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0.1 VERKLARING 

 

 

Hiermee verklaar ek dat hierdie navorsing my eie idee en werk is en dat ek al die bronne self hanteer 

het en na behore aangehaal het met volle erkenning van die oorspronklike outeurs, tensy anders 

aangedui. Ek verklaar ook dat hierdie navorsing of studie, of ŉ gedeelte daarvan, hoegenaamd nie vir 

goedkeuring voorgelê is aan enige akademiese instelling vir graaddoeleindes nie. 
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0.2 SAMEVATTING 

Die hoofdoel van hierdie navorsing of studie is om die vertaling van dialekte te bestudeer binne die 

raamwerk van vertaalteorietiese begrippe. Dit is egter nodig om eers kortliks maar deeglik die ver-

skillende vertaalteoretiese benaderings te bespreek, wat die uitdagings en die onderbou van 

suksesvolle vertaling dan wel is, juis waar dit hier gaan om die vertaling van dialekte van drie 

stamverwante hooftale: Afrikaans en Engels: Kaapse Afrikaans, en twee Duitse dialekte: Schwäbisch 

en Berlinisch.  

Die vereistes hiervoor is as volg: ŉ deeglike en betroubare kennis van die hooftale van die dialekte. 

Die kultuurwêreld waarin hierdie tale funksioneer, moet ook goed bekend wees aan die vertaler. 

Vervolgens is dit ook nodig dat die hooftaal Duits se herkoms kortliks maar deeglik nagegaan sal word 

om vas te stel aan watter invloede dit blootgestel was. 

Die verhouding en wisselwerking tussen die skrywer, vertaler en die leser is van besondere belang. 

Die vertaler word aan veeleisende uitdagings blootgestel. Die vereistes waaraan ŉ betroubare vertaler 

moet voldoen, moet nie onderskat word nie. Sy of hy tree op as ŉ vertolker of kommunikeerder van 

die oorspronklike skrywer. Dit is vanselfsprekend dat ŉ deeglike vertaler hom of haar sal vergewis van 

vertaalteoretiese en dialektologiese aspekte, veral van watter vertaalmetode gebruik gemaak word en 

hoekom.  

ŉ Bekende jeugverhaal van ŉ Franse skrywer is as voorbeeld geneem om nege verskillende Duitse 

dialekte te vergelyk. Daar is van die Duitse vertaling gebruik gemaak aangesien die dialekte wat 

bespreek word Duitse dialekte is en die Franse teks geen doel sou dien in hierdie navorsing nie. Die 

boek word nog steeds vertaal in Duitse dialekte, maar almal kon nie geraadpleeg word nie. Volledige 

inligting hieroor verskyn in die Bronnelys. Gedeeltes van die teks word eers in die dialek, dan in Duits 

en Afrikaans (persoonlike manuskrip) gegee. Op hierdie manier kan die uiteenlopende aard van die 

dialekte, hulle klankverskuiwings of –veranderings, idiomatiese gebruik, spelwyse en selfs ooreen-

komste met Afrikaans waargeneem word. 

Die Duitse dialekte, dikwels ook na verwys as Mundarten, wat gekies is om as voorbeelde te dien, is 

Schwäbisch en Berlinisch (uit die deelstate Baden-Württemberg en Brandenburg). Verskeie aspekte 

soos die taalkundige volkseie, die geaardheid van die dialeksprekers en hulle liefde vir hulle taal en 

kultuur is redelik kortliks bespreek. Die vertaling hiervan ontsluit ŉ kultuurwêreld wat andersins 

ontoeganklik sou bly. 

Heelwat praktiese voorbeelde is gebruik waaronder ŉ kinderverhaal in rymvorm. Daar is uit Duits na 

Afrikaans en Kaapse Afrikaans vertaal. So-ook uit Schwäbisch en Berlinisch na Afrikaans en Kaapse 

Afrikaans. Enkele voorbeelde is ook gegee van vertalings uit Kaapse Afrikaans as brontaal na Engels, 

Duits en Afrikaans as doeltale. 
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Hoewel daar gevoelswaarde verlore mag gaan wanneer daar oor kultuurgrense heen vertaal word, is 

dit wel moontlik om die boodskap van die skrywer noukeurig, oortuigend en sensitief oor te dra, mits 

die vertaler ŉ goeie aanvoeling vir atmosfeer en nuanses het.  

