
Taal/ Geschiedenis

Dat wordt smullen tijdens het WK voetbal in
Zuid-Afrika de zomer. Want met de taal die
ze daar spreken, is het lachen, gieren, brullen.
Is het Afrikaans echt niet meer dan een koddige
afstammeling van het 'serieute' Nederlands?

• TEKST: BERRY OVERVELDE

BOOS waren veel Zuid-
Afrikanen in Nederland
in 2005. Reden: voedsel-
fabrikant Knorr had een

reciamespot gemaakt voor bobo-
tie, een Zuid-Afrikaans gerecht
uit een pakje. In die commercial
werd een spoedcursus Afrikaans
gegeven, met woorden als amper-
broekie voor 'string' en pletterpet
voor 'bouwhelm'. Was dat lachen?
Niet volgens de Afrikaanstaligen.
Het reciamespotje zou hun taal
belachelijk maken. Want deze
'leuke' woorden worden helemaal
niet gebruikt in Zuid-Afrika (met
uitzondering van bromponie dat
'scooter' betekent). Toch maakte
de reciame wel heel duidelijk dat
wij vaak lacherig doen over het
Afrikaans. Het klinkt in onze
oren als een vrolijke, bijna kinder-
lijke versie van het Nederlands.
Hoe terecht is dat?

• Hollands is de taal
Het Afrikaans is minder Neder-
lands dan we denken. Want er
werd geen Nederlands gesproken
in de tijd en op de plek waar het
Afrikaans ontstond. Het kan dus
geen gedegenereerde versie van
onze taal zijn.
Op de zesde april van 1652plantte
Jan van Riebeeck de vlag van
'onze' Vereenigde Oost-Indische
Compagnie (VOC) bij Kaap de
Goede Hoop. Hij stichtte er Fort
Duijnhoop, een verversings-
station voor de schepen die naar
Indie voeren, dat later tot de
Kaapkolonie zou uitgroeien. En
wat was daar de voertaal? Niet
Nederlands. Want het Standaard-
nederlands, de nu algemeen
gebruikte en op papier vastge-
legde variant van de taal, bestond
toen nog niet. De mensen die in
de zeventiende eeuw in de Kaap
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arriveerden, kwamen vooral uit
Zuid-Holland. Dus schoot niet het
Nederlands er wortel, maar het
Zuid-Hollandse dialect. Je kunt
de situatie die toen ontstond, wel
vergelijken met twee diersoorten
die uit een voorouder zijn geevo-
lueerd. 'Want terwijl de regionale
dialecten in Nederland tot het
Standaardnederlands uitgroeiden,
maakte het Zuid-Hollands in
Afrika zijn eigen ontwikkeling
door', zegt Piet van Sterkenburg.
Hij is emeritus hoogleraar lexico-
logie en schrijver van het boek
Moenie maunie: niet mekkeren,
dat gaat over de verschillen in
woordgebruik en woordbetekenis
in beide talen. Die verschillen zijn
opvallend groot. Hoe kan dat?

• Kolonie is klein
Een van de belangrijkste redenen
is dat, zeker in het begin, de Hol-
landse kolonie niet veel voor-
stelde. Van Riebeeck was met
drie schepen naar Zuid-Afrika
gevaren. Met maar negentig kolo-

5 keer typisch Afrikaans
1. Als medeklinkers als
'g' of 'd' tussen klinkers
staan, vallen ze in het
Afrikaans weg. Bijvoor-
beeld: teen ('tegen'),
hoer ('hoger'), skouer
('schouder') .
2. De meeste Afrikaan-
se woorden hebben een
Nederlandse herkomst.
Maar door het contact
met andere culturen,
bevat de taal ook veel
(in westerse oren) exo-
tische leenwoorden.
Uit het Maleis komt
bijvoorbeeld het veel-
gebruikte baie ('erg' of
'veel'), het woord kraal
('dierenverblijf') is van
het Portugese corral
afgeleid.
3. Aan woordgeslacht
doen Afrikaners niet.

5. Oontkenningen
pakken ze grondiger
aan dan wij: die zijn
dubbsl, Dus zeg je 2
keer 'nie' in 'Ek het

jou nie gesien nie'
(ik heb je niet gezien).

Alles is die. Dus niet 'de
televisie' en 'het boek',
maar die televisie en
die boek.
4. Ook werkwoorden
zijn eenvoudig. Je kunt
altijd volstaan met de .
starn. Ofwel: ik loop,
maar ookjy loop, hy
loop, ons loop, julle
loop en hulle loop.



