ndl. het regent oude wij?l'en met
klompen (v. Dale). Die beeld is seker gebore uit skertsende
vernuf. Vgl. Ndd. 't regent doch gen Backste.roen un (of) olde
Wife (Eckart); Eng. raining cats and dogs (Haz. 337). In die
binneland weinig lbekend.
Na reen kom so11neskyn,

d.i. op teenspoed volg voorspoed; Ndl. na regen komt zonmeschijn; Hd. auf Regen folgt Sonnenschein. Reeds r6de-eeus
(Harreb. II, 213).
Dit gaan seker reiin (nou gaan dit seker reiin).

word skertsend gese as 'n mens deur die onverwagte besoek
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Yan 'n vrind verms word of as so 'n besoek na 'n lang tussenpoos plaasvind. Algemeen Afrikaans _
Voor die reiin tuiskom

d.i. 'n .p lan uitvoer voor dit te laat is, in 'n onderneming slaag
voor die dreigende teenspoed loSibreek. Vgl. Ndl. voor de regen binnen zijn (v. Dale), ook figuurlik; Harrelb. II, 212.
Remskoen.

Waar die voorwerp in onhruik g!eraak bet, word die woord
toegepas op iemand met konserwatiewe neiginge. Algemeen.
Die renons in iemend (iets) hi,

d.i. afkerig wees van iemand (iets); algemeen gebruiklik.
Harreb. II, 2'17 : hij heeft er renonce in. [Dat wil zeggen :
bij is zoo afkeerig van eene zaak, dat bij er maar niet toe te
hewegen is. !De spreekwijze is ontleend aan de uitdrukking
renonce (:van bet Franscb renoncer, weigeren, ontzeggen), in
bet kaartspel .g ebruikt, wanneer men de kleur mist, die door den
tegenspeler gevraagd wordt.]
Die uitdrukkin,g is dan tog
seker geerf.
Lewe van sy rente en teen van sy kapitaal

word spottend gese van iemand wat min besit, nie werk nie en
tog soos 'n bemiddelde lewe en wat dus op half geheimsinnige
wyse aan die kos kom. Algemeen bekend. Ndl. van zijn
renten Ieven (v. Dale), onafhanklik waarvan ook: van zijn
kapitaal teren.
In rep en roer,

d.i. in, heftige beweging, beroering; Ndl. m rep en ro·er; kyk

St. II, t92.
Jy kan sy ribbe tel,

gese van 'n persoon of dier wat baie maer is; Ndl. Wdb. XIII,
3; Hd. man kann ihm jede Ripp-e mit den Fingern ziihlen
(Wander), 3, 1693); ook Ndd. kyk op dieselfde plek.
Leen jou g .• uit, en k •. deur jou ribbe,

goed bekend in die Vrystaat; geerf. Ndl. hij leent zijn g-t uit
en sch--t zelf door de ribben, Gronings (Molema, IIS'. Ndd.
wenn me de Fott verlehnt, dann kann me dar de Rebben drUen
(Eckart). Hiervan is seker 'n variasie: leen jou voete uit,
da_w moet jy op jou hande loop (Die Huisgenoot, Junie 1922,
bJs. 114).
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Hy het sy ribbebeen gekry (B)

is algemeen vir iemand wat gaan trou of reeds getroud is.
Ribbebeen is dus gelykibeduidend met vrou omdat God volgens Gen. 2 : 2'2 die vrou geformeer bet uit 'n rib van Adam .
Dit gebeur ook dat die vrou van haar man praat as haar ribbebeen, dus uitgebrei tot wederhelf. Rib vir vrou is ook Ndl.
vgl. Ndl. Wdb. XIII, 6. Verder Praatjes 'Van ]an Ploeger:
"Zijne rilbbe is hem het beste been zijns lichaams" (Zeeman,
42·2); Vondel, Lucifer vs. 128 : "vVat dunckt u van zijn ribbe,
en lieve gemalin ?'r' Ook Hd. er loaft herum und sucht sein
Rippe (Wander, 3, 1693~.
Sy rieme styfloop,

d.i. sy plig doen, streng behanclel word, byv. hy sal sy meme
styjloop, by sal sy swaar, moeilikheid teekom; ontleen aan die
boerdery, waarskynlik aan leer van jong perde of beeste wat
net so ver kan wegspring as die riem of tou lank is; algemeen.
Die rleme neersit (neerli!),

d.i. 'n saak, werk opgee; ook sterwe. Eintlik die rieme neer1~, dus orfuou met werk; moontlik ontleen aan di·e boeribedryf,
maar dit kan tog g:eerf wees, met riem oorspronklik gelyk aan
roeier, kyk hls. 46. Vgl Ndl. Wdb. XUI, 122: de riemen
inleggen, binnen boord leggen . . . Vandaar ook figuurlik
voor : ergens mee uitscheiden; of : de zaak laten varen .
'N riemtelegram,

d.i. 'n gerug. Veral in ty·e van groot opwinding word baie
riemtelegramme ontvang. Die voorstelling kon gewees bet:
nie met die telegraafdraad nie, maar skertsend, met die ri·em,
dus nie eg nie, 'n gerug'. Algemeen.
' N mens kan hom (haar) deur 'n ring (naald) trek,

baie algemeen van iemand wat daar besonder netjies gekleed
uitsien; dus so netjies dat hy sonder haak deur 'n ring kan
gaan, en by oordrywing deur die oog van 'n naald; Ndl. iemand door het ringetje kunnen halen.
Ole ritteltit(s) kry,

d.i. op jou senuwee kry; skertsend gebruik en baie algemeen.
Rittel is 'n frekwentatief uit Nell. ritten, terwyl -tit( s) waarskynlik as klankna'bootsend te beskou is.
Hoe sterk is sy rol (by die n61)'l

d .i. hoeveel kans bet by om die hand van die meisie te wen?
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Bekend in distrik Perel, is origens plat, en waarskynlik af
komstig van die kleurlinge. Met rol word bedoel rol tabak.
Hoe sterker die tabak wat by rook, hoe manliker is by, hoe
beter is sy kans.
Rome is nie in een dag gebou nie,

d.i. 'n groot werk kom aileen tot stand deur langsame, voortdurende arbeid; .Ndl. Rome is rviet aP een dag gebouw d, Aken
en Keulen zijn niet op eew dag ge.bouw d; Eng. Rome was '!VOt
built in a day. Vir 'n groot aantal ooreenstemmende uitdrukkinge kyk Wander, 3, 1716.
Romp en stomp verkoop,

d.i. alles verkoop, tot die romp d.i. wat oorbly van die liggaam
as hoof, arms en bene verwyder is. Stomp is bier sinouiem
met romp. Hd. mit Rumpf und Stumpf.
More rood, water in die sloot

is min geJbr-uiklik, maar kom nog voor; ook in die vorm saans
rood, water in die sloot, wat as reel nie waar is nie. Suid-iNdl.
als de dag .s chijnt rood, dat is water in de sloot of 's M orgens
rood, 's avonds water in d,e sloot of Zonneken rood , waterken
in de sloot (Ndl. Wdb . XIII, II8r). Vir 'n menigte \--ariasies
in Duits kyk Wander, 3, 73r.
So reg soos 'n roer,

algemeen ge'bruiklik vir : die r egte gesindheid be.
terym is bier in die spel.

Konsonan-

Aan die roer van sake,

d.i. die bestuur, regering in hande he; Ndl , aaw het roer zitten.
Met roer word bier oorspronklik roer van die skip bedoel.
'N oulap se rooi maak mooi

word spottend Otpgemerk as 'n dame uitstekend rooi klere aanhet, of as haar gelaat met ''rouge '' versier is. Eintlik 'n mens
kan jou mooi maak deur 'n nietigheid te betaal.
Rooibaadjie

vir Engelse soldaat is toe te skrywe aan die rooi baadjie van
die Engelse militere drag wat in die Transvaalse Vryheidsoorlog nog geJbruik is, en veel later in die Vrywilliger-Korps
in die Kaaqyprovinsie. Uit die oorlog van rSgg-190 2 dagteken
die meer minagtende benaming Kakie, ook toegepas op Afri-
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kauers wat hulle deur die Engelse laat gebruik het om teen
bulle e~e landgenote op te trek. Teenswoordig word kakie
ook toegepas op Engelse met ultra-sienswyse sowel as op Afrikaners met sterk imperialistiese neigin:g!e. Naas rooitaal, rooitaal gooi W3t nog bai.e in gelbruik is, hoor jy ook kakietaal.
Rooinek

is 'n skertsende benaming deur die lf\.frikaners aan die Engelse
gegee weens die OP'vallend rooi kleu.r van hulle gelaat en nek,
wat vir ·' n deel op rekening van die Afri:kaanse son moet geplaas word.
Vandag ook figuurlik toegepas op A:frikaners
wat verengels is of Engels voel. V gl. Rooie, Rooies vir Engelseen ver·e ngelste Afrikaners; hy is rooi.
Daar is noolt •n rook nle of daar brand •n vuurtjie,

d.i. elke lasterpraa:tjie, hoe seer oak oordrewe en vergroot,
bevat 'n kern van waarheid.
Ndl. Geen rook zowder 11uur
Reeds r7de-eeus.
Hd. Kein Rauch ohne Feuer (Wander,
3, 1499) ·

Room

word gebruik in die sin : die beste, toegepas op sake en persone; ook Ndl.; reeds by Tuinm. Nalezing, 19: 't roomtje is
er af.
'N roos tussen twee dorings,

heel algemeen en skertsend gese van 'n
here.

dame tussen twee

verheug jou nie in •n dooi rot nie,

d.i. moenie hly wees or iets wat tog nie gaan gelbeur nie; vgl.
Ndl. zich 11erblijden o11er een dode mus.
Hy is •n ou rot

d.i. hy is ervare, slim, geslepe. Een oude rat (rot) kom in
dieselfde betekenis voor in Ndl. een oude rat (rot) in de 11al;
Fri. hy is in ald r6t; Hd. wir haben eine alte Ratte in der
Falle (Wander, 3, 1495).
Roukoop,

Ndl. rouwkoop.
"Onder rouwkoop hd. Reukauf, verstond
men reeds in de r6de eeuw eene som geld, die men moest betalen, om een gesloten koop te verni·e tigen, ongedaan te rnaken . . . . '" St. II, 204.
'N rouriem,

d.i.

'n. riem •w at nog nie gebrei is nie; skertsend toegepas op
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'n Engelsman wat nog nie iank in Suid~Afrika woonagtig is
en hom nog in geen opsig aan die vreemde toestande aangepas
het nie.
.Jy kan maar jou rug vet smear,

d.i. jou klaar maak vir 'n pak sla. Vgl. Ndl. Wdb. XII, 1587:
iemand de rug smeren, slaag geven. Hoewel gewysig in Afrikaans in vorm en ibetekenis, het oorerwing hier 'n rol gespeel.
Sy rug is breed,

d.i. hy kan baie verdra; eintl. /breed om 'n groot las te kan
dra, vandaar ook gebruiklik vir : hy kan baie werk op hom
neem. Ndl. hij heeft een brede rug; Tuinm. r, 202.
lemand ry

bete'ken iemand sy ondergeskiktheid laat voel, streng behandel; ook: gedug die waarheid s~.
Ryperd I

'n deeglike standvastige persoon; skertsend g·e bruik as iemand
'n knap stuk werk gedoen het, of hom knap gedra het; vgl.
doring ! "Soals die ::.preekwoord seg 'n ry.p erd", Ons Land,

14/ /4/J4.

Ryswater drink

beteken in die tronk wees; herkomstig van die gebruik om
die gevangene te voed met water waarin rysbestanddele opgelos is. In die Boland en ook Vrystaat algemeen.

s.
Sa maak (skree).

Met sa word honde aangemoedig om te hyt, vandaar aanspoor
tot twis, tot oorlog, soos byv. deur die pers. Sa as uitroep
reeds vroeg in Ndl. Kyk Ndl. Wdb. XIV, 3·
Wat jy saai, sal jy maai (B),

d.i. elke daad, goed of kwaad, het sy gevol:ge; 'Vgl. Gal. 6:7
" . . .want wat de mensch zaait, zal hij ook maaien". Ndl.
gelijk gij zaait, zult gij maaien (V. Dale).
Dit maak nie saak nie,

algemeen vir: dit kom daar nie op aan nie,
heid.

dis 'n kleinig-

'N hale sabbatsrels (B),

'n goeie end, hele afstand; minder gebruiklik.

Sabbatsreis
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kom eenmaal in die Bylbel voor nl. Handl. r : r2 om die afstand aan te dui van die Olyfberg na Jerusalem, en eintlik
druk die woord uit die afstand (ongeveer 2000 tree} wat die
Israeliet hom '\an sy huis op die sa,blbat kon verwyder (V.
Dale). Die Afr. lbetekenis wyk dus heelwat af van die oorspronklike.
Handel saggles met die jongeling (B)

word dikwels enigsins skertsend gebruik ten opsigte van iemand wat 'n straf of bestrawwing moet ondergaan, of wat
aan die sorg van iemand toevertrou word.
iDie uitdrukking
is 'n sinspeling op Darwid se bevel aan sy manne wat hy teen
Absalom uitgestuur het; vgl. 2 Sam. 18 :5 : "En de koning
gebood Joab en Abisai, en Ithai, zeggende: Handelt mij
zachtkens met den jongeling, met Absalom'" .
In ay sak steak

gelbesig ten opsigte van 'n skerrp of onvrindelike aanmerking
wat die persoon vir wie dit bedoel is, in sy sak moet steek,
d.i. as present neem; Ndl. in zijn zak s.t eken; :E ng. to Pocket
an insult.
lemand in die sak hi

d.i. sy meerdere nie die nodige eerbied hewys nie, hom bespotlik maak; gewoonlik gese van skoolkinders wat hulle onderwyser(es) tere.
Uitgan, g~punt vir die uitdrukking is die
gedagte dat, as jy iemand in 'n sak het, of iets in jou sak, jy
met hom of daarmee kan maak wat jy wil. Ndl. ik heb hem in
mijn zak; Hd. Ei,rven im Sack haben (:SChra. B S . 304).
lemand die sak gee,

hom afdank; dikwels ook gebruik met Eng. sack vir sak. Tog
kan die uitdrukking geerf wees; reeds lby Kil. : den sack sijnen knecht ghe'Ven, mittere sive dimittere famulum ignominiose. Ook 17de-eeus: Moerikerken, II3. Hd. einem den Sack
geben; Eng. ,to gi'Ve the sack, to sack . Sak heteken hier oorspronklik : die ding waarin die afgedankte persoon se besitting ;b evat is; iemand die sak (sy goed) te gee word identies
met ontslaan uit die diens. Kyk bls. 72.
'N sak (mud) sout met mekaar (saam) opeet

d.i. geruime tyd saamwoon. Eers deur lank saam te woon,
leer mense mekaar intiem ken; Ndl. een zak (mud, schepel)
zout met iemand gegeten hebben,· Fri. wy moatte ears.t ris in
healsek salt mei elkoar opiten ha.
In Afrikaans gewoonlik
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gese met :betrekking tot 'n jong paar wat wil gaan trou, byv.
julie moet nog eers 'n sak sout saam opeet.
Die uitdrukking betsaan reeds in Grieks, vgl. Suringar, 245. Kyk verder
De C. Gebr. 324. Gewoon in die 17de eeu.
oaar is geen salt .aan te smeer nie,

d.i. daar help geen middel voor nie ; gese van iemand wat volhard op die verkeerde weg, of van 'n deugniet wat ;geen goeie
raad wil aanneem nie; Ndl. daar is geen zalf aan te strijken;
vgl. mit allen salben geschmiert sein (Wander, 3, 1847).
Salomo (B)

is spreekwoordelik geword weens (I) sy wysheid en (2) sy rykdom.
A:llbei eienskappe vloei voort uit die oorlewering.
D'.larom staan Salomo se wysheid vir groot wysheid en Salomo
se skatte vir groot rykdom. Kyk Ndl. Wdb. XiiV, 31.
Samaritaan (B).

Die ]ode en Samaritane hou nie gemeervskap met mekaar nie
d.i. daar bestaan geen omgang tussen seker kringe van persane, of tussen mensegroepe wat aan teenoorgestelde partye
of bevolkingselement·e lbehoor nie.
Ook skertsend toe.gepas
op die twee geslagte wat by een of ander geleentheid van mekaar g·eskei word.
Die woorde is 'n herhaling van wat die
Samaritaanse vrou vir Jesus gese het by die put op Sy >ersoek
dat sy Hom moet water gee om te drink, Joh . 4 :9 : " . . . .
want d·e Joden houden geen gemeenskap met de Samaritanen''. Die haat tussen die Jode en die Samaritane, 'n nasie
ontstaan deur vermenging van Israeliete ·en heidene, dateer
sedert die da·e van die herstellin:g van die tempel in Jerusalem
na die Babiloniese hallin.g skap.
Die Samaritane wou naamlik deelneem aan die oJ)bou van die tempel, maar is deur die
teruggekeerde Jode belet, omdat bulle die Samaritane as nakomelinge van heiden se afgodedienaars beskou het. 1Bestaan
die spreekwoord in Nederland?
In Suid-Afrika heel gewoon.
'N barmhartige Samaritaa.n is iemand wat in tyd van siekte
groot offervaardigheid en naasteliefde openbaar. Ontleen aan
d ie gelykenis van Jesus (Luk. 10:33-37) , waarin die Samaritaan die Jood te hulip kom, terwyl sy eie geloofsgenote, die
priester en leviet, hom vetibygaan. Die Samariotaan is tiepe
van egte n,aasteliefde. Ndl Wdb. XIV, 37.
Langenhoven,
Ons weg deur di e wereld, 352 : "Dit is ons goeie Samaritaan
wat daar op die bed leg.,,,
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Dit sl nie (ook: Dit sal nie sl nie),

d.i. dit is van geen ibetekenis nie, dit gooi geen gewig in die
skaal nie.
Ndl. zeggen in die sin van beteken is gewoon in
heelwat uitdrukkinge vgl. dat zegt niets.
Maak soos ek sl, maar nie sooa ek doen nle

word sarkasties gebruik in ,·erband met die gedrag van 'n persoon wat ander vermaan. Harreb. III, 284: doe naar mijne
woorden, en ;ll!iet naar mijne werken; Eng. do as I say, and
not as I do (Haz. ng).
Die see kan dit nle afwas nie,

gese van 'n skandelike daad; eintl. geen hoeveelheid water is
genoeg om dit af te was nie, ook nie die see nie; Fri. dat
wasket de sii dy net of, daar kan je niet van vrykomen; Ndl.
het water van de ze'e kan dat niet afwassen; Tuinm . I, 14;
Eng. All the water in the sea cannot wash out this stain (Haz.
52}. Malherbe Vergeet nie, 3e druk, n6: " 'R ebel noem jy
my, maar wat is jy anders as 'n lae verraaier ! Die see kan
JOU skande nie afwas nie, en dit vir 'n paar sielings."
Daar sal nog baie water in die see moet loop,

d.i. dit sal nog lank duur voordat een of ander iets sal kan
ge'beur: Hd. bis dahin wird noch viel Wasser ins Meer fliessen.
Ndl. er zal nog veel water door de Rijn lopen, maar
SuidJNdl. ook door of naar de zee (St. II, 443}.
Die seiil op iets druk.

Die afdruk van die seel op 'n dokument geskied laaste as teken dat die saak afgehandel is; vandaar ge'bruik in ve11band
met 'n laaste raa,k, afdoende opmerking :b y 'n gesp1"ek of argument.
Ndl. zijn zegel aan iets hechten (by Tuinman); Harreb. II, 4g6 : hij drukt er zijn zegel op.
so suur soos •n sermeinpeer

word gese van 'n isegrimmige, onvrindelike persoon. Francken, Susanna Reyniers, 17: "Hy kijk so suur as 'n sermijnspeer."
Sermein kom uit Fr. (Saint)-Ge-ron.ain, peersoort.
moontlik via Nederland (kyk bls. 6g .•
Jy is sestig,

d.i. jy is mal, verspot; eintlik beYat dit 'n uitskelmotief, en
wil ~ : jy is kinds.
Goed ,b ekend in Perel.
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Die sieke dra die gesonde

is 'n aan die dierfabel ontleende spreekwoord. ') wat gebruik
word as iemand by geringe ongesteldheid hom laat verpleeg
deur '.n ander wat inderdaad siek is, iets wat dikwels gebeur
met htpokondriese persone.
Op sy aiel kry (gee)

gebruik vir slaan; Ndl. iemand op zijne ziel komen, ge'Ven (V .
.Dale).
lemand se aiel uittrek,

d.i. iemand pia, tere; eintl. iemand se siel ('hier wei gelykbeduidend met geduld) uithaal, en hom so kwaad maak;
uiters algemeen en wei geerf.
Hoe meer alele, hoe meer vreugde,

d.i. hoe groter die geselskap, hoe meer plesier; dikwels gese
om bykomende persone 'by 'n reeds talryke geselskap op hulle gemak te laat voel.
Siel in die betekenis persoon is wei
aflkomstig uit die kerktaal. Ndl. hoe meer zielen, hoe meer
'Vreugd (V. Dale) : Harreb. II, 410 . .Eng. the more, the merrier.
'N aiel van potklei,

d .i . 'n sukkelaar, 'n dom persoon; algemeen in die Boland.
Potklei sal hier wel 'n beeld wees vir minderwaardigheid.
By my aiel

is 'n baie gebruiklike eedformule, gelykfbeduidend met by my
kool, by my siks ( seks); Ndl. bij mijJVe ziel (v. Dale). By my
siks is ongeilwyf.eld van Duitse oorsprong. Hd. meiner
Six, meiner Sechs, .eufemisties vir bei mein,er Seele (Schra.
') Een van die verhale uit die Wolf-}akkals-groep lui as volg:
Wol:f en J.akikals het ,s aam die >lkaa;pkraal binne:gedrin,g deur die
skuiergat.
Maar onder die eet .g aan Jakkals kort-kort probeer of
hy nog deur die gat kan kom.
Eindelik beur hy deur en Slkree
hard: Boer, Boer, Wolf is in jou kraal, en laat spaander. Arme
Wolf ontdek nou dat ihy t·e vee'l geeet het en nie deur .die ,s kuiergat
kan ontvlug nie. Hy word half-dood gebyt deur die honde. Toe
hy weer by homself kom, begin hy stadig aansukkel huis toe, en
ontmoet Jakkals langes pad wat voorgee om baie siek te wees van
die <V·e rskriklike houe wat d1e boer hom sou toege dien het. Qp die
Aanhoudende aandrang van Jakkals onderneem Wolf ein·d elik, wat
skaars sy eie lyk kan voortsleep, ·om vir Jakkals huis toe te dra.
Halfhard sing nou Jakkals: Die sieke dra. die gesonde. As Wolf
vir hom vra wat hy sing, dan se hy: Di.e gesonde dra die sieke.
So bring die byna doodgemartelde Wolf die gesonde skelm op sy
rug huis; toe.

'·
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B S. 510). Aanneemliker word meiner Sechs verklaar deur
Behaghel, 104 as ontstaan uit meiner Treu met dialektiese uitspraak drei wat vervang word deur sechs.
Soos •n nuwe sikspens lyk,

d.i. netjies gekleed wees; eintl. blink soos 'n nuwe muntstuk;
Eng. as clean as a new pe,r.my (Haz. 63}.
Simson (B),

spreekwoordelik vir groot liggaamskrag; so sterk soos Simson;
hy is 'n Simson. Vgl. Zeeman, 440.
Sinagoge (B).

I emand uit die sinagoge werp word toegepas op 'n persoon
wat weens sy optrede of gedrag sy populariteit by een of ander kring of vereniging van politieke, sosiale of kerklike aard
verloor, of daaruit verwyder word; ontleen aan Luk. 4: 2o-29;
Joh. II : 22, ens., Ndl. hij is uit de synagoge ge bannen
(Laur., 31) .
In die voorgestoelte wees, eintl. in die voorgestoelte van die
sinagoge wees, word aileen afkeurend gebruik ten opsigte van
diegene wat graag die voorste plek, die ereplek inneem by 'n
opnlbare samekoms.
Ontleen aan Matth. 23 : 6 : "En zij beminnen de vooraanzitting in de maaltijden, en de ;voorgestoelten in de synagogen", alwaar ;van die Fariseers sprake is.
Werda , r /4/14 bls. 316a :" . . . dat hulle nooit begerig was
om die voorgestoelte in die synagoge in te neem nie".
1

Die hele sissewinkel,

d.i . die hele boel, spul (veragtelik); f!Mlik: winkel waar sis
verkoop word; de hijle sitsewiJVkel ~rna); Ndl. sitsen·winkel. Heel algem een in Afr.
·
Hy sit daar goed in,

d.i. welgesteld wees Vgl. Ndl. hij zit er warmpjes in (V.
Dale).
Skaap.

Net soos die esel, word ook die skaap deur die mense vir dom
uitgemaak. Die opvatting vloei voort uit die geaardheid, o.a.
die sosiale instink van die skaap. As 'n skaap van 'n trop 'n
seker rigting ingeslaan het, dan volg die hele trop, onverskillig wat die gevolge ook al mag wees. Vandaar dat iemand 'n
skaap b eet, as hy geen eie mening bet nie, dus dom is, of as
hy g:eduldig en onderworpe 'n onreg>erdige behandeling ge-
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doog. Daarom word bulle skape genoem wat bulle leidsman
blindelings, ;,0nder redenering volg. So in verskeie tale. Lydsaambeid en onderwonpenheid is die kentekens van die skaap;
vgl. Jes. 53 :7 : " . . . als een lam werd Hij ter slacbting geleid, en als een scbaap dat stom is voor het aangezicht zijner
scheerders, alzoo deed Hij Zijnen mond niet open." Skapie is
'n algemene troete1woord; vgl. lam, lammetjie, dier, diertjie, .

ens.
Een brandsiek skaap steek die hele trop aan,

d.i. die aanstootlike gedrag van een persoon kan somtyds die
stemming van 'n vergadering of enige samekoms bederwe;
taamlik gangbaar. Ndl. een schurftig schaap steekt de ganse
kudde aan (Van [)ale); 'N dd. en schuorwich Schtlp sticket de
gansse Hiirde an; Hd. ein riiudiges Schaf steckt die gantze
Herde an (D. Wtb. VIII, 1994).
AI sy skapies (skape, veetjies) is nle in die kraal nle,

gese van iemand wie se boonste verdieping nie normaal is nie.
By wysiging: daar makeer 1!an sy skap·e, vgl. Vriend des
Volks, 28/8/13: "Jong, daar makeer van my skape".
Baie mak skape gaan in Hn kraal

word gese as baie mense in 'n klein vertrek of beperkte ruimte bymekaar moet wees. Ndl. er goon 1!eel makke schapen in
ee111 hok; F.ri. de11 kinne in bulte makke skiep yn ien hok; Hd.
in D. Wtb. VIII, 199<).
Skapies bymekaarJa,

d.i. gaan trou; eintlik die afsonderlike besit van altbei persone
saambring om voortaan een geheel te vorm, gemeenskaplife
besit te wees. SkaP·e bier as beeld van besitting is ontleen
aan die veeteelt; algemeen Afrikaans.
Deur skade en skande word 'n mens wys,

d.i. deur bitter ervaring word 'n mens wys, verstandig; vgl.
Vondel, ]ephtha, vs. 9II : "Dit word met rouw geleerd en
scbande en scha''; Fri. min moat leare mei skea en mei skande;
Hd. durch Schade111 wird man klug. In Ndl. sedert die 16de
eeu (Harre!b. II, 24).
N ie in iemancl ee ekaduwee kal1 stun nie,

d.i. ver oortref word deur die betrokke persoon; Ndl. niet in
iemands schaduw kunnen staan.
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Hy is bang vir sy eie akaduwee,

baie bang; Ndl. hij -vlug,t (of
(Harreb. II, 2<f2); Tuinm. II,
duw.

is bang) -voor zijne schaduw
hij loopt -voor zijn scha-

151:

Skeermes (B).

Hy het 'n tong (bek) soos 'n skeermes of sy woorde sny soos
'n skeermes word gese van iemand wat sker.p, kwetsende taal
besig. In Ps. 52 :4 strum: "Uwe tong denkt enkel schade, als
een gesle.pen scheermes werkende bedrog" . Ook in Ps. Si :5
word die tong vergelyk by 'n skerp voorwerp, die swaard, en
in Ps. 64 :4 word gepraat van mense wat hulle tong "scher.pen als een zwaard''' . Daar bestaan dus aile rede om aan Bybelse oorsprong te dink. Ndl. zij heejt een tong als een
schee1'mes; Fri. hy he,t in bek as in skearmes. Kyk Zeeman,
436.
Van skehnetuk unmekul'psit,

skertsend gebesig van iemand wat kattekwaad aanri:g of die
kat in die donker knyp. Vgl. Tuinm. I, 204; hij hangt -van
fielterij aaw een.
Skepael (B).

Die A.frikaanse boer praat \an sy werlwolk dikwels as skepsels, en vir hom le in die woord die bybetekenis van minderheid en medelyde. In die reel is die Bylbelse woord schepsel
gelyk aan kreatuur.
Die woord stam lllit die Bybel. In dieseHde betekenis soos aangegee gebruik Piet Retici die woord
in toepassing op die Engelse settelaars in 'n brief gedateer 21
Maart 1820 van Grahamstad geskrywe aan sy neef Du Toit
in die Boland. Dit beet: "Wij bin hier een groote verandering te wagte dog niet teveel Beter of slegter met bet aankomst
van onse nieuwe inwoonders zoals U.E. uit de Corand wei zal
gezien hebben. God hoop ik zal zig~ ons aile ontfermen. Dog
moed ik tot mijn Leedweeze Bekenne dat ik Een ongelukkige
toestand voor dat sce.psils tegemoed zied, als bier water was
kon ze nog 3 maal zo veel steuren, maar zo wijnig waater als
het bier geeft kan ze niet bestaan en ze moed aile aan deeze
zij van de Vis Rivier zig plaase'".
Die wlreld (veld, akker) skeur

beteken hardloop, vlug. Die beeld wat hieraan ten grondslag
le, is vermoedelik die deur die jagter agterwolgde dier wat met
geweld sy pad baan deur struike en bosse, dit feitlik losskeur.
0. K. X, Des. 12: "<Maar Wolf kom los en skeur die w~
reld".
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Dis aldag skletdag, maar nie aldag raakdag nie,

welbekend in die Vrystaat; by Von Wielligh: aldag is jagdag,
maar nie skietdag nie (Staan jou man, III) . Reeds 17de-eeus
in die vorm : men kan wel alle dagen jagen, rnaar de vangst
blijft rnenigen dag achter (Harreb. I, n6). Vgl. ook het is
altyd geen vangdaf! Harreb. I, IIS); Ndd. alle Dage silnd ktn
Fangeldage (Eckart) .
In sy skik wees

beteken bly, vergenoeg wees; Ndl. in zijn schik zijn. Skik
beteken eintl. orde, dus in orde wees, wees soos dit behoort,
en >andaar tevrede; kyk St. II, 219.
As my skip met geld kom,

d.i. erens in die toekoms as ek ryk sal wees, met die bygedagte dat die dag nooit sal aanbreek nie, dus eintl. : nooit.
Dit geld as antwoord op die versoek van 'n kind wat een of
ander duur present wil he, ook op 'n vraag aangaande een of
ander ondememing waarvoor aansienlike middele nodig is.
Dit is wei nog 'n herinnering aan die bloeityd van die Ndl.
handel; ''11! skip· rnet geld sou dan wees 'n skip vol handelsware. Ndl. Als het schip met geld komt; Fri. as 't skip rnei
jild oankornt scille wy f en alles keapje. Harreh. II, 249 :
als het schip rnet geld maar kwam.
SkobbeJak

is 'n gemeen mens, skurk; Ndl. schobbejak. Vir literatuur
.i n ver!hand met die afleiding kyk St. II, 2•21; kyk ook De C.
Gebr. 36; Franck-Van Wijk i.v.
As die skoen jou pas, trek dit aan,

d.i. as jy skuldig is, beskou dan dat die aanmerking op jou
bedoel is; Ndl. wie de schoen past, trekke hem. aan.
In iemand se skoene wees (staan)

beteken in iemand se posiesie wees; gewoonlik ek wil nie
graag in sy skoene staan nie, in sy moeilike posiesie verkeer
nie. Ndl. in iemands schoenen staan; Fri. ik woe net graech
yn dy ma.'11J syn skoen stean; Hd. ich mochte nicht in seinen
Schuh en steck en (Wander, 4, 359).
Nie werd om sy skoenriem te ontblnde nie (B).