In die BYLAES word waardevolle inligting gegee ten opsigte van verskillende aspekte soos die 

verskeidenheid Duitse dialekte, die Germaanse herkoms van Engels, of Jiddish dalk tog ’n 

Duitse dialek is (soos ’n uitgewer beweer), voorbeelde van vertaalde Duitse dialekte asook ŉ 

lighartige kykie na die draakstekery met die volkseie gebruike van dialeksprekers. 

 

0.3 SUMMARY 

The principal aim of this research is to study the translation of dialects within the framework of the 

translation theoretical framework and to determine the challenges and the fundamentals of successful 

translation. This is especially important, since the focus will be on the translation of dialects of three 

related standard languages: Afrikaans and English: Kaapse Afrikaans and German: Schwäbisch and 

Berlinisch.  

The prerequisites for the process of rendering these dialects accessible, is not to be underestimated, as 

they include a sound and reliable knowledge of the standard languages of the particular dialects, 

especially in the case German, as well as a at least two of the vast variety of dialects. It is furthermore 

necessary to undertake a short but thorough study of the origin of the standard language German to 

determine which influences it had been exposed to. 

The relation and interaction between the author, translator and the reader are of the utmost importance. 

The translator is subjected to demanding challenges; these challenges should not be under-estimated. 

During the translation process the translator takes on the role of an interpreter and mediator of the 

source text. It is imperative that the translator should be aware of the theoretical aspects of translating 

as well as dialectology. These aspects are discussed extensively. 

The two dialects, Mundarten, which had been selected as examples are Schwäbisch and Berlinisch 

(from the federal states Baden-Württemberg and Brandenburg). Various aspects were discussed such 

as the linguistic, traditional characteristics of the dialects, their natural speakers as well as their love 

for and dedication to their own language. The translation of these aspects opens up a cultural world 

that would otherwise remain unknown and inaccessible. 

Numerous practical examples have been used, amongst which, a children’s story in rhyme. Trans-

lations were done from German as a source language to Afrikaans and Cape Afrikaans as target 

languages, also from Schwäbisch and Berlinisch as source languages to Afrikaans and Cape Afrikaans 
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as target languages. Some examples were done from Cape Afrikaans as a source language to English, 

German and Afrikaans as target languages. 

Some cultural content and emotional value might be lost during the translation process, especially 

when it is done across cultural barriers. It remains possible, however, that the translator will be able to 

convey and communicate the message of the author in an accurate, convincing and sensitive way. 

A well-known juvenile story by a French author was used as an example to compare nine different 

German dialects. The German translation of the text has been used since the dialects under discussion 

are German dialects and the original French text would have served no purpose. The text is still 

translated and published in German dialects, although not all could be consulted. (Full details are in 

the BRONNELYS.) Sections of the text are given in the particular dialect, then in German and in 

Afrikaans (personal manuscript). This was done to indicate the differences and similarities of words, 

expressions and idiomatic similarities with standard Afrikaans. Because of the volume of this chapter, 

it was decided to include it as an Appendix. 

Additional information is given in the APPENDICES regarding the large variety of German 

dialects, the Germanic origin of English, whether Yiddish is a German dialect (as is alleged by a 

publisher) and a light-hearted look at the skylarking with tradition al customs of dialect speakers.  
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1. Inleiding 

1.1 Agtergrond 

Dit is vanselfsprekend dat taalkennis ŉ belangrike rol by vertaling speel – dit is die spil en wese 

waarom vertaling draai. Wat van deurslaggewende belang is, is die tegniek waarmee die skrywer en 

vertaler ŉ taal aanwend, manipuleer en toepas. Die leser moet in staat wees om die boodskap van die 

skrywer te vertolk in sy of haar persoonlike taal- en kultuurervaring soos dit deur die vertaler aan hom 

of haar oorgedra word. 

Belangrik egter, is dat die vertaler oor ŉ deeglike kennis moet beskik van teoretiese vertaalriglyne en 

moet kan besluit watter vertaalmetode of benadering by watter bepaalde teks van toepassing gaan 

wees. 

