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Ooit overwogen een woord te 
kopen? Robot misschien? Of 
alleenloper? Of toch liefde? 

Sinds kort kan het. Het gaat om Afri-
kaanse woorden, en ze kosten 10 euro 
per stuk; wie echt honderd procent ex-
clusiviteit wil, betaalt 500 euro. Zo 
steunt u een belangrijk woordenboek in 
Zuid-Afrika, dat door subsidieperikelen 
in zijn voortgang wordt bedreigd. 
 Dat Woordeboek van die Afrikaanse 
Taal (afgekort WAT) is een enorm pro-
ject, waaraan al sinds 1926 wordt ge-
werkt. In 2009 verscheen deel 13 (de let-
ter R), en er zijn nu nog zeven delen te 
gaan, die in 2036 klaar zouden moeten 
zijn. Maar of het zover komt, is de vraag. 
Want ook in Zuid-Afrika drogen de sub-
sidiebronnen van de overheid steeds 
meer op. Vandaar de actie ‘Borg ’n 
woord’, die iedereen in staat stelt een 
Afrikaans woord te sponsoren. 
 Wat voor woorden staan er in het 
woordenboek – en kunnen dus gespon-
sord worden? Het WAT documenteert en 

verklaart een grote variëteit aan woor-
den en uitdrukkingen uit het Standaard-
afrikaans, uit de spreektaal en uit ver-
schillende regionale varianten van het 
Afrikaans, zoals het Kaaps en het Nama-
kwalands. Het kan worden gezien als de 
Afrikaanse evenknie van het 43-delige 
Woordenboek der Nederlandsche Taal 
(WNT), dat in 1998 werd voltooid, ruim 
130 jaar nadat het eerste deel verscheen. 

	 ned erlandse 	oo r sPro n g	
Het Afrikaans (door Nederlanders vaak 
Zuid-Afrikaans genoemd) is de moeder-
taal van 6 miljoen Zuid-Afrikanen, van 
wie er 3,3 miljoen niet blank zijn. Daar-
mee vormen de moedertaalsprekers van 
het Afrikaans de op twee na grootste 
taalgroep in Zuid-Afrika, na de Zoeloe- 
en de Xhosa-sprekers, maar ver voor de 
moedertaalsprekers van het Engels. 
 Ongeveer negentig procent van de 
Afrikaanse woordenschat is van Neder-
landse oorsprong. Van veel woorden is 

de betekenis in beide talen dezelfde, al is 
de Afrikaanse spelling wel vaak anders – 
moderner zo men wil – dan de Neder-
landse: kamera - camera, akademies - 
academisch, metode - methode. Een aan-
tal woorden heeft in het Afrikaans meer 
betekenissen dan in het Nederlands, an-
dere woorden juist minder, en van een 
derde groep woorden is de betekenis 
veranderd. Voorbeelden zijn vinnig 
(‘snel’), bees (‘stier’, ‘koe’ of ‘os’), stadig 
(‘niet snel’) en vaak (‘slaperig’). Voor-
beelden van Afrikaanse woorden uit het 
Khoikhoi en het Maleis die niet in het 
Nederlands voorkomen, zijn baie (‘veel’), 
piering (‘schoteltje’), dagga (‘hasj’), gog-
ga (‘insect’) en kierie (‘wandelstok’).

	 g e Va ar
Het WAT is niet alleen een woorden-
boek, maar ook een instelling, die zich 
breed inzet voor de Zuid-Afrikaanse ta-
len – voor álle Zuid-Afrikaanse talen. Zo 
verzorgt het een opleiding voor woor-
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taal’ moeten schrijven in plaats van 
‘spreektaal’.
 Wie nieuws brengt, wil de aan-
dacht vasthouden. Daarom kiezen 
wij bewust voor de constructie ‘De 
trainer zei dat hij het voorstel van de 
spelers heeft …’, omdat dan tot het 
allerlaatst onduidelijk blijft wat hij 
met het voorstel heeft gedaan: aan-
nemen, weghonen, ondersteunen, 

het kan nog alle kanten op. Laat het 
een fractie van een seconde schelen, 
je houdt de aandacht beter vast.
 Enig wetenschappelijk bewijs 
daarvoor heb ik natuurlijk niet. Wel 
weet ik dat het voor nieuwslezers en 
presentatoren ook prettig is om naar 
een slotakkoord toe te lezen. Dát ver-
staan wij in de nieuwswereld onder 
‘goed bekken’: het moet goed te be-

klemtonen zijn. Dat bekken heeft dus 
niets met het gebruik van alledaagse 
spreektaal te maken.
 Dat Stroop mij zelf heeft horen 
zeggen “Soms kan het nog hersteld 
worden” (in plaats van ‘Soms kan het 
nog worden hersteld’) is nog wel de 
beste illustratie van wat ik bedoel. Ik 
sprak toen spreektaal en was even 
niet met nieuwstaal bezig.  