Die woorde druk uit iemand se onwaardigheid en minderheid
m vergelyking met 'n hooggeeerde [Jersoon. Eintl. :. nie wer<1
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om selfs die persoon se skoene los te maak nie, die geringste
diens vir hom te bewys nie. Die woorde kom uit die mond
van Johannes die Doper wat se (Job. I :27) da.t by nie werd
is "zijnen schoenriem te ontbinden;•·•, met die oog op Jesus.
Anders uitgedruk in Latyn : indigwus qui illi matellam porrigat (Suringar, 159). Ndl. hij is niet waard dat hij de
schoenriemen voor u los maakt (V. Dale); Hd. nicht wert
sein einem die Schuhriemen aufzulOsen (D. Wtb. IX, 1864).
Skoenmaker, hou jou by Jou leesl

d.i. elkeen moet hom .b y sy eie gebied, va<k bepaal; by moet
nie oor dinge praat waar by geen begrip van bet nie.
Die
uitdrp.kking stam uit die oudbeid. Vgl. Lat. ne sutor supra
crepidam. Ndl. schoenmak er blijf bij je leest; ook Hd.
(Wander, 4, 361).
Hy weet waar die skoen hom druk,

d.i. by ken sy eie moeilikbede, swakhede die beste; Ndl.
ieder 1r•eet het best, 1vaar de sc hoen hem wr:ingt. Vgl. Harreb.
II p.X : elkeen voelt wel waM de koord nijpt; Eng. I know
best where the shoe wringeth me (Haz. 221); Hd . jeder weisj
am besten, wo ih.w der Schuh druckt (Wander, 4, 352).
Die laaste skof

is eintlik die laaste end van die reis, '\andaar toegepas op die
lewensreis, byv. van iemand wat dood is, word gese : hy het
sy laaste skof gery. Ook gese van die laaste stuk van 'n
werk.
Skoffel,

algemeen vir dans; wei gesuggereer deur die skuiwende voete
op die grond waarop dikwels gedans word.
Skoolgeld betaal

beteken harde I esse van ervaring leer, deur teenspoed wy~
word; eintlik betaal vir die skool van die lewe. Gebruik beperk. Sin. leergeld betaal.
Skoonskip maak,

d.i. alles verkoopo, verwyder; eintlik die skip van alles ontruim; Ndl. schoon schip maken; Fri. wy scille ris skienskip
mietse (ons van veel overtollig s ontdoen); Harreb. II, 2'50.
Skoonveld

kom o.a. '\oor in die uitdrukking dit was (is) skoon:veld, daar
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was (is) niks te vind nie; eintlik die veld, plek was (is) ontruim, leeg; Von Wielligh, Jakob Platjie, 195 : "Ou beste,
ons was skoonveld weg." Die uitdrukking kom ook voor in
Skoonveld maak,

beteken uit die pad gaan, alles uit die pad verwyder; blykbaar na voorbeeld van skoonski1_> maak gevorm. Vgl. Harreb.
II, 367: hij haakt schoon veld (verkwister, doorbren.g er};
Schrijnen, II, II2 : Hij makket schien fjild (Fries}.
Skoor soek,
d.i. aanleiding gee tot rusie, a.Jgemeen. Von Wielligh, Ja-kob Platjie, r88 : " . . . weet dan dat dit met jou lood sal
gaan, want :gou-gou soek hy skoor:•·• Moontlik is verhand
aan te neem met Antwerps schoor in die betekenis stamp,
Gchup.
Van hier te sit (staan), sal die skoorsteen nle rook nit

se

iemand as hy sy tyd verpraat het en wil weggaan. Die
skoorsteen se rook is 'n bewys van huislike bedrywigheid, en
by uitbreiding van werk in die algemeen. Eintl. wil die uitdrukking dus se; van praat kom die werk nie klaar nie. Ndl.
daar kan de schoorsteen niet 'Va.w roken; in Vlaandere : 'Van
hier te zitten en niet te v erkopen, en kan mijn schouwken
niet blij'Ven roken. Kyk >erder De C., Gebr, r64.
Mooi akootl
algemene uitroep wanneer by die spel of andersins iets 'n persoon goed geluk; afkomstig van jag of teikenskiet.
Skorriemorrie,
d.i. gespuis, gepeupel; Ndl. schorriemorrie.
seker, '\"gl. St. II, 231; Franck-v. Wijk. i.v.
Die akouer aan die wiel alt,

Oorsprong on-

d.i. met alle mag aan die werk gaan. As dit nie 'n an:glisisme
is nie, kon die geerfde beeld Ndl. de hand aan het wiel leggen. (Harrel>. II, 457) onder invloed van Eng. to put the
shoulder to the wheel verander geword het. Maar vergelyk
ook Fri. de skouders der onder sette, invloed en inspanning
aanwenden om eene zaak tot stand te hrengen (Dijkstra 3,
122).

Skrifgeleerd weea
gebruiklik ten opsigte van kleurlinge wat kan lees en skrywe, met die bybetekenis : geslepe.
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E.lke' skrikkeljaar,

d.i. selde, net soos die skrikkeljare wat om die vier jare terugkom . Baie algemeen. Ndl. schrikkeljaar. Ndl. schrikkelen=overspringen, overslaan.
lemand •n skrobbering gee

d.i. iemand bestraf, die les leer; sk!f"obbeer gaan terug op
skrob, dus eintl. Oil> 'n growwe manier skoonmaak. Ndl.
een schrobbering ge'l!en.
Daar is •n skroef los

beteken dis nie alles in die haak nie, bedrog in die spel,
daar is iets verkeerd met die verstand van die persoon . Ndl.
17de-eeus en vroeer, vg l. Tuinm . I, 272 : daar is een schroef
los. Dit zegt men van iemand, die het niet 'Vast keeft, en
daar bet leutert. Hd . in seinem Kopf ist eine Schraube losgegangen; Eng. there is a screw loose.
In sy skulp (dop) kruip,

d.i. hom temgtrek of onttrek aan iets, in gebreke bly om die
angument vol te hou. Dop is waarskynlik 'n Afr. variasie.
Ndl. in zijn schulp kruipen reeds r6e-eeus (Ndl. Wdb. XIV,
399).

Uit sy skulp (dop) kruip,

d.i. voor die dag kom, van jong mense wat begin vrymoedilg;
heid open'baar. Ndl. uit zijn schelp komen (Ndl. Wdb. XIV,
399); C. en V . 1070: uit zijn sckulp kruipen.
Ek sal daaroor slaap,

d.i . ek sal oor die saak nadink; Ndl. zich op iets beslapen
Ndl. Wdb. IJ, 2, 203o); Hd. wir w ollen heut driiber schlaffen (lb y Wander, 4, 204) . Reeds in Grieks (Suringar, r68).
'N slag slaan

beteken voordeel behaal by 'n transaksie; vgl. Ndl. zijn slag
siaa111, 'n gunstige geleentheid waarneem. Cachet, S D ,
23, 262.
'N slag om die elmboog hi,

d.i . met bedrog te werk gaan; eintlik nie die hele tou laat
sien nie; vgl. Fri. hy hdldt in slach om 'e earmtakke; Ndl.
'n slag om de arm hebben.
'N slag hi (om iets te doen),

d.i. bedrewe wees in iets; Ndl. slag 'Van iets hebben.
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Op slag kom

lbeteken op stryk raak, die vaardigheid om iets te doen begin
kry; Ndl. op slag komen .
Daar is 'n slang in die gras,

d.i. dis nie pluis door nie, daar is bedrog in die spel; Ndl. er
schuilt eenJ adder in het gras (V. Dale) Tuinm. I, r; Hd.
da liegt die Schlange im Grase (Wander, 4, 225). Lat. latet
anguis in herba (iJiichm. 378).
As dlt 'n slang was, dan hat hy jou al lank gebyt

se 'n mens skertsend vir iemand ~t iets soek wat onder sy
neus is en wat hy tog nie sien nie. Dieselfde begrip met wysiging reeds I7de-eeus, vgl. Moerkerken, 234: hadt he,t een
wolf geweest, 't had' u neus af gebeeten.
Moenie laat slap 18 nie,

d.i nie verslap 'by die uitvoering van 'n saak nie, dit nie verwaarloos nie. Die beeld ontleen aan die slaphangende trekton of stringe by geringer inspanning van trekvee of aan die
slaphangende koppeltou van 'n leier voor 'n span.
Slawetyd,

d.i. baie lank gelede. AUeen enkele grysaards herinne.r nog
vir hul die dae voor die slawe se vrywording aan die K.aap.
Algemeen.
lemand aan die sleeptou hou (laat bly),

d:i. iemand aan 'n lyntjie hou. Dieselfde betekenis het Ndl.
iemand oP sleePtouw houden. In Afr. het die suggestiwitert
van sleeptou die voorstelling verskuif van die skeep•·aart na
die gebied van die vervoer1bedryf. Dit geld ook van Afr.
iemand oP sleeptou neem (aan 'n lyntjie hou) wat met betekeniswysiging van Ndl. iemand op sleeptouw nemen (help)
stam.
Laat steg 18

heteken sy aandeel hy 'n gesamenlike onderneming nie doen
nie; algemeen.
'N sliertjie weghi,

d.i. effentjies onder die invloed van sterke-drank wees; Ndl.
een sliert aanhebben (Boekng. 935). Coed bekend in die Boland.
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'N goeia sluk op •n bo.ttal,

'n goeie begin met 'n werk, al heelwat gevorder.
Algemeen. Vgl. Ndl. dat scheelt een slok oP een bor11el, dat
scheelt veel (v. Dale).
Smoorvarliet

beteken dolverlief; N dl. smoorlik 'Verliefd (V. Dale). Smoor
as versterkende element kom voor in smoordronk Ndl.
smoordronken, smoOT'Vol, smoorrijk (De Bo) ens.
Dit smoor hi (kry)

algemeen gebruik vir : harde ondervinding deurmaak. Die
ongunstige bete kenis van hierdie en ander (Ndl.) uitdrukkinge kom wel voort uit smoor=mis, damp, rook, stik, verstik, ens. Vgl. Ndl. hij heeft de smoor in, hij heeft gruwelik
het land (v. Dale); de smoor in hebbe, zeer sleoht naar zijn
zin hebben (Opprel, 83b~; smoren lbeteken twis ens. in Antwerps, 1Brab. Oos-vl. (C. en V. II33). 0. K. V . rora; 0. K.
IX, Junie roa.
Met snaar en st(r)amboel (tamboer),

d.i. tevoet. Die uitdrukk·i ng wat herinner aan tevoet rondlopende musikante (Maleiers of ander slawe), raak al meer
in onlbmik. Stamboel ( stramboel) brin'g Boshoff bls. 3 7I tereg in vePband met Prick v. v.,rely se stamboeltroep wat laasgenoemde aflei uit Istamboel, die Turkse naam vir Konstantinopel. Tamboer is 'n jonger substitusie vir 'n onrverstaanbare woord.
·
Allerhanda snare hi,

.b eteken deur allerhande grille beheers word. Die verskillende tone van 'n snaarinstrument word hier op die gemoedsgesteldheid oordra.
'N andar anaar aanroer

lbeteken met 'n nuwe
voor die dag kom, 'n
ander snaar speel, ''n
snaar moet me:rv niet
schlagen.

gesigspunt in 'n gesprek of ar.g ument
nuwe onderwerp aanroer; eintl. op 'n
ander toon laat hoor; vgl. Ndl. die
aanroeren; Hd. eine andere Saite an-

De snoeren ziJn hem In lieflika plaatsen gavallen,

nie algemeen ,g~bruiklik nie, meesal letterlik uit die Nederlandse Byibel aangehaal, minder algemeen in Afrikaanse
vorm. Bedoel word dat die betrokke persoon in ·b aie gun-
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stige omstandighede verkeer. Ontleen aan Ps. 16 :6: "De
snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen,'' d.i. "yan bet
met een meetsnoer afgebakende land is my een 5choon gedeelte te heurt gevallen."
(Herderschee i.v.L Harreb. II,
187 : mijne snoeren zijn in lieflijke plaatsen ge-vallen.
In •n anuifknippie

'beteken in 'n oogwenk; ~~1 tyd as nodig vir die
oop- of toemaak van 'n snuifdoos. Malan Boer en Ba1'baar,
1'98 : "By die kamp had die Bezuidenhouts vier moedige, onverskrokke tierhonde, wat 'n tier in 'n snuifknippie aan flenters kan skeur". Weinig bekend.
Sod om

is spreekwoordelik vir 'n plek waar veel ongeregtigheid plaasvind, b)'lV. dis so 'n ware Sodom, dis 'n regte Sodom -van 'n
plek, na, aanleiding va,n die goddeloosheid van Sodom en Gomorra wat deur v.uur en swawel verwoes is, Gen. 19:24, 25.
Op baie plekke in die By bel (Deut. 29: 23; Jes. 13 : 19; Jer.
23 :14; Klaagl. 4 : 6; Matth. I I : 24) word van Sodom ge,praat
as sinnebeeld van bedot'Wenheid. Harreb. II, VII: het is een
Sodom -van goddeloosheid.
Soek wat hy nle verloor het nie,

d .i skynbaar sonder doel sy verskyning maak, ook besoek met
die doel om te vry.
Soetlandait,

plat maar suggestief vir

vry;~ IV,

253·

Antjie Somera,

spreekwoordelike persoonlikheid wat dien om kinders sk.rik
aan te ja; vroeer meer gebruiklik as teenswoordig; bekend in
die Boland, ook noord van die Heksrivierberge o.a. !BeaufortWes en Carnarvon. Dit word verhaal dat Antjie Somers, 'n
jong ·in vrousklere, met 'n mandjie en 'n lang mes (Schonken
23 praat van 'n pistool) rondgeloop bet om te steel, maar
eendag deur 'n boer doodgeskiet is.
Hy kU1 nle aien dat die son in •n ander ae water akyn nle,

gese van 'n afgunstige persoon; Harreb. rr; 507; hij kan de
zon niet in het water zien schijnen; v. Iklle; in positiewe
vorm (17de eeu) by V. Vloten, ~. 45: en hij mach wel lijen
dat de zon in 't water s:chijnl.
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Laat die son nie ondersaan oor jou booaheid nie (B),

d.i. as jy kwaad is vir iemand, versoen jou dadelik met hom;
EC4 :26.
Jy kan net so goed die son verduister,

in beperkte ge'bruik teen iemand wat iets wil doen wat onmoontlik is; vgl. jy kan ne,t so goed aan die maan 'Vat.
So waar as die son aan die hamel skyn

d.i. sonder twyfel; gewoon.
Son in die waste, luiaard op sy baste,

d.i. as die son laag gesink is en die werkdag gevolglik verby,
dan is die luiaard die ywerigste. Harreb. II, 455 : als de zon
is in 't west, zijn de luie lui op hun best; Hd. Geht die
Sonne :rtach westen, arbeiten die Faulen am besten (Wander,
4,6r6).
Daar is nika nuuta onder die son nie;

kyk nuuts.
Sondag is Ianger as Maandag,

algemeen gese as 'n vrou se onderrok uithang.
Dis sonde-Jammer,

d.i. dis erg te hetreur.

Ndl. 'tis zonde en jammer (V.

Dale~.

Sondebok (B).

Die uitdrukking is ontstaan na aanleiding van die Joodse seremonie op die groot Versoendag waarby die bok, hestemd
om na die woestyn gestuur te word, die sinnebeeldige draer
is vandie sonde van die hele volk; vgl. Lev. r6: 21, 22' :
''En Aaron zal beide zijn handen op het hoofd van den lev enden bok leggen, en zal daarop al de ongerechtigheden der
kinderen Israels, en al hunne overtredingen, naar al hunne
zonden, belijden; en hij zal die op het hoofd des boks leggen,
en zal hem door de hand eens mans, die voorhanden is, naar
de woestijn uitlaten. Alzoo zal de bok op zich al hunne ongerechtigheden in, een afgezonderd land wegdragen; en hij
zal dien bok in de woestijn uitlaten". Kyk Zeeman, 99· Met
sondebok 'bedoel ons iemand wat altyd die skuld kry sodra 'n
fout 'begaan is of iets verkeerds plaasvind. Ndl. zondebok:
Hd. Sundenbock
Soort aoek soort,

d .i. mense van dieselfde :geaardheid of ge\oele soek mekaar se
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geselskap.
Ndl. soort zoekt soort; Eng. birds of a feather
will flock together; Lat. pares cum paribus congregar.·tur
(Haz. g6).
lemand in ay ele sop (vet) laat gaar kook (braai),

d.i. iemand heeltemal aan homself oorlaat, hom ongehinderd
sy eie nadeel laat U:itwerk. Ndl. Wdb. IV, 99: iemand in
zijn eigen vet (sop) laten gaar koken (braden). "Ontleend
aan spijzen, die genoeg vet of &<>P heblben om gekookt of gebmden te worden, en geene andere zelfstandigheden daarrvoor
lbehoeven.''' Hd. einen in seinem eigenen. Fette backen (bra.ten) Wander, r, 990) met geWY-sigde betekenis.
Sy sout nie verdien nie,

dus eintlik niks verdien nie; ges~ van iemand wat min of geen
werk verrig nie. Ndl. hij verdient het zou,t in de pap niet
(V. Dale); C. en V. 2rr9; Hd. nicht das Salz zur Suppe verdienen (BorChardt, 400).
lets met •n korreltjie &out neem,

d.i. nie vir die voile waarheid aanneem uie; Tuinm. I, I I :
men moet dat met e:en graantje zouts opnemen .... Addito salis
grano in ''n resep by Plinius word cum grana salis met fig.
betekenis; Hd. mit ei:n•em Salzkornchen (IBiichm. 4o8).
Soos 'n soutpilaar stun (B),

d.i. bewegingloos staan soos die vrou van Lot (Gen. r9: 26t.
Ook ,Ndl. kyk v. Dale i.JV. en Zeeman, 488. Hd·. zur Salzsiiule werden (Biichm. 6).
Laat spaander,

d.i.. vinnig weghardloop, vlug; uit sabander, tietel van 'n oosterse hawemeester; moontlik sintakties ontwikkel uit sabawder in die wapad (kyk le Roux, Oor die Afr. sintaksis bls.
I 54.)
Uit die &pan spring,

fig. gebruik van iemand wat hom afskei van 'n groep of party (gewoonlik pol'itieket; die beeld is ontleen aan trekdiere.
Laat spat

heteken hardloop, vlug; vgl. Ndl. de spat zetten; Boekng.
970: toen 'et begon te regenen, nam-i de spat op; ik kon 'em
temet niet bijhouwe.
Dagboek 'Van L. Trig. his. r78 :
"Maar met dat ik opstond, nam hij de spad ... .'·'
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Die onderste speek kom ook bo,

d.i. die wart onder is, sal weer die mag in hande kry. Heel bekend.
Spekskiet

.beteken grootpraat, oordry.we, lieg. Ook hy skiet nie sPek
maar gooi met heel 'Varkens (lewendige 'Varkens). Ndl.
spek schieten, reeds 17de-eeus. Vir verklaringe van die
drukking kyk St. II, 266; De C. Gebr. 36; Harrel>. II,
Hd. mit Speck schiessen (Wander, 4, 677) .

nie,
met
uit284.

Vir spek en boontjies,

d.i. as iets oor:bodigs, sonder om mee te tel. Ndl. 'Voor spek
en bonen m eedo en; Opprel, 84h : 'Voor spot i.w boone meedoen;
Fri. hy rint for sPek en brea m ei; Harreb. II, 284 : hy loopt
Die vererby 'Voor sPek en boonen (of: spek en appels).
klaring in Ndl . Wdb. Til, 441 is aanneemlik: "geen loon
maar alleen den gewonen kost verdienen, gelijk byv. oudgedienden, die het genadebrood eten." Chang., XXII.
Soos 'n groot speld verdwyn,

baie algemeen gebesig van iets wat spoorloos Yerdwyn het, of
van 'n persoon wat ongemerk uit 'n geselskap wegraak.
As die speletjie op sy mooiste is, moet hy ophou,

omdat daar later twis of onaangenaamheid uit ontstaan; ook
NldU. a;~s 't s:Pel op 't best is, moet. meJII er. · uitscheidem
(Tuinm. 2, 215).
Die spit afbyt;

algemeen; Ndl. het spits afbijten. "Zich aan het eerste en
hachelijkste gevaar, of aan, de eerste en grootste onaangenaamheden eener onderneming · blootstellen, en daardoor de
zaak voor anderen veiliger of gemakkelijker maken. Oorspr.
gezegd van strijdenden, die wanneer hun de vijand het spits
bood er moedig op in liepen, d en eersten stoot opvingen, verwarring in de gelederen brachten, en zodoende de werking
der ~peren braken, die yoor h:unne volgers minder schadelijk maakten, en, als 't ware de scherpe punt a~beten. '' Ndl.
Wdb. I, 86o; 17de-eeus.
Spitsroei loop,

d.i. sla kry. "Eene berinnering aan eene oude straf waarbij
de schuldige met ontfblooten rug tussehen twee ryen soldaten
moest heenloopen, en daarbij van rechts en links met roe-
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den van dun puntig rijshout geslagen werd". St. II, 274. Kyk
verder De C., Gebr., 26. In Afr. weinig rbekend. 0. K. V, 6b:
''Dis waar dat ek menige afranselilltg' ekstra goed verdi en het,
mar tog is dit oek wel gebeurd dat ek soms onferdiind het
moest $pitsroei loop soos die follende ferhaal s_al aantoon''' ,
O.K. IX, April, 13. Ndl. door de spitsroeden lopen; Hd.
Spiessruten lauje111.
In die spoor trap

d.i. na voorskril handel, wet en gesag gehoorsaam; eintlik die
spoor volg soos aangewys deur voorskrif en voorlbeeld. M.
Brink, Berouw komt meestal te laat, 8: "'Nou weet jij dat ons
voor jou gaat sorg, pas nou op dat jij goed in die spoor trap
en geen slechte streken uithaal ... '' Vgl. Ndl. buiten het
spoor treden (v. Dale).
Hy loop twee rye spore,

gebruiklik vir 'n dronk mens; taamlik algemeen.
ligh, Staan jou maw, 2n.

Von Wiel-

Spotter se hula brand ook af,

d.i. die apotter sal sy verdiende loon kry.
Tuinm. 1,370:
spotters huis brandt ook af; Hd. Spotters Haus brent auch
wol (Wander, 4, 734). Reeds r6de-eeus (Harrelb. I, 345) .
.Jou spraak maak jou openbaar (B),

d.i. uit jou woorde merk 'n mens tot watter party of rigting
jy behoor, trots die poging tot geheimhouding. Toe Petrus
vir Jesus verloen het by Sy teregstelling voor Kajafas, word
die opmerkill:gl gemaak (Matfu. 26:73) : "waarlijk gij zijt ook
van die, want ook uwe spraak maakt u openlbaar.'''
Petrus
was naamlik 'n Galileer, wat duidelik bemerkbaar was aan sy
uitspraak van Hebreeus, vgl. Zeeman, 446.
Spraaksaam wees,

d.i. aangeklam wees, net so veel dat die persoon praterig is.
Goed bekend in die Boland. In Ndl. ook in verband met wyn
gebesig.
Ons spreek mekaar nader,

d.i. ons sal mekaar te woord staan, onder vier
wij spreken elkander wel nader (rv. Dale).

oe

sien; Ndl.

Springmiere

word skertsend gelbruik vir vlooie, gehoor in die

P~rel.
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'N spyker in sy doodkia,

d.i. 'n dieptreffende leed waardeur iemand se dood verhaas
word; dikrwels toegepas op regeringe; Ndl. dat is een nagel
Aa:n mijn doodkist (St. II, 65~; 17de-eeus gebruiklik. Hd.
das ist ein Nagel zu seinem Sarge (Wander, 3, 862).
Spyt is •n goeie ding, maar dit kom altyd te Jaat,

d.i. berou kan die gedane kwaad nie ongedaan maak nie. Ndl.
Wdb. II, 2, 1929: berou1v komt te laat. Hd. Reue nach der
That kommt viel zu spat (Wander, 3, 1661).
Spyt ae beentjiea is gewoonlik te kort,

minder bekend.
Agter .Jemand ataan,

d.i. toesien dat iemand sy plig doen.
ten (Joos}.

Vgl. a.chter iemtmd zit-

AI ataan Jy op jou kop.

'N baie gewone manier om te kenne te gee dat iemand onder
geen omstandighede 'n seker iets sal doen nie. :Nd1. 111 stondj
gij op uw hoofd, ik doe het toch niet (v. Dale); gij krijgt 't
niet, aJ stondt gij op uwen kop (Joos).

van

die ataanspoor af,

ook uit die staanspoor uit, lbeteken : van die eerste beg'in af;
eintlik van die plek uit waar die rytuig gestaan bet voor die
reis begin het.
Staat maak op iemand of ieta,

d.i. reken, vertrou op iemand of iets. Staat beteken bier eintlik "lijst van on1Jvangsten en uitgaven, inventaris tzie M nl.
Wdb. VII, 1895 en thans nog in Zuid-iNederland); fllndaar
lberekening." (St. II, 281'.
Staatmaker

is iemand op wie jy vas kan vertrou.
Stank vir dank.

d.i . ondank vir dank; Ndl. stank voor dank.
Met ou dapper en ou &tapper,

d.i. tevoet. Dapper is net rymwoord.
ook binnelands.

Taamlik goed bekend.
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lemand in die steek laat,

d.i. iemand in die verleentheid laat, in gebreke bly om iemand
op die kritieke oomblik hulp te hied.
Die uitdrukking is
moontlik ontleen aan die ~teekspel of nog eerder aan die middeleeuse vegwyse met spies en swaard, en wil eintlik se : die
dodelike steek nie afweer van sy kameraad nie. Kyk Schra.
B S. 402; De C. Gebr. 12. Vir 'n groot aantal verklaringe
kyk Seiler, 232.
Ndl. iemand in de steek laten. Hd. im
Stiche lassen.
lemand 'n steek gee
beteken iemand 'n onaangenaamheid, haatlikheid toevoeg; Ndl.
iemand ~en steek geven; De C. Gebr. 13 : iemand ne stek of
~teek ge11en . AI goed hekend in 17de eeu (St. II, 285).
Steen en been klae,
d.i. 'baie er;g1 klae . "Vermoedelik wi1 deze uitdrukkmg zeggen klagen aan heiligen van steen en aan het gebeente van
heiligen; dus klagen aan alles wat heilig is." St. II, 288. Ndl.
s,teen en been klagen; Hd. Stein und Bein schworen.
Op stel en sprong
beteken dadelik; reeds r7de-eeus; Ndl. op stel e:ro sp-rong. Kyk
St. II, 289 vir moontlike verklaring.
•N stel aftrap
beteken 'n onaangename ondervinding r>pdoen . Stel moet hier
opgevat word as iets wat reggesit, gestel is soos byv. 'n slagyster wat ook die naam het. O.K. VIII, Jan. bls. 13h: "'n
stel wat Kiwiit afgetrap het."
Ole stem des roepende (in die woestyn) (8),
word toegepas op iemand wat tevergeefs prolbeer om 'n oortuiging, 'n godsdienstige of nasionale waarheid by sy medemense te laat in,gang ~i nd . In Matth. 3 :3 word die woorde op
Johannt!s die Doper toegepas maar in 'n ander sin. Ook Ndl.
Hy kan sy sterre dank,

d.i . sy goeie geluk dank se; e intl. sy goeie gesternte dank.
Die uitdrukking bevat 'n herinnering aan die ou ~olksgeloof
dat iemand se geluk afhank1ik is •v an die ster of sterre waaronder hy gebore is. Vgl. hij is het niet aan zijne verdiensten,
maar aan zijne gelukster te danken (Harreb. II, 305). Die
vorm van die uitdrukking laat egter Eng. in-doed vermoed,
vgl. he ca.n thank his stars .
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Vier stewels in die lug 111,

gese van iemand wat vr·e eslik val. Die 'Vier stewels is te verklaar uit die vier pote van dooi diere wat dikwels in die veld
le met pote in die lug. Baie algemeen.
Op twee stoele sit,

beteken nie party kies, geen hesliste 'houding inneem nie, met
albei partye meegaan; Hd. zwische.r~ zwei Biinken (S.t Uhlen)
sitzen; vgl. .Ndl. tussen twee stoelen in de as vallen of zitten.
Voor jou eie stoep (deur) vee,

d.i. die balk eers uit jou eie oog verwyder, jouself verbeter
voor jy ander kritiseer; Ndl. ieder moet zij.r~ eigen stoep
schoonvegen.
'N stoffie aan die weegskaal (u),

veral 'by die IBylbeJvaste ou geslag gelbruiklik; ontleen aan
Jes. 40 : 15, met die betekenis : 'n nietigheid; >gl. 'w druppel
aan 'n emmer.
Sy stof nie laat sien nie,

algemeen !Vir sy verskyning nie maak nie.
oat die stof so staan,

fig. van enige handeling met snel beweging, byv. praat dat
die stof so staan; algemeen.
'N stok (epeek) in die wiel steak,

d.i. 'n onderneming hinder of belet; Ndl. een stok ( spaak) in
het wie l s.te·ken.
Met swaarde en stokke (B),

byv. iemand nie met swaarde en stokke van 'n plek kan beweeg, .w egkry nie, dus met geen middel verwyder nie; gese
van iemand wat geduri;g erens besoek afle, wat laat slaap, ens.;
altyd negatief 1gebruik en algemeen. Hieruit sekonder : hy
·was nie m et 'n stok weg te slaan nie. Die uitdrukking is ontleen aan die verhaal <van die ge<vangeneming van Jesus vgl.
Matt'h. 26: 47, ss; Mark . I4 =43, 48; Luk. 22 :s2 .
lemand voor stok kry,

d.i. lberispe, waarsku dat straf sal volg op 'n herhaling van die
daad; 'n ,herinnering aan 'n ou reg sinstelling ; kyk bls. 46. Von
Wielligh, Jakob Platjie, ros: "Koos Fonk was genoop om
Platjie daaroor aan te spreek en voor stok te kry."

'N stok voor iets steek,

d.i. belet; !Ndl. ee'llJ stok(je) 1!oor iets steken. "Waarschijnlik
heeft men hier te denken aan een stok, die als grendel dienst
doet, waardoor eene deur of een hek gesloten kan worden."
(St. II, 297).
Stokkles draai,

tyd verslenter in plaas van op skool te wees, ook by ui1lbreiding ·v an afwesig wees wanneer iemand se teenwoordigheid
erens 'Vereis word. Ndl. stukjes draaien. Stukje beteken oorspronklik : !g'rap (:St. II, 309).
Stokperdjie,

d.i. enig iets waarmee 'n persoon hom in sy 'Vry tyd besighou;
aan die kinderspel ontleen (St. II, 297~. Ndl. stokpaardje;
Hd. Steckenpferd.
Op stopland sit,

algemeen skertsend gese van 'n oujongnoi, terwyl die idee:
eensaam, verlate ook daarin skuil. Teenoor die kar,p erde wat
op stal gevoer word, is die posiesie van die ,p erd wat op stopland eintl. stoppelland loop, nie te obeny nie. Vgl. De C. Vro.
Z6 loopt op de stoppelen ('A alst) met dieselfde betekenis.
• N streep (strepie) h&,

d.i. nie al sy verstand he nie; Ndl. er loopt bij hem een streep
door (V. tDale); hij heeft een streep weg (Welters, 94) .
•N strepie voorh&,

d.i. meer as '' n ander in die guns staan; Ndl. ee.w streepje
( schreefje) 1!oorhebben; ontleen aan een of ander spel (St. II,
300).
Streepsulker gee,

ironies-verbloemend vir slaan teenoor kinders, en te :vergelyk
met tammeletjie ge'e. Weens gangbaarheid feitlik oor ons hele taalgeibied as oud te beskou. 'D aar streep in die betekenis
striem al vroeg r7de-eeus is, byv. in Moor,t jie vs. · 27I, wys
die wortel van die waarskynlik in S.A. ge\·ormde uitdrukking
duidelik na die stamland.
Die strop om iemand se nek sit,

beteken iemand geldelik druk, in die nou bring;
45·46.

kyk blss.

lemand die atuipe op die lyf Ja,

d.i. iemand erg' Iaat skrik, met verontwaardiging vervul of
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woedend maak; •vgl. dit laat 'n mens die stuipe kry, g~ om
verontwaardiging uit te druk. Al1bei uitdrukkinge is baie gebtuiklik. Harreb. N, 317; hij jaagt mij de stuipen op het lijf;
Leopold, r, I'S7 : Ik glaO'Ve dat Frans de stupen; oP z'n lief
kreeg als 'k 't dee (Seeland).
Op B) stukke wees

beteken vrolik, opgeruimd wees. Stuk moet hier verstaan
word in die hetekenis onderwerp. Ndl. 11an zijn stuk raken
beteken van sy onderwerp raak, die draad verloor, in die war
raak (vgl. St. II, 307). Hieruit volg dat op sy stukke wees
beteken by sv onderwerp, dis in orde, alles gaan glad, waaruit die betekenis opgeruimd kon ontwikkel.
van stukkie tot brokkie

beteken van ibegin tot end, van a tot z. Gelykbeduidend daarmee is 11an stukkie tot beentjie (minder lb ekend). 0. K. IV,
rgb: "Fan elke ding rwat mar enigsins feranderd was moes
Willem haar di geskiedenis •v an stukki tot ibeentji fertel."
Suiwer uit

beteken waarlik, inderdaad lbyv. hy is suiwer uit sUm. Wat
Mansvelt, rs8 i.v. se, kan ek nie onderskrywe nie.
'N suit van •n mens

beteken 'n verdraagsame, lankmoedige, onder.worpe mens.
Daar loop suurlemoensop deur,

d.i. daar word geknoei, lbedrog gepleeg; algemeen gangbaar
en reeds lby Chang. XXVI : hij laat er zure-lamoensap onder
loop en . Changuion dink vir ''n verklaring aan een of ander
vorm van vervalsing. In watter vorm hy !hom sodanige ver!Valsing voorgestel 1het, is nie uit te maak nie. Maar hy was
op die regte spoor. Ons weet dat suurlemoensop die eienskap
he t om inkskrif onsigibaar te maak, en as sodanig is dit baie
gebruik gedurende d~e tAnglo-Boereoorlog hyv. om die sensor
te kul.
Swaap,

'n dom mens, 'n niksweter. lDie uitdr. is oor Holland uit
Duitsland na Suid~Afrika gekont en bestendig deur die
"swaapstories;" uit Hd. Schwabe.
Swanesang

lewe m die volksmond aileen in die bet. gehuil van 'n kind.
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Vir 'n huilende kind word g~ : moenie so 'n swanegesang
opsit nie; Ndl. zwanegezang; Hd. Schwanengesang (vir die
laaste skepping van 'n digted. 'Reeds by Plinius (Biichm.
345).
Swarigheld maak waar geen awarigheid is nie,

gese van iemand met min ondememingslus; reeds 17de-eeus,
V. Vloten, 2, 51: maeckt geten swarighe.it, daer gheen swari~g
heit en is.
Swart op wit

bet. 'n ontwy.fellbare lbewys, eintl. op skrif; reeds by Tuinman;
Ndl. zwart op 'wit; ·E ng. to have it on black and w hit e; Hd.
schwarz auf weiss be.hiilt den Preis (Wander, 4, 424).
So min aooa die swart van my nael,

d .i. ibaie min, so veel as niks, niks. Die uitdr. word gelbruik
om te kenne te gee dat 'n mens onskuldig is aan een of ander
kwaad of misdaad, daar die naels veronderstel word om geen
swart te vertoon nie. Zoo groat als het zwart van uwe wagels
(De Bo, 12'50b). Ook so in verskeie wendinge in Hd. vgl.
D. Wtb. IX, 2320.
Swartmerrie

is 'n 'beeldryke lbenaming vir die Iokomotief.
Swartskaap,

gewoonlik in 'n trop te vind; oordragtelik toegepas o,p 'n deugniet in 'n famielie waarvan die orige lede nutti.ge, fatsoenlike
mense is. Kyk Ndl. Wdb. XIV, 143 .
Die swartspan

al:glemeen van die kerkraad gese, en ontleen aan die ossewr..
Een swawel maak nie somer nie.