Enige taal word omring deur ŉ bepaalde sosiokulturele konteks. Dit bepaal watter vorme van verbale 

en nie-verbale gedrag toepaslik sal wees. ŉ Vertaling wat funksioneel voldoende is, kan slegs gelewer 

word deur ŉ vertaler wat die doelomgewing waarvoor die teks bedoel is goed ken en wat vertroud is 

met die kommunikatiewe gebruike wat in die doeltaalkultuur geldig is. Die moedertaal van die 

vertaler is egter sy of haar belangrikste instrument – hy of sy moet eers die eie kultuur ken en verstaan 

voordat hy of sy ŉ ander kultuur kan leer ken en leer verstaan. Onnodig om te noem, is dat die 

vertaler oor ŉ uitgebreide vakkennis asook ŉ baie wye algemene kennis moet beskik. 

Die vertaling van dialekte of streektale ontsluit ŉ taal- en kultuurwêreld wat andersins geslote en 

onontdek sou bly. Vertaling, of die vertaalproses, is soveel ingewikkelder as net die blote oorskryf 

van ŉ brontaal na ŉ doeltaal. Wanneer ŉ vertaling vanuit ŉ dialek as brontaal in ŉ dialek as doeltaal 

gedoen word, veral in byvoorbeeld letterkunde, gedigte, kinderverhale, volkseie gesegdes of humor, 

moet daar vooraf ingereken word dat daar oor die kultuurgrense heen ŉ meerdere of mindere mate 

van beeldspraak en kulturele kenmerke verlore kan gaan. ŉ Vertaler met insig en aanvoeling vir 

atmosfeer sal oortuigend daarin kan slaag om die selfidentifikasie en die taalingesteldheid van die 

dialek- of streektaalspreker bloot te lê, te ondersoek, en suksesvol in die doeltaal weer te gee met 

insig, deernis en noukeurigheid. 

Vertalings tussen standaardtale as brontale en doeltale is aan dieselfde faktore blootgestel. ŉ Baie hoë 

premie word geplaas op die vertaalvermoë van ŉ vertaler wat ŉ suiwer, diepgaande en foutvrye 

kennis van die standaardtaal-brontaal en van die dialekte daarvan moet besit, en ook ŉ deeglike of 

funksionele kennis van en blootstelling aan die dialekte en hulle sprekers en die leef- en kultuur-

omgewing van die sprekers daarvan moet hê. Die gebruik van betroubare vertalende en verklarende 

woordeboeke kan waardevolle steun aan die woordeboekgebruiker of vertaler bied. Die verant-

woordelikheid rus egter by die woordeboekgebruiker hóé om die woordeboeke te raadpleeg deur van 

gebruiksaanwysings of gebruikersleiding van die leksikograwe gebruik te maak. Die woordeboek-

gebruiker moet die besluite neem, die woordeboeke kan dit nie doen nie. 
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Wanneer ŉ dialek (soos byvoorbeeld Schwäbisch) van ŉ standaardtaal (Duits) wat goed aan die 

vertaler bekend is, ontsluit word, leer die belangstellende leser die mense ken, asook hulle belewenis-

wêreld, die taal waarin hulle sing, treur, liefhet, skryf, kosmaak, met familie en vriende kuier, feesvier 

of goedig hulle misnoeë uitspreek oor dit wat vir hulle volksvreemd en dus onaanvaarbaar is, ken. Die 

leser maak kennis met die volksgroepering en volkskenmerke soos, ŉ sterk ontwikkelde humorsin, ŉ 

oordrewe spaarsamigheid, volkstrots of tradisie van eetgewoontes. Hier kan die deeggereg van die 

Swabe, Spätzle, genoem word wat onder geen omstandighede as pasta beskou mag word nie. Net so 

sal daar in Suid-Afrika langs rugbyvelde hoegenaamd nie van droë vleis gepraat word wanneer daar 

biltong op die spel is nie. Op dieselfde manier is die Berlyners trots op hulle bepaalde stadsdialek. 

Trouens, hulle is uiters trots op alles wat van hulle Berlyners maak. Dit sluit onder andere ŉ liefde vir 

bier in. 

As gevolg van die reeds genoemde elemente wat verlore kan gaan tydens die vertaalproses, kan letter-

kunde en veral volkshumor en streekseie uitdrukkings nie werklik eenhonderd persent noukeurig 

vertaal word nie. ŉ Atmosfeer kan redelik getrou herskep of weergegee word in die doeltaal, maar dit 

is beswaarlik moontlik dat ŉ teks wat juis oor die idiomatiese gaan, woord vir woord vertaal kan 

word. Die volkseie is presies wat dit is: dit wat eie is aan ŉ bepaalde volk. 