Het Afrikaans bestaat ~as
kort, daarom barst de taal
van de nieuwe woorden

~ nisten, van wie maar acht vrouw.
Dus wat krijg je dan? De mannen
gingen zich vermaken met lokale
Khoi-vrouwen (ook wel bekend
onder de politiek incorrecte naam
Hottentotten). Daarnaast werden
er arbeiders en slaven uit VOC-
streken als Maleisie en Madagas-
kar ingevoerd. Zij moesten op de
Kaap voedsel gaan produceren en
helpen om de kersverse kolonie
draaiende te houden. Zij mochten
niet hun eigen taal spreken, maar
werde door de VOC verplicht om
'Nederlands' te spreken. De voer-
taal werd zo al snel een versim-
pelde variant van het Zuid-
Hollandse dialect. Met
grammaticaregels die vaak
eenvoudiger waren dan de
Nederlandse (zie kader
'5 keer typisch Afri-
kaans') en leenwoor-
den uit andere talen.
Een taal dus die
voor iedereen te
begrijpen was,
van halfbloed-
kind tot Maleisische
import -arbeider.

derlanders doen glimlachen als ze
Afrikaans horen. Daarvoor zijn
de creatieve samenstellingen van
woorden verantwoordelijk. Het
zijn combinaties van woorden die
we op zich kennen, maar samen-
gesteld in het Woordeboek van
die Afrikaanse Taal een andere
betekenis hebben. Amperbroekie
enpletterpet komen dan wel uit de
keuken van Knorr, feit is dat het
Afrikaans doorspekt is met soort-
gelijke samenstellingen als huur-
meisie ('prostituee') en ysterperd
('ijzerpaard', ofwel 'motorfiets').

De belangrijke reden daarvoor?
Veel van die samenstellingen

zijn relatief kort geleden ont-
staan, tijdens een groei-

spurt van de taal. Van
Sterkenburg: 'Pas
toen de Engelsen

de boerenstaten
Transvaal en

Oranje Vrij-
staat erken-

den in res-
pectievelijk 1852

en 1854, kun je zeg-
gen dat Afrikaans
begon te bestaan als

• Taal groeit snel
Toch zijn het niet de
leenwoorden en gram-
maticaregels die de Ne-

I. Op straat word je
'vaak in meer talen

toegesproken.

officiele taal. Vanaf die periode
werd er steeds meer in deze eigen,
Afrikaans- Nederlandse taal
geschreven.' En ontstonden er
een heleboel nieuwe woorden.
Of, zoals Adriaan van Dis, lief-
hebber van het Afrikaans, het in
zijn verhalenbundel Leeftocht
beschrijft: 'De regels waren lenig
en de taal nog zo dat sprekers en
schrijvers de nieuwe woorden
groen uit de boom plukten.' De
cijfers bewijzen het: in het begin
van de twintigste eeuw telde de
Afrikaanse taal zo'n 50.000 woor-
den, nu zijn dat er 750.000.

Dag apartheid, dag Afrikaans?
Vanaf het moment

dat Nelson Mandela
in 1990 vrijgelaten werd,
staat het Afrikaans in
Zuid-Afrika onder druk.
Reden? 'Het Afrikaans
wordt nog steeds gezien
als de taal van de apart-
heid en van de onder-
drukking. Niet alleen in
het westen, maar zeker
ook in Zuid-Afrika', zegt
lexicoloog Piet van
Sterkenburg. Hierdoor
verdwijnt de taal tang-
zaam uit het openbare
leven. Hadden televisie-
zenders voor 1990 nog
een avondvullende
programmering in het

Afrikaans, nu moet je
programma's in die taal
met een vergrootglas
zoeken. Universiteiten
die altijd alles gaven
in het Afrikaans moeten
overschakelen op het

Engels zodra ook maar
een student aangeeft
dat hij niet in het Afri-
kaans onderwezen wi!
worden. Want Zuid-Afrika
telt dan weill offlclele
talen, de lingua franca

is volgens Van Sterken-
burg vandaag de dag
het Engels. 'De positie
van het Afrikaans is nu
vergelijkbaar met die
van andere regionale
talen, zoals Zulu. Het
is voor het Afrikaans te
hopen dat het als 2de
taal een rol kan blijven
spelen. Maar dan moet
de apartheid nog verder
vergeten worden. Dat
duurt nog generaties.'

:-C1l:il:.:fp·1 Afrikaans was de taal
van de apartheid, toch
is ruim de helft van de
Afrikaanstaligen zwart,
kleurllng of Aziaat.

Tot in de jaren 90 stond
VOC-er Jan van Riebeeck

op het Zuid-Afrikaanse
briefgeld. Tegenwoordlg

sieren dieren de bil~tten.

• Wij zijn dominees
Van al die nieuwe woorden zijn
de bouwstenen vaak dezelfde als
in het Nederlands. Van Sterken-
burg: 'En dan stuit je opeens op
verrassende verschijnselen. Woor- '
den waarvan wij Nederlanders
denken: Ik weet wat dat betekent!,
maar waarbij wij op het verkeerde
been worden gezet. Een van de
mooiste voorbeelden is beenaf
Wij denken dan: dat zal wel iets
met amputatie te maken hebben.
Maar het betekent 'verliefd'.' Van
Sterkenburgwil Afrikaans zeker
geen cabarettaal noemen. Maar
waarom werkt de taal dan-toch zo
vaak op de onze lachspieren? 'Wij
zijn nu eenmaal een land van
dominees en onderwijzers, wij
wijzen graag met ons vingertje.
Andersom lachen Zuid-Afrika-
nen helemaal niet om het Neder-
lands.' Een commercial met een
komische spoedcursus Neder-
lands hoef je niet te verwachten
op de Zuid-Afrikaanse tv. •

berry.overvelde@quest.nl
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