Van Aaf tot za

Nu er zich een verse gymnasiast in mijn huis bevindt, de elfjarige 
zoon van mijn vriend Gijs, denk ik weer vaak aan de lessen Latijn 
van toen ik twaalf was – ik was dan weer niet zo slim dat ik al op 

mijn elfde aan het gymnasium mocht beginnen.
 Die lessen zitten stevig in mijn hoofd geramd, en dat schreef ik altijd  
geheel toe aan mevrouw Euwe, mijn strenge, maar rechtvaardige, en vooral 
erg Romeinse Latijnjuf van de eerste paar jaar. 
 Puella in horto ambulat, serpens in horto – flarden van die spannende 
verhalen uit het eerste boekje Latijn (Orationes, heette het) staan me nog 
steeds bij. Ze speelden zich allemaal in een tuin af.
 Maar nu het Latijn weer komt bovendrijven, blijkt dat de eerste lesjes er 
bij Gijs nog net zo in zitten. Waarschijnlijk heeft die ‘puella’ in die ‘horto’ 
toen gewoon veel indruk gemaakt. Dat gold natuurlijk ook voor de eerste 
woordjes en zinnetjes in alle andere exotische talen die je op de middelbare 
school leert: on y va tous, aus bei mit nach seit von zu en – nou ja, wat we 
bij Engels leerden weet ik niet meer, want dat beheersten we natuurlijk alle-
maal volledig omdat we de hele dag naar Amerikaanse sitcoms keken.
 Een vaste gymnasiastengrap als je net het zeer exotische, want dode  
Latijn ontdekt, is om alles in het Latijn te gaan zeggen. Het liefst moderne 
dingen, zoals ‘rekenmachine’. De paus heeft die grap ook ontdekt. Om het 
Latijn, tja, levendig te houden, begon het Vaticaan lijsten te publiceren met 
naar het Latijn vertaalde modewoorden. 
 Welke modewoorden zijn dat dan zoal? The Guardian, die onlangs be-
richtte over een ook door het Vaticaan opgerichte Latijnse academie die het 
Latijn moet gaan promoten, gaf daar wat voorbeelden van. Internet wordt 
inter rete, e-mail wordt inscriptio cursus electronici. Fotokopie wordt exemplar 
luce expressum, spijkerbroek wordt bracae linteae caeruleae, btw wordt fiscale 
pretii additamentum en parachute wordt umbrella descensoria.
 Dit is aandoenlijk. Dat het Vaticaan, in de zoektocht naar alles wat hip en 
modern is, uitkomt bij parachutes, spijkerbroeken en btw.
 Wat ook opvalt, is dat alle woorden, in het Latijn vertaald, minstens drie 
keer zo lang zijn. Maar goed, daar is wel wat op te vinden. Tenslotte heette 
e-mail bij ons ook eerst ‘elektronische mail’. In een nog heftiger verhipt La-
tijn wordt het dan ‘inscriptio cursus-e’. Hij komt er wel, de paus.

Aaf Brandt Corstius
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denboekmakers van de andere tien offi-
ciële landstalen. Samen met de Pan-
Zuid-Afrikaanse Taalraad speelde het 
WAT ook een doorslaggevende rol in het 
vestigen van zogeheten ‘woordenboek-
eenheden’ voor alle elf officiële talen in 
Zuid-Afrika. 
 Het WAT is nog altijd volop in bedrijf, 
hoewel zoals gezegd de subsidiëring een 
probleem is geworden. De staatssubsi-
die, die vroeger de belangrijkste inkom-
stenbron was, is de afgelopen jaren te-
ruggebracht van 2,3 miljoen rand (onge-
veer 230.000 euro) per jaar in 2003 naar 
1 miljoen rand in 2011. Daardoor dreigde 
het WAT ernstig in de problemen te ko-
men. De kans dat het Woordeboek van 
die Afrikaanse Taal onvoltooid zal blij-
ven, is reëel aanwezig, en daarmee het 
gevaar dat de Afrikaanse taal nooit in 
haar geheel zal worden opgetekend. 
 Dankzij trouwe sponsors kon dat ge-
vaar tot nu toe worden afgewend. Maar 
om het uiteindelijke doel – de voltooiing 
van het WAT – te bereiken, is er meer 
nodig: 3 miljoen rand om precies te zijn, 
naast de 1 miljoen jaarlijkse staatssubsi-
die. En dus worden er nieuwe sponsors 
gezocht. 

	 C erTi fi C a aT
Vanaf nu kunnen ook Nederlanders en 
Vlamingen een Afrikaans woord sponso-
ren via de actie ‘Borg ’n woord’. Tot 28 
februari 2013 krijgen zij gratis toegang 
tot de digitale versie van het WAT, de 
‘Elektroniese WAT’. Belangstellenden 
kunnen op www.woordeboek.co.za als 
gebruikersnaam (‘username’) ‘onzetaal’ 
invoeren en vervolgens als wachtwoord 
(‘password’) ook ‘onzetaal’ gebruiken.  
Zo kan een ieder die dat wil in de grote 
hoeveelheid Afrikaanse woorden die al 
in het WAT zijn opgenomen, rustig op 
zoek gaan naar een woord dat hij of zij 
zou willen sponsoren. De deelnemers 
ontvangen voor hun 100 rand (of 5000 
rand bij exclusieve sponsoring – om- 
gerekend 10 of 500 euro) een certificaat 
van het WAT met daarop hun naam en 
het woord of de woorden die zij ge- 
sponsord hebben. De sponsors kunnen 
ook nog een prijs van 25.000 rand 
winnen.
 Het is ook mogelijk om een willekeu-
rig Nederlands woord voor te stellen,  
bijvoorbeeld stoplicht, vrijgezel of liefde 
(in het Afrikaans robot, alleenloper en 
liefde). Het WAT zal dan het Afrikaanse 
equivalent op het certificaat vermelden. 
Zie verder www.wat.co.za/Borgnwoord.
htm.
 Grijp uw kans en koop een woord.  
En: kom ons doen dit vir Afrikaans, die 
lewenslustige spruit van Nederlands!    

(advertentie)
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