Die rede waarom Hoogduits en twee Duitse dialekte as die hoofvoorbeelde uitgesoek is om die tema 

te bespreek, is omdat Duits en die betrokke dialekte persoonlik goed bekend is weens jarelange bloot-

stelling daaraan. En ook omdat daar soms geen herkenbare band tussen die dialekwoorde in Duits en 

Afrikaans is nie, maar dat daar dikwels ook ooreenkomste bestaan tussen die dialekte en Afrikaans, 

byvoorbeeld tussen Schwäbisch en Afrikaans: honger: honger. 

1.2 Probleemstelling 

Die titel van die studie, Die Vertaling van Dialekte. Knelpunte en Veelvoud van die Volkseie, dui 

reeds daarop dat die onderwerp gekompliseerd en verstrengel is. Daar moet aan heelwat ander aspekte 

aandag gegee word voordat daar by die lees van die dialekkultuur van twee Duitse dialekte uitgekom 

kan word en kennis gemaak kan word met die kultuurwêreld waarin hulle lewe. 

Die twee Duitse dialekte kan nie in isolasie bespreek word nie, veral omdat Afrikaans en Engels albei 

tot die Germaanse taalfamilie behoort. En daar moes ook na Kaapse Afrikaans gekyk word, aangesien 

hierdie inheemse dialek nou verstrengel is met Afrikaans en Engels. Daar moes vervolgens ook 

aandag gegee word aan die struktuur van die dialekte en hulle brontale, aan klankverskuiwings en –

veranderings en gepaste voorbeelde moes gevind word om te vertaal. Dit was dan hier wat die 

probleme nuwe dimensies aangeneem het. Om juis hierdie rede is daar besluit om in Bylae 

C:Hoogduits en die Duitse Dialekte die veelvoud van kulturele vertaalprobleme uit te wys deur eers 

baie kort teksgedeeltes uit 9 dialekte te gee en dan die teksgedeeltes in Duits en laastens in Afrikaans 

(die Afrikaanse vertaling is ’n eie, ongepubliseerde manuskrip). Elke dialek het ’n bepaalde register 

waarin beeldspraak voorkom maar waar kulturele uitdrukkings nie woord vir woord vertaal kan word 
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nie. Hierdie probleem maak dit duidelik dat in sulke gevalle die kulturele begrip vertaal moet word 

soos dit teen die kulturele agtergrond van die besondere dialek verskyn. ’n Voorbeeld kan kortliks 

genoem word uit 2.7, waar die Berlynse dialek aan die orde is. In die dialek word vertel dat die Klein 

Prinsie skytbang was (du hast Schiss jekricht) want hy het sy broek volgeskyt (de Hosn voll jehabt) 

Hoewel hierdie beskrywing sonder probleme in Afrikaans gegee kan word, is die verteltrant en 

register van die Afrikaanse, Duitse of van enige ander dialek, net nie geskik daarvoor nie.  

Bylae C is nie as hoofstuk in die teks ingesluit nie, aangesien dit heelwat voorbeeldmateriaal bevat 

wat net vir die onthalwe van vergelyking aangebied word.  

Die ontsluiting van die verskillende dialekte het aanvanklik besonder problematies gelyk, hoewel die 

blote lees daarvan nie die grootste probleem was nie. Daar is deeglik na ’n oplossing gesoek, en dit 

was eintlik heeltemal eenvoudig. Die verskuiwings in die verskillende dialekte is nie aan hand van die 

Duitse teks gedoen nie – dit sou te simplisties wees. (’n Voorbeeld hiervan is gfärbte Hoor : 

gekleurde hare (gefärbtes Haar): oo – aa). Dit was ’n tydrowende maar ’n besondere leersame 

proses. Die uitdaging was om die tot nog toe onbekende dialek te lees, op die klanke (soos in die 

voorafgaande voorbeeld) te let en dan daarna te vergelyk met die ooreenstemmende teksgedeelte in 

Hoogduits. Juis om hierdie rede is dit belangrik dat ’n vertaler van dialekte van ’n vreemde taal (soos 

hier) oor ’n uitstekende kennis van die hooftaal, Duits, moet beskik. (Hoewel die volledige benaming 

in Duitsland Hochdeutsch Standard is, word daar oor die algemeen net na Hochdeutsch verwys, en 

sal dit ook in hierdie studie geld.) 