Ni·e een swawel nie, maar eers 'n groot aantal swawels is 'n
bewys dat die somertyd op hande is. Eweneens kan een persoon, sonder die meewerking van ander, nie sy omgewing hervorm nie; iNdl. eene zwaluw• (of : ooievaar) maakt geen zomer
(Harreb. II, srs); Hd. eine Schwalbe macht keinen Sommer;
Eng. one swallow makes not summer (Haz. 32'3).
In die sweat van jou aangeaig (sal Jy Jou brood eat) (B),

gewoonlik skertsend gebesig ten opsigte •van iem. wat inspannen9e arbeid verrig; ontleen aan Gen. 3:19 waar God tot
Adam se : "In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten ... "
Ndl. in het zweet des aanschijns (v. Dale).
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So taai 8008 'n ratel,

algemeen gelbruiklike lbeeld vir taaiheid.
lemand taaisl,

d.i. iem. die ronde waarheid se; Mansvelt, I59 gee ten onregte
in het nauw brengen as bet. aan . Taai is hier wei ontwikkel
uit die /bet. stewig, 1!as 'V.gl. 'n ,taai klap, 'n vaste, harde klap.
Geen taal of tyding,

d.i. geen nuus nie; '.Ndl. taal noch tijding, taal noch te,k en.
lemand op 8Y tabernakel speel (gee) (B),

d.i. iem. afransel, 'n pak gee; Ndl. iem. oh zijn tab·emakel
komen (Laur. 68~ . Tab ernakel word hier nie meer in sy oorspronklike 'bet. tent maar oordragtelik in die bet. liggaam gebruik. In die bet. vind ons die woord op verskeie .plekke in
die Nuwe Test., byv. 2 Cor. 5 : r, 4; 2 Petr. I : I3, I~.
O.K. IX, April I41b: " ·w ijl di lat maar eenstreepdeur o'er mijn
hele tabernakel tegelijk heen fluit"; M. Brink, Groot1J(uier zijn
pijp, 9: "ik zal jou op jou taJbernakel ge."
Hoog in die takke wees,

d.i. erg dronk wees. Die toespeling is eintl. hoog in die takke
van 'n .boom wees, dus duiselig en .by oordrag: dronk. Vgl.
de hooegte krijgen (Leopold , I, 356).
Deur die takke wees

d.i. dronk (in 'n ligte graad); 'n wysiging van in die takke
wees. O.K. VIII, 172a : "Feral as ou Piet so effe deur di
takke is, dan seg hij altijd, dat hij nog een dag 'n leeu met
di hande sal fang en fas hou.'·'
Die takke inslt (wee8),

d .i. vlug, sy kniee dra, weg wees. Die beeld is ontleen aan
vlugtende wild wat in die bosse verdwyn, of ook aan die gewoonte •van die kat om dadelik in 'n boom te 'Vlug as hy
agtervolg word.
Talent

in 'n uitdr. soos hy het baie talente gekry b ontleen rum die
gelykenis van die talente, Matth. 25 : I4-30. Ndl. iem. met
1!eel talent.
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TammeletJies kry

is 'n verbloeming vir sla kry, veml gebesig teenoor kinders.
Tammeletjie is 'n plat st:uk suikergebak; ontstaan uit tablette.
Vir die bekende oorgang van b tot m vgl. kremenaadjie uit
karbonaadje.
Wit·tande lag,

d.i. gelukkig, vergenoeg lag. In Ndl. witjes lachen (vroeer
wit lachen) het wit die betekenis van vrolik (St. II, 471). As
die Afrikaanse uitdrukking nie selfsoondig ontstaan het nie,
dan moet ons hier volksetimologie aanneem. Toe wi.t nie meer
verstaan word nie, het die voorstelling van wit tande wat by
die lag vertoon word, op die rvoorgrond gekom.
Sy tande wys,

teenstand hied, wys dat hy hom kan weer; aan die dierlewe
ontleen; Ndl. hij laat hem zijn tanden zien, al qde-eeus (Harrah. II, 32'2); Hd. seine Ziihne zeigen.
Met lang tande eet

d.i. sonder Ius eet; Ndl. met lange .t anden eten; Fri. hy yt mei
lange tosken.
In lang skuil bier die begrip lawgsaam, d.i.
sonder lus. Hd. mit langen Ziihnen essen (Wander, 5, 492).
Sy tande vir iets slyp,

d.i . jou verlustig in die g edagte aan 'n lekkerny wat in vooruitsig is; heel gewoon.
Lieg soos 'n tandetrekker,

d.i. erg lieg. Vroeer was tandetrek 'n '\·ername werksaamheid
van rondreisende kwaksalrwers. lets meer as dertig jaar gelede het nog 'n seker kwaksal wer met die naam van Sequa sy
verskyning op Wellington en ander plekke gemaak. Op sy
wa trek hy dan verniet tande en, soos beweer word, sonder
pyn, onder voorwaarde dat die pasient dan van sy geneesmiddels koop . Sy wa was gedurig van nuuskierige mense omgeDie uitdr. is natuurlik
we, en hy het goeie sake gedoen.
geerf; 17de-eeus. Vgl. Ndl. liegen als een tandetrekker (De
C. Gebr., 246); Hd. wie ein Zahwbrecher lUgen (Wander, 5,
493); Fr. il ment comme un arracheur de dens (Kritzinger,
37b by Wander; 5, 493).
So vuil dat Jy hom nie met 'n tang kan aanvat nie,

d.i. so vuil dat jy die persoon nie eens met 'n tang wil aanraak
nie, Iaat staan met die hande; Ndl. zij ziet eruit, dat men haar
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met geen tang zou aanvatten; Fri. dat wiif mei gjin tange
oantaste; Antwerps : ge zoudt hem met geen tang aawjJakken
(C. en V. I2'2I); iNdd. Eckart, 465 .
'N swarte tater

is 'n skeldnaam vir 'n swartmens. Harreb. II, 326 : Een tatM
is in den N ed'ersaksische?J tongval wat wij Heiden of Zigeuner.
noemen . Ta ter reeds Mnl. en Mhd., ook in die Noordse tale
so bekend; Ndl. Tartaar, vgl. Mnl. Wdb. VIII, 99· Kyk ook
Wander, 4, 42:6 : schwarz wie a Ziganer ( oder Tater= Tatar).
Alles het sy voor en tell,

d .i. elke saak het twee kante.
zijn voor en tegen .

Harreb. II, 327 : alles heeft

lemand se tee bitter maak,

d.i. iem. se poging om die hand van 'n meisie te wen, verydel;
gelykbed. met iem. se hand in die as slaan, iem. se draad knip;
gehoor in die Vrystaat.
Sy tee was te stark,

verbloemend >~r dronk.
(Harrerb. II, 329).

Tee vir sterke-drank is ook Ndl.

Dit smaak na teer, ek Ius nog meer.

word skertsend gebruik in 'v erband met lekker kos, ook geestelike voedsel. Die eerste gedeelte is duidelik lbygewerk om die
rym, sonder inagneming van die betekenis. Reeds Ndl. vgl.
dat smaakt naar te er.: Had ik maar meer (Harreb. II, 3'27)
Tekortskiet,

nie voldoende wees nie; St. I, 453·
Nie in tel wees nie,

d.i. nie geag, meegereken word nie; vgl. ook uit die tel raak,
invloed, betekenis verloor sodat die persoon nie meer meetel nie.
O.K. VIII, uoa: "En dan raak 'n arme ouman soos ek oek
mos so gou uit di tel bij jong mense." Ndl. hij is niet in tel.
Hy kan sy testament maar laat maak,

meestal skertsend ges~ van iem. wat in gevaar van sy lewe verkeer, of tenminste in 'n gevaarlike posiesie is. Ndl. hy mag
zijn testament wel Iaten maken (v. Dale). Reeds r7de-eeus,
vgl. Moerkerken, 417 : sao rae ik je eerst je testament te maken.
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D le teuels laat skiet,

d.i. minder streng ibe'handel, sy gesag minder laat gelde; eintl.
by die ry (met ryltuig of teperd) die teuels losser hou, nie so
sty£ intrek nie; Rd. die Zugel schtessen lassen, mit -verhiin•gtem
Zugel reiten. Ndl. de teugels late1l! schie.ten (v. Dale).
Ongelowige Thomas (B),

heet 'n persoon wat nie maar alles voor die voet wil glo nie,
maar wat .bevredigende grond soek om sy geloof op te bou.
Ontleen aan die handing van die disiepel Thomas wat nie aan
Jesus se opstanding wou geloof slaan voordat hy hom met sy
eie oe aanskou het en met sy naels in sy wonde gedruk het nie,
Joh. 20 : 24-28. Kyk Zeeman, 459·
Dit lyk of hy nie tien kan tel nie,

d.i. verlee, dom lyk; 'Ndl. hij staat erbij of hij gum tien kan
tellen (v. Dale); hij kan geen -v1-jj tellen (Welters, 99,.
As jy kwaa.d word, tel eers tien (voor Jy praat),

gebruiklike raad teen voortvarendheid.
Die tier het hom gebyt,

hy is dronk; gelykbed. met
Hy het tiermelk gedrink.

Aan hierdie en die voorafgaande uitdr. le ten grondslag die
gedagte aan wat sterk is en iem. oormeester, soos sterke-drank.
T joutjouspul,

gese van 'n geselligheid of vergaderin!S' van minderwaardige
gehalte, verder van agteraf mense, en by uitbrciding van diere
en sake wat minderwaardig is. Ook in die •bet. mikstuur wat
":Pigeon-English" chow-chow het ("A common application of
the Pigeon-English tenn in China is to mixed pr·eserves .... ''
H obson-fobson, 213) was die Oosterse woord tenminste voor
vyftig jaar al in die &land bekend l.n tjoutjoukonfyt, gemengde konfyt. Tjoutjou is waarskynlik eers in die rgde eeu na
S .A. gekom (vgl. Boshoff, 372). Maar dis eienaardig dat dit
so algemeen 1b ekend is, sodat ons sy indrin,g ing moontlik al
in die r8de eeu kan stel, hoewel al die aanhalinge in HobsonJobson eers uit die twede helfte •·an die rgde eeu dateer. Die
toepassing van die woord in Air. bevreemd nie, aangesien dit
in die Ooste op enig iets toegepas word. Kyk bls. 66_
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'N man van toet

is 'n niksbeduidende persoon.
Gewoonlik met die rymende
toevoeging : was hy beter dan was hy goed, wat eintlik 'n verklaring inhou en daarop wys dat ,t oet nie meer verstaan was
nie. Die uitdr. is afgelei uit Ndl. hij weet 11an toeten noch
blazen. Die uitdr. is vera! in die Boland lbekend; ook Vrystaats, hoewel minder gangbaar.
lemand toetrek

beteken iemand bedriee; gelykbed. is toetrup, toeplak, toesit.
Tol betaal

bet. dure ondervinding opdoen; heel gebruiklik.
der natuur betalen (Harreb. II, 336}.

Vgl. de tol

So dronk soos 'n tol,

Ndl. zo dronken als een tol (v. Dale); Eng. as drunk as a top.
Die woord is op my tong,

gese as 'n uitdrukking~ of naam iemand nie dadelik wil te'binne
val nie. Ndl. het ligt me op de tong (van Dale); het woord lag
me op de tong (C. en V. 2088); Hd. es liegt mir auf der Zunge
(Wander, 5, 643}, en ook aldaar Eng. to ha11e a thing at one's
tongue's end, en in verskeie ander Europese tale.
Sy tong is swaar

bet. onder die invloed van sterke-drank wees. Hd. er ha.t eine
schwere Zun:ge (zuviel getrunken) Wander, 5, 642.
'N laer toon (noot) sing,

d.i. meer toegeeflik, inskiklik wees; gelykbed. is 'n. ander liedjie
sing; Ndl. een toontje lager zingen (v. ~Dale); St. II, 333.
Hy laat nie op sy tone trap nie,

d.i . 'hy laat hom nie beledig nie, hy staan sy man. :Ndl. hij is
dadelijk op de teenen getrapt (van Dale); Harreb. II, 327 : hij
laat zich niet op de teenen trappen; Hd. er liisst sich nicht auf
die Zehen treten (Wander, 5, 516).
Top I

gebesig ter bekragtiging van 'n ooreenkoms (afspraak, sluit
van 'n koop, ens.). iEen van die verklaringe deur Stoett (II,
334) rvermeld nl. dat volgens vroeer gewoonte persone by die
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sluit van 'n koop mekaar se vingertoppe aanraak, word ver·
sterk deur D.C.H. in N.T. VII, 176 op grond van 'n nog bestaande gewoonte van Griekse kinders (op Lesbos) waarvolgeris bulle "elkanders wijsvingers tegen elkaar 'brengen·" aa
vrede gesluit word na 'n onenigbeid lby die spel.
Topswaar weea

word oordragtelik gebruik vir dronk. Harreb. II, 340.
lets op tou sit,

d .i . ('n beweging, saak) aan die gang sit, or:ganiseer; afkomstig
uit die wewersbedryf, kyk St. II, 335; Ndl. iets oP het touw
zetten.
Oor die tou (string, riem) trap,

d.i. 'n fout hegaan, ongeboorsaam wees, dikwels toegepas op
ongeoorloofde seksuele gemeenskap. Die beeld is ontleen aan
trekdiere wat oor die string of trektou trap, wat dus eintlik nie
in die trektuig pas nie.
Tou-opgooi,

d.i . 'n saak opgee, die moed opgee, jou onttrek aan 'n onderneming, ook dikwels: sterwe. As die leier van 'n span osse,
gewoonlik 'n kleinjong, bang word dat by sal ingebaal word
deur die aansnellende osse of as by moeg word, dan gooi ·by
die tou op d.i. oor die borings van die osse, en gee pad, m.a .w.
by gee sy werk op.
Tou in die mond (bek),

minder bekend vir . . -erlief; eintl. gebind deur die liefde sooa
'n mens 'n perd kan bedwing met 'n riem in die bek.
Aan die tou eet (slaap, ens).,

d.i. lbaie goed eet, ens.; gehoor in die omgewing van Perel.
Die uitdr. wil waarskynlik se : vas aan die tou, dus trek dat
die tou styf le, hard trek; vandaar 'n goeie aptyt he.
Die tou (voortou) vat,

d.i. 'n begin maak met 'n ondernemin:~ en so die leiding neem.
Die lbeeld is ontleen aan die leier van die span trekosse.
Die blste touleier sit op die voorbok,

d.i . die wat die meeste aanmerkings maak oor die werk van
ander, is self nie instaat om dit net so goed of 'beter te doen
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nie; eintl. hy wat op die wabak sit, kan maklik aanmerkings
maak oor die leier se werk sonder om dit ibe~er te kan doen.
Blykbaar 'n wysiging van Ndl. de beste stuurlui staan aan w·al.
Touwya

d.i. enigsins vertroud met 'n werk, bedryf of vak; eintl. e.fkomsti.g van 'n os of moontlik ook 'n ander trekdier wat hom
maklik laat inspan omdat hy enigsins daaraan gewend is.
Agter die traliea

bet. in die tronk; :Ndl. achter de tralies.
K-- of betaal
ia die wet van Transvaal

word skertsend gese as iem. 'n duur prys moet betaal vir 'n
e.rtiekel wat hy graag wil of moet he . Die algemeen bekende
gesegde is waarskynlik ontstaan in die eerste jare na die ontdekking van die goudvelde, toe die lewenskoste daar besonder
hoog was tengevolge van gebrekkige vervoermiddele.
In
jongste tyd hoor ek dit nie meer gebruik nie.
Trapaoetjlea (trapauutjiea)

is 'n gelukte Afr. benaming •vir die kameleon; sy ander net so
beeldryke naam is verkleurmannetjie. fan Treezacht (Treedzacht) volgens Ndl. Wdb. VII, 188 reeds 17de-eeus en ook !by
Schonken ;genoem, kon aanleiding gegee het tot die Afr. vorming.
Trap

in die bet. vlug, weggaan, is 'n woord wat eers in die AngloBoeroorlog algemeen ibekend geword het.
Hoog en laag trap

d.i. dronk; gelykbed. deurmekaartrap.
Die gladde trapplea ar,

d.i. op die verkeerde spoor; gese met die oog op die sedelike
lewe; eintl. langs gladde trappe na onder gaan, sedelik daal.
Ou trewwa

is 'n sukkelaar. Vir die toepassing van die blomnaam in hier. die 'Verband is moontlik aanspraaklik die klanlcl>eeld, veral
wanneer die e gerek gespreek word.
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Daar is maar een tree (skrede) tuuen ona en die dood (B),

d.i. ons verkeer gedurig in lewensgevaar. Ontleen aan I Sam.
2·0 :3 waar Dawid teen Jonathan se : " ... er is maar als eene
schrede tusschen mij en tusse'hen den dood." iNdl. het was
maar eene schrede -van den dood (Harreb. II, 261).
Die trein vertrek nie,

dikwels gehoor, moontlik meer indiwidueel; word spottend gese
as iem. oorbodige haas aan die . dag le.
Trekpleister,

fig. gebruik vir heminde, bevat 'n skertsende woordspeling:
trek in die sin van aantrek; vgl. die g elyklbed. daar is aanfrrekkingskrag. Ook 'N dl. trek. pleister niet dieselfde bet.; Fri. hja
het der inJ trekplaster (vrijerij).
Trommeldik;

plat; druk uit dat iem . baie geeet het; so dik soos 'n trommel.
O.K. VIII, 29a: "Pa, as di kerels eendag ·boer, dan kan hulle
sig so trommeldik eet aan ijers.""
lemand tromp·op loop

is in die ibinneland goed bekend.
Met tromp-op loop word
bedoel : die wild 'b aie na,b y kom met die tromp van die geweer, dus skielik op die wild afkom. Uit die jagteFslewe is
die uitdr. tot algemene figuurlike g ebruik oorgegaan nl. iemand dadelik te lyf gaan; ook word tromP-oP in verband met
ander handelinge dikwels gebruik met die bet. : dadelik. Hoewei Afrikaans, moet ons tog die voorvader va n die uitdr. sien
in 17de-eeuse Ndl. iemand de tromp op de borst zett en., iemand
dreigen hem te doden (Ndl. Wdb. III, s8g} :
As Jy geprys wil wees, moet Jy doodgaan; as jy wil sleggemaak
wees, moet jy gaan trou.

Vgl. Ndl. wie gep·r ezen wil zijn, moe•t ster-ven; wie gelaakt wil
w·o rden, moet trouwen.
Trou is nle perde·koop nie,

algemeen. Hd. W eib er nehm en ist k ein Pferdehandel (by De
C. Vro. r6o) .
In die tuig wees,

d.i. m et sy beroepswerk ibesig wees.
Van onderwysers en
skoolkinders wat bulle w erk weer na die vakansie hervat, word
gese : hulle is w eer tn die juk.
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Tuis wees

in 'n vak van wetenskap of in 'n saak lbyv. 'N dl. thuis zijn in
iets; Hd. zu Hause sein in etwas (Schra. B S. 20).
Sy turf sit,

d.i. die saak is misluk, sy twak is nat; algemeen in die Vrystaat. Die beeld was wel 'n vassittende wa of kar, soos in
reentye dikwels gebeur. Vir die figuurlike gebruik van turf
in Ndl. herinner ek egter aan sijn turf is hier te licht (hij kan
hier niets worden) by Bredero, Moortje vs. -762.
Dis pure twak met hom

word vry algemeen gebruik om 'n .p lan of mening van 'n ander
af te keur, of om die minderwaardigheid daarvan aan te dui.
T-wak word hier as iets onbeduidends opgevat .
.lou twak is nat,

d.i. jy is daartoe nie instaat nie, te laat vir een of ander doel,
of ook: 'n slegte figuur slaan. So sal 'n mens van iem. ~
dat sy twak nat is, as hy byv. nie vir hom lbe'hoorlik kan uitdruk in 'n openbare toespraak nie. Nat tabak is geen aardigheid aan om te rook nie. Twak word, veral in die binneland,
taamlik algemeen gebruik 'Vir tabak.
So waar as tweem.-1 twee vier is,

d.i. volkome waar, sonder twyfel.
vier is (C. en V. 2097~.

Zoo zeker als twee en twee

Twisappel

is ·~ geskilpunt. iDie beeld is ontleen aan die Griekse mitologie; kyk Ndl. Wdb. II, r, 551.
Tyd (B).

Daar is__ 'n tyd vir alles of alles het sy tyd, 'n uitdr. wat 'n
mens ter afkeuring besig, as 'n onderwerp te lberde gelbring
word by 'n geleentheid waar dit nie by pas nie, of as 'n saak
wat geen haas het nie op 'n ongelee oomlblik verrig word. Die
uitdr. is ontleen aan Pred. 3 :I : "Alles heeft eenen bestemden
tijd . ... " Van vs. 2 tot vs. 8 word in besonderhede meegedeel vir watter sake daar 'n lbepaalde tyd is. By die ou g'eslag
boor jy ook alles het 'n bestemde tyd. Vgl. Ndl. alles heeft
zijno tijd, maar vlooien vangen niet (\:Velters, 79) .
Geen tyding, goeiQ tyding
s~

'n mens om jouself of ander op te rbeur as daar geen nuus
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kom van vrinde of bloedverwante nie wat siek of in gevaar is;
Ndl. geen tijding, goede ,tijding; Fri. gjin tyn:ge, goe tynge;
Hd. keine Nachricht, gute Nachricht (Wander, 3, 840), en ook
aldaar Eng. no news are good news; Fr. point de nouvelles,
bonnes nouvelles. Ewe goed bekend is geen nuus, goeie nuus
wat nie uit Eng. hoe£ te kom nie.

u.
Uil

bet. 'n gek, iem. wat hom aan die openlbare spot blootstel, soos
die geval dikwels is met die uil as hy hom in die dag vertoon.
By ons bestaan die tradisionele voorstelling ·..-an die uil as tiepe
van wysheid nie.
O.K. IX, Aug. 6a: "Die ou oom ~
t-oen : 'ne, nou moet jij eers fer di lb aas fertel waar kom jij
an di naam fan Tijs Bokkies.' 'Begin di Oubaas alweer,' se
Ou Tij s, 'mar ek is mos di uil fan di plaas'." Vandaar ook
uilskuike.w (Harreb. II, 351).
Uit onder die voila,

d.i. iem. wat deur sy gedrag- of deur opvallende, spotwekkende
kleredrag die voorwerp van spot en skerts word. Ndl. de uil
onder de vogels; een uil onder de kraaien; Hd. wie die Eulen
unter den K riihen; anders uitgedruk reeds in die oudheid :
asinus inter simias; kyk Suringar, 32.
Sooa •n uil op •n kluit

d.i. eensaam, ook verlore in die teenwoordigheid van men~ lby
wie jy jou nie tuis voel nie. Die lbeeld is ontleen aan die eensame uil wat dikwels op 'n kluit of miershoop sit. Harreb. II,
351 : hij staat te kijken als een uil op een kluit.
Uilepleit

is die Afrikaanse vorm van Till Eulenspiegel, Ndl. Uilespiegel
van wie ook hier nog etlike verhale in omloop is; kyk Schonken, 77; O.K. Jaargang IX. Skertsend word van iemand wat
hom dom hou, ges@: Kyk so 'n UilispieiH. Algemeen toegepas op iem. wat deur sy eie skuld baie vyande maak. Uilspieel
(het) ( ge)se: die hele wereld haat my, maar ek maak daarna.
Fri. De ljue meije my net lije, mar ik meitse 't er nei, sei Ulespegel; in Limlburg : zij haten mij, zei de vas, of Uilens-hiegel,
maar ik maak he,t ook er naar (Welters, IIS).
Uilspieel in die maanskyn word dikwels ge~ van iem. wat buitensporig gekleed gaan, of wat wit klere dra op 'n koue dag.
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Uitbak

word fig. toegepas op 'n bedrieer of huigelaar wat rum die
kaak gestel word, of ook op iem·. wat sy populariteit verloor;
Die Brandwag, 15 Sept. 1913, 229b: "·..-roeer of later l'f'Qrd hij
ontmasker o( 'ibak hij uit' so's ons se."'
Op sy uiterste weea

d.i. op sy laaste wees, op die punt om te sterwe; iNdl. lty ltgl
op zijn uite11Ste ( v. Dale).
Uitgeknip

d.i. presies, op 'n haar; vgl. byv. hy is uitgeknip sy pa, hy Jyk
S{M"ekend op sy pa, ook : hy kom presies ooreen in karakter
met sy pa; eintl. na 'n seker model geknip, gevorm wees.
Uitgeteer

d.i. geslepe; eintl. uitgestudeer, deur ervaring geskool.
Uitgeataap

d.i. 'n nugter verstand he, jou nie maklik laat kul nie, geslepe;
Ndl. uitgeslapen.

uitgevreet;

ook uitgeeet; plat vir vo1wasse, byv. 'n uitgevrete vent.
Uithater,

byvoeglik gebruik, 1byv. 'n uithaler jongkereJ d.i. pronkerig,
windmaker; eintl. sy ibeste uithaal. Ndl. dat is een uithaalder
(Harre b. II, 352).
Uitkruip vir ay autker

d.i. op eie lbene staan; bekend in die Perel en westelike Kaapprovinsie, ook in Calvinia. Eintl. uitkruip om te werk vir sy
suiker, 'Vir sy lewensonderhoud, omdat suiker 'n byna onmisbare huishoudelike artiekel is.
·
Uittek

d.i. openbaar word, byv. 'n geheim; Eng. to leak ""'; Ndl.
uitlekken.
Ulttooi

d.i. 'n pak sla gee. Te verklaar uit die ruwe behandeJing wat
die velle ondergaan as hul gelooi word.
Uitoort8

d .i. deur oorleg, bedrewenheid baasraak, iem. se planne verydel. Deur die rpers ook in die Boland bekend geword . .
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Uittrek

fig, gelmiik ·vir geldelike oore1smg by- •n transaksie.
Iem.
kaal uittrek 'beteken dus: hom alles laat betaal wat hy besit.
Cachet, Sewe Duiwels, 159 : "Jij is '' n leugenaar en 'n bedrieger met jou ellendige armbande; tog sal jy jou laaste dubbeltjie
h~, al moet ek vir my heeltemaal uittrek. 1"
Ndl. zijn advokaa.t
heef~ hem uitgekleed (v. Dale).
Hy sal hom uittrek vir 'n ander

bet. baie vrygewig wees, baie oor h~ vir 'n ander; eintl. sy eie
klere uittrek om 'n ander te help. Ook Ndl. kyk uitkleden
(v. Dale).
E•k het niks met hom uit te waai nie,

d.i. ek het niks met hom te doen nie, hou geen omgang
hom nie; Chang., XXIV : ik het mit hom nix uit te waaij'
heeltemal algemeen. Uitwaai lbeteken hier : uitgaan, dus
gang he. Die woord word ook so in Ndl. aangewend hyv.
laten uitwaaien, in de wind lopen (v. Dale).

met
nie;
omzich

v.
In iemand se vaaJwater kom,

d.i. met iem. in botsing kom, iem. in die wiele ry; Ndl. iem.
in het vaarwater zitten . In die Afr. vaalwater moet ons 'n
volksetimologiese vervorming van vaarwater sien. Die beeld
vel"vat in die Ndl. spreekwyse, nl. dat 'n vaartuig gehinder
word wanneer dit in die waterspoor ·v an 'n ander vaartuig kom,
het geen betekenis vir die Afrikaner gehad nie. Veeleer word
by hom gewek die gedagte aan vaal d.i. troebel (water), die
gewone kleur van die Suid~frikaanse rivierwater in die bintielande wat hoofsaaklik te sien is gedurende die tydperk van die
same rreens, vgl. Vaalrivier, Modderrivier. Troebel water versterk die gedagte aan twis, moeilikheid, in teenstelling met
helder water.
vanmelewe se dae

d.i. lank 1g1elede. Daarnaas ook vanslewe. Vanmelewe is eintl.
van my lewe, vanslewe (van sy lewe), d.i. in my (sy) leeftyd,
Ndl. van mijn ( zijn) lev ew. Hieruit ontwikkel in Afr. die
begrip: lank gelede.
Hy kan nle vark vang nie,

ironies-verbloemend ge~ van iein. met krom bene; eintl. : nie
in staat om die vark met sy bene ...-as te druk nie. Dial.-Ndl.
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't is een goeien om biggenJ te 'Vangen (Goeree en OV'erflakkee,
N.T. I4, 25I).
AI sy varkies is nie op hok nte

d.i. nie heeltemal wys nie; algemeen.
'N vark

word gese van 'n liederlike persoon, of van iem. wat vol is
van vuil grappe, of wat 'n onsedelike kwe lei; Ndl. 'Varke:n
ook so gebruik.
vasbrand

fig. gebesig vir : in geldelike moeilikheid verkeer. Dieselfde
betekenis het brand in hy brand 'Van die skuld, vgl. brandarm.
In die samestelling 'Vasbrand skuil ongetwyfeld ook die voorstelling van '' n wa- of karwiel wat vasbrand.
O.K. VIII, I35h: " 'E k moet 'n skikking pet."beer maak binne
dri maande, anders hmnd ons fas:'·'
Yastrap,

d.i. in figJ. sin volhard, die ingenome standpunt nie prysgee nie,
beginseJvas wees; eintl. met die voete vasstaan.
tern. vastrap·

d .i. slaan; eintl. met die voete op die grond vastra.p of vasdruk
sodat die straf maklik kan toegedien word.
Leii vate maak die meeste geraas,

d.i. die wat die minste verstand het, word die meeste gehoor;
Ndl. holle 'Vaten klinken het meest; Eng. empty 'Vessels soun:d
the most; Fr. les tonneaux 'Vides sont ceux qui font le Plus de
b11Uit; Hd. le ere Fiisser machen das meiste Geriiusch (Wander,
I, 93I).
Die swakke vat (B),

d.i. die vrou; so genoem na aanleiding van I Petr. 3 :7 : " ...
aan het vrouwelike rvat, al:s het ·z wakste, eer gevende ... " Vat
in die lbet. liggaam kom ook elders in die Bybel voor, I Tess.
4 :4. Ndl. het z1vakke 'Vat.

