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Woorde wat verlore raak

Los die Lui taaLgebruik en span weer ons beskrywende,  
afrikaanse woorde en gesegdes in.

D ie probleem deser dae met Afrikaans is nie 
dat dit ’n taal is wat kammalielies aan die 
uitsterf is nie. Inteendeel, dit gaan 

klopdisselboom. Kyk net hoe gons en pols Afrikaanse 
teater, feeste, boeke, radio en TV. 

Dit gaan beter met die taal as ooit tevore, en dis 
nou maar wors, of is dit dalk ’n feit soos ’n koei? Hoe 
ook. Wat my gat se deksel is (vir die vromes, dis die 
deksel op jou graf ), is dat so baie van ons ou woorde, 
kontreitaal en gesegdes aan die uitsterf is. Dan en wan 
word nuwes gevorm, maar nie vinnig genoeg nie - en 
dis nie dat ons ’n gebrek aan verbeelding het nie. 

Dis asof die taal by tye (en ek is ook skuldig 
daaraan, mea culpa) eenvoudig te steriel geraak het; 
ons het die kleur en lewe uit ons woorde gepers, of 
ons karring maar aan om die woorde waaraan ons 
gewoond is te gebruik. Lui man, sloerderig. 

Tog is daar ’n heelparty rubriekskrywers wat ek 
met graagte lees, net vir hul taalgebruik. Tim du 
Plessis, onder andere, is iemand wat gereeld nuwe of 
ou woorde in sy rubrieke laat inglip; Martie Retief-
Meiring (met woorde soos meesmuil en 
deurmekaarwinkel), die voëlkenner dr. Morné du 
Plessis en die botanis Ernst van Jaarsveld.

Dan is daar die vars, ruimhartige Afrikaans van 
Nathan Trantraal en Michelle Linnert. Dis jammer 
dat Anastasia de Vries nie meer gereeld skryf nie; haar 
woordeskat is eiesoortig. 

Ek noem juis die voël- en plantkenners omdat hulle 
gereeld van die oorspronklikste Afrikaanse woorde 
gebruik. Name vir ons geveerde vriende soos dikkop, 
lagduif, lemoenduif, kanariebyter, groenpiet, 
heuningvoëltjie, gouekoekoek en kraalogie. Ag, 
moeder, dis mos kosbaar, man. 

Vir blomme het ons ook van die pragtigste woorde: 
fluweeltjie, jakobregop, kammetjie, kalossie, 

moederkappie, oumakappertjie, vergeet-my-nietjie. 
Kwit, ’n mens raak skoon aan die verlang na Ouma. 

Die jong rubriekskrywer Jeanne-Pierre de Kock 
skryf annerdag oor ’n “haaibeursie”. ’n Wat? Dit is die 
eier waarin ’n haaitjie bly totdat hy groot genoeg is 
om uit te kom. Jy kry dit soms aan bamboes of ander 
seeplante, of op die strand as hulle uitspoel (maar teen 
dié tyd is hulle gewoonlik leeg). Dié waarna hy 
verwys het, is van die kleiner haaispesies soos die 
bamboeshaaitjie, of die skaamhaai, en is tussen 
palm- en hand-grootte. Kyk net al daai haainame! 

Die skrywer Marlene van Niekerk is ook iemand 
wat diep delf om nuwe of ou woorde te gebruik. In 
Agaat praat sy van “waterhondjies”. Wat op aarde is 
dit? Woordeboek toe: Dit is ’n draaikewer. Die 
woordeboek sê dit is ’n snelbewegende waterinsek, 
waterbesie of tetsuiper. 

Dan, in ’n toespraak verwys Van Niekerk na ’n 
boogskuttervis. Sy vertel hulle bly onder die 
oppervlak in hul medium (water), en formeer dele van 
die medium tot vinnige, sterk “pyle” om die krieke 
op die takke bo die water te teiken.

By die rubriekskrywer Johan van Zyl het ek die 
woord lanterfanter raakgelees. Is dit nie ’n lekker 
woord nie? Gaan soek op as jy hom nie ken nie, 
anders is jy ook ’n lanterfanter. 

Anton Goosen vra op Facebook wat beteken 
“doekvoet”. Weer woordeboek toe. Dit beteken 
vinnig, rats, maar geruisloos, soos in “hy seil 
doekvoet oor die vlakte”. 

Dan wil ek ook noem, en ek is altyd bang ek klink 
neerbuigend as ek dit sê, van die mooiste, idiomatiese 
Afrikaans word deur die Kaapse bergies gepraat. 
Sommige van dié ontheemdes kom van plekke soos 
Namakwaland, die Koue Bokkeveld en ander 
uithoeke.

34 



35 WINTER 2015 | TaalgENooT 35 

“Dis asof Die taal by tye (en ek is 
ook skulDig Daaraan, mea culpa) 
eenvouDig te steriel geraak het; 

ons het Die kleur en lewe uit ons 
woorDe gepers...”

Ek kan vir ure sit en luister na hul stories oor hul 
kleintyd op afgeleë en vergete plase, of veraf dorpies 
wat deur die tyd en geskiedenis doodgewaai is. Saam 
met hulle bring hulle hul annerlike Afrikaans en soms 
argaïese, maar kleurvolle gesegdes. 

Die bergies is God se geskenk aan ons taal en ons 
gewete. Ek het ’n vriendin, Doortjie Bitterbos, 
voorheen van Garies, wat praat van “gormentsuiker”. 
Dis goewermentsuiker: Goudbruinsuiker destyds deur 
die regering beskikbaar gestel. Sy sê ook “Kolmuis 
vreet wasgoed”, dan lag sy. Iemand se broek is tussen 
sy boude vasgeknyp. 

Ag, daar is nog baie. ’n Hele woordeboek woon 
daar teen die berg en in my hart. 

Iemand wat baie vir woorde doen, is dr. Willem 
Botha van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal. 

Op die Woordfees vroeër vanjaar het hy saam met 
RSG mense gevra om nuutskeppings in te stuur. Van 
hulle was kostelik: Kieriekorting (pensioentrekker-
afslag), wolkpos (WhatsApp), bakkiebrakkie (’n 
plaasbrak wat altyd saamry), planeetperd (globetrotter) 
en kooivlooi (laatslaper).

Met ander woorde, liewe leser, daar is nie ’n tekort 
aan nuwe of ou woorde in Afrikaans nie. As die taal 
’n dier was, was hy ’n gesonde, jong blinkvos-
teelperd. 

Dalk kan ons probeer om dan en wan daardie 
vosperd op te saal en op ’n galop in nuwe rigtings te 
neem. Laat waai! 

Deur herman lategan
IllustrasIe: ronel van heerDen
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