1.3 Uitleg en metodologie 

Die doel van hierdie empiries-kwalitatiewe studie is om die struktuur van dialekte en hierdeur die 

volkseie karakter van die reeds genoemde dialeksprekers te ontsluit en te ondersoek, soos uiteengesit 

in hoofstuk 1.1. Om hierdie doelwitte te bereik, is dit nodig om eerstens die vertaalteoretiese aspekte 

van algemene vertaling en dan van dialektologie te ondersoek.  

In hoofstuk 2 word die verskillende aspekte van vertaalteorie en vertaalteoretiese benaderings 

bespreek. Weens die beperkte omvang van hierdie studie is dit nie moontlik om volledige besprekings 

van al die vertaalteoretici en die verskillende benaderings aan te bied nie. Slegs persone en kragte wat 

’n rigtinggewende rol in die ontwikkeling en uitbou van vertaalteorie as onafhanklike vakgebied speel 

of gespeel het, sal bespreek word. 

Die vertaalteoretiese aspekte van dialektologie is doelbewus die laaste afdeling van hoofstuk 2, 

naamlik 2.4. Die rede hiervoor is dat dit sinvol is om die teorie hier aan te bied en dan in die daarop-

volgende hoofstuk dialekte as taalverskynsel te bespreek, eerder as om dit saam onder een opskrif te 

plaas. 

In hoofstuk 3 word dialektologie en dialekte as taalverskynsel van nader beskou. Die ontstaan en ont-

wikkeling van dialekte word bespreek en hier word ook gekyk na watter klankverskuiwings plaas-
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gevind het. Daar word verduidelik hoe dialekte van die standaardtale verskil en aan watter invloede 

dialekte blootgestel was. 

’n Ander belangrike aspek wat bespreek word, is die verskille oor kultuurgrense heen. Hierdie aspek 

neem ’n ander dimensie aan wanneer daar uit en ook in ’n dialek vertaal word en dit hou ook implika-

sies in ten opsigte van die vertaler se vermoë om die brontaal te manipuleer asook sy kennis van die 

kultuurwêreld waarin die dialek (en die standaardtaal daarvan) funksioneer. Die onderskeid tussen ’n 

standaardtaal en die dialekte daarvan word verduidelik, asook watter faktore ’n politieke rol speel. 

Historiese perspektiewe word gegee en dialektologiese begrippe word verduidelik. 

In hoofstuk 4 word Schwäbisch en Berlinisch as brontale bespreek. Daar word kortliks aspekte van 

die taalkundige elemente aangedui. Hier word aangedui watter klankveranderings plaasgevind het 

asook voorbeelde van betekenisverskuiwing. Voorbeelde van volkseie kultuurbesit word gegee om 

die beeldrykheid van die dialekte te verduidelik. Aandag word ook gegee aan die trots waaarmee die 

dialeksprekers hulle taal koester.  

In hoofstuk 5 is praktiese voorbeelde van ’n verskeidenheid vertalings wat gedoen is uit Eberswalder 

Kanaldeutsch (’n Berlinische sub-dialek) in Kaapse Afrikaans, uit Duits in Afrikaans (gedeelte in 

Kaapse Afrikaans), uit Kaapse Afrikaans in Engels en Duits, uit Kaapse Afrikaans in Afrikaans en 

Engels, uit Schwäbisch in Afrikaans en uit Berlinisch in Afrikaans. Alle vertalings is kortliks 

geannoteer. 

Die klem val hoofsaaklik op die uniekheid van die volkseie (soos dit in alledaagse gebruik is) en nie 

op formele letterkundige waarde nie.  

Ewe belangrik as ŉ goeie taalvaardigheid is kennis van die ontstaan en ontwikkeling van hierdie stan-

daardtaal, Duits, hoe en waardeur dit gevorm en beïnvloed is, en hoe en waarom die dialekte daarvan 

vandag hulle besondere taalstruktuur het. Met hierdie strukturele agtergrondskennis sal ŉ vertaler in 

staat wees om ŉ delikate maar tog deurdringende insig, begrip en aanvoeling van die gegewe taal en 

die dialekte daarvan tot sy beskikking te hê. 

In hoofstuk 6 word enkele gedagtes en gevolgtrekkings as ’n slotopmerking gegee. 

Die verskillende Bylaes (A - E) word aan die einde van die teks aangebied omdat hierdie inligting 

relevant en insiggewend is, maar nie in die omvang van die teks sou inpas nie. 