o ie

vere maak die voiit

word spottend gese van 'n vrou wat deftig gekleed gaan. Fr.
la belle plume fait le bel oiseau; Eng. fine feathers make fine
birds (Haz. 140~; Hd. die Fed ern mach en den Vogel (Wander,
I, 950). V gl. Ndl. de 'Veren sieren den 'Vogel (Harre b. II, 363).
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Met 'n ander se vera pronk,

d.i. met kennis of werk ·van 'n ander praal of eer 'behaal; Ndl.
Pnmken met een anders 1JerenJ; kyk St. II, 360 waar die oorsprong ontleen word aa,n die bekende Esopiese fa.bel van die
kraai wat met die pou se vere wou pronk. O.K. IV, 2'I7a:
"Want as die korreksi~pen dalk ongenadig sal moet ronddans
in di stuk om dit bruikbaar te krij, soos soms wellig di gefal is
met dergelike stukke, en as mijn naam nou hiir onder staan,
dan mag dese of gene altemit groot fan mij denk, terwijl ek
tog ijgenlik niks meer is ni as 'n eerste klas papbroek, want
dan pronk ek met 'n ander se fere, en so 'n oliekoek wil ek
ni wees ni.''•'
Vel

word gebruik in die bet. eie persoon of famielie. As die siekte
of kwaad lbyv. aan jou 1Jel raak of aan jou 1Jel kom, dan voel
jy dit eers reg. 'N teervoelige of liggeraakte persoon bet 'n
sagte 1Jel. Iemand daarentee wat nie gou aanstoot neem nie,
of nie maklik 'n skimp, vir hom 'bedoel, vat nie, het 'n harde
( dik) vel of ook by oordrywing 'n renoster1Jel. Vgl. Hd. ein
dickes Fell (Wander, r, 979); Ndl. een harde ( dikke) huid.
Vel en been,
ge~ van iem. wat uit 'n lang~ siekbed opstaan, of wat baie
maer is. Vgl. het is 1Jel o1Jer been (Harrdb. II, 366).

lemand op sy vel gee,

d.i. 'n pak sla gee; alg.emeen.
Uit sy vel spring,

d.i. buiten homself raak van blydskap of woede; Ndl. uit zijn
vel springen; Harr~b. II, 366.
Hul velletjies bymekaargooi,

d.i. gaan tr.ou, waarby eintl. albei se besit verenig word. Velletjies (velle) word bier skertsend vir 'besit gelbruik, oorspronklik wei met die gedagte aan die rol wat diervelle by die Boesman en ander inlboorlinge speel.
Ole veld vee
lbet. hardloop; Vaugh. Ou H., 52: " ... en hij vee die veld
met hom.'''
In lemand se veld weie

d.i. in die besigheidslewe byv. 'n ander se klandiesie probeer
afrokkel, of lby ander vorme 'Van kompetiesie 'buiten die natuur-
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like grense van jou werksaamheid tree, of ook op 'n ander se
gelbied (van wetenskap byv.~ werksaam wees, of eindelik by
vryery wedywer. Vgl. sinoniem: onder iem. se duiwe skiet.
Ndl. onder iemands duiven schieten.
Veld wen

beteken vooruitgaan, invloed of gesag1
winnen.

uitJbrei;

Ndl.

veld

Vergalgste (vergalate)

bet. ellendig, Yerwens, goed vir die galg alleen. O.K. X, Julie
bl. 9 : "Jou vergalgste teef, wat het jij met hom te doen ?"'
O.K. III, ro2: "Miet eens kom daar 'n fergalste ysterfark naby
die wa'e ferbij.'' Vir dergelike vorminge vergelyk afgedanks.te , vervlakste, vervloekste; r 7de-eeuse Ndl. verhangste, verbrangste, verbranst lief. Uit die laaste voorbeeld blyk duidelik 'n oorspronklike superlatief onder sterk affek uitgespreek;
so 'n vorm kon dan die voorbeeld word vir die ander woorde.
Dit verklaar die s van A·fr. verbrands, vervloeks, ens.
Deur •n vergrootglaa kyk,

d.i. 'n saak erger voorstel as dit werklik is, ook: fyn oplet met
die 'bedoeling1 om die g eringste foutjie te ontdek. Hamfu. lip.
LXXXIV: hij kijkt door een vergrootglas.
Tot verhaal kom

bet. na krankheid of uitputting jou kragte terugkry. Ndl. op
zijn verhaal komen. Verhaal in die bet. herstel, herkryging
van krag is reeds Mnl. (Mnl . Wdb. VIII, 1787, 1788). De
sieke man kan op sijw verhaal niet koomen (Winschooten by
Harretb. III, 349); tot gheen verhaal hy comen can (De Brune
by Harreb. III, 349).
Waar Jy mee verkeer, word Jy mee gelier (beameer),

d.i. deur vertroulike omgang met m inderwaardige en ongewenste .p ersone word jy ,b elaster. N dl. waar men me de verkeert, wordt men mede geeerd; reeds by Cats (I.Boshoff, rr6};
Hd . mit wem man verkehrt, so wird man geehrt (Wander, 4,
rss6).
verleil weea met

'n saak of jou eie persoon, nie weet hoe om jou uit die moeilike
posiesie (in ''n geselskap •byv .) te red nie; Ndl. hij was met
zijn persoon, met zijn figuur v erlegen (v. Dale) . Ook hy maak
hom verlee; Ndl. zich verlegen maken.
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verleii wees oor

d.i. lbehoefte he aan; Ndl. 'l!erlegen om .
.Jou nie laat vermaak van iemand nie,

d.i. nie verlee wees oor iem. nie, sonder iem. kan klaar kom.
Vaste wendinge soos hy ( ek) laat hom (my) nie 'Vermaak nie,
hy wil ons 'l!ermaak, ens. is wei op Afrikaanse bodem ontstaan
en algemeen gewol'd, hoewel oorerwing van hierdie of 'n verwante bet. van 'l!ermaak nie uitgesluit is nie (kyk his. 48). 'N
selfstandige ontwikkeling van 'Vermaak=amuseer oor 'n tussentrap vir die gek hou tot hierdie 'bet. is moontlik. !Alg~
meen is ook vermakerig d.i. tergagtig, veral gese van kinders
wat die geneigdheid het om by die minste aanleiding 'n speletjie te bederwe deur nie meer mee te wil speel nie; ook vermakerighid.
Ek is nie vermaak ae kind nie,

d.i. laat my nie vermaak nie; verpersoonliking van die begrip
onder bygedagte aan die famielienaam.
Versigtigheid is die moeder van die (der) wyaheid;

ooie ou spreuk; kyk St. II, 419.
Loop In jou verstand I

d.i. loop na die hoenders, duiwe1, ens .
.Jou verstand I

ge'besig as uitdr. van veragting, ongeveer sinoniem met wat
weet jy? Kyk biesiespol.
Sy vet sal braai,

goed bekend 'Vir : sy gemeenheid sal aan die lig kom ( soos vet
van vleis wat gebraai word).
Die vet van die aarde (B),

d .i. rykdom, weelde; rvgl. Gen. 2'7 :28, 39· Ndl. het vette der
aarde (v. Dale).
So waar as vet,

alledaagse tbevestigingsvorm; Eng. as sure as fate .
Vetsak,

gese van 'n lbesonder vet en lywige kind, ook volwasse persoon. Ndl. vetzak.
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My vingers (hande) jeuk,

d.i. ek het ,g root Ius om iets te doen; Ndl. de vingers jeuken
mij; Harreb. II, 381 .
Die vingers verbrand

bet. in moeilikheid raak deur inmenging in 'n ander se sake.
Ndl. de vingers verbranden; Hd. er wird sick die Finger daran
verbrennen; (Wander, r, 1022} .
.
Nie •n vinger verroer nle,

d.i. niks doen om 'n saak vooruit te help nie; eintl. nie die
minste heweging maak nie; wysiging van Ndl . geen vin ver1"oeren, reeds Tuinm. I, 288.
Gee hom die vinger (pinkie), dan neem hy die hand,

d.i. 8$ jy iem. 'n weldaad bewys, dan vind hy daar aanleiding
in om nog meer te vra, om misbruik te maak van die vrindskap,
ook om te intiem te word. Ndl. geeft men hem de vinger, dan
neemt hij de gehele hand; reeds 17de-eeus (St. II, 386); Fri.
as men sokke ljue de lytse finger jout, nimme· se de hele ha,n.
Hd. wenn man (!im einn Finger beut, wil er die faust gar haben
(Wander, r, 1019 ).
lemand om sy vlnger draai,

d.i. iem. in sy mag he sodat hy alles uitvoer wat verlang word;
eint( net so ~gedwee soos 'n draad gare of doekie wat om die
vinger gedraai word. Ndl. hij laat zich om een v(nger winden; Harreb. II, 3<81 : hij kan hem om zijn viwger winden, al
r7de-eeus. Eng. to twist a person round one's finger.
lemand op sy vingers tik,

d .i. iem. berispe. 'Ndl. iemand op de vingers tikk en (v. Dale);
An twerps : iemamd op zijn kneukels tikk en (C. en V. 384~.
Jy kan dit op jou tien vingers aftel,

d.i. dit is ''n doodeenvoudige saak, die uitslag is maklik te bereken, daar is geen twyfel aan nie; Hd. man kann es anJ den
Fingern abziihlerz. (Wander, r, 1023), en ald. Ndl. men kan he.t
vooruit op de vingers wel natellen (Harreb. II, 382); .St. II, ·
389.
Die vingefiS aflek,

d.i. kos baie lekker vind, ook toegepas op ander sake; Ndl. de
vingers aflikken!; kyk De C., Gebr., r2r; C. en V. 1377; Hd.
die Finger lee ken bis an den .Ellewbogen (Wander, r, 1020).
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Lang vingers hi,

d.i. die neiging he om te steel; eintlik die vingers te ver uitsteek om iets van 'n ander te neem; Ndl. lange 'Vingers hebben;
Hd. lange Finger haben.
Deur die vingers sien,

d.i. 'n oortredin.g toelaat, nie inagneem nie; eintl. die hand
TOOr oe hou; Ndl. door de 'Vingers zien; Hd . durch die Finger
sehett (Wander, r, ro21). M. Brink, B'erouw komt meestal te
laat, 12, IJ. Eng. to laok thraugh one's fingers (Hazlitt, 439).
Vingeralleen,

d.i. heeltemal alleen; eintl. so aileen soos 'n vinger wat uitgesteek word, terwyl die ander ingetrek is.
Dr. O'Kulis,
Eselska.kebeen, 55 : " ... vinger aileen in die veld.~'
Eerste vioot speet,
d.i. die meeste te ~ he, die toon aang ee, omdat die eerste viool
duideliker hoorbaar is as die ander. Ndl. de eerste 'Viool spelen; Hd. die erste Violine spielen (Wander, 4, I643); Eng. ta
fJltty first fiddle . Von Wiellig h, Jakob Platjie, so: " ... tog
het lty laasgenoemde altyd die eerste •viool laat speel."
Twede viool speel,

d.i. •.' ondergeskikte plek inneem; Ndl. de tu•eede 'Viool spelen;
Ettg. tt1 Play second fiddle.
VIs nog vtees,

d.i. nie .p arty kies nie, nie beginselvas wees nie; Ndl. 'Vis noch
vlees; Hd. er ist weder Fisch noch Fleisch (Wander, I, I039).
Reeds I6de-eeus (St. 1•1, 39I) .
Suip sooa •n vis,

d.i. baie sterke-drank gebruik; die uitdr. berus op die verkeerde
veronderstelling dat 'n vis ;baie water drink; algemeen.
Soos 'n vis in die water,

d.i. ny, in sy element; Ndl. le7Jen als een 'Vis in het
Dale); Hd. er ist wie der Fisch im Wasser (Wander,
Op droii grond vis,
d.i. nie sla.ag in sy pogin.g om 'n geheim te wete te
moontlik ontleen aan Eng. to fish on dry graund.
er fischt auf dem Trocknen (Wander, I, I04I) ,.

water (v.
I, I039).
kom nie;
Vgl. Hd.

345
Die vis wil nie byt nie,

d.i. dit gaan nie op nie, 'n wenk of toepassing word nie inaggeneem nie; Eng. the fish will not bite.
Sit en visvang,

skertsend van iem. wat baie vaak het, en kort-kort met sy hoof
knik. :Algemeen.
Vlees en bloed (B),

d.i. die Iiggaamlike mens, en by oordrag die sinlike natuur.
vgl. Mat. I6 : I7j I Cor. IS :so; Gal. I : I6; Ef. 6 : I2.
Verlang na die vleespotte van E.glpte (B),

d.i. terugverlang na 'n beter toestand; 'n sinspeling op die
Israeliete in die woestyn wat die Egiptiese onderdrukking verkies het bo die rondswerwing; Ex. I6 : 3. Ndl. de vleespottew
van Egypte (v. Dale}; Hd. sich nach den Fleischtopfen Agyptens sehnen (Borchardt, ISI} .
Vleis (wil) braai voor JY die bok skiet,

iets as 'n sekerheid beskou, waar...-an die verwesenliking maklik
kan uitbly. Bekend in noordelike Kaapprovinsie en suidelike
Vrystaat (Cradock, Philippolis, Wepener). Dit is 'n suiwer
Air. ibeeld. Eng. don't count your chickens before they are
hatched; Ndl. hij telt zijn kiekens, eer de eiers gelegd ( gekipt)
zijn (Harreb. I, rn}.
Vlerk sleep,

d.i . vry, die guns van 'n meisie pr01beer wen; skertsend geibruik en ontleen aan die gewoonte van die haan om sy vlerk
op die grond te sleep as hy die hen wil behaag. Vgl. De C.
Vro. I33 : Hy laat zijn vleugel sleepen. Hare zwing (vlerk)
sleepte. (Hy (zy) toont door zijne (hare) manieren verliefd
te zijn) .
O.K. IX, April, 13b: "Mar moeni glo dat jij 'n kans krij om
flerk te strijk ni.''' Von Wielligh, Staan jou man, 86: "Nou
begryp ons ook waarom hy nou hier by Org Dapperman is net
om vlerk by die twee ryk Grahamstadse noientjies te sleep."
In Afrikaans is die uitdr. baie algemeen; die Nederlandse soos
lby De Cock opgegee, is 'blykbaar alleen lokaal.
Sy vlerke hang,

d.i. terneergedruk wees; die beeld is ontleen aan pluimvee of
voels wat die vlerke laat hang in geval van siekte. Ndl. hij
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laat de vlerken hang en (Harreb. II, 390); Hd. er liisst die
FlUgel hiingen (Wander, r, 108>2).
Hoiir vlie as sy vlerke lank is,
ook net : hy wll te hoog vlie,

d.i. weelderiger lewe as sy middele toelaat; Harreb. II, 390 :
hij 1.11il hooger 'Vliegen dan zijn vlerken dragen kunnen; Hd .
man muss nicht hoher fliegen, als einen die Federn tragen
(Wander, r, ro6g) .
Sy vlerke is geknlp,

d.i. sy mag is ;g:eibreek . Algemeen. Ndl. zijne vleugels zijn
uitge,trokken (of : gekort). Harreb. II, 391; Tuinm. II, roo.
Hd. Einem di e Flilgel stutzen (beschneiden), Wander, r, 1082;
Eng. to clip a:we's wings . Vgl. :Suringar, 399.
Hy sal nie 'n vlieg kwaad doen nle,

gese van, 'n goedgeaarde mens; baie bekend.
Twee vlieii in een klap,

d.i . twee resultate ibehaal met een daad. Ndl. twee vliegen in
een klap (slag) vangen; Hd. Z'Wei Fliegen mit -einer Klappe ( einem Streich todt-) schlagen (Wander, 1, ro6g}; Eng. kill two
birds with one stone. M. Brink, Bi'j die tarudedok.t er, 6 In die
17de eeu : twee vliegen1 met een lap; 18de eeu : twee vliegen
met een klap (St. II, 399-400) .
'N vlieg wat in die karringmelk geval het

word skertsend gese van iem. wat spierwit klere aanhet.
Soos •n hand vol vlieii,

d.i. onseker. Harreb. II, 391 : het is zoo zeker als een hand
vol vliegen; Joos, 717 : dat is een handvol vliegen. Tuinm.
I, 131.
D•it lyk of •n vlieg oor sy neus geloop het,

d.i. in 'n slegte bui wees; algemeen.
Hy vang vlieii,

skertsend gese van iem. wat onbewus die mond wyd oophou.
Zijn bakhuils zal vliegen vangen by Tuinman, I, 245 en Winschoaten (Ha rreb. I, 28) bet te doen met 'n vuil gesig.
'N vlleg in die salf (B),

d.i. 'n onaangenaamheid by 'n verrigting of saak wat anders
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glad sou afgeloop het; gewoonlik die teenwoordigheid van 'n
ongewenste persoon. Harreb. II, 391 : de doode vliegen bedervem de goede zalf; Pred. ro, I : "Eene doode vlieg doet de zalf
des apothekers stinken." Verder in verskeie tale.
Hulle is voila van een soort vere,

d.i. hulle ,p as by mekaar weens ooreenkoms in aard of karakter.
Eng. birds of a feather flock together; Ndl. het zijn vogels van
enerlei veren (v. Dale}; Hd. es sind Vogel V'o:tU einerlei Federn
(Wander, 4, r67o).
Soos 'n voiil op 'n ta.k,

baie >bekende vergelyking, met die bet. sander huis en beslommering, sonder vaste hetrekking, aileen in die wereld, vreemd.
Reitz, Oorlogs en andere gedichten, 37 : "Zo's 'n vogel op 'n
takkie." Joos, 7'2 0: dat is een vog.el op 'ne.w tak, dat is iemand op wien ge geenen staat kunt maken, een knecht, b.v.,
die verhuizen kan, als hij wil. Hd. er is wie ein Vogel auf
dem Baume (Dach e) (Wander, 4, r66<)).
Solank die voiil vlie, kan jy hom skiet,

skertsend toegepas op 'n verloofde meisie met die bedoeling
dat daardeur 'n derde party nog nie verhinderd is om by haar
aan te le nie. Algemeen.
Ek het die voeltJie al vantevore (meer) hoor fluit,

d.i . die nuus (praatjie) het ek al gehoor. Ndl. ik heb zulke
vogeltjes wel meer hooren zingen (Harreb. II, 4ora); Hd.
solche vogel habe ich schonJ mehr singen horen (Wander, 4,
r67r). Vgl. dat deuntje heb ik meer hooren spelen (Harreb.
II, XX·V III); •E ng. a little bird told me (Hyam. 46}.
dou voetl

heel gebruiklike eufemistiese skelwoord, in
ge'besig.

vri~ndelike

toon

Oor sy eie voete val,

gese van 'n lomp mens of dier; Hd. iiber die eigenen Fusse
fallen (Wander, r, 1307); !Ndd. he follt over sin egen Fate
(Eckart).
Geen rus vir die hoi van sy voet nie (B)

word meesal gese van 'n lewendig e, woelige kind, ook van 'n
onrustige mens; ontleen aan Gen. 8 :9 waar sprake is van die
duif wat deur Noag uitgestuur is. V gl. die woorde : "inaar de
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duif vond geene rust voor bet hol van haren voet." Harrel>.
I , 315 : hij kan g een rust 11inden 11oor het hol 11an zijnen -voet.
-lets kry voete,

d.i . iets verdwyn, word gesteel; Fri. dat het foetten krige.
Die beste voet voorslt,

d .i. jou so aangenaam en fatsoenlik moontlik voordoen; Ndl.
mjn beste beJentje 1JOMzetten; Fri. It bes.te fo etsje moat foar;
Eng. to put one's best foot foremost (Hyam. I49) .
Hy het met die verkeerde voet ult die bed geklim,

algemeen vir iemand in 'n slegte humeur; Ndl. hij is met zijn
linker been (het 11erkeerde been) uit bed gestapt (Harreib.; V.
Dale); Leopold, r, 149; Hd. er ist mit dem lin ken Fuss zuerst
aufgestanden (Wander, r, 1304). De Cock (Volksgel. 2r2)
bring dit in verl>and met volksgeloof; Eng. to get out of bed
the wrong side (with the left foot or leg for emos t) (Hyam.
39).
Sy voete in die wind slaan,

d.i. hardloop; gehoor in die Perel.
VoetJie vir voetjie,

d .i . l>aie langsaam; N dl. 11oetje 11oor 11oetje lop en (V. Dale).
Voetjie·voetjie speel,

skertsend geil>esig vir geheime gesprek onder
met aanraking van mekaar se voete.

die tafel deur

Witvoetjle soek,

d.i. iemand se guns probeer verkry . Vgl. Ndl. een wit 11oetje
hebb en bij iemand. Stoett, II, 413 merk hierby aan : "eene
uitdrukking, die sedert de r6de eeuw bij ons l>ekend is ge-weest en haar ontstaan te danken heeft aan de vroegere ge-woonte, dat paarden met vier witte voeten tolvry waren.''' Ook
Ndl. Kyk Wander, r, 1307.
Hy is nes 'n volstruis, waar hy kom daar is hy tuis,

gese van iemand wat hom maklik skik na omstandighede. Die
volstruis is nie juis hiervoor bekend nie, veel meer is 11olstruis
hier ingelas om die rym, wat 'n wysiging sou wees van 'n
soortgelyke reeds in die 17de eeu voorkomende uitdrukking:,
vgl. Moerkerken, 418: je slacht de schiltpad, je bent 01Jer al t'
huys .
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Uit iemand ae vonke bly,

d.i. jou nie hlootstel aan aanranding of belediging nie; ook uit
die vonke bly, jou nie in gevaa.r stel nie. Waar vonke is, is gevaar, e~ by oordrag word vonke toegepas op iemand wat kwaad
is, :vgl. Hd. ek gibt Funken (Wander, 1, 1271~; Ndl. hij geeft
vonk (Tuinm. f, 291) gese >an iemand wat dreigende taal
gebruik.
Voor op die wa,

taamlik algemeen, ook Vrystaats; van enig iets voortrefliks, of
van iemand wat uitmunt, gese, en hy uitbreiding van iemand
wat die aandag trek, eienaardig of vrypostige maniere het,
dus ook in ongunstige sin. Ook ellipties gebruik lbyv. hy is
'1!001.

Voorbok,

d.i. die leier, gewoonlik !\Tan kwajongens; die voorbok van die
veetrop ,b etree dikwels ongeoorloofde grond.
Voorgestoelte
(kyk sinagoge).
lemand voorhaak,

d.i. iemand uit 'n moeilikheid help, geld ,-oorskiet; in primere ibetekenis : '~ span osse voorhaak om die wa uit die vasvalplek te help; deur die land bekend .
voorland

kom :voor in uitdrukkinge soos dood is jou vo01:land, bankrot
is jou voorland, ens. "'Bene in zee uitstekende punt lands of
den hoek, waarop een vaartuig aanhoudt. Vandaar dat men
van het eene of andere zegt dat het iemands voorland is, wanneer hij op zoo iets, uit hoofde van zijn omstandigheden rekenen moet, of het er naar maakt, dat hij ertoe zal vervallen
of komen.''' (van Eijk by St. II, 418); r7de-eeus. Koningin van
Skeba, 78 : "Jij kan daarop reken, verdwaal is jou voorland."
Soos •n voor8lag wees,

d.i. haastig, vinnig in al sy late en doen; heel bekend.
Bruggen, Op Veld en Rande :bls. 13.

Van

'N noot rek 8008 'n voorslqriempie,

skertsend gese :van iemand wat langdraderig sing; taamlik algemeen in die binneland.
Moenie voorspooksel8 maak nie,

gese as iemand twyfelagtig is of 'n onderneming sal geluk, of
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vrees dat iets nie volgens wens sal. gebeur nie. In die I7deeeuse Nederlimds kom die uitdrukking voor in die lbetekenis
slegte voorteken, onheilspellende orakelspreuk; vgl. Vondel,
Salmoneus vs. 955; Samson, vss. I367, I370; Adam in Ballingschap vs. I224. Die Afrikaanse uitdrukking word dikwels ook
skertsend ,g ebesig in die betekenis goeie voo1teken, soos byv.
in die volgende geval. :As vier jong mense toevallig 'n kruis
vorm .met die uitgestoke arms by die groet, dan is dit 'n teken
dat een van hulle binnekort gaan trou~ Dan word g~ : moenie
'Voorspooksels maak nie. Francken, Susanna Reyniers, 57:
Jij 't amper mij aptijt weggeneem met jou gepraat oor die
galg. 'n Mens---al is hij 'n dief of wat ook, moenie voorspooksels maak nie;" von Wielligh, Jakob Platjie, 5 : "moenie
hier al . . -oorspooksels van die tronk wil maak nie."
Vra is vry, maar weier daarby,

word skertsend gese vir iemand wat om 'n guns kom vra; vgl.
Fri. freegje.n s.tiet frij en 't wegerjen stiet er by; Fr. a beau
demawdeu.r, beau refuseur; het vragen s.taat 'Vrij, maar 't weigerew staat er bij (Tuinm. 2, 62); Fragen steiht fre (Wander,
I, I095); Joos, 724. Reeds I7de-eeus (St. II, 422).
Vrede, vrede, en geen gevaar I (B),

Die woorde word by wyse van afkeuring in die mond gese van
die onverskillige of flouhartige wat op kritieke tydstippe versuim om handelend op te tree. Die woorde : "Vrede, vrede !
doch daar is ,g een vrede," kom voor in Jer. i6 : 14; r8: II. Die
profeet protesteer kragtig teen die in-slaap-sussende geroep :
Vrede, vrede! Ook Esegiel tree op teen die leuenprofete wat
vrede -.oorspel waar geen vr-ede is nie; vgl. ,E seg. 13 : ro :
":Daarom, ja daarom, dat zij mijn !Volk verleiden, zeggende:
Vrede! daar ,geen vrede is;''' Eseg. 13 :16.
Ole vrese des Haren is die beginsel der wysheid (B,

ontleen aan Ps. III: ro. Vgl. 'Spr. rs: 33 : "De vreeze des
Heeren is de tucht der wijsheid." Zeeman, 69.
Vriend, gaan hOi!r op (B)

word af en toe skertsend gese vir iemand wat uit ibeskeidenheid by 'n openbare •b yf.enkoms 'n: plek in die agtergestoelte
inneem, hoewel hy aanspraak het op 'n beter plek. In Lukas
14: 7-II word die :ge1ykenis van Jesus omtrent die selfverheffing meegedeel, en die beskeidenheid en nederigheid ge~ys. Vgl. vs. ro: "Maar wanner gij genood zult zijn, ga
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heen en zet u in de laatste plaats; opdat, wanneer hij komt,
die u genood heeft, hij tot u zegge : Vriend ! ga boger op''.
Sl my wie jou vriende is, en ek sal Jou sl wie Jy is,

d.i. ''n mens word 'beoordeel na die persone met wie jy omgaan.
Waarskynlik uit Eng. tell me who your friends are, and I
shall tell you who you are; vgl. egter Ndl. zeg mij, met wien
gij leeft, en ik zal u zeggen, hoe gij leeft (Harr€'b. III, 86).
Daarnaas gebruiklik : jy k en iemand aan sy vriewde; Ndl. men
kent den man aan zijn vrienden (Harreb. II, 413); Hd. sage
mir, mit w•em du umgehst, so sage ich dir, wer du bist; gedeeltelik reeds Grieks, Biichm. 351.
'N vriend in nood;

Ndl. een vriend iw nood; Hd. ein Freund in der N oth, ist ein
Freund in der That (im Tod) (Wander, r, rr78). \By Cats:
vri'enden in der noot vier-en-twintigh in een loot (St. II, 423).
Vroeg opstaan.

Iemand wat vroeg opstaan, is smorens nie slaperig nie, dus
nugter en by oororag: geslepe. Vandaar dat die uitdrukking:
as jy met hom wil uitgaan, moet jy vro_eg oP·s.taan wil se dat
jy met skerp verstand te werk moet gaan as jy met die persoon wil handel. Van so 'n geslepe persoon word dikwels ge.
se: hy het vroeg opgestaan. Minder algemeen. Ndl. Wdb . XI,
r24r, waar dit net so gebruik word; Hd. fruh (fruher) aufstehen (IBiichm. 43) waar Bybelse ontlening aangeneem word.
Na vrolikheid kom olikheid,

d.i. na vr·e ugde kom droefheid, na vreugdervolle opwinding
kom die terugslag; gewoonlik gese '\·an luidrugtige kinders.
Olik beteken in Afrikaans onwel, siek. In hierdie betekenis
reeds :b y Kil. (Ndl. Wdb. XI, ro). Oor die afleiding van olik,
wat onseker is, kyk Franck-V. Wijk i.v.
Vroueraad Is goeie raad,

welbekende spreuk wat in Ndl. met ongnmstige byvoeging in
verskillende vorme bestaan : wijvenraad goede raad, van
twaalf goede wijven, dertien kw aad; vrouwenraad en boekweitenzaad lukt zelde.w, maar als het lukt, lukt het dubbe·l (De
C., Vro .. , 35}. Hd. Weiberrath ist kleiner Rath; doch folg'
ihm es is.t jeiner Rath (Wander, 5, 73). Vgl. vroueraad en
Kaapse brandewyn is goed; maar Pas op, gebruik van albei
nie te veel nie (Die Huisgenoot_, Junie 1922, bls. II4).
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Van die verbode vrug (boom) eet

word toegepas op onsedelike gedrag; Gen. 3 :1-6. Zeeman,
475· Hd. die verbotene Fr-ucht (Biichm. 2).
'N mens kan nie vuis maak sonder hand nie,

d.i. jy ka,n nie doen wat onmoontlik is nie, om 'n sterk hou.
ding in te neem, moet jy die nodige middele he (dikwels gebruik met die oog op finansiele onmermoe); Fri. as jij gjin han
ha kinn' jij gjin just meitse. V gl. Ndl. steek eens een vuist
op, als je geen hand hebt. Wander, r, 946: mach e Fus.t, wenn
d' keini Finger hest. Vgl. Latyn si,we pennis volare (Suringar, 397).
Hy weet hoe die vurk in die steel steek

d.i . hy weet aldie omstandighede in verband met 'n saak; Ndl.
hij w-eet hoe de vork in de steel zit; Fri. ik moat ris witte ho 't
de foarke yn 'e stalle sit. Reeds 17de-eeus (St. II, 420).
Vir iemand deur die vuur loop,

d.i. uit liefde tot of toewyding aan iem. vir jou in gevaar stel,
alles. vir 'n ander doen. Die uitdrukking is, volgens Schrader,
B S, 28, nie ontleen aan die vuurproef nie. Vuur is hier alleen
die beeld ·v an gevaar. Ndl. voo11 iem. door het 'VUUr lopen.
Hd. fur einen durchs Feuer gehen (Wander, I, 1007); 17deeeus (St. ll, 428).
Tussen twee vure sit,

d .i. tussen twee moeilikhede of gevare wees, sodat 'n mens nie
weet watter kant om te kies nie; Ndl. tusesn twee vuren zitten;
Hd . zwischen zwei Feuer geraten; Eng. to be between tw·o fires.
vuur spuug op iemand,

d .i. baie kwaad wees. Die beeld is sonder twyfel ontleen aan
die talryke verhale van drake en soortgelyke monsters waarvan
gese word dat hulle vuur en vlamme spuug as hulle woedend
word. Vgl. Ndl. vuur en vlammen spuwen; Hd. Feuer und
Flammen sPeien. 'A lgemeen in die 17de eeu, en ook vroeer
bekend (St. II, 427).
Naaste by die vuur sit,

d.i. die meeste ·v oordeel trek, meer as die wat verderaf sit, en
dus meer aan die koue blootgesteld is. Vgl. Ndl. die 't dichst
bij 't vuur zit, warmt zich 't best; St. II, 427. Hd . wer dem Feuer am niichsten ist, wiirmt sich am beste:rv (Wander, 1,
1003).
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vuur en vlam wees (vir •n saak),

d.i. veel geesdrif vir 'n saak aan die dag le. Vuur is die beeld
van bedrywigheid, ywer, hartstog. Vandaar 'n 'Vurige perd,
vurige liefde, ens. 'N v'u urslag (van 'n mens) is iemand wat
gou is van beweging of by die werk. Voor dertig jaar was die
vuurslag en tonteldoos nog veel in gebruik in S.A. Hd. Feuer
und Flamme fur etwas sei.w. Vgl. Dijkstra, r, 3'00: Hja binn11
fj1lr en flam, ve11bitterde vijanden, ... sander fj1lr en flam,
zonder energie.
'N kooltjle vuur kom haal,

d.i. haastige besoek afle.
Die uitdrukking herinner aan die
tyd toe die vuurhoutjie nog nie gebruiklik was nie. Onder
die arm kleurlinge g ebeur dit !Vandag nog dat vuurkole van een
buisie na die ander gedra word. In Vlaandere beet dit om 11
koolke vier gaan (Loquela, 289'~. Vgl. gy komt om een kooltje vuur (Tuinm . r, 369). En of 'e11 ee"n buurwijf quam om
een kooltje vier? (Hooft, Warenar) . Ndd. et betjen Fur bf
enem haZen (Eckart).
Bo my vuurmaakplek,

d.i . meer as wat ek kan doen of begryp. Die uitdrukking word
in allerlei verband gebruik, byv. as iets te duur is, dan heet
dit : dis bo my 'VUurmaakplek; suiwer Afrikaanse uitdr. Du
Toit, Ons Taal, Junie rgo8 merk hienby aan: "denkelik af~
komstig uit di slawetijd, toen di 'drosters' of weggeloopte slawe in di hoogste en ontoegankelikste berge en krause bulle
skuilplekke had en waargeneem werd an bulle fuurtjies wat
hulle saans maak, mar so hoog dat dit obuiten berijk waJP
Hierdie verklaring is minder aanneemlik omdat die basis van
vergelyking nie die vuurmaakplek van die drosters is nie maar
die eie, wat nie op 'n bepaalde, vaste plek in die berg was nie.
By vasstelling van die plek van die drostervuur sou bepaalde
lokaliteitsaanduiding meer doeltreffend en natuurlik gewee~
het. Liewer moet ons hier dink aan reis en trek die !binneland
in, oor heuwels en berge. Die uitspanplek of staanplek wo!'d
dan die vuurmaakplek. Gaan die reis bergopwaarts (hyv. die
Hexdvierberge op~, dan sou die een vir die ander se waar by
vanaand gaan staan. As dit te ver lyk, dan kan die antwoord
wees: dis bo my vuurmaakplek, dit is hoer, verder as die plek
waar ek sal gaan staan, vuurmaak. Hie variasie dis anderkan#
my uitspanplek gee krag aan die •v erklaring. Die uitdrukking
is van die Boland uit oor S.tA. versprei.
O.K. X, Des., 6: "Wolf doen sijn uiterste bes, mar fliig was
bo sijn vuurmaakplek en hij kom af soos 'n vuurpijl. . . . ,
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Reitz, Oorlogs en andere gedichten., 53 :
"Maar hoe ik ook mijn mond mag rek,
Te zing is bOo mijn vuurmaakplek."
Die oudste skri.ftelike gelbruik my hekend is in die Z .A. Tijdschrift van \Nov. r882 bls. 209.
'N baie gebmiklike variasie is bo my jakkals (jakkals as sinnebeeld van verstand) wat tenminste 'n paar ,geslagte oud is, vgl.
E.A. Tijdschrift Aug. r882 'bls. 25: "En met eens gaf hij hem
een kort rverhaal van bet ., ·oorgevallene, er bijvoegende dat het
denkelijk ook hoven, zijn jakhals zou zijn."
Vyeblaar (B).

Dit is maar 'n vy eblaar beteken dit is maar 'n verontskuldiging,
voorwendsel. Volgens Gen. 3 : 7 het Adam en Eva vyeboomblare gebruik om hul naaktheid te ibedek. V gl. hy hou die
vyeblaar voor; Ndl. hij z.oekt vygebladen. (Laur. 33); Harreb.
II, 379; Hd. Feigen.blatt (Biichm . 3) . Die figuurlike gebruik
ve.n 11ijgeblad is reeds r6de-eeus (Zeem. 469).

w.
Die waarheid wil nie gese wees nie,

d.i . deur ronduit die waarheid te se, word jy gehaat. Vgl. Fri.
de wierheid het in skil lud (de waarheid heeft een schel geluid) . Ndl. de waarheid 1vil niet altijd gezegd zijn, reeds I7deeeus (Harrelb. II, 431).
om die waarheid te all, moet ek lieg

is 'n uiters gebruiklike, komiese wending vir: ek weet dit nie.
lemand van die wal in die sloot help,

d .i. iemand uit 'n ongunstige posiesie in 'n nog ongunstiger
posiesie bring, in nog groter moeilikhede dompel; Ndl. iemand
114M de wa.l in de sloot helpen; 17de-eeus (kyk St. II, 437).
Warm,

onder invloed van sterke-drank (so ook Ndl. Harreb. II, 436);
verder : kwaad, driftig ('\gl. v. Dale).
Hy kom nie warm by die water nle,
ge~

van 'n stadige, minder ywerige persoon.
diere kom natuurlik warm by die water.

Ywerige trek-

Ole kop (hoof) bo water hou,

d .i. teen geldelike, · maatska.plike of politieke ondergang gered
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word. Water is bier sinnebeeld van gevaar. Ndl. bo-ven water zijn, het hoofd bo-ven (water) houden,• Hd. das Wasser
steht mir bis an den Hals; Eng, to keep one's head abo-ve water.
Stille water, diepe grond,
Onder loop die duiwel(s) rond.

Die uitdrukking word gewoonlik in ligte skerts toegepas op
iemand wat hom in geselskap stil en beskeie gedra; wei heel
selde in meer emstige sin op iemand wat stil is en minder
goeie inlbors het. Vir .Ndl. stille waters hebben diepe granden is daar paralleluitdrukkinge in verskeie Europese tale aan
te wys; 16de-eeus (;St . II, 447). Die uitbreiding onder loop die
duiwels 11ond is A'frikaans.
Waternat, watersopnat,

algemeen bekende uitdrukking met versterkende krag.
Gods water oor Gods akker laat loop,

d.i. sake oorlaat aan die loop van omstandighede. Taamlik
bekend. Ndl. Gods water o-ver Gods akker later lopen.
wawyd oop

d.i. baie wyd oop; byv. 'n deur of iemand se mond staan wawyd oop, by wyse van oordrywing gese; eintl. so wyd dat 'n
wa daar kan deur; Ndl. u•agewijd opew.
Jy weet wat Jy het, maar jy weet nie wat jy kry nie.

Een van die uitdrukkinge wat tot versigtigheid maan. Dit wil
se : voor jy 'n '\·erandering maak, moet jy eers deeglik al die
moontlike gevolge bereken. Algemeen.
Ndd . ik wet, wat ik hebb e, man nich, wat ik wee., kriege
(Old~nburg} (rE ckart).
Die wl!reld is •n pypkaneel,
suig daaraan en kry sy deal.

~lk

Dit is 'n skertsende variant van die wereld is 'n speeltoneel,
elk speel sy rol en kry sy deel; Ndl. de were ld is een speeltoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel (eerste so by Vondel}; vgl. Shakespeare : all ,the w orld is a stage, and men and
women merely players. Harreib. II, 450: de wereld is een
schouwtoneel; elk speelt zijnJ rol, en krijgt zijn deel. Harreb.
II, : de wereld is een pijp· kaneel; elk zuigt eraa.w, maar krijgt
niet -veel.
Sy wlreld weet, .

d.i. beleef wees, mooi maniere he. Ndl. hij -verstaat (of : kent)
zijn were ld we l-reeds Tuinm. II, 21.
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'N wlreld van iemand dink

d.i. veel van iemand dink.
groot, veel.

Wereld gebruik in die betekenis

Die w8reld draai met hom,

d.i. hy is dronk. Vgl. die wereld is onderstebo me.t hom.
Die ander wlreld,

venbloemend vir hel. 0. K., VIII, 162a : '' . . . . met geskree
en lawaai van di ander wereld; 0. K., V, 143a: '"n Konsternasi fan di ander wereld'''. In hierdie betekenis kom dit aileen voor in verband met groot lawaai of rumoer. Vgl. Joyce,
65 : " 'I can t ell you' replied Father-, 'that when you die
you'll not be sixty minutes in the other world hefore you
will understand it perfectly' •.>. Harreb. II, 20: dat is een le1!en 1!an de andere wereld.
Buiten weste wees,

d .i. van die koers af, ·verward deur skrik of andersins, wat
nader staan aan die betekenis in vroeer NcJ. nl. 1!an sy smne
as in teenswoordige Ndl. vgl. St. II, 457, hoewel egter reeds
by Sewel vertaal met confounded. Ndl. buiten westew zijn opgeteken sedert die r6de eeu. W este is eintl. . mv. van wes t
(Mnl. 1vist=kennis) en hang saam met wee t , wist, Harreb. II,
455: hij is buiten westen; Tuinm. r, 270.
"Nou kan julie self begryp, my liewe kinders, in watter onrus
ons vrouwens was, toe ons sien die moorddadige aanval van
die Kaffers. Die meeste vrouwens was buite weste en verwese". (In die vorm meegedeel in Die BoeT1!rouw bls. 132 deur
Dr. O'Kulis uit Gedenkskrif of joernaal ens, van Anna Elizabeth Steenekamp} .
Wet van Mede en Perse (B),

d.i. 'n onherroeplike ibesluit wat uitgevoer moet word, soos
die koninklike wette van die Mede en Perse inderdaad
was volgens Esther 8 :8; Dan. 6 :g, 13, r6. Vgl. Zeeman, 374;
Laur., 30.
lemand in die wiele ry,

d.i. iemand hinder, sy werk verydel; Ndl. iemand in de wtelen rijden .
Die vyfde wiel aan die wa,

d.i. oorhodig, nutteloos; gewoonlik gese van persone wie se
hulp by die verrig van een of ander werk van geen betekenis
is nie. Ndl. het 1!ijfde wiel (rad) aan de wagen; Hd. da;s
funfte Rad am w agen.
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Die mens wik, maar God beskik (B);

d.i. die planne van die mens hang af van Gods wil. Die uitdrukking wat in verskeie Europese tale voorkom (St. II, 464)
is ontleen aan Spr. r6 : 9: "Het hart des menschen overdenkt
zijnen weg; maar de Heere stiert zijnen gang."
Teen wil en dank,

d.i. teen sy sin. Ndl. .tegen wil en dank, reeds 17de-eeus (St.
II, 465). Dank hang saam met dink ( denk), vgl. Hd. Gedanke,
en het hier nog die betekenis 1vil, sin bewaar wat dit vroeer in
Ndl. gehad het en vandag nog in Suid-Ndl. het (vgl. N dl.
W db. III, 2276-2278.)
.Jy is wild genoeg, maar waar wil Jy heen I

d.i. jy is gewillig genoeg, maar nie instaat om die werk te
doen nie. Gehoor in die omgewing van Perel en Koeberg.
Wild het hier die betekenis van haastig, aktief, gewillig by
die werk maar onhandig.
Vir wind en weer laat groot word,

d.i. die kind se opvoeding verwaarloos, hom onvoorwaardelik
oorgee aan allerhande invloede, aan wind en weer dus. Ndd.
'Vor Wind en We'r (wetter) lopn (Wander, 5, 263}.
Soos die wind waai,

toegepas op iemand wat geen standvastigheid het nie. Hd.
wie der wind weht (Wander, 5, 263); >gl. Ndl. met alle
winden waaien; hij praat net gelijk de wind waait (Welters,

98).

Deur die wind wees,

d.i. nie heeltemal hy sy sinne wees nie. Is die bedoeling' eintlik
dat die hoof aan draai is weens aanhoudende blootstelling aan
die wind?
Hy het •n slag (klap) van die windmeul weg,

d.i . nie heeltemal by sy sinne nie; eintl. nog aan draai (maal)
van die slag. Ndl. een slag 'Van de windmolen weg hebbcn.
0. K. VI, 74a: "Dirk wat altyd fol fratse is, net soos imand
wat 'n goeie slag fan di windmeul weghet . .. .. "
Windmaak,
~lgemeen

rvir grootpraat, spog, vertoning
w indmak er, (as snw. ook Ndl.), sekonder as
woord gelbruik : hy is regtig windmaker.
verkleinendle krag, en minder ongunstige

maak. Vandaar
byvoeglike naamWindmakerig het
betekenis.
Die
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grondgedagte is wind met die hykomende eienskap: gedrms,
lawaai, sonder enige gevolg; vandaar groot woorde of vertoning. Sinoniem met die selfstandige naamwootd windmaker
is windbuks, eintl. geweer wat met saamgeperste lug die
koeeltjie wegdry.f. Vgl. Ndl. 'V'eel wind maken. Hd. wind
machen (Wander, s, 263).
Windwakker,

d .i. lewendig, aktief, soos die wind. 0. K. VI, 24-3.: Di leter
word toen ook georder om net windwakker te wees agter di
osse."
Witbroodsweke (-dae),

d.i. die eerste weke of tydjie van die getroude lewe. "Wij
willen met deze ibenaming aanduiden den tijd waarin alles
nog een feestelijk aanzien heeft en alleen wittebrood opgedischt wordt' (St. II, 472}. Die uitdrukking het in ons land
amper gewyk vir Eng. honeymoon, hoewel dit in jongste tyd
weer in eer herstel word.
1

'

Witman (witmens)

fig. gese van iemand wat besonder tegemoetkomend en vriendelik is, 'n man met hoogstaande karakter. In ons land is so
'n betekenisontwikkeling heel natuurlik.
Wolf skaepwagter maek

d.i. iemand die beheer toevertrou oor belange waarteenoor hy
nie gunstig gesind is nie. In S.A. waar msbelange gedurig
ibots, is daar vee! geleentheid vir die aanwending van die
uitdrukking; Ndl. de wolf tot herder maken (v. Dale); Hd .
wer den Wolf zum Wachter macht, hat den Schafstall schlecht
bewacht (Wander, 5, 372).
'N wolf in skaapsklere (B)

is iemand wat die skyn ,·an opregtheid aanneem, maar daarop
uit is om sy naaste te lbedrieg, 'n huigelaar. In Matth. 7 :15
waarsku Jesus teen die valse profete, "dewelke in scbaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende
wolven". Die gedagte is dat die persoon uiterlik so onskuldig
soos 'n skaap vertoon, terwyl sy hart boos en wreed is soos
die natuur van 'n wolf. In Nederland word, volgens Zeeman,
481, die uitdrukking toegepas op die vrysinnige leraars, maar
Stoett (II, 474) vermeld die algemene toepassing, soos trouens ook aangewend by :Schimmel, NaPoleon Bonaparte, Bedryf I, Toneel Io, waar met "wolf in schaapsvacht" die
valse Fouche bedoel word. Vgl. Laur., 73.
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Sy lyf wolhaar hou,

d.i. attensies bewys aan dames, ook in dte algemeen: vry.
Om die heeld te verstaan moet 'n mens waarskynlik dink aan
volwasse manlike diere wat net hul vol drag wolhare gekry
het en begin om hul te laat gel de by die ander geslag. Alg~

meen.
Woorde wek, maar voorbeelde trek,

algemeen; Ndl. leringen wekken,
(Tuinm . I, 229}.

maar voorbeelden

Jr•liken

Ek sal jou wors maak,

d.i. ek sal jon 'n goeie pak sla gee; eintl. fyn maak. Vgl. '"
.!41 -van jou frikkedel maak.
Wynvlleg,

d.i. dronkaard; bekend in die Boland.

van

sy wysie af weee,

d.i. nie beeltemal hy sy sinne wees nie; eintl. nie die regte
wysie (deuntjie) sing nie. De C., Vro., 7: "Ik ben >an de
wijs' zei Lijs, en zij riep krentedingetjies in plaats van oliekoeken'' (H.); Cachet, S D, 55 : "Dit was of al die mense van
die wysie af was."
lemand iets wysmaak,

d.i. iemand iets laat glo wat nie so is nie; 'Ndl. iemand iet.s
wijsmaken. Kil. ~vijs maecken iemanden enige saecke, persuadere alicui rem aliquam. Volgens Stoett is die ongunstige
betekenis reeds 18de-eeus, "wellicht ook vroeger."

Y.
Ydelheld der ydelhede (B),

toegepas op ydel vermake, uiterlike vertoon of aUes wat as
nietig en verganklik kan beskou word; ontleen aan Pred. I::~;
12 :8. Zeeman, 301.
Die ys break,

d.i. 'n netelige gesprek begin, waardeur 'n stywe verhoucling
tussen persone verbreek word; Ndl. het ijs breken; Eng. to
break the ice; Hd. das Eis bredzt'n.
Smee die yster es dit warm is,

d.i. stel nie nit met 'n saak nie, maak gebruik van die eerste
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oeste geleentheid; Ndl. smeed het ijzer terwijl het heet is; Fri.
il faut frapper le fer pendant qu'il est chaud; Eng. strike tlu
iron while it is hot: Hd. w enn das eisen glilet (oder : lleiss
ist), sol mans schmiden ('W ander, r, 8or.)
Yater

word dikwels figuurlik gebruik om strengheid en hardheid mt
te druk, net soos in ander tale, .b yv. ysterwil naas ijsere wil,
ens.
Te veel ysters In die vuur hi,

d.i. te veel sake gelyktydig te doen he; gelykbeduidend met
te 11eel hooi op die 'Vurk he. Die beeld is ontleen aan die smidsambag. iFri. hy het in hele boel izen yn 't fjur; Hd. man muss
fticht zu 'Viel Eisen auf einmal ins Feuer legen (Wander r,
8or).
Ysterklou in die grond slaan

is aan die dierfa1bel ontleen . Die betrokke episode word as
volg meegedeel in 0 . K., IV, II7: '"Een dag gaan wolf en
jakkals jag; hulle loop kort bij ·'n boer sijn huis ferbij; en
daar le 'n perd fan di boer te slaap op di land. Jakkals se an
wolf : 'Oom, hiir le 'n perd dood; kom ons sleep hom 'n end
we,g, dan kan ons freet, anders sal di boer ons siin. Kom, ek
sal ver oom aan di perd sijn stert fasmaak en dan vir mij an
di kop, en so kan ons hom dan wegsleep'. Nadat hij wolf sijn
atert goed fasgemaak het an di perd sijn stert, stap hij na di
kop toe en .g e di perd 'n skop agter di :blad. Di perd skrik
wakker, flieg op, hardloop dat dit so dreun en skop di wolf
gedurig op di bout; jakkals lag dat jy hom wi weet waar kan
hoor en skre: 'slaan mar ijsterklou in di grond oom wolf!'
'Ek kan gen hemel of aarde heken ni, skre wolf, hoe wil ek
nou nog ijsterklou in di grond slaan !' " Die .b etekenis: vas
staan, die voete vas in die grond druk, vastrap, volg onmiddellik uit die aanhaling; so ook hy Schon ken, 47. Hieruit
ontwikkel by uitbreiding : op eie bene s!Jaan, self aan die werk
gaan. Vgl. Vaugh., Ou Rend., 31: "hij moet nou ijzer klauw
in die grond slaan en ver homself uitkijk." As 'n seker korrespondent in die Volksblad {April 1915) die skuilnaam Ysterklou kies, dan .g eskied dit wel by die gedagte aan vastrap,
sterk en heginselvas wees. In die ibetekenis stilstaan verskyn
die uitdrukking Die Brandwag 15 Aug. 1913 bls. r9()b; "Halfpad teen die hoogte het ons petrolpijp leeg geloop en ons motor het ijster kloUJWe in die grond geslaan." Maar algemener
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as genoemde bet:ekenisse is die van vinnig hardloop, op die vlug
gaan wat direk van die voorstelling van die vlugtende perd
kan afgelei word. Die verhaal self is ook Europees (Schonken 63) . Die versterking ysterklou naas klou is blykbaar van
jonger datum en in verband te bring met die beslaande hoef.
Yaterperd

is 'n tekenende volksuitdrukking vir rywiel; kom ook in Ndl.
'\oor.

BLADWYSER.
A
A (van a (ww.)
aambe~ld

tot z) 107.
1~7.

(altyd op dieselfde
hamer) 107.
aan ( - wees) 36, 93, 107.
aandpraatjies ( sy en more·
praatiies kom nie ooreen nie)
107.

aan-dskof (.by ry - ) 57. 94. QS.
aandslkool (hy hou - )94, 95.
aandtoggie (hy is op die - ) 95·
aangeJklam ( - wees) 36, 93. 108.
aangesigte (iemand met twee- )
ro8.
aanhou ( - wen) 40, 108.
aanklam 54, 1o8.
aanle 95. ro8.
aahspraak ( - maalk op iets) 108.
aanspraak ( 'n - he aan iemand)
108.

aanspreek (die bottel - ) IOQ.
aanstoot ( - gee) IOQ.
aanstoot ( - neem (aan, uit)
IOQ.

aanstoots (steen des - ) 44, IOQ.
aantrekkingskrag 95 .
aap (jy is maar 'n - ) IOQ.
aap ( - op 'n bokstert) 23, 59,
IOQ.

aap ( - wat ben ie 'n mooi jongel IIO, 448.
aap (die - is uit die mou) no.
aap (a! dra 'n - 'n goue ring by
bly tog maar 'n lelike ding)
.19, IIO.

aap (jy dinlk dat jy 'n - aan die
stert beethet) I IO.
aap-aap ( - speel) IOQ.
aapstert (iemand - gee) 7, 36,
{)I,

IIO.

aapstert (jl()u ·kJe.i n - ) IOQ.
aarde (in goeie - val) 84, I IO •
aardi~heid (dat dit 'n .-:- is) I 10.
aardj1e ( - na sy vaartJie) 44, II I.
aasvoel (sy lyf - hou) 59, II I.
abc (dis vir hom nes - ) III.
abc (hy ken nie die - nie) I I I.
abc (die- van 'n vak byv.) III.
Abraham ( - se skoot) 37, 82,
s5, u 1.

Nbraham (by het in - se skoot
groot geword, maar daar was
dorings in) 37, 51.
Adam (die ou - ) II2.
Adam ( ons is famielie van - s.e
!kant af) II2.
Adam (ek ken hom nie van - 5e
kant af nie) 49, 83, I I2.
Adam ( wat het - van voor wat
lEva van agter het ?) II2.
Adam ( - se dis Eva, en Eva se,
dis die slang) II2.
adamsappel II2 .
adamsiVy II2.
aderjan-praatjies 99·
af (ek wil daanan - wees) 113.
afdraand 57, 64.
afdraand (by of sy is op die - )
II3.

afdraand (dit gaan nou - ) II3.
afduiwel IOO.
afgedankste 341.
afgestof ( - word) I I.
afgod ('n - van sy maag maak)
Il3.

afgod 8s.
afjaJk ( 'n - gee of kry) I 13.
afklap (afklop) I 14.
afsien van 7.
afskeep (iemand - ) 54, I 14.
Agie (nuuskierige - ) 105, II4.
agterbaks 7·
agterbly ( - wen) us.
agterdeur ('n - oophou) u4.
agterlaaier 97.
agtermekaar ('n- boer) 115 .
agtermekaarspan 33, 57·
agteros ( - kom ook in die kraal)
3. 12, 34. 57, 64, ns.
agteros ( - kom oolk in die juk)

us.

agters·te, 37·
agterwereld 37. us.
aklkoord ( - maak) I r6.
akkoord (d is nie -- nie) u6.
alarm ('n vals - ) u6.
aldag (li!ewer - wat as een da.g
sat) 40, I 16.
alhonderdentien 41, 209.
Alida (op ou - se kop trap) 30.
QI, ro6, u6.

3tl3
ark (dit kom uit Noag se - )
so oud soos Noag se- ) uS.
arm (van 'n stoel) 20.
arm (so- soos Job) uS.
arm ( - maar eerlik) 39, 118.
armbus {hy wil oolk 'n stuiwer in
die - gooi) 20, 51, 11S.
armbede ( - is ·sODs '.n maer
hond wat aan 'n been kouei

aliimmers 7.
alikant (- seMkant) 40, 63, 64, 116.
allemattie 3 5.
allemittie _,5.
almagtig 35.
ambagte ( 'n man van twaalf en dertien ongelukke) 117.
amen (so selker soos in die
lkerk) 117.
amen (sy woord is ja en - ) 116
amen (o"' alles ja en - se) 116.
amper ( - is nog nie stamper)

II(), 2o8.

armoede ( -

leer bene kou) 34,

IIQ.

armoede ( -

Q6. 117.

amper ( - is ver van Amsteidam) Q6, 117.
Ananias ( - en Saffira) S1.
andermans ( sy voete onder
tafel stee!k) 117.
anker ( - gooi) 33, 49, 54, 94,

is geen skande nie)

IIQ.

as {iemand se hand in die
s~a<JJn) 20, 58, 64, 95. I IQ.

as
as
as
as

35·

(in sak en- ) 119.
( - is verbrande hout) 96, 119.
(jy sal hom nie uit die - wil
skop nie) 9, 120.
asem {gebrek aan - ) 120.
asjas ( 'n regte ou - ) 120.
askat 4·
aslkoekslaan 6o, 120.
asyn ( 'n gesig· so suur soos - )

117 .

apie (jy is - ) 109.
apie (ek het jou - ;remaak) 59,
10().

appel (die - val nie ver van die
boom nie) uS.
appel (vir 'n - en 'n ei) uS.
appel.poe 99.
appelt.iie (met iemand 'n - skil)

120.

asynvat · ( 'n gesig so suur soos 'n

-

uS.

l o6.

B
Ba {geen - of boe se nie) 120.
baad ii·e (op sy - kry) 91, 121.
baad jie ( - uittrek) 23, 36, 91,
121.

Baal (hulle het nog nie die knie
voor - gebuig nie) S2, 121.
baan ('n - opskop) 121.
baan (iets op die lange- skuiwe)
122.

baas (die - maak die plaas) 122.
baas (daar is altyd - bo- ) 122.
baas '{sy eie - wees) 122.
baas (eers - dan Klaas) 123.
baasbakleier 123.
baasduiwel 123.
baasraak 12~.
baasspeel 122.
baasswemmer 123.
baasvredemaker 123.
baba 123.
babatjie 123.
babatjie ( - kylk) 4.
babatjie ( - vang) 4, 37, 59, 123.
Babel (toring van - ) 123.
Babilonstoring 123.
baiesukkel 99.
bak (gou by die - , maat lui by
d ie werk) 33, 39, 40, 47, 64,
123.

bak
bak
bak
bak
balk

(die - aangee) 11, 95 .
( - staan) 124.
(iemand 'n poets - ) 124.
( - en brou) 39, 124.
( iemand in die - spit ens.)
12,

ss.

64, 124, 2o6.

bak (in die - raak) 124.
bakboord (van - na stuurboord)
54. 125.

baken ( - steek) 13.
bakore 124.
baksteen 99·
hal (die - misslaan) 125.
balk ( 'n kruisie aan die -

maaJk)

125.

balk (die - in sy eie oog nie
merk nie) 84, 125.
balke ( - sae) 154.
•balsem Gileads 125.
bande (die - nouer toehaal) 55·
bank (deur die - ) 4, 126.
bars ( - of buie) 39·
Barsvlei oS.
bas 36.
bas (op sy - gee) 121, 126.
bas (tussen die
en die boom)
39. 68, 126.

basta 126.
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been (sy- breek) I26.
been (iemand se - trek) 75 .
beenaf ( - wees) 126, I27.
Beenbreek 98.
been-in-die-lug le I27.
bene (hy sal nie ou - maak nie)
I27.
bene ( - .r oer) I27.
bene (ou - lkou) I27.
bene (iemand - maalk) I27.
bees (dan eet ek 'n - op) I7I.
beesbak ('n - l I27.
begaan ( - met iets) 128.
b eg insel ( - de-r smarte) 44. 82,
8s. 128.
begrafnis ( te laat vir sy eie wees) 37, 128.
begrip ('n goeie - het ' n halwe
woord nodig) I28.
bekaf ( - wees) I28.
bekering 83.
belofte ( - maak skuld) I28.
Benjamin !h, I28.
beproef ( - a11e d.inge) 85, I2Q.
berg ( 'n - van 'n
molshoop
maak) I2Q.
berg (as die- nie na Mohamed
wil kom nie, dan moet Moh a med na d1e - g aan) 129.
berg ( - toe gaan) 4, 59. I2Q.
berge ( - versit) I2Q.
besems (nuwe - vee slkoon) I30.
besete 8s.
besin ( - eer jy begin) I30.
beskimmeld IJO.
betalkel ( die !kind het hom I .~o.

beterwete (teen sy - ) I30.
betrek (iemand - ) 4.~. I30.
betrekking (t'n - op iemand he)
I _"lQ.
beweR":in~r

(mense van gelyke
as ons) I.~o.
biesiespol (.iou - ! ) I.W.
bietjies (aile - help) I32.
Bileamsesel 8I, 85.
binnevet QQ.
blaadjie (''n nuwe
omslaan)
I32 .
blaa s (laat - ) I32.
blaas (hy laat hoin nie met 'n ertjies op loop ja nie) I32.
Blad 99.
blad ( - steek) II, I32 .
blad ( - gee) 4·
Waf (sy - is erger as sy byt) I32.
bliik kantien (die laaste sien van
die - ) 40, 133.
blikkies (dit gaan jou - ) 99·
Blikoor 63, 97, 99·

blind (niemand is. so -as wie nie
wil sien nie) I33·
blinde (in die land van die - is
een-oog koning) I33·
blindemannetjie I33·
blindemolletjie I33 ·
blits (loop soos 'n vetgesmeerde
- ) g8.
bloed ( waar - nie kan loop nie,
daar kruip dit) I33·
bloed ( - is dilkker as water) I34·
bloed ( - tap uit 'n klip) 134.
bl-oedhoring 97 .
bfok ( - van 'n kind) 134.
Bloksberg (ek wou dat jy op
sit) 43, so, 68, roo, ·134·
blom ('n- maak) 11, I3S·
Blom ( ek sal hom aanhaal soos
- vanmelewe die ho.nd aangehaal het) 13.
bloots ( - ry) 58, 135.
blou (' n - skeen kry) 135.
blou (praat tot jy - word) 135.
blou ( - Maandag) 49, 135.
blou (elke - Maandag) 136.
bl-ou-blou (iets - laat) 135.
blouboontjies I36.
blus (sy - is. uit) 136.
bobbejaan 136.
bobbejaanbout 97 .
bobbejaantjie ( - vang:) 37, 59,
64. 123. 137.
boedel ( - oor.gee) 4, 33, 37, 137,
282 .
boeglam 4.
boek (hy praat soos 'n - ) 137.
lboak ( 'n geslote - ) 137.
boeke (sy - loop deurmekaar)
138.
boeke (in iem.and se goeie
wees) 137.
boekie (baie op sy - he) 138.
boekvattyd 78, 234.
boer (hy - daar) 138.
boer (moenie die - die kuns afvra nie) I38.
Boerbok 99·
boeremakietie 13.
boeta 232.
bog (dis-) 138.
bog ( - met jou) 138.
boggel (hy lag hom 'n
) 37,
139·
boggie ('n - ) 138.
bogperd ( 'n - ens.) 138.
bo-g terig 138.
bogtery 138.
,bok ( - o p die .muur wees) 139·wk (so bang soos 'n - vir 'n
skoot hael) s8. 139·

365
!bok ( 'n ou - hou ook van)
jong hl.aar) 139.
bok ('n - skiet) 139.
bok-ook ( - staan styf) 109.
bokbaard J4o.
bo-kerf ( - trelk) 57 , 140.
boklke (skaoe en - word van
lkaar geskei) 8:z, 139.
bokke (hy jaag - ) 93, I77'Jokkniee 61, 140.
bokkom (hy kan ni e - braai
g, 12, 59· 141, 147·
bokkom (' n droe - ) 141.
bok mellk (!ewe van wurg en

139·

me-

:1ie)
-

)

QI.,

bokspring 140.
bokveld l - toe gaan) 4, 36, S:z,
83, J40.
bol (in die - gepik) 141.
b olmakiesie ( - slaan) 3, 141.
bombalie ( - maak) 141.
bont (die klippe le - hier) 141.
bont ( - praat) 141.
bont ( - staan) 94, 141.
bontspan 33, 57·
boom (die - aan sy vrugte ken)
142 .
boom (hy is op die - rva:n sy lids)
142.
boompie (buig die - s.olank hy
nog j onk is) 142.
boompie ( - groat
plantertjie
do od) 39, 142.
boomskiraap
)
bo omskraapsel ) 6, 6o, 142.
boontjie (as dit nie waar is nie,
da n ben e k ' n - ) 44, 143,
0

I

7 I.

boontjie ( - kry sy loontjie) 143.
boontjies. (in die - raak) 143,
288.
board (.oor - gooi ) 143.
bors (teen die - stuit) 144.
bos (in di·e - trap ) 144.
bos (iemand om d ie - loop) 36
144·
bos (agter die - getr.oud) 144.
bos (jy sal hom nie agter elke
- uitskop nie) 6o, 64, 144.
bossies ( - toe gaan) 37, 144,
147·
bossie s (geld soos - ) 6o, 144 .
bottel (te vee! van die - hou)
144·
bottel (die - .g esoen) 36, 93, 145.
bottel (in die kyk) 93, 144,
226.
hotter (in die - val) 145.
hotter (die - sal braai) 145.

hotter (dit is - op sy brood) 145.
hotter ( - by die vis.) 145.
botterkop 146.
bottertande ( - uittrek) 145.
bou (gaan - ) II, 95·
braak ( - le) 7 .
brand (hy sit altyd in die - )
146.
brand (hy - van die skuld) 339·
brandarm 146, 339·
brandbrief 146.
brander 146.
bredie (iemand - maaJk) 36, 146,
176.
breed (hy het dit nie - nie) 146.
Breekkierie g8.
breekspul 146.
briek (die - aandraai) 33, 57,
147·
briekblok 57.
briewe ( anderman s.e - is duister
·Om t e lees) 147.
broeder 85.
broek (sy dra die - ) 147.
broek (hy het te vinnig deur die
- gespring) 147.
broelk: (dit sit nie in sy - ni e)
147·
broek ( - aanpas) 36, 91, 147.
br.oek (·hy kan nog nie
vas
maa k nie) 147.
broek ( - verbinde) 147.
broek ( - losmaak) 37, 147.
broekmannetjie 97.
ibrloekskeur ( -!he) 48, 64, s8, 148.
bromkatjies 99·
brood (hy sal dit nog op sy kry) 148.
brood (die een se dood is die an•
d er se - ) 148.
brood (wiens - men eet, a1ens
twoord men .s;pr·e ek) 8, 148.
brood (iemand se - uit sy mond
n eem) 148.
brood (jy kan dit op jou
smeer) 148.
brood ( ' n mens kan van - aileen nie lewe nie ) 149.
broodjies (mooi - bak) 149.
bruid (die - is in die skuit, nou
is die m ooi praatjies uit) 149.
buiging (' n - maak) 11.
builkv.ol ( - vir iets wees) 149.
bul (die - by die borings vat)
149·
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buskruit (hy het nie die gevind nie) 23.
byderhand ( - wees) Ig6.

bye ( tussen die - maar nog nie
by die koelk nie) I3.
Bysteek g8.

uit-

c
.Canterbory (dis ou nuus van 63, I04.

Cloete (die rondte van vader doen) 63, 104, ISO.

)
D

Daad (op hete - ) 44, ISO.
daad (op die - ) ISO.
Daantjie (iemand opdreun tot by
oom - in die kalwerhok) I2,
37, 59, IOS, ISO.
Daantjie ( se groetnis vir oom - )
I06, ISO.
Daantjie (nee£ - Loslaat) 99·
daarnatoe (dis tot - ) 150.
dadels (daar kom - van) 150.
dae (die laaste der - ) 44, 85,
15 I.
dag (in verskeie betelkenisse) 150
dag ( elke het
genoeg aan
syns selfs kwaad) 85, 150.
dag (dit verskil soos - en nag)
ISO.
dag (die - breek aan) 151.
da2" (verag nie die - van kleine
dinge nie) 151.
Dan (van - tot Berseba) 152.
dandy 3.
danig 152.
Dawid (hy weet waar- die wartel gegrawe het) SI, 106, 152
154·
Dawid ( - en Jonathan) 81, I54·
de (wat - dmwel) 44.
Debora -81.
Delila 81.
dennekwaste ( - sae) 91, 154.
der,demannetjie ( - s,peel) 154.
derms (hy het - in sy kop) I54·
deur (met die - in die huis val)
22, 154. 215.
deur (met - en kosyn in die huis
val) 154.
deur (voor jou eie - vee) 154.
deur (as iemand nie agter die staan nie, sal hy 'n ander ook
nie daar soe'k nie) 9, 155.
deurloop (iemand - ) 91, ISS·
deurmekaar 155.
deurslag 99
deurstraling ( - he) 147.
die£ (elkeen is 'n - in sy nering) 155 .
dien ( - te weet) 7.
dier 308.

diertjie 308.
dig (hou maar - ) ISS·
dik ( - vriende) 155 .
dik (daar - in sit) 156.
dik ( - wees vir iemand) 1-56.
dik (deur- en dun gaan) 39, 69,
156.
ding (die een· - moet jy doen en
die ander nie nalaat nie) I56.
disnis (iemand - loop) 156.
dit ( oor - en dat) 156. ·
dode (duisend - sterwe) 158.
doekies (geen- omdraai nie) 156.
doe! (die - heilig die middele)
I 57·
Dog (weet jy wat het- gemaak ?)
35·
dogter (as jy die - wil he, moeot
jy eers die moeder wen) 157.
doikter s (sagte - maak stinkende
wonde) 157.
dolverlief 157.
D-omkrag 99·
Donderdag (hy kry nog sy - )
13.
da nker (die - h et oe) 34·
donkerb ek I 1.
donkerwerk (- is konlkelwerk) 39,
40, 157·
donkie 157.
donkie (van 'n - kan jy 'n skop
verwag) 157.
dood (om die - nie) 158.
dood (hy is goed om 'n ryk man
se - te gaan haal) 13.
dood ( iemand d1e - op die lyf
ja) 158.
dood (die - is in die pot) 158
dood (die - moet ' n oorsaak he)
158.
dood (so - soos ' n mossie) 158.
dood ( - is die mossie) 158.
dood (liewer - as. uit die mode)
41, 96, 158.
dood (die een se - is die ander
se brood) 159.
dood (wat nie - maak nie, maak
vet) 159.
Dooddrink 98 .
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doodgegooi ( - wees op 'n meisie) 94, 159·
doodlkry (my - is min) 159.
doodluiters (hom - hou) zs6.
doodmaak 159.
do of (niemand is so - as wie nie
wil hoor nie) 75, 150.
dooimansdeur (voor - kom) xso.
dooiperd 11.
.dlop (''n - steek) 3, 64, x6o.
do- (hy het in die - gekyk) 93·
x6o.
dop (skaars uit die- wees) x6o.
dopemmertjie 161.
~:lophou (iemand ) s8, 64, x6x.
dophouer 161.
doppie (sy - het afgelklap) u.
58, x6o.
doppie (as die - klap, val d1e
bok) s8.
dopsteker x6o.
doring (hy is 'n - ) 161.
doring ( 'n - in die oo.g ) x6x.
doring (jou - !) 22, 131, 161, 213.
doring ('n - in die vlees) 161.
dorings (eer die pad vol - word)
6o, 161.
Dorkas 161.
Dorkasgestig 162.
Dorkashuis 82, 162.
douv·o ordag 39, 151.
dowe ('n - kwartel) 159.
do we (dis -nie vir - neute nie)
160.
dowe (dit het jv aan geen - gese nie) 160.
draad 162.
draad (sy !ewe hang aan 'n - )
162.
draad (kort van - ) 162.
draad (iemand se laaste
uittrek) 162.
draad (sy - is geknip) 162 .
draadwerk (hy het alte veel - )
162.
draai (nie sy - kry nie) 162.
draai (hy - daar) 95·
draai (met 'n - loop) 36, 163.
d r aait jies (sy - maalk) 94.
dreuning (sy - teekom) 36, 164.
drie (het spruit - ook water gekry) 6o.
driemaal ( - is skeepsreg) 54,
163.
Drink-my-droog 98.
droelewer (hy is - ) 254.
Droeribbetjies 99·
drome ( - is bedrog) 164.
dronk (so - so·os 'n eendjie) 163.
dronlk (so - soos 'n tol) 73, 163.

dronk (dit slaan my - ) 16;3.
dro·og (nog nie - agter die ore
nie) 163.
droogsit (iemand - ) 94, 95, 1'63.
droom (iemand uit die - help)
163.
druiwe (sy- teekom) 36, 164.
druiwe (die - is suur) 164.
druiwestokke (die werk met
hom) 93·
druk ( 'n hoek in die - ) 19.
drumpel (die - trap) 33, 49, 94,
164.
druppel ( 'n - aan 'n emmer water) 164, 323.
druppel (op 'n - water ·n a mekaar lyk) 164.
duie (in - val) 165.
duifie ( - sonder gal). 1ti5.
duim (iets uit sy - suie) 36, 165.
duim (iemand onde.r die - hou)
165.
duim ( - vashou vir iemand) 68,
165.
duimkruid 97.
duimpie (iets op sy - ken) 166 .
duimsnuif 97.
duisend ('n man - ) 166 209.
duisendmaal ( - liewer) 166.
duiwe (.onder anderman se
slk iet) 95, 165.
duiwel (die - gaan om soos 'n
Britse leeu) 70.
duiwel (so bang soos die - vir
'n knapsak) 54, 166.
duiwel (so bang soos die - vir
'n soutsak) 101, 102, 166.
duiwel (so bang- soos die - vir
'n slypsteen) 101, 1oz, 167.
duiwel (op sy - kry) 103, 167.
duiwel (hy is 'n - ) 167.
duiwel (die - in wees) 167.
duiwel (die - weet aileen) 184.
duiwel (loop of die - agter jou
is) 41, 103, 167.
duiwel (met geweld kan jy die
- van 'n krans afja) 6o
duiwel (hy ontsien geen - en sy
moer nie) 167.
duiwel (praat van die- ens. ) 103,
168.
duiwel (die- sal jou rv) 103, 168.
duiwel (ledigheid is die - se oorlkussing) 168, 251.
duiwel (hy is 'n - om te werk)
100, 168.
duiwel (gee die - wat hom toekom) 168
duiwel (hoe meer die - het, hoe
meer wil hy he) 168.
duiweJ (tus.s-en die - e.n die diep
see) 75.
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duiwel (die -

sit jou voete

re.~r)

dwars ('n - vent) r6o.
dwarstrek 169.
dw.arstrekker r6o.
dwarstrekkery r6g.

103.

duiwel (dank jou die - ) r68.
duiwelsdood (iets - doen) r6g.
dwa.Iing (die laaste - is erger as
die eerste) r6g.

E
E.en (-teen tien) r6g.
een (tien teen - ) 169.
een (hy .het - te vee! in) 169.
een-twee-drie r6o.
eenbeentjie (hy kan nie - staan
nie) 36, 93, r6g.
een-s.treep-deur 170, 282.
een-stryk-deur 170.
eend (dis water op 'n - se rug)
170.
eend (die belofte is goed, maar
die - le die eier) 170.
eendrag ( - maak mag) 170.
eendvoel (ek sal jou slaan dat jy
jou ma. ·vir 'n - aansien) 35,
37. 170.
tEerlilk ( - het 'n os geslag en
Fatsoenlik het hom opgevreet)
34. 17!.
eersgeboortereg (sy - vir 'n bord
lensiesop verkoop) 171.
eet (as dit waar is - ek my hoed
op) 171.
eet ( wat jy wil, en ly wat
daarop volg) 171.
eet ( - wat gaar is., ens . ) 21, 171.
eetlus ( ver.andering van spys gee
goeie - ) 171.
eie ( - doen - geen skade ni,e)
171.
eie (op sy -) 172.

eien (iem.and - ) 172.
eienskap (dit gee - ) 172.
eier (liewer 'n halwe - as ' n lee
dop) 172.
eiers (op - loop) 172.
eksamen (hy wil - maalk) 92.
eksieperfeksie 172.
Ekstra 99.
element (in sy - wees) 172.
·e lfder (ter - ure) 85, 172.
elf-en-dertigste (op sy - ) 172.
elkeen ( - se gouigheid) 27, 173.
elmboog ( - Jig) 6, 36, 47, 93,
173. 229.
end (aan die kortste - ) 173.
end (aan ·d ie langste ··- · ) 173.
Engels ( - praat) 173.
t~g (>onder - l 173.
ergernis (wee die gene deur wie
die - kom) rn.
erfge-ld ( - is swedgeld) 40, I73·
esel (pas op, die- sal praat) 173.
esse ( - gooi) 174.
evangelie (dis nie alles nie)
174·
evasgeslag 174.
e~ ·asvy 1 12.
ewigheid (na. die - verhuis) 35·
ewigheid (in der - ) 44, 85.
F

flikkers (sy - maak) 49, 94, 175,
295·
fluit (na iets - ) 175.
fluit (gaan - ) 175.
fluit-fluit (iets - doen) 175 .
fonteintjie ( - , ek sal nie se, ek
sal nie weer van joti water
drinlk nie) 69, 175 .
frat se ( - verkoop) 176.
frikkedel (van iemand - maak)
36, 146, 176, 237, 359·

Fair 2 .
famielie ( - wees so ver soos van
hier na Kafferland) 37, 174.
fancy-hal 3·
Fariseer 174.
Fariseersgesig 174.
feiting 4.
·
Ferreira (va;t jou goed en trek -)
10,5.

fiemies (vol - wees) 174.
£leur (op sy - ) 175.

G
Gabbat 11.
gal 176.
.gala~tig 176.
galb1tter 176.

Gamaliel (.aan die voete van sit) 81, 176.
Gamsgeslag 82, 176.
ganse ( - sonder vere soek) 176.

Sfl9
ganse ( - pluB!:) 177.
ganse ( - aanja) 59, 177.
gansgaar 4·
gaste ( ongenooide - moet agter
die deur staan) 41, 51, I77.
gasvryheid 28 . .
a-at (iemand 'n in die kop
pniat) 37, I77.
gat ('n - beg) I77·
gat (by die - af) I77.
gatjieponners 97.
gebakend ( kort -:- ) 49, 177.
·g edaan I78.
gedomp .3I, 35·
gedoriewaar 31.
gedosiewaar 31.
geelpak (die - aanhe) I78.
gees (soos 'n - lyk) I78.
gees (die - is gewillig maar die
vlees is swak) 82, 178.
Gehasie (vanwaar -?) 8I, I78.
gchate (hy is - goed) Igo.
geite (hy het allerhande - ) 1I.
geitjie (so kwaai soos 'n - ) 4I,
59·
gek (met iemand die skeer)
72, I78.
gek (iemand vir - hou) 48, I79·
gek C- wees na iets) I79·
-gekheid (aile -- op 'n end) 179.
gekonfyt (fn iets - wees) 179.
gelag (die - betaal) 179.
.geld (die - groei nie op my rug
nie) 180 .
.geld (vir kwaad - rondloop) 18o.
geld ( - wat stom is, maak reg
wat lkrom is) 88, 180.
geld ( - soos bossies maar skuld
soos sand) 37·
geld (sy - pia vir hom) 180.
geld (vir geen - ter wereld nie)
I80.
geld ( - regeer die wereld) I8o.
geld (1Yriendelikbcid kos nie n ie) 180.
a-eleentheid ( - gee geneentheid)
J8 I.
geleentheid ( - m aak die dief)
I8I.
geleerder (hoe - , hoe verkeerder)
39. I8I.
gelid (oolk in die- wees) I8I
geluk (meer - as wysheid) I8I.
geluk (jy kan van- - praat) I8I.
.geluk (daar is altyd - by 'n on.geluk) 181.
geluksvoel 181.
gemaak (so - en so laat staan)
40, I82 .
genadebrood ( - eet) I82.

gepik 36.
gepikkewaan I3, 36.
gesangetjie (sy - is uit) I82.
geskore ( - wees) 44, 182.
geskree (vee! - en weinig wol)
42.
geslepe ( - wees) 36, I82.
gesond ( - soos 'n vis in die water) I82.
gesondheid ( - in die rondheid,
al die mooi meisies in die
blomtyd) 96, I82 .
geswawel 23.
getakel I30.
geweer ( sover as jy met 'n - kan
skiet ) 19.
gewente (die maak die .g ewoonte) 183.
geweste (na die - van rus en
vrede) 35.
gewete (rein - ) 183.
,gewete (sy - is .met 'n brandyster
toegeskroei) 183.
gewoe ( - en te lig bevonde) 85,
I83.
gewoonte ( is die twede natuur) I83.
ghaapgrawers 97.
Gideonsbende 8r.
·g ierigheid ( - is die . wortel van
aile kwaad) 183.
Gilfelling 99·
gister (ek is nie van - nie) 183 .
glaashuis (as 'n mens in 'n woon, moet jy nie met klippe
gooi nie) 184, 215 .
glaaskas (iemand in ' n - sit)
184.
glas (by het in die - .g ekyk) 93.
glasmaker (was jou pa 'n - 7)
Ilk
gly (la:at - ) I84.
gly (ly of - ) 184.
goed (ver van jou - , naby jou
skade) 39, 87, 88, 184.
goedkoop ( - is duurkoop) 40,
39. I84.
Gods (dit - onmoontliik) 31.
goeie ( - weet) 184, 274.
goeie (sou ons die - ontvang, ea
nie die kwade 1:\ie ?) 82, 184.
goewerneur (by verbeel hom dat
die - se bond sy oom is) so.
.gogga ( - tik) 13, 98.
Goliat (dis 'n reus - ) 81, 185 .
gonna (0 - !) 35 .
Gorreldraai o8.
gort (die - is gaar) 39, I8.5.
goud (dis nie alles - wat blink
nie) 185.
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goud (so goed soos - ) 4I, ISs.
.gouigheid (dis elkeen se - ) 27.
graaf ('n - 'n - noem) 7I, ISs.
gramadoelas (hy ikom van die af) 6o.
gr.ap ('n - en 'n half) ISs.
•gr.ap ('n mooi - ) ISs.
,g-ra.ppies (aUe (malli.gjheid,
speletjie~) o.p 'n end) 179.
gra'Ppies (alle - op 'n stokkie)
179·
gras (nie - onder sy voete laat
groei nie) ISs.
gras (.g een - oor iets laat groei
nie) iS6.
gras (amper van die - af) 23, 36,
ss. IS6.
Gridks (dis - vir my) IS6.
Griet (grate - ) 1S6.
Griet (Swart - s.o en) 36, 9I, 93,
IS6.
groete (se - .aan die vrate) IS6.
grond (tot in die - bederwe) ·IS6.

grond (tot in die - van sy hart)
IS7 .
grond ( - wen) IS7.
grond (geen - onder sy voete
nie) 1S7.
grond (die - is te koud vir hom)
I87.
grond ( - vat nie) I87 .
grond (die - is. nie goed genoeg
vir hom nie) I87.
grond (dit wil nie- vat nie) IS7.
grond (hy het glad nie - gevat
nie) 187.
grond (die - is ongelyk vir hom)
93· 187.
~rootjie (loop na sy - ) 35, I87 .
.grootmense (eers - en dan langore) IS8.
grootpraat ( - is niemand se
maat) 20, 34, 40, 1S8.
gros (by die - verkoop) 18S.
gruweldaad 18S.
grys (hy is - voor sy tyd) 1SS.
gunste ( - en gawe) 39.

H

Haai ( - is in die see) ISS.
haaivlakte ISS.
haak (in die - wees) ISS.
haan ( daar sal geen - na kraai
nie) 1SS.
haan (elke - is koning op sy eie
mishoop) I 89.
ha1m (sy - moet koning kraai)
190.

haantjie (hy is 'n klein - ) I90.
haar (daar is nie 'n bang - op
sy kop nie) 190.
haar (op 'n - ) I90.
haar ( 'n man met rooi - ens.)
I91.
haaragter 2I3.
haarnaasagter 2I3.
haarnaasvoor 2I3.
haaropag 2I3.
haaropses 2I3.
haaroptien 2I3.
haaroptw.aalf 2I3.
haarvoor 213 .
haas (hoe meer ~ hoe minder
spoed) 192.
haJk-en-tak ( - lewe) I92.
hakke (op iemand se- wees) I92 .
Halfkroon 9S.
halfmaa n (hy kom met 'n - ) 2S,
192.
halfmas 54.
hals (met - en mag) I92.
halfsoorlkop 192.

halter (die - afhaal) sS. I93·
hand (met - en tand) 39·
h artd (dan kan my - afval) 171.
hand (van die - tot die mond val
die pap op die grond) I93·
hand (die - van 'n vrou, man)
I93 ·
hand - en mond belowe) I93 ·
hand (die- in die sak steek) I94·
ha nd ('n - in iets he) I94·
hand (net so min as. jy met jou
- aan die heme! kan raak)
I94·
hand (in die - kom) I94.
hand (die - aan iets hou) 194.
hand (sy - teen iemand optel)
I94·
hand (die een - was die ander)
195·
hand (van die - tot die mond !ewe) 195.
hand . (jy kan geen - voor jou oe
s1en me) 195.
hand (aan. die - gee) I96.
hand (die - bo iemand se hoof
hou) I96.
hand (dit le 'Voor die - ) 196.
hand ( nie iemand se - kan hou
nie) I96 .
hand (iemand in die- werk) I¢.
hand (op iemand se - wees) I96.
hand (vrye - he) I97·
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hande (sy - in onskuld was) 8:z,
196.
hande (baie - maak ligte werk)
21, 195·
hande ('n mens kan nie yster met
- breek nie) 194.
hande (met die - i n die hare sit)
:z:z, 194hande ( - tuis) 195.
hande (sy - vol he) 195.
hande (sy - staan vir n~ks verkeerd nie) 195.
han de ( sy steek nie haar - in
kou water nie) 193.
hande (sy - jeuk) 193.
hande (met die - oormekaar sit)
194·
hande (iemand onder neem)
196.
hande (iemand op die - dra) 197.
hande (die - slap laat !e).
hande (sy - is vry) 197.
hande (lkoue - , warm liefde) 39,
40, 197handel (iemand se - en wandel)
198.
handperd (iemand vir 'n - hou)
s8, 197.
handvol (hulle is nie - nie, maar
landvol) 194.
hang (aan iemand se Iippe - )
198.
hang (sy kop laat - ) 198.
hangpootjies
(met aankom)
293·
hans ( - groat maak) 58, 198.
hans ie ('n klein - ) 198.
hanslam 198.
hansperd 198.
hansskaap 198.
hardepad ( - kry) 12, 33, 91, 198.
hare (aan die- deursleep) 191.
hare (iemand aan die - daarbysleep) 190.
hare ( - op sy tande he) 190.
hare (sy - rys) 191.
hare (ek het meer spyt as - op
my kop) 191.
hare (hulle sit mekaar in die - )
191.
hare (iemand slaan dat die
waai) 192.
hart (sy - sit in sy keel) 198.
hart ('n hoe - he) 198.
hart ( iemand of i ets op sY - dra)
198.
hart (sy - uitpraat) 199.
hart (sy - op iets sit) 199.
hart ( ' n - vir iets he ) 199.
hart (iets op sy - he) 199.

hart (elke - het sy smart) 199.
hart (daar is 'n pak van my af) 199.
hart (dit gaan van my - af) 199.
hart (sy - verloor) 199.
hart (waar jou skat is, daar is
ook jou - ) 199.
hart (waar die - van vol is, ens.)
38, 199·
hart ( - en siel vir iets wees) 200.
hart (van sy - geen moordlkU1l
maak nie) :zoo.
hart ( sy - sink in sy skoene) :zoo
hart (sy - sit op die regte plek)
:zoo.
hart (hy lkan dit nie oor sy - kry
nie) :zoo.
hart (iemand se - steel) :zoo:
harta 232.
hartjie (ou-) 200.
hartlam 200.
hawer (van - tot gort) 200.
heb (ek - s.o wei) 44.
hede (my - !) 31, 35, 201.
heen-en-weertjie ( 'n - ) 201.
hef (die - in die hand he) 201.
heining (op die - sit) 74, 201.
hekel (die - aan iemand he) 55·
hel ( - -op aarde he) 201.
heler (die - is so goed soos die
steler) 44, 201.
helm (met die - gebore wees)
201.
help (al help dit nie, dan troos dit
tog) 23.
hemel ( - en aarde bewee.g ) 83,
2W.

heme! (na die - ) 35.
hemel (as d1e - val, is ons alma!
dood) 37, 202.
heme! (in die sewende wees)
83, 202 .
heme! ( 'n - ·o p aarde) 202.
heme! (die - weet alleen) 184.
hempie (sy - is kart) 202.
hen ( 'n eiewys - le die eier opsy) 202.
hening 31, 35.
heninkie 31, 35.
hennetjies
(meisies wat fluit,
ens.) 203.
hennetjies (die plan is goed maar
die - ;Je die ,e iers) so, 170.
hensop (vir iemand - ) 203.
here . (niemand kan twee - dien
nie) 203.
herrie (op j.ou - kry) 121, 203.
herrie ('n - maak) ·203 .
.heuning ( iemand - om die mond
smeer) 204.
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heuningkwas (die gebruik)
204.
hier (jy sal nie - nie) 10.
hiet (iemand - en gebied) 44,
204.
hittete 204.
hoed ( sy vir iemand afhaal)
204.
hoed ( - <Vasdruk) 204.
hoeka (van- af) 67, 204.
hoekie (iemand om 'n - speel),
205.
hoenderkop ( - wees) 36, 205.
hoenders (hy lyik of die - sy kos
opgeHeet het) g6, 205.
hoenders (loop na die - ) 35, 59·
hoenders (met die - gaan slaap)
205.
hoendervel ( - kry) 205.
hoepel (eerste, twede, ens. - ) 6o,
142, 205.
hoer (dit kan nie - of laer nie)
205.
Hoerhand (daar is 'n -by) 193.
hok (in die - wees) 58, 205.
holrug (iets - ry) 22, 206.
hond (so siek soos 'n - ) 206.
hond ( - se kind) 206.
hond ( - maak) 206.
hond (Iyk soo s 'n - wat vet gesteel het) 206.
hond (as jy ' n - wil slaan, ens. )
206.
hond (jy kan 'n - die blaf nie
.belet nie) 207.
hond ('n - blaf tog) 207.
hond (hy verbeel hom dat hy die
goewerneur se - se 6om is)
207.
hond (elke - kry sy dag) 75, 207.
hond (elke - kry sy dag, maar
'n brakkie tweemaal) 37, 297.
hond (hy maak nie - haar-af nie)
34. 40, 207.
hond (nie om die - nie maar om
die ·h alsbandjie) 95, 207 .
hond (hy laat geen - of kat met
rus nie) '2o8.
hond (hy is oor die - se stert)
208.
honde (baie- is 'n haas se dood)
206.
honde (dag - !) 207.
· . honde (kwaai - byt mekaar nie)
:w8.
(die - blaf nie eers meer
vir jou nie) 164.
honde (twee - veg om 'n been,
ens.) 2o8.

honde ( - wat blaf, byt nie) 8,
132.
honde (moenie slapende - waklker maak nie) 208.
hondelewe 206.
honderd ('n man-) 166, 209.
honderd-en-tien 209.
hondesiekte 63.
hondjie (my - ! ) 208.
hondmak 206.
honger ( - is die beste kolk) 34,
209.
hoof (van 'n skool) 20
hoof (iets uit sy - ken) 209.
hoof (iemand oor die- sien) 209.
hoofde (soveel - , soveel sinne)
38. 209.
hoog ( - en droog sit) 39, 209.
hoog ( - aan iemand he) 210.
hoog ( - en laag sweer) 210.
hoog (hy trap - en laag) 93·
hoog (hy is - aan) 93, 107.
hoogmoed ( - kom voor die val)
210.
hoogsprokend 99·
hoogste (die - woord moet uit)
210.
hooi (te vee! - op die vurk he)
210, 360.
hoor ( - en sien vergaan) 210.
H orak (wat se -?) 211.
horing (iemand slaan dat hy na
- ruik) 212.
horingdro-og 212 .
horingoud 212.
borings (die huis is op - ) 21 1.
thmings (die - Oipsteek) 212 .
hosanna (!Vandag - more "lkruis
•h om !'') 212.
hot ( - en haar) 212.
hotagter 213.
hotagter (dit - he) s8, ~12.
hotel (Queen's - ) 91.
hotnaasagter 213.
hotnaasvoor 213.
hotnot! 6o, 213.
hotnot ('n los - ) 6o.
hotnotjie (' n - doodslaan) 33, 61,
213.
hotnotsriel 36, 6o.
hotom (altyd - wil) 212.
hotopag 213.
hotopse s 213.
hotoptien 213.
hotoptwaalf 213.
hotvoor 21.3.
hou ('n - eet) 177.
hou-jou-bek-wet 99.
Houdt den Bul 98.
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bout (as dit met die groen - .g ebeur, ens.) 214.
bout ( - sae) 154.
boutbakkers ( - en waterputters)
214.
boutjie (op sy eie - ) 4, 213.
houtjie (so oud soos die - van
die galg) 214.
huid (met - en haar) 39·

huid (met die - van my tande
ontkom) 215.
huidjie (met - en muidjie) 38,
39, j4, 215.
huis ( - en haard) 39.
huis (uit 'n goeie - ) 215.
huisaltaar 85 .
husse ( - met lang ore) 215.

Ietermagog (hy lyk soos 'n -

inpeper (iemand - ) 216.
inspan (iemand - ) 216.
instaan (vir iets -) 216.
intrek (iemand -l 36, 216.
isegrim 217.
Israel1et ( 'n - sander bedrog)
217.

)

59 ·

in (hy is - l 74·
in (die trein is - ) 74.·
induiwel 100.
ingesuur 99·
inklim (iemand-) 216.
inloop (iemand - ) 36, 216.

•

]a (my- is my-) 4.
Jan (wie is nou Dom- en wie is
Jaap ( - wil nie lag nie) 217.
Slim - ?) 220.
jaar (in die - nul as die hingste
Jan .Pampoen 220.
]annie (oom - met die hoepelvul) 37.
been) 106.
jabroer 217.
jakkals ( -se : Hardloop is 'n
Jantjie (hy bet - se baadjie aan)
goeie ding, ens.) 42, 6o.
4. 106.
jalkkals 217.
japsnoet 220.
jakkals (hoe kaler - , hoe grater
japsnoetgesig 220.
stert) 51.
japsnoetgevreet 220.
jakkals (' n - 'llerander van hare
japsnoetjie 220.
maar nie van nukke nie) 218.
jare (vet en maer -) 217.
jakkals (by is 'n -) 218.
jas (sy - is in die wiel) s8, :l2o.
Jakkals ( - trou met Wolf se
Jerusalem ( 'n vreemdeling in -)
vrou) 40, 51, 6o, 21.8.
82, 220.
jakkals (dis bo sy -) 6o, 218, 354·
Jerusalem
(begin by -) 221.
jakkalsdraai ( - maaJk) 28, 6o,
jiffie (in 'n -) 75, 221.
!63, 2!8.
Job (so arm soos -) 81, ::121 .
jakkalsdraffie ( 'n -) 59·
Jobsbode 221.
jaklkalsstreke 6o, 218.
Jobsgeduld 84, 221.
Jakob Velbaadjie 99·
jobskraaltjies 221.
Jakob (die ware -) 41, 96.
J obstyding 221.
Jan (liewer blo - as do. -) 44,
jodes'kool 68, 22:2.
88, 219.
Joggom (Klein -) 99·
Jan (oom - Vasvat) 99.
jollie (hy is -) 92.
Jan Lui ( - het hom dood gedra)
Jona (wie is die - onder ons ?)
35· !06, 219.
8r, 222.
Jan Brand (- se: Alles sal regjong (- osse inspan) 33. 37. 58.
kom, ens.) 42.
jonk (wat - is speul graag, wat
Jan Rap (- - en sy maat) · 68,
oud is neul graag) 33, 40.
106.
Jan Tieties 99·
jonkheid (- is ydelheid) 222.
Jan Tuisbly (met - se kar ry)
joostenberger 97·
21, 35. 37. 91, 100, 219.
Josie ('n -) 222.
Jan (Mal - onder die hoenders)
Josie (die - in weest 222 .
6, 219.
Josienukke 222.
Jan (Dom - en Slim -) 100.
Judaa 81, 223.
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Judasgesig 8I, 223.
Judasgevreet 223.
Judaskus 8I, 223.
juk (dit is goed <iat 'n mens sy
- in sy jeug dra) 223.

julkskei (elkeen staan vrr sy ere
-) 223.
jukskei ('n orige -) 57, 223.
jukskeitjie ( 'n klein met 'n
groot kop) 57, 223.
K
Kaal (iemand - uitskud) 223.
kan (in die - kyk) 36, 93, 227 .
kaal (so - soos 'n rot) 223.
ikan (sy wysheid is in <l ie -) 227.
kaler (hoe - , hoe rojaler) 223.
Kanaan (land -) 8r, 228.
Kaap ( 'n mens kan daarop - toe
kanis ('n ou -) 22!!.
ry) 37, 224.
kanonskoot (- sonder koeel) I r.
Kaap ·(by die - omgaan) 37, 64,
kant ( - en wal) 62, 228.
224.
kant (van - maalk) 228
Kaap (juig omdat die weer
kant (aan - maak) 228.
iHo11an.ds is) 224.
kant (- en klaar) 39, 228.
Kaap (maak die draai by die -)
kant (na die ou - toe) 228.
Kapaailand (ek was amper - toe)
37·
Kaapse ( 'n hele - draai maak)
13.
224.
kapittel (iemand -) 228.
Kaapse ( 'n - draai) 224.
kapot 229.
Kaapse (so oud s·o os die - pa<i)
kariba (·hy het d:ie - geli,g) 4, 64,
5I, 57·
93 Kaapse (hy is nie langes die kas (- verskuiwe) 95, 229.
pad opgetel nie) 57·
kastaiings (- uit die vuur krap)
ikaart (moenie jou beste - speel
229.
nie) 224.
lkasteel 37·
kaart ( 'n deurgestoke -) 8, 224.
kasty (die Here - wie Hy liefhet)
kaarte ( oop - speel) 224.
83, 229.
kaas (- eet) II, 95, 225 .
kat (die - uit die boom kyk) 229.
Kaatjie (- van. die baan) 4, 225.
lkat (as die - dik is, word die
Kaatjie (- Kekkelbek van Katrispek bitter) 267.
vier) I06, ·225.
kat ('n - in die sak koop) 22,
kaf (iemand met - vang) 225.
101, 102, 230.
kaf (- praat) 225.
kat (die - in die donker knyp)
kaf (die - van die koring skei)
230.
225.
kat (as die - uit is, is die muis
baas) 230, 267 .
Kafferland (ons is famielie so ver
soos van hier na · - ) 61 .
kat (•! ewe soos - en hond) 230.
kat (so nat soos 'n -) 230.
kafferpak (iemand 'n - gee) 33,
kat ( soveel van iets weet soos 'n
s6. 6r, 226.
kaffersleg 6r.
- van saffraan) 231.
katte (hy lyk of die sy kos
kafloop (iemand -) 225.
opgevreet het) 41.
lkaiin:gs (sy- teek-om) 36, 91, I64.
katte (snags is aile - grou) 230.
Kaln (dis daar waar - vir Abel
katte (as die - vergadering hou)
doodgeslaan het) 82, 226.
Kainsmerk ('n. - dra) 82, 226.
37·
lkatswink 23 I.
kaikie 301.
kattekwaad
(- doen) 231.
kakietaal 301.
katterig 23 r.
kalant ('n ou -) 226.
keel (sy eie - afsny) 261.
kalbas (in die - lkyk) 93, 226.
keel (' n - opsit) 232 .
kalf (met 'n ander se - ploee)
Keelafsny 98.
82, 227.
Keert-de-koe 98.
kalf (die gemeste - slag) 227.
Kees (klaar met -) 39·
kalf (die- is verdronke) 44, 227 .
kelkiewyn 97·
Kalie (oom -) Io6.
ken (hy laa:t hom nie
aan 'n
kaliefa 234.
paar sielings nie) 22, 232.
kalkoen (nie ' onder 'n - uitgeikenta (- wees) 232 .
.broei wees nie) 5 r, 227.
kentag 232.
kam (oor een - skeer) 227.
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kentang 232.
kep (sy sit haar -) 92 .
kere (te - gaan) 232.
.kereltjie (die - met die kurk·h oed
soen) 93, 233.
kerf (in die boopste -) 233.
lkerfstok (by bet baie op sy -)
233·
kerk (sy - is uit) 233.
kerk (by is. in die - gebore) 233.
kerkmuis (so arm soos ' n -) 118,
268.
kermis (dis nie aldag - nie) 233.
kermisbed ('n - maak) 233.
lkers (by kan n ie - vashou by
iemand nie) 6, 73, 233.
kersopsteektyd 234.
keteltjie (sy - - by ' n ander se
vuur sit) 56, 23 4.
ketter (vloek s·o os 'n -) :260.
ketting tou (op di e blaas) 33,
57 ·
kiet (- wees) 234.
kilk (nie - of mik nie) 234.
kind (nes 'n -) 234.
kind (geen - of kraa i he nie) 39,
234·
kind (- des. doods) 44, 85, 234.
kinder'! (- des Jigs) 85.
kinders (as jy met - uitgaan,
kom jy met - tui s ) 39, 40,
235. 262.
kinders (- is 'n seen van die
Here, maar bulle hou die motte uit die klere) 39·
lkink;el ('n - in die kabel) 3, 54,
235·
kinta 232.
kits (in 'n -) 169, 235.
Klaagliedere (ou .-) 83, 235.
klaar (- met Kees) 235.
klaar (- met jou) 236.
klaarpraat (dis -) 236.
klaarpraat 98.
Klaas rn ou -) 236.
:Klaasvaak 236.
'Klaasvakie 236.
Klaasv<~kie (- kom aan) 35 .
Klaas Waarseer 99.
klae (ek kan nie - nie) 236.
klae (- help tog nie) go.
klap ('n _:_ in die gesig) 236.
klein (ek kan dit nie - kry nie)
237
!klein ( iemand - kry) 237.
kleingeld (- maak van iemand)
146, 237·
klein tjies (·buiten die -) 237.
klere ( dit gaat nie in my - sit
nie) 237.
.

klip (vir iema nd 'n - uit (in) die
pad rol) 58. 237·
lklip (so ver as jy met 'n - kan
gooi) 19 .
klipkristen 23, 57.
klippe (stadig oor die -) 31, 33,
s8, 6o, 64, 237 .
klok (by bet die - boor lui, ens.)
237·
klou-in-die-grond 99·
kluitjies (- bak) 36, 238.
knaend 238.
knapsakboerderytjie 23!!.
knapsaikboertjie 238.
knie (stamp met 'n klip ·Op jou
- ) 44·
.k niediep 19.
kn.iee (-sy - dra) 127, 238.
kniehalter (iemand -) 58.
knipmesry 3, 59, 64, 238, 262.
lknoop (ek sal 'n _:_ jn my sakd oek maak) 238.
knoop (die - sjt aan die punt van
die riem) 239.
knoop 238.
knop 99·
knop (die - inbe) 239.
knoppie s (in sy - wees) 239.
koeel (die - is deur die . kerlk)
239·
koei ('n mens kan_ die- bulk nie
belet nie) 207, 239.
koeie (die - loop in die s•wart
brand) 13, 29, 61.
koeie (ou - uit die sloot haal)
239·
koejawel 95.
koek (iets vir soet - opeet) 239.
Koerlan.d (hi b et van - se vleis
geeet) 59·
kof.fie (jy moet die - drink ens.)
13 , 29, 41, 61, 239koffiekan (molfe na die - ) 13.
kok (as die - en die - se maat
twis gekry bet, ens.) 240.
kole (iemand oor die - baa!) 72,
240.
ikole (op hete - sit) 44, 240.
Kom-laa t-rus 98.
komkommer (so koel soos 'n -)
240.
komkommer (pJ.esier is nes 'n
j·o ng - , -e ns. ) 14, 41, 240.
kommandeer (- jou honde en
blaf self) 240.
kons ensie 85, 183.
konserwatis 115.
konsistorie (- hou) 240.
kon sisto rienes 240.
kool (die - is die sous nie werd
nie ) 241.
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kool (iemand 'n - stowe) 241.
ft<:ool (by my - ) 241, 306.
Kool (oom -) 106, 241.
kop (sy - in 'n bynes steek) 241.
kop (sy - is op hoi) 241.
kop (geen of stert van iets
uitmaak nie) 241.
kop (- intrelk) 242.
kop (hulle is - in een mus) 242,
26>3.
kop (sy - bymekaar hou) 242.
:ko:p (sy - ver1oor) 75, 242.
kop (iemand se - was) 242.
kop (- en skouers bo iemand uitsteek) 73, 242.
kop (al staan hy op sy -) 41,
242, 32 I.
kop (hy laat nie op sy - sit nie)
243·
kop (die - laat hang) 23.
kop (- uittrek) 57·
kop ( iemand voor die - sien,
maar nie in die krop nie) 243.
kop (sy - stamp) 243.
kop (op die -) 243.
kop (die spy!ker op die - slaan)
243 ·
kop (dan laat ek my - afkap)
17!.
kop-en-kop 243.
kop-en-punt (- slaap) 243.
.. kopsku (- wees) 243.
koring (jou - staan nog ,g roen
op die land) 244.
•korrel ( - vat) s8, 64.
korrels (die werk met hom)
34. 93. 244·
kort (hier te - en daar te lank)
43· 244·
koud (die woord was nog nie nie) 244.
koud (as die kos - word, ens.)
244·
koudlei (iemand -) s8, 244·
koutj ie (eers die
dan die
vroutjie) 245 .
kraai (wat weet 'n - van Sondag) 245.
kraaie (deur die - bespreek wees)
59. 245 ·
tkraaie (so warm dat die - gaap)
. 245·

kraaie (as jy nie daardie mond
gehad het nie, het die - al
lank jou oe uitgepik) 59·
kraaie (a! moet die dit uitbring) 245.
kraal (dis net so in my -) so,
245·
kraal (in iemand se - k:om) 33,
s8. 64, 165, 245.
k:raalhek (- staan) 33·
Kraandraai g8.
krediet (iemand vir iets - gee)
245·
kreef (nes 'n
agteruitboer)
246.
kremenaadjie 328.
kreme naadjie (moenie braai
voor die wild geskiet is nie)
37·
Kretie en Pletie 3, 68, 84, 246.
krip (by die - staan) 47, 246.
lkripkristen 57·
kripperd 23, 33· 47. s8.
kripvreter 47, 246.
lkrokodiltrane 246.
kromhoutsop (hy het - gedrink)
36. 54. 93. 246.
krop (dit steek in my -) 246.
krop (ek kan dit nie - nie) 247.
Kruidjie-roer-my-niet 247.
kruie (sy -was te sterk) 36, 93,
247·
kruik (die - van die weduwee) ~
kruis (- na krag en krag na -)
8s. 247 .
kruis (-e lkeen moet sy - dra) 8s .
kruis (elke huis het sy -) 85,
247·
kruis (dis my -) 85 .
'kruit (hou jou - droog) 247.
krupsies {vol - wees) 247.
kuil (wie ' n - grawe vir 'n ander, val daar self in) 248.
kurang 145.
kurang (j 1ou - sa.l braai) 64, 65,
248.
kus en keur 248.
kwaad (moenie - met - vergelde nie) 248.
kwas (aan sy -) 248.
kwelling (- des geestes) 44. as.
248.
kwinte (vol - wees) 248.
Ky.k-in-die-P<>t g8 .
L

Laai (dis sy -o u -) 66, 249.
laaie (baie - he) 66, 249.
laai-laai-streke 66, 249.

taaistok (hy lyk of hy 'n geslulk het) 41, g6, 24~
laaste (op sy - ) 249, 33?·

in-
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Jaat
Jaat
laat
lag

(hy is -) 250.
(beter - as nooit) 250.
(weet hoe - dit is) 250.
(wie laaste - , - lekkerste)
38, 249·
lam 200, 308.
lam (so mak soos 'n -) 41.
lammetjie 2oo, 308.
land (- en s.and aanmekaarpraat)
39. 250.
lands (- wys, - eer) 20, 38, 44,
250.
langasemsprintkaan 59, g8.
Langjan 99·
Langnek-Kaatjie 91, 106, 225.
Langnek-Kaatjie (- soen) 34, 36,
93, ro6, 145, r86, 225.
langsaam (.a!le goeie dinge kom
-) 250.
langsaam (- maar seker) 40, 250.
lank (- in die land) 250.
lanlk (,geLd - ) 12.
lan'k (so - as !b reed) 146, 250.
Iappe (op die - wees) 250.
lasarus 84, 251.
later _(hoe - , hoe kwater) 38, 64,
250.
latjiebeen (hy hou ~ir hom -) 11,
94. 251.
lawaaiwater (hy het - gedrink)
93. 251.
leer (dit is lekker om van anderman se - rieme te sny) 251.
leer geld ( 'n mens moet - betaal)
181, 311.
leeu (hy en die - was deurmekaar) 93, 251.
leeu (briesende -) 251.
leeu (Britse -) 79, 251.
legio 25 r.
leisels (die - vat) 252.
lekker (- wees) 252.
Lelkkerle-en-Swaaropstaan 98.
le.kllrerl yf (by is - ) 64, 93.
Lekikeroog 98.
Lekkerwyn g8.
lemoenkop 97.
lendelam 252.
lepel (hy het - in die dak gesteek) 6, 36, 252.
lepel (hy skep die - te vol) 252.
le,pel ('n vrou dra meer uit met 'n
- ens .) 252.
lepel (so lank soos die - in die
pappot staan) 96.
H!plek (hy soek 'n - vir hom)
253·
letters (hy het - geeet) 253.
leuen (a! loop die - nog so snel,
ens.) 34, 41.

leuen ( 'n het maar 'n kort
been) 253.
leuens (hy is van
inmekaargesit) 253 .
leventelfors 99·
Leviete (iemand die - voorlees)
253·
!ewe ( te min om van te - ens.)
39. 253·
!ewe (- en laat !ewe) 253.
lewendig (- dood) 253.
!ewer (hy lyk of 'n vlieg oor sy
- geloop het) 254, 273.
!ewer (sy - is nat) 254.
lie (iemand - maak) 254.
lied (die ou - ) 254.
lied ('n ander - sin·g ) 254.
lief (- en leed) 39·
lief de ( ou - roes nie) :zr, 2 54.
liefde (le:we van - en kou water) 254.
liefde (as die armoede by die
voordeur inkom, vlie die by die agterdeur uit) 34, 254.
Jieg (- dat die stof so staan) 37,
41.
lieg (- dat jy dit met 'n stalk
kan voel) 255.
lieg ( sy moses is dood om te -)
255 ·
lieg ( 'n sloot -) 255 .
lieg (- soos tien perde skop) 37,
255·
lieg (- dat jy dit met jou toe oe
lkan voel) 255 .
liewe (by ons- Heer) 35.
linkerhand (laat jou - nie weet
wat jou regterhand doen nie)
255·
links (nie - nie) 255.
lof (eie - stink) 255.
lolpot 255, 284.
lont (- ruik) 255.
loodkierie 98.
Loop-en-Omkyk 98.
losies (vry -) 205, 255.
1ossteek 2 56.
luiaard (jou - !) 131.
luiaard (loop na die miere, jou
-!) 256.
lunsriem 33. 58.
lyf (a!les aan sy - hang) 256.
lyf (iemand die bene onder die uitslaan) 256.
lyf (die - vet smeer) 91.
lyf (hy sal dit uit sy - laat) 256.
lyk (jy - daarna) 257.
lyntjie (iemand aan 'n - hou)
257 ·
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M
Maag (iets op sY - skrywe) 257.
maag ('n soos 'n volstruis)
257·
maag (sy - vashou van lag) 257.
maai (- waar jy nie gesaai het
nie) 257.
maai (- en pagaai) 257.
maak (- en breek soos hy wil)
258.
maal ( twee ·harde stene nie)
258.
maal· (a an iemand se kop - oor
iets) 258.
maal (jy is a'an die -) 258.
m aaltyd (wie nie pas op sy tyd, is
sy - kwyt) 40, 258.
m.aan (aan die - vat) 258.
maan (die horlosie loop na die
-) 33· 258.
m aan (loop na die -) 258.
maan (met die - gepla) 36, 258.
maan (soos di e man in die -)
258.
maan (die - kom op) 36, 259.
maanhaar (- van 'n berg) 20.
ma·g gies 35.
magtie 3-5 ·
mak 7·
Malbaar 259 .
man (sy - staan) 14, 259.
man (hy is my -) 259.
man (met - en mui s ) 39·
mannetjie (die - met die rkurkhoed s.oen) 145.
m;anne:tjies-onder-die-lkombers 97.
mantel (sy - na die wind draai)
259·
mantel (die - is op hom geval)
7. 82, 259·
Martha 81.
Martjie Louw 99.
m as ( ellkeen moet sien dat hy sy
eie - opkry) 54, 260.
maswerk 54·
mat (.deur di·e - val) 260.
maters (sy - is d-ood) 64.
matroos (vloek s·oos 'n -) 26o.
medisyne (hy het teveel gedrin.k) 200.
meerdere ( waar kom,
moet
mindere wyk) 260.
Meerkat 99.
meet (met die maat wat jy mee
- sal jy weer gemeet word)
200.
meisie (jy sal utt vergroei voor
jy 'n - is) 261.
meisies (dit bly onder ons -) 261.
Mekie ke r 99.

melk (vloeiende van en heuning) 77·
melk'baar.d 261.
melkgesjggie 261.
melkhaar 261.
melkkoei 261.
melkmekaar 99·
melrkta nde 261.
meneer (·ek - en jy
wie sal
dan die wa smeer ?) 41, 49,
261.
mens (die oue -) 112.
mens ('n - is 'n -) 261.
mens (die inwendige - verstei1k)
83.
roes (die - op die eie keel sit)
261.
roes (SO gou SOOS jy Se: - ) 16Q,
262.
Methusalem (s·o oud soos -) 81,
262.
meul (Gods - maal langsaam)
262.
meul (dit is water op sy -) 145,
262.
meul (eerste by die - , maal f'erste ) 262.
mis (wat met - omgaan, word
daa rmee hesmeer) 262.
misoes s8, 262.
moed (sy - sink in sy skoene)
262.
moedermelk (met - insuig) 263.
moedersiela lleen 263.
moedverloor (.op - se vlakte) 26~ .
moerbei (vir d ie swartste - klim
jy die ho ogste) 263.
moesoek (- bo -) 122, 266.
mo esoerr> ( - spit) 12, 65, 266.
m ol (die - stoot) 263.
mond (met die - vol tande staan)
263.
mond (van sy - 'n skoorsteen
maak) 263.
mond (sy - hou) 263.
mond (' n groot - he) 263.
rnond ( 'n - wat so groot is dat
' n wa rn·e t 'n span osse daarin kan draai) 57·
rnond (hy is nie op sy - geval
nie) 264.
rnond · (hy gee sy - nie verniet
kos nie ) 264.
rnond ( iernand na die praat)
264.
wond (sy verbrand) 264.
mond (sy - verbypraat) 22, 264,
273·
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mood (- water) 264.
mond (gaan was jou -) 264.
mond (as jy nie daardie - gehad het nie, het die kraaie al
Lank iou oe uitgepik) 264.
monster ('n --) 264.
mooi (iemand - kry) 265.
moo iweer ( - speel) 265 .
mooiheid (- vergaan, maar deug
bly staan.) 265.
Mooimeisiesfontein 98.
moord (die - steek) z65.
moord (van die niks afweet
nie) 265.
more (- is nog 'n dag) 265.
more (lkom ek daar nie vandag
nie, dan 1kom ek ek daar -)

mosterd (- na die maal) 266.
mosterd ( iemand deur die
haal) 266.
muggie (van 'n - 'n olifant
maak) 266.
muis. (as die dik is, is die
koring bitter) 267.
muis (die - h et ' n stertjie) 267.
muis (so stil soos 'n -) 267.
muisie (·-, - , ek gee jou 'n
beentand, gee my daarv-oor 'n
steentand) 267.
muisies (klein - het groot orei
26],

280.

muisneste (kop vol -) 268.
munt (met dieselfde
betaal)
268.

rnure (die - het ore) 267, 280.
mure (teen die - uitklim) 269.
murg ( deur - en been) 268.
rr..urg (- in sy pype) 260 .
musiek (stil -) 260.

265 .

morestond (die het goud in
die mond) 185, 266 .
morsdood 266.
mosdoppie 16o.
moses (sy - is dood) 65, 266.

N
Na (iemand te - Jrom) 269.
naald (van 'n - tot 'n koevoet)

zf>9.

naalde (op 26<).

en spelde sit) 74,
.

Nabot (- se wyngaard) 81, 269.
naelskraap (dit was 'so - ) 270.
nag (so lelik soos die -) 270.
nagmerrie 270.
nagskuit (hy kom met die -) 270.
nahou (iets daarop -) 55·
Nasaret (kan daar iets goed uit
- lkom) 270.
nat (nog - agter die ore) 270.
nat (so- soos 'n kat) 288.
Nat 97.
Natte 97·
Nederlands gekleurde uitdrulkkinge 8---1).
nek (van 'n berg) 20.
nek (op iemand se - le) 270.
nek (iemand die- vol lieg) 271.
nek (iemand in die - kyk) 22,
36,

2]1.

nekslag ('n -) 271.
nering (die tering na die
271.

sit)

nes (sy eie - vuilmaak) 271.
nes (- skop) 271.
neus ( iemand iets onder die
vrywe) 271.
neus (agter sy - aanloop) 271.
neus (die snuf in die - he) 272 .

neus (nie verder sien as sv - lank
is nie) 41, 272.
·
neus (die - optrek vir iemand)
2]2.

neus ( sv - in aile<; steek) 272 .
neus (-d it le vlak voor sv -) 272.
neus (wie sy - skend, · skend sy
aangesig) 272.
neus (as ' n vlieg oor sy - loop
word hy lkwaad) 273 .
neus ('n vlieg het oor sy - geloop) 273.
neus (deur sy - praat) 273.
neus ( sy - verbypraat) 273.
neus (iemand aan die -- lei\ 273.
neus ( iemand op sy - laat· kyk)
273 ·

neus (iemand se - uitsnuit) 273.
neusi e (dit is - verby met hom)
272.

nier1knypers 97 .
Noag (dit lyk of hy uit - se ark
kom) 81.
Noag (hy het van - se sap ge·
drink) 273. ·
nonna 232 .
nood (- leer bidde) 34, 40, 273
nood (- breek wet) 273.
noordewind (die - is in sy broek·
pype) 98.
noppies (in sy -) 273.
nou (i.emand in die - bring) 55 ·
noustrop-trek 12, 33, 57, 64, 274.
nugter (dit weet -) 184, 274.
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nul (in die jaar - as die hingste
vul) 51, 274.
nul (van - en geen waarde) 274.

nuuts (daar is. niks - onder die
son nie) 274, 317.
Nuwejaar (- hou) 274.

0
Oe (sand in die strooi) 278.
oe (vier - is beter as twee) 278.
oe (sy - is te groot vir sy maag)
41, 277oe ( iemand op die - speel) 36,
91, 121, 278. 281..
oe (die - sluit vir iets) 277·
oe (onder vier -) 278.
oe (iets onder iemand se - bring)
277.
oe (na iemand se - kyk) 278.
oe (die -;- verblinde) 278.
oe (sy - nie kan glo nie) 278.
oe (hy skaam hom die - uit die
kop) 278.
oe (sy - lyk pap) 279·
oiie {- in die vuur) 274.
olie (- op die water gooi) 275.
oliekoek 275.
olielkolonie 99.
olifant (wit -) 75, 275.
onbekend (- maak onbemind)
275 ondanlk (- is wereldsloon) 275onderdeur (oor die - loer) 6, 33,
47. 64, 95, 275onderdeurspring 36, 93, 276.
onderduims 276.
ondermaanse 85
ongeluk (- kom nie aileen nie)
34ongeluksprofeet 295 onklaar (- raak of trap) 33, 37,
46, 92, 275onkruid (- vergaan nie) 276
onpassabel 19.
cnraad (- merk) 276.
onse (hoeveel
gaan op 'n
pond?) 62, 96.
ontslape 35·
onvanpas 276.
onwaarheid (- praat) 36.
onwetend (- sondig nie) 276.
oog (die - van die baas maak
die perd vet) 88.
oog (geen - vir iets he nie) 277.
oog (die - wil ook wat he) 34,
42, 277oog (uit die - , uit die hart) 277.
oog (-op die -) 278.
oog (geen - toemaak nie) 279.
oog ( 'n - op iemand he) 279.
oog ('n - i n die seil hou) 55·
oog 36, 279.

oogappel 279.
oogvelle (teen sy - aankyk) 279.
ooilam {die enigste -) 82, 279.
oop-en•toe (- aankom) 279.
oor (by die een - in, by die ander uit) 280.
oorgehaal (- wees) 58, 279.
oorhoop (- wees) 210.
oorlam 281.
oorskot (stoflike -) 35.
opdraarud 57, 64, 113.
opeet ( sy eie woord -) 281.
opelyf (- ne) 37. 147opgeskeep (- met iemand wees)
54. 28 I.
ophang (lkos -) 281.
opsaal (vroeg - om laat te ry)
59. 281
opsitkers 61, 234, 281.
o,pskeploer (!Vir - ) 3, 281.
ore (tot oor die - verlief) 280.
ore (nog nie droog agter die
nie) 280.
ore (die - laat hang) 280.
ore (lklein muisies groot -) 280.
ore ( iemand die vel oor die trek) 280.
ore (my - tuit) 280.
ore (iemand die - van die kop
eet) 37, 28o.
ore (dit ·sit vuistedik a.gter die - 1
68, 281.
ore (tot agter sy rooi word)
281.
ore (geen - aan ·s y kop he nie)
281.
ore (iemand om die - gee) 281.
orrelstryk (- gaan) 73, 281.
os (van die - op die esel) 282.
os (uit die - uit) 10, 36, 283.
osse (jong - inspan) 58, 282.
ossies (a! sy - is nie in die kraal
nie) 91, 283.
ou (dis - traan) 49, 283.
oud (wat jonk is speul graag, wat
- is neul graag) 39, 40, 283.
oud ('n mens is nooit te -om te
leer nie) 283.
oud (ou) gebruik en betekenisse
voetnoot 283-284.
oud (so - soos die Kaapse pad)
283.
oud (- voor sy tyd) 284.
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ouderdom (- kom met gebreke)
34. 284.
ouer (- as tien) 284.
oukolonie 99.
oulap (hy keer 'n
tweemaal
om, ens.) 284.

oulik (sy word -) 95.
oumeid (die - soen) 99·
ouvolk 97.
ouvrou-'O:nder-d:ie-kombers 97.

p
Pa (elk sal nie - staan vir die
kindjie nie) 285.
paai ( 'n ou -) 285.
paaiboelie 285.
paaie (keer terug tot die oue -)
286.
paal (die - haal) 285.
paal (- en perlk stel) 7·
paarle (die vir die swyne
werp) 285.
pad (- langes hou) 285.
pad (die hele - is syne) 36, 93,
286.
pad (iemand in die - steek) ::z8,
64, 286.
pad (die - is vir hom te small
93. 286.
padda (so waar as kikvors met
- getrou het) 286.
padda (so waar as - manel dra)
33. 41, 286.
Paddadam 98
Paddadors 98 .
padgee (vir iemand -) 62, 286.
pak (- gee) 287.
pak (met sak en - vertrek) 287.
pakaters ( sy - maak) 1 r.
paling (so ·g lad soos 'n -) 287.
pamperlang (by iemand -) 12,
6s, 287.
Pangeweer 99·
pannekoek (so plat soos 'n -)
287.
pap (hy lyk -) 92.
pap (praat .o f hy warm
in sy
mond het) 41, 287.
papbroek 287.
papbrJekerig 287.
pap broelkerigheid 287.
papelellekoors 4, 287.
papnat 288 .
papsag (hy is -) 93·
parade (vir die - wees) ::z88.
partikulier 3.
pasella (- lkry) 1 r.
pasoppens (in sy - bly) 33, ::z88.
passies (hy maak sy - daar) 94,
::z88.
patat (so waar as -) 288.
patats (met die hele mandjie -)
::z88.

peet (loop na jou -) 35, 131, 187.
peke! (hy is in die -) 288.
pen .(aan die -) 289.
pens (onder die -) 19.
pens (met - en pootjies) 62, 289
penswinkel 97.
peper (- en koljander die een
is soos die ander) 41, 280.
peperduur 289.
peperkorrels 289.
perd (die - sal praat) Sr.
perd ( 'n verkeerde - opklim)
289.
perd (hy laat sy - teen die stang
loop) 95.
perd (hewers 'n maer - as net
'n ri·em) 289.
perd (die - kon lees en skrywe)
289.
perd (die swart - galop) 29, 6r.
perd (jy kan 'n - by die water
bring maar nie laat suip nie)
290.
perd ('n - van 'n ander kleur)
290.
perde (- soek) 59·
perde (die kar voor die - span)
290.
perde (as die - horings kry) 37·
perdgerus 59, 290.
perdjie (gou op sy - wees) 2go.
perdjie (hy is oor die - getel) 8.
perdjie (van sy - afklim) 254.
pere (met die gebakte - sit) 288.
piep (die - he) 291.
Piet (Groot - en Klein -) 106.
Piet Snot 106.
Piet, Poul ·e n Klaas 291.
Piet Potlood 99.
piet.,my-<vr·OU 97.
Piet (- in die onlkunde)
106.
29!.
Pieta 232.
pik (wie met - omgaan. ens .}
88.
pi! ('n - sluk) 291.
pimpel (- en pers) 38, 39, 291.
pinikie (hy het meer verstand in
sy - as jy in jou kop) 291.
plan ('n - is 'n boerdery) 292.
planke (- sae) 91, 154.
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platjie (hy is 'n -) 292.
platsak 292.
plek (iemand op sy sit) 22,
292.

plesier ( - is nes 'n skilpad in
sy dop in, soos. jy hom vat,
trek hy sy kop in) 240.
pluimpie (iemand 'n - gee) 292.
pluis (hy is ni·e - nie) 36.
pluis (dis nie- daar nie) 292.
politiek (met - werk) 292.
Politiekfontein 98.
pols (iemand -) 292 .
pols (- voel) 292.
Pompie 99·
Pontiu s (van - na P1latus) 84,
292.

poot-uit 293.
pootjie (iemand -) 293 .
pop ('n -) 293.
popgesig 293.
poppe (die - is aan dans) 293 .
positiewe (by sy -) 293.
pot (- en ketel is ewe swart) 289,
293·

pot (die - verteer) 294.
pot ( daar is ·geen - s·o skeef nie,
ens. ) 294.
pote (hou j•o u - tuis) 293 .

potjie

(met iemand 'n -

loop)

294·

potjie (hul eie - krap) 294.
praatjies (- vir die vaak) 294·
pres-e ntperd ('n- moet jy nie in
die bek kyfk nie) 8, 290
pr-obeer (- is. die beste geweer)
294·

proef (iemand op die - stel) 294.
profeet ( 'n - is nie geeerd in sy
vaderland nie) 295.
profete· (ou is dood, en die
jonge eet brood) 82, 295.
pr·o fete (is Soul ook onder die - ?)
82, 295·

pronk (hy - daar) 95, 295.
pr-o ses (lkort maak met ie·mand) 206.
pruim (dit lyk of hy nie - kan
se nie) 296.
prys (iets vir dieselfde verkoop) 296.
psalm (ook 'n noot in die - he)
296.

psalm (daar begin die -) 2g6.
pynkeller 99.
pyp (- tabak) 19.
pyp (iemand 'n lelike - laat
rook) 296.
pype (my - is t·oe) 13.
pypkan (iemand -) 36, 296.

R

Raad (na tyd kom -) 40.
raap (- en skraap) 30·
rabbedoe 297.
randeier 20 59, 297.
randeier (eike nes het sy -) 297.
ran,djies (- se kant toe staan)
6o, 297·
rate! (so taai soos 'n -) 59·
reen (dit - ou meide met knopkieries.) 33, 51, 297.
ree·n (na - kom sonskyn) 207.
reen (dit gaan seker -) 297.
reen (voor die - tuiskom) 298.
reenboog (gaan staan onder die
- ) 261.

re·g kom (alles sal -) 30, 42, 63.
rem 57 ·
remskoen 32, 57, 115, 298.
rems'koenpartv 57.
reis (goeie - ! siksoens die pond)
96.

renons (die - in iemand he) 2Q8.
r-e nostervel 340.
rente (lewe van sy - en teer van
sy ik apitaal) 51, 298.
rep (in - en roer) 298.
ribbe (jy kan sy - tel) 298.

ribbe (leen jou g- uit, en kdeur jou -) 298.
ribb ebeen (hy het sy - gekry)
82 . 299_·

rieme ( sy - styfloop) 58, 299·
rieme (- losraak) 57·
rieme (i-e mand s e - sny) 94·
rieme (die - neersit) 6, 40, 2gg.
rie me (sy - is dertien) 13.
Riemland s8.
riemspring 36.
riemtelegram ('n -) 299.
Riemvastyd 98.
ring ('n mens kan hom deur 'n
- tr ek) 299.
rissies (- bo p.e per) 122.
ritteltits (die - kry) 299.
roer (so reg soos 'n -) 39, 41,
300.

roer (aan die - van sake) 300.
wl (bloe sterk is sy - ?) 299.
Rom e f_ i s nie in een dag gebou
nie) 300.
romp (- en sto mp verkoop) 39,
300.

rcod (more -water i n die sloot)
300.
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rooi (ek het amper oor die - bult
gery) 13.
ro<>i ( 'n oulap se - maak mooi)

rot (verheug jou n.ie m 'n dooi
- nie) 301.
rot (hy is 'n ou -) 301.
rottingolie (- gee) 36.
roukoop 301.
rouriem ( '.n -) 33, 301.
rug (van 'n berg) 20.
rug. (jy kan maar \jou vet
smeer) 302.
rug (sy - is breed) 302.
Rugseer g8.
rus (di-e ewige - ingegaan) 35·
ry (iemand -) 302.
ryperd (jou - !) 131, 213, 302.
ryswater (- drink) · 33, 91, 302.

33. 40, 300.

r<>oi haar 44 ·
rooi (hy is -) 301.
rooibaadjie 300.
rooinelk 32, 301.
rooitaal (- gooi) 301.
Rooivers Bul 99.
rook (daar is nooit 'n -- of daar
brand 'n vuurtjie) 301 .
room 301.
wos ('n - tussen twee dorings)
301.

8
Sa (- maak) 302.
saai (wat jy - , sal jy maai) 302 .
saak (dit maak nie - nie) 302.
saallklappe (tot by die -) 19.
saamtrek 57·
Saartjie (- soen) 186.
sahbatsreis ('n hele ---'-) 302.
saggies (handel - met die jongeling) 303.
sak (ie ts in sy - steek) 303.
sak (icmand in die - he) 303.
sak (iemand die - gee) 72, 303.
sak (' n - sout met mekaar opeet) 87, 303.
salf (daar is geen aan te
smeer nie) 304.
salig 8s .
Salomo 41, 81, 304.
Samaritaan (die barmhartige -)
304.

Samaritane (die Jode en nie gemeenskap, ens .)

hou
85,

304 -

Sandtrapper 99·
sand trappers 07.
Saterdagaand
(- klaargekom
(van 'n plek) ) 82 .
se (dit - nie) 305.
se (mi!.aJk soos ek - , maar nie
soos <~k doen nie) 305.
Seal 66.
see (die - kan dit nie afwas nie)
305 .

see (daar sal n-o g baie water in
die - moet loop) 305.
seekoeirib 91, 97·
see! (die - op iets druk) 305 .
seep (so glad soos --) 41.
s-e kretarisbene so.
~ekretarisdraf

59.

semel > (as jy jou met ens.) 88.

meng,

sermeinpeer (so suur soos 'n -)
ss, 6g, g6, 305.

sestig (jy is -) 305.
s~ttelaar. (jou - !) 3·
Sielke (die - dra die gesonde) 22,
40, 6o, 306 .

siel (op sy - kry) 306.
siel (iemand se - uittrek) 306.
siel ('n - van potklei) 306.
siel (by my -) 241, 3o6
siele (hoe meer - , hoe meer
vr-eugde) 306.
sien (dis di-e laaste -) 33 ·
s igaretbeentjies 97.
siks (by my -1 68, 241, 300.
s.ikspens (soos 'n nuwe · - lykl
41, 307.

Simson 81, 307 .
sinagoge 307.
sis.sewinkel (die hele -) 307.
sit (hy - daar goed in) 307.
skaap 307.
skaap (·e en brandsiek - steek die
hele trop aan) 308.
skaap (as hy 'n blinde wil
wees, ens.) 59·
slkade (deur - en skande word
' n mens wys ) 308.
skaduwee (nie in iemand se kan staan nie) 308.
skaduwee (hy is bang vir sy eie
- ) 309.

skalt en walt 3, 68, 124.
skape (- aanja) 177.
slkape (baie mak - gaan m een
kraal) 308.
skape (hy soek - en beeste) 94,
1]7.

skapie (ou -) 200, 308.
skapies (- bymekaarja) 59, 308.
skapies (a! sy - is nie in die
kra al nie) 20, 36, s8, 308 .
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ska:tjie (ou -) 200.
skatlam 200.
skee~mes ('n tong soos 'n -)
300.

skelm (j.ou - ! ) I3J.
slkelmstuk (van - aanmekaargesit) 309.
skeps.el 85, 309.
skeur (laat -) I84.
skeur (die wereld -) 309.
skietdag (dis aldag - ens.) s·8,
310.

skik (in sy -) 3I0.
s.kilp.addra.ffie 98.
skip (as my- met geld kom) 3I0.
s'koblbejak 310.
skoen (as die - jou pas ens.)
310.

slkoen
(hy .w eet w.aar die thorn druk) 3 I 1.
skoene (in iemand .s e staan)
JIO.

skoenmaker (-, hou jou by jou
lees) 3II.
skoenriem (nie wer.d om sy - te
ontbinde nie) &2, 310.
skoensole ('n mens kan - van
'SY liru>e sny) 37·
skotf (die laaste -) 57, 311.
sk.offel 3 I 1.
skoolgeld (- betaal) 311.
skoonheid (- vergaan ens.) 40.
skoonskip (- maak) 3II.
skoon.veld (dit was -) 3 I 1.
s·koonveld (- maak) 3I2.
skoor (- soek) 3I2.
sk.oorsteen (van hier te sit sal die
- nie rook nie) 3.12.
skoot (mooi -) 2.2 , s8, 3I2.
skoot (die - · hoog deur he) IO,
34. 36, 58, 93·
skorriemorrie 3I2.
skouer (die - aan die wiel sit)
72, 3 I'2.

skree (- da,t die huis antwoord
g .ee) 41.
skrifgeleerd 3I2.
skrikkeljaar 3I2.
skrohbering (iemand 'n - gee)
3I2.

skroef daar is 'n - los) 313.
skulp (uit sy - kruip) 313.
skunwejantjie 97.
slaai (in iemand se - kra:p)
95·

I I,

slaan (iemand dat hy opslae
maak) 37., 41.
slaap_ (oor iets -) 3I3.

slag
slag
slag
slag
slag

('n - slaan.) 313.
('n - om die elmboog) 313.
('n - he) 3I3 .
(op - kom) 3I4.
(hy kom met 'n - om die
arm) 28.

slang (daar is 'n -

in die gras)

I86, 3I4.

slang (.as dit 'n - was, dan het
hy jou a! lank gebyt) 314 .
slap ( nie laat - le nie) 3 q.
slawetyd .3 I 4·
sleeptou (lemand op- neem) 314.
sleeptou (iemand aan die - laat
bly) 46, 314.
sleg (laa:t - !e) 314.
sliertjie ('n- weghe) 36, 93, 314.
sloot ('n -- eet) I77.
sluk ( ' n goeie - op 'n bot tel)
315.

Slypsteen 99·
smoor (dit - he) 315.
smoordronk 93·
smoorverlief 31 5·
suaar (met - en stramboel) 12,
65, 31 5·

snaar ( 'n ander -:-: aanroe_r) 3.I 5·
snoeren (de - ZlJn hem m lieflike plaatsen gevallen) 44, 85,
315.

Snuif-in-die ·oe 98.
snuifknippie (in 'n -) 316.
Sodom 316.
So-d om en Gomorra 8 r.
soek (- wat hy nie rverloor het
nie) 92, 3I6.
soetlandsit 94, 316.
Somers (Antjie -) ros, 316.
son. (hy kan nie sien dat die
in 'n .andeor s·e water skyn
nie) 316.
son (laat die
nie ondergaan
•o ar jou boosheid nie) 317.
son (jv kan net so goed d1e
vei:duister) 317.
son (so waar as die - aan die
heme! skyn) 317.
son (- in die wes•te, luiaard op
sy beste) 3'8, 317.
.
son (die - kom op, trek toe JOU
kop) 151.
Soudag ( Ianger a s Maandag) 317.
sondebok 317.
sondejammer 3I7.
Soon (die - des mensen) Ss.
soort (- soek -) 42, IOI,
s•o p (iemand .in sy eie aat
gaar kook) 3I8.

3Il.
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sout (- op sy ster-t ,q-ooi) 44·
sout (sy - nie verd1en -nie) 318.
~out (iets met 'n korreltjie
neem) 318.
sout,pilaar (soos 'n - staan) 81,
318.

·s outr-otting (iemand - gee) 216.
spaander (laat -) 184, 318 ~
span 57.
span (uit die - spring) 33, 318
spat (laat -) 1r8 4, 318.
spee'k (die onders•t e - kom ook
bo) 319.
spek (rvir - en boontjies) 319.
spekskiet 3·19.
speld (SQOS 'n groat - verdwy-n)
3·19.

speletjie (as die - op sy mooiste
is, ens.) 3·19.
spit (die - afhyt) 319.
spitswei (- loop) 319.
spoor (in die - trarp) 5'8, 320.
spoor (- sny) 58, 62.
spore (twee rye - loop) 320.
spotter (- se huis brand ook af)
320.

spotvoel 182.
spraak (jou - maak jou open'baar) 3'20.
spraaksaam (- wees) 36, 93, 320
sprak (hy - geen sprook) 99·
spreek (ons melkaar nader)
.1~0

springhaasmaniere 97.
springmiere 97, 320.
sprinkaankommandant o8.
spyt (- is 'n goeie ding, ens.)
3'21.

-spyt 1- se beentjies is gewoonlik te kart) 34, 321.
staan (agter iemand -) 321.
staanplek 57 ·
staanspoor (van die - af) 33, 57,
321.

staat (- maak op iemand) 3'21.
staatmaker 321.
stank (- vir dank) 321.
stapper (met ou dapper en ou -)
39· 32 I.
steek (iemand in die - laat) 20,
322 .

steek (iemand 'n - g·ee) 322.
steen (wie sal die eerste - werp)
83-

steen (- en been klae) 322.
stel (op - en sprang) 322.
stel ('n- aftrap) 322 .
stem (die - des roepende, ens.)
85, 322.

sterre (hy kan sy -

dank) 74,

322 .

stewels (vier -

in die lug le) 58,

323.

Stils.taan-en-Afspring o8.
stoele (op twee - sit) 323.
stoep (voor jou eie - vee) 323.
stof (sy - nie laat sien nie) 323.
stof ( dat die - so staan) 323.
stoffie ('n - aan die weegslkaal)
164, 323.

stok ( 'n - in die wiel steek) 323.
stok (iemand voor- lkry) 46, 323.
stok ( 'n - voor iets steek) 324.
stokke (met swaarde en -) 323.
stokkies ( - draai) 324.
stokoud 4.
stokperdjie 324.
stopland {op - sit( 59, 324.
storie (- vertel) 36.
streep ('n - he) 36, 324.
streepsuiker (- gee) 36, 47, 91,
3'2'4.

strepie ('n - voorhe) 3-24.
strooihuis (.h.J !het naby die omgedraai) 13, 30, 61, 91.
stroom (die - moet sterk wees
ens.) go.
F~trop (die om iemand se nek
s.i t) 44, 324.
s•t uipe (iem.and die - op die lyf
jra) 324 .
stuklke (op sy - wees) 325 .
st>ukkie (van - tot beentjie) 325.
st':~J,ie (van .tot brokkie) 325.
smwer (- mt) 325.
Sullefink 99.
suit ('n - van 'n mens) 3·25 .
SUS ( -

of S •O) 4·

sustentastevonms 99.
(daar loop
suurlemoens'Dp
deur) 64; 325.
swaap 3125.
swak (as jy - is, moet jy slim
wees) 3{).
sw:anege~ang

F~w.ari,g1heid

91, 325.

(- maak waar geen
- ·is nie) 326.
swart (- maar lieflik) 39, 263.
swart (- op wit) 326.
swa;rt (so min ·soos die - van my
nael) 326.
swartgallig 176.
swartgalligheid 176.
swartkraai g:S.
swar.tmerrie g6, 326.
swartperd (- galop) 98.
swartskaap ,126.
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sweet (in die sig) 326.
sweetneus 97·

swart.skepsel 85.
swartspan 33, 57, 326.
swawel (een - rnaa.k nie somer
uie) 320.

van jou aange-

T

Taai (so - soos 'n rat.el) 327.
taaise (iemand -) 327.
taal {geen - of tyding) ,327.
tabernaJkel (iernand op sy - gee)
36, 82,

<.)!,

I2I, 327.

taf.el (die - is gedek) 6r.
takke (hoog in die - wees) 36,
93. 327.

takke (deur die - wees) '127·
takke (die - insit) I84, 3'27.
talent 327.
tarnmeletjie {- kry) 36, 9I, 324,
328
tan de ( sy - wys) 328.
tande {met lang - eet) 250, 328.
tande {sy - vir iets slyp) 328.
tandekraaltjies 222.
tandetrekker (lieg soos 'n -) 4I,
255. 328 .

tang (so vuil dat jy horn nie met
'n - kan .aanvat nie\ 328.
tanta 232.
tater ( 'n swarte -i 329.
tee (iernand se - daar bitter
maak) 329.
tee ( sy - was te sterk) 36, 93,
329.

tee (alles het sy voor en -) 329.
teer ( dit srnaak na - ens.) 40,
39· 329.

telkortskiet 329.
tel (nie in - wees nie) 329.
telegraafpaal g8.
tender 3·
testament (hy kan sy - maar
laat maalk) 36, 329.
teuels ( di.e - laat skiet) 330.
Thomas (ongelowige -) SI, 330.
tien (dit ]yk of hy ni.e
kan
tel nie) 330.
tien (as jy kwaad word, tel eers
- ) 330.

tier (die -

het hom gehyt) 93,

330.

tierrnelk (hy het

gedrink) 93,

25I, 330.

tierwyfi.e (so kwaai soos 'n -)
58.

tjoutj oukonfyt 330.
tjoutjouspul 66, 330.
toegetakel I36.
to.e ka (van - a f) 67.
toeplak 33 I.

toes it 33 r.
Toeslaan g8.
toet ('n man van -) 331.
toetrap 33 r.
toetrek (iernand -) 331.
to! (- betaal) 331.
to! (so dronk s oos 'n -) 33 r.
tone {hy laat nie op sy - trap
nie) 331.
tong (die woord is op my -) 331.
tong {sy - is swaar) 93, 331.
toon ('n laer - sing) 254, 331.
top! 33I.
topswaar 332.
tou (iets op - sit) 332.
tou (oor die - trap) 22, 33, 37,
57. 332.

tou (- in die mond) 322.
t·ou (aan die - eet) 57, 322.
t·o u (die - vat) 57, 322.
touleier (die beste - sit op die
voorbok) 5I, 57, 322.
t-ou-op.gooi 24, 32, 40, 57, 64, 322.
touwys 57 64, 333·
tralies (agter die -) 205.
tranedal 85.
Transvaal ( k- of betaal 1s die
wet van -) 333·
trap of laat trap 23, I84, 333·
trap (hoog en laag -) 333·
Trap der Jeu~d 3, 63.
trappies (d1e gladde - af) 333·
trapsoetjies 59, g6, 333.
tree (daa.r is ~ar een - tus·sen
ons en die dood) 334.
trein {die - vertrek nie) 334.
trekpleister 95, 333·
treur.sp-el (lyk soos 'n
in sewe
.bedrywe) I r.
trewwa (.o u -) 334.
trommeldik 334.
tromp-op (iernand - loop) I3, 33,
58, 334.

tronkvoel I 82.
twu (.a s jv geprys wil wees ens.)
334 ·

trou (- is nie perde-koop nie)
68, 334·
tuig (in die - wees) 334·
turf (sy - ,s it) 58. 335·
tuis (- wees in iets) 335·
twaalf (hy is ouer as -) 41.
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twak (dis pure - met hom) 335·
twak (jou - ~s nat) 335·
bwee (.w waar as tweemaal vier is) 335 .
tweestertjakkals 59·
twif.;appel 335 ·
tyd (wie nie pas op sy-, is sy
maaltyd kwyt) 40.

tyd (my - !) 35·
tyd (daar is 'n - yjr alles) 335·
tyd (my liewe - !) 35·
tyd (- is geld) 40.
tydelike
(die - met die ewi,ge
~erw~ssel)

35-

tyding (geen- goeie -) 335.

u
Uil 336.
uil (- onder die voels) .336.
uil (soos 'n - op 'n kluit) 96,

uitgeslaap 94, 337·
uitgevr-e et 337.
uithaler 337·
uitkruip (- v1r sy suiker) 337·
uitlek 337·
uitlooi 3.37.
uitoorle 36, 94, 337·
uitspanplek (anderkant my -)

336.

uilsikuiken 336.
Uilspieel (kyk soos 'n -) 366.
Uilspieel (lyk soos - in die
maanskyn) 96, 105, 336.
Uilsp i.eel (- se : Die hele wereld
haat my, ens.) 42.
uitbak 337.
uiterste (op sy -- wees) 337·
uitgegaan 35·
uitgeknip 337·
uitgeleer 337·

33. 57. 353·

uitsit (i-e mand -) 95·
uittrek 338.
uittrek (hy sal hom - vu 'n ander) 338.
uitwaai (ek het niks met hom nie) 4, 64, 338.

v

so, 338.

vel (iemand die - ooo- die ore
trek).
veLd (d1e - vee) 3-40.
veld (in iemand se - weie) 33,

I I, 5•8, I04.

veld (- wen) 34I.
velletjies (hul bymeka:argooi)

Vaalpens 63.
vaalstreep (die - vat) 57·
vaa1water (in iemand _se - .kom)
vandag (nie - se kind nie) I83.
van der Walt (''n - skoot skiet)
vanmelewe (- se dae) 338.
van Noodt (- is dood ens.) 62,
IOS.

vark (hy kan nie -

vang nie)

36, 43, 9I, 338.

var'k (so mm ¥an i-e ts weet soos
' n - v.an poHtiek) 96.
vark (s'k ree soos 'n maer -) 96.
vark (' n -) 339·
varkies (al sy - is nie op hok
nie) 20, 36, s8, 9I, 283, 33'9·
vashrand 339·
vastrap 339·
Vastrap 339·
vastrap (iem:and _- ) 339· .
vat (.h y het jn die - gerU!k) 93·
v.at (die swa.kke -). 339·
va:te (lee - maak die meeste geraas) 339.
vel 36, ~40 .
vel (- en been) 340.
vel (iemand op sy - gee) I2I,
I26, 3•40.

vel (uit sy -

spring) 340.

s8, 3•40.
59, .340.

velskoendraers 97.
velskoenklap 98.
velvioolstem 97.
vere (die - maak die voel) 339.
vere (hy skud sy reg daar)
94·

vere (met 'n ander •se -

pronk)

340.

vere (hy het sy wit - gewys) IJ.
JVergalgs·te 341.
vergroot 36.
vergrootglas (deur 'n ·- kyk) 34 1.
verhaal (tot - kom) 34 1.
verkeer (waar jr. mee- ens.) 341.
verikleurmann-etJie 333
verlee (- wees met) 34 1.
verlee (- wees oor) 342.
"erleentheid (in - bring) 48.
vermaak (jou nie laat -- nie) 48,
106, 342.

Vermaalk (ek is nie nie) 106, 342.

se kind
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vers.igtigheid (- is die moeder
voeltjie (ek het die - al vanteder wysheid) 34, 342.
vore hoor fluit) 347.
verstand (jou - !) 131, 342.
voet (van 'n berg) 20.
verstand (loop in jou -) 131, 342.
voet (jou - !) 131, 347.
vervlakste 34L
voet (g.e en rus vir die hoi van
vervloekste 341.
sy - nie) 347.
vet ( sy --'- sal braai) 342 .
voet (die beste - voorsit) 348.
ve!. (die - van die aarde) 342 .
voet (met die verkeerde - uit die
vet (so waar as -) 41, 75, 342.
bed klim) 348.
vierperdewa 61, 290.
voete (·o or sy eie - val) 347.
vinger ( nie 'n - verroer nie) so,
voete ( iets kry -) 348.
343·
voete (sy - in die wind slaan)
vinger (gee hom die -ens.) 343·
348.
winger (iemand om sy - draai)
voete (J.een jou - uit en loop op
343·
jou handel 298.
'"VingeraUeen 344.
voetjie-voetjie (- s1peel) 348.
vingers (my - jeuk) IC)3, 343·
voetjie vir ·.v oetjie 348.
vingers (die - verbrand) 343·
voetoog 11.
vingers (hing - he) 343·
Volmoed 98.
vingers (deur die sien) 344·
volstru.1s
(nes 'n - , waar hy
vingers (iemand op sy- tik) 343·
kom ens.) 39, 41, 51, 348.
vingers (jy kan dit op jou tien
volstruismaag 21.257.
- aftel) 343·
vonke (uit i~mand se - bly) 2'1,
vingers (die - aflek) 343·
33, 349.
viool (eerste - speel) 344·
voor (- .o p die wa) 349.
viool (twede - speel) 344·
voorook 33, 59, 349·
viool 99·
voorgestoelte
(in die
wees)
vis (- nog vlees) 39, 344.
307 3 49
·
VIS (suip soos 'n -) g6, 344·
'
vp or,haak (iemand -) 57, 349.
v1s (soos 'n - in die water) 41,
voorle 5s, 62.
344·
voorland 349.
v1s (op droe grond -) 344·
voorperd S9·
vis (die '--- wil nie byt nie) 345·
voorslag (soos '.n -) 58, 59, 349·
visvang (sit en -) 345·
voorslagriempie ('n noot rek soos
visvang 59·
'n -) 37, 41, 57, 96, 349·
vlakte (op die - sit) 6o.
voors pooksels
(moenie - maak
v!ees (- en bloed) 85, 345·
nie) 350 .
vJ.eespotte (verlang na die - van
voorsprin,g (iemand -) 93 .
K lk
1Egipte) 345·
vleis (- braai voor jy die bok
Vorentoe-se-4 o 98.
skiet) 13 , s8, 345 .
vra (- is vry, maar weier daarlb y) 'lSI.
) 94, 95, 345·
I
v 1er k (seep
Vra-weer g8.
vlerke (sy - hang ) 345.
vJ.erke (hoer vlie as sy _ lank is)
vrate (se gr.o etnis vir die -) 91.
vrede (-, - , en geen ~evaar)
41 , 34 6.
vlerke (sy - is geknip) 346.
351.
vrese (die vrese des :Heren ens.)
vlie (hy wil te hoog -) 346.
vliee ( twee - in .e en iklap) 4, 346.
85, 35°·
vliee (soos 'n handvol ·-) g6, .346.
vriend (- g.aan hoer o.p) 350.
vliee (hy vang -) 346.
vriend ('n - in nood) 351.
vlieg (hy sal ni.e 'n - kwaad
vriende
(se my wie jou - is
doen nie) 346.
ens.) 35 1.
vlieg ('n - wat in die karringvroeg (hy het - op~e staan) 93,
melk geval het) 346.
3·51.
vlie·g ('n - in die salf) 346.
vroeg- (- ryp -,- rot) 88.
v·o el (soos 'n - op 'n talk) 347.
vroliklheid (na kom olikheid)
voel ( solank die - vlie, ens. ) 95,
35 I.
347·
vrou (die mens van 'n - gebore
voels (hulle is - van een soort
ens.. ) 21.
vere) 347·
vroueraad (- is ~eie r.aad) 351.
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vrug
(van die verbode
eet)
352.
vry (- en frank) 39.
·v ryer-hotnot 94vuis ( ' n mens kan nie - maak
sender hand n ie ) 3.S2
vulletjie 97.
vure (tusse n twee - sit) 352.
vurk (hy w.e et hoe die - in die
steel steek) 352.
vuur (' n kooltjie - kom haal)
33. 45. 353 -

vuur (- en vlam) 39, 353·
vuur (vir iemand deur die
loop) 352 .
vuur (- spuug op iemand) 35~
vuur (naaste by die - sit) · 352.
vuurmaakplek (dis bo mv -) 23,
.
33. 57. 64, 352.
vuurslag 35.3·
vyebhd (vyeblaar) 82, 354.
vyselstampers (- en kriewelkrappers) g6.

w
Wa (die -

voor die osse span)

290.

waag (die - die wen) 40.
waalk (by gesonde mense -) 95waaragtig 35waarheid (die wil
nie gese
wees nie) 354waarhe id (om die - te se moet
ek lieg ) 354.
wag-'.n-bi·e tjie 97wal (iemand van die - in die
slo ot help) 354wans (uit die -) 10, 36, 283.
warm 35 4warm (h y kom nie - - by die wat er nie) 34, 354warm (in -- water wces) 7Swater (die kop bo - hou) 354wo.ter (stille - diepe grond, ens.l
41, 51, 169, 355·
water (Gods oor Gods aikker
waternat 288, 355.
watersopnat 288, 355.
laat loop) 35Swawi.elore 57 wawydoop 355wee t (jy - wat jy hct maar jy
- nie wat jy kry nie) 39· 35 5weg (die - van aile vlees) 35
wei (- en wee) 39wereld (die is ' n pypkaneel,
elk suig daa raan en kry sy
dee!) 355
wereld 85.
wereld (sy - weet) 355wereld (die - skeur) s8.
wereld (my - !) 35 wereld ( ' n - van iemand dink)
356.
wereld (die draai met hom)
93. 356.
wereld (die ander -) 85.
wer·e ·- (die - is op sy end) 151
werelds 8s.

weste (buiten - wees) 356
wewenaarsgras 97wet ( - van Mede en Perse) 356.
wie!e (iemand in die - ry) 356.
wid (sy jas is in die - ) 13.
wiel (die vyfde - aan die wa) 33,
356.
wik ( di.e mens - maar G{)d beskik) 20, 39, 40, 357wikkelwa (met ounooi se - ) 96.
wil (teen - en dank) 357wild (jy is - g.e noeg maar waar
wil jy heen) 357wildehawer ( - saai) 75·
wilg.e rhout- vuurslag ~)8
Will em ( oom - van Heerden is
ook onder ons) 13.
wind (vir - en weer Jaat groot
word) 357wind (s.oos die - waai) 357wind (de ur die - wees) 357windbuks 358.
windmaalk 357windmaker 3S7
windmakerig 357windmeul (hy het 'n slag van die
weg) 357
windsny ( - vir iemand) 33.
windwakker 358.
wingerd (hy het deur die - gel oop ) 93 witbroodswelke 358.
witman 358
wittande (lag ) 328.
witvoet j iesoek 3.<;8.
wolf
( - skaapwagter maak)
358.
wolf ('n - in s'kaaps.Mere) 358.
wol1haar (sy 1yf - hou) 94, 359·
wolsak (' n - ) gR.
Woltoon 97.
wonderliksens 99woorde ( - wek maar voorbeelde
trek) 38, 359-
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wors (iemand -

maak) 35. I46,

wurg 57 ·
wynvl~g

237. 359·

wragtag 35.
wragtie 35, 2.~2.
wrintie 35, 232.

97, 359

wysie (van sy - afwees) 359.
wysmaak (iemand iets - ) 359·
y

Ydelheid ( - der ydelhede) 359.
ys (di~ - breek) 359·
yster ( smee die - as. dit warm is.)
359·

yster 360.
ysterlklou ( -in die grond slaan)
360.

ys.terperd 7, 361.
ysters (te vee! - in die vuur he)
360.
ys ter vark (gaan - slaan) I I, 95,
97·

LYS VAN HULP,MIDDELE.

(Hier word al!een vermeld die werke wa t by wyse van afkorting
in die teks voorkom. Die ander is volledig genoeg aangehaal.)
Boekng. : Dr. G. ]. Boekenoogen, De Zaansche Volkstaal. Bydrage
tot de kennjs van den woordenschat in N oord-Holland.
A. W. Sijthoff, Leiden, 1897.
Boshoff : <Dr. S. P . E. Boshoff, Volk en Taal van Suid-Afrika.
De Bussy, Pretoria, 1921.
Bosman: Dr. D . B. Bosman, Afrikaans en Maleis-Portugees.
Noordhoff, Groningen, 1916.
Biichm. : Gefliigelte Worte. Der Zitatenschatz des deutsohen VoJkes
g·e sanimelt und erlautert von Georg BUchmann; 26ste Auflage neu bearbeitet von Bogdan Krieger. Berlin, 1918.
Cachet, S D: } . Lion Cach et, Sewe duiwels en wat bulle gedoen
het.
C. en V.: P. ] . Corneliss·e n en J. B. Vervliet, Idiotkon van het
Antwerpsch Dialect. A. Siffer, Gent, 1903.
Changuion : A. N. E. Changuion, De Nederduitsohe taal in ZuidAfrika ·h ersteld . Ka apstad, 1844.
Cohen : Oude Joods che Spreekwoorden. Ve.rzameld en toegelicht
door Rev. A. Cohen. Naar het IEngelsch bewerkt door Dr.
] . Herderschee. H . P. ter Braak, Deventer, 1912.
Borchardt : W. Borchardt, D ie spr.iohwi:irtlichen Redensarten im
deutschen Volksmunde ens.
2e Ausg. von Wustmann,
Leipzig, 1894.
Dagb. van L. T.rig. : Dagboek van Louis Trigardt, uitgegee deur
die Z.A. Akademie met inJeiding en aantekenionge deur
G . S. Preller. Bloemf.ontein, 1917.
De Bo: Westvlaamsch Idioticon door L. De Bo. Siffer, Gent,
1892 .
De C. G e b r. : Spreekwoorden en Zegswijzen afkomstig van oude
gebruiken en volks.z eden door A. de Cock. 2e druk. A.
Hoste, Gent, 1908.
De C. V o l k s g e I.: Spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkin
gen op volksgeloof berustend folkloristisch toegelicht door
A de Cock. Antwerp.en, Deventer, Gent, 1920.
De C. V" o.: Spreekwoorden en Zegswijzen over de Vrouwen, de
liefde en het huwelijk, door A. de Cock. A. Ho.ste, Gent,
1911.
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Dijkstra: Friescrh Woordenboek door W. Dijkstra.
1900.

Leeuwarden,

Du Toit, A f r. S t u d.: Dr. P. J. du Toit, Afrikaansohe Studies.
Siffer, Gent, 1905.
D. WtJb..
Eckart :

Deu.ts.dhes. Wiir.te.r buc'h von Jacob und Wilhelm Grimm.

R. Eckart, Nieder deuts che Sprichwi:irter und v·olksthiimIiche Redensarten. Braunsohw.e ig, 1893.

Franck-v. Wijk: Franck's Etymologisch Woordenboek der Neder,landsche taal, 2de druk door Dr. N. v. Wijk. 's-Gravenhage, M. Nijhoff, 1912.
Harreb.: P. J . Harrebomee, Spreekwoordenboek der Nederlandsche
taal. Utrecht, Kemink en Zo on, 185 8.
Haz.:

W. Hazlitt, English Prover,bs.

Londo.n, 1882.

Herderschee: Dr. ]. Herderschee, Namen en spreekwijzen aan d en
Bijbel ontleend. Derde druk . D eventer, 19II .
Hoeufft: Pro eve van Bredaasch Taal-eigen door Mr. J. H. Hoeufft.
Breda, F. P. Sterk, 1836.
Hyam.: Hyamson, A dictionary of English phrases. London,
1922.
Joos: A. Joos, Waasch Idiotico.n, Gent, 1900.
Joyce : English a s we speak it in Ireland by P. W. Joyce . London, Longunans, Green & Co., 1910.
Kil. : _EtymoJ.ogicum teutonicae linguae etc. Cornelii Kiliani Dufflaei. Gron. 1623.
Klinkert: H. C. Klinkert, Nieuw Maleisoh-Nededandsch Zakwoordenboek, Leiden, 1910.
Laur. : Bijbel en volkstaal, opgave en toelichting van spreuken of
gezegden in de volkstaal, aan den Bijbel ontleend, door Dr.
E. Laurillard. 2de druk, Rotterdam, D. Boll e.
Leopold: Van de Schelde tot de Weichsel. Nederdmtsch e dialecten
door ]. A. en L. Leopold .
Loq. : L o q u e I a door G. Gezelle.
Amsterdam, L. J. Veen,
MCMVII.
Mansv.: N. Mans·velt, Proeve van een Kaapsch-Hollandsch Idioticon,
met toelichtingen en opmerkingen betreffende land, volk en
taal. A. J. van Huffel, Utrecht, 1884.
Mnl. Wdb. Middelnederlandsch Woordenboek van wijlen Dr E.
Verwijs en Dr. J. Verdam. s-Gravenhage, M. Nijhoff, 1885.
Moerkerken: Het Nederlandsch Kluchtspel in de 17de eeuw, door
P. H. van Moerkerken. Sneek, J. F. van Druten.
Molema: H. Molem a, Woordenboek der Groningsche v-olkstaa!" in
de 19de eeuw. Winsum, 1887.
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Ndl. Wdb.: Woordenboek der Nederlandsche taal. s-Gravenhage
en Leiden, M. Nijhoff, A. W. Sijthoff.
N.E.D.: New English Dictionary. Oxf.orq.
N. T.: De nieuwe Taalgids. Tweemaandeliks tydschrift onder reda!ktie van ]. Koopmans en Prof. Dr. C. G. N. de Vooys.
By J. B. Wolters, Groningen, Den Haag.
O.K.: Ons Klyntji, Afrikaanse tydskrif. Uitgegee deur die PaarlDrukpersmaatskappy, 1896--1905.
Opprel: Dr. A. Opprel, Het Dialect van Oud-iBeierland, s-Grav.e nhage, 1896.
0. T.: Ons. Taal, Afrikaanse tydskrif vir oud en jong.
Perel,
1907-1909.

Schon.ken: F. T. Schonken, Die Wurzeln der Kapho!Hindischen
Volkstiberlieferungen. E. ]. Brill, Leiden, 1910.
Schra. B S.: Der Bilderschmuck der deutschen Sprache in Tausenden v-olksthtimlicher Redensarten, nach Ursprung und Bedeutung erkli:irt von Dr. H. Schrader, ste Auf!. We.i mar, 18\)6.
Schra. W u n d g. : Aus dem Wundergaften der deutschen Sprache
'VOn Dr. H. Schrader, Weimar, 1896.
Schrijnen: J. Schrijnen, NedeDlandsche Volkskunde.
Zutphen,
Thieme & Cie.
Seiler: Deutsche Sprichwi:irterkunde von F. Seiler.
Mtinchen,
19:Z2.

Sloet:
St .:

Baron L. A. J. W. von Sloet, De dieren in het Germaansch
IV'01ksgeJ.oof en V·olksg·e'briUik. '' ·s~Gracveruha,g·e., 1888.
Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en
gezegden, naar hun oorsprong en beteekenis cverklaard, door
Dr. F. A. Stoett. Derde druk, Zutl)hen, Thieme & Cie.,
191 5·

Suringar : Erasmus over Nederlandsche spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdrukkingen evan zijnen tijd, uit 's mans
Adagia opgezameld en uit andere, meest nieuwere geschriften .opgelhel<Lerd, door Dr. W. H. ID. Surin,gar.
Utrecht,
Kemink en Zoon, 1873.
Teirlinck: Is. Teirlinck, Zuid-Oostvlaandersch Idi-oticon, Gent,
1910.

Tijdsch .: Tijdschrift cvoor Nederlandsche taal- en letterkunde.
E. ]. Brill, Leiden.
Tuinm.: Car-olus Tuinman, De Nederduitsohe S,preekwoorden, MLddelburg, 1726.
Vaugh. 0 u H.: Vaughan, Ou Hendrik z'n st-ori•es.
v. Dale: Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandsche taal,
'Vij fde uitgave. 's-Gravenhage en Leiden, M. Nijhoff en A.
Sijthoff.
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v. Vloten: J. v. Vloten, Het Nederlandsch Kluchts·pel, Haarlem,
W. C. de Graaff.
Waruder :
Deutsdhes Spridhworter-Lexikon.
Ei.n Haus·sdha:tz ttir
das deutsche Volk. H erausgegeben von K. F. W. Wander.
Leipzig, F. A. Brockhaus, 1867-188o.
Welters : H. Welters, Feesten ,Zeden, Gebruiken en Spreekwoorden
in Limburg. Wed. H. H. Uyttenbroeck, Venloo.
Werda: Geillustreerde nas io nale tydskrif vir die Unie van SuidAfrika. H. de Graaf, Potohefstroom. Mei 1913 tot April
1914·
W.r ig!ht:

Jioseph Wri,g'ht, Tlhe English DiaJ.e ct D ictionary .