In die BRONNELYS is enkele publikasies of inligting opgeneem wat in Wikipedia op die internet 

gevind is. Dit kan beweer word dat inligting uit hierdie bron nie tuishoort in ’n wetenskaplike 

navorsingswerk nie, maar na gesprekke met vakreferente en Germaniste van enkele boekwinkels en 

van universiteitsbiblioteke in Duitsland, is die versekering gegee dat hierdie bron met gerustheid 

gebruik kan word veral ten opsigte van, byvoorbeeld, die bespreking van die grammatika van die 

Berlynse dialek. Publikasies oor hierdie bepaalde onderwerp is tot so ’n mate skaars dat internet-

inligting gebruik kan word in aansluiting met bronne wat slegs gedeeltes daarvan insluit. 
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2. Vertaling en Vertaalteorie  

2.1 Begripsomskrywing 

• Vertaling is ŉ ingewikkelde intellektuele proses; vertaling is die weergawe van ŉ teks uit ’n 
lesersvreemde taal in ’n moedertaal of streektaal. 

• Vertaling is waarlik ’n kuns (Martin Luther).  
• Vertaling moet die oorspronklike (teks) so getrou weergee, dat dit dieselfde trefkrag op die leser het as 

wat dit op die mense gehad het vir wie dit oorspronklik bedoel is (Edgar Allen Poe). 

• ŉ Vertaling kan of taalkundig, veranderend of mities van aard wees. Mitiese vertalings is vertalings van 
die hoogste orde. Dit is ŉ goeie weergawe van die suiwer, volmaakte karakter van die indiwidu. ŉ 
Vertaling lewer nie die werklike oorspronklike teks nie, maar wel die strewe en ideaal daarvan (Novalis).  

(Harenberg Lexikon der Sprichwörter & Zitate: 1234 – 1235). 

Hedendaagse omskrywings van vertaalwetenskap sien daar anders uit. Dit is egter nie moontlik om 

binne die raamwerk van hierdie studie reg aan almal te laat geskied nie. Van die mees beskrywende 

en omvattende omskrywings is soos volg: 

• Vertaling is die proses wat bestaan uit die oordra van betekeniselemente, en niks anders as hierdie 
elemente nie, van een taal na ŉ ander en om seker te maak dat hulle in die doeltaal hulle relatiewe 
belangrikheid asook hulle tonaliteit behou, en die inagneming van die verskille tussen die kulture van 
die brontaal en doeltale (Darbelnet: 1977, aangehaal deur Newmark, 1988: 133). 

• ŉ Hertekstualisering van die BT in ŉ nuwe omgewing. Die fokus het verander van mikroeenhede 
(woorde, sinne) na makroeenhede (die teks as ŉ organiese geheel), van die reprodusering van 
betekenisse tot die daarstelling (produsering) van tekste (Neubert, 1984: 18). 

• ŉ Interlinguistiese, interkulturele, interdissiplinêre kommunikatiewe handeling wat gewoonlik te doen het 
met ŉ bronteks-geïnduseerde doelteksproduksie binne ŉ bepaalde konteks, vir ŉ bepaalde doel-
ontvanger op so ŉ manier wat sal verseker dat die doelteks die funksie sal vervul waarvoor dit bedoel is 
binne die doelkultuur vir die doelontvanger (Feinauer: Voorlesing, 2006). (“An interlingual, 
intercultural, interdisciplinary communicative act which usually involves source-text induced 
target text production in a specific context, for a specific addressee, in such a way as to 
ensure that the target text fulfills its intended function within the target culture for the target 
addressee.”) 

Albrecht (2005) vertaal en haal Yebra (1984, I: 43) se filologiese benadering tot vertaling indirek 

aan: 

“Die goldene Regel für jede Übersetzung besteht meines Erachtens darin, alles zu 
sagen, was das Original sagt, nichts zu sagen, was das Original nicht sagt und es so 
korrekt und natürlich zu sagen, wie die Sprache es zulässt, in die übersetzt wird” (32). 

Die dikwels bespreekte vertaalteorieë van vertaalwetenskap propageer ŉ probleem wat volgens 

sommige deskundiges negatief op die vertaalwetenskap kan inwerk. Die faktore wat tydens die 

vertaalproses ŉ rol speel, is te veelvuldig om op te noem. Horschmann (2005: 2) is oortuig dat die 

kenmerke wat as relevant beskou word vir en tydens die vertaalhandeling in die voorgrond 

geplaas word, naamlik, vertaling as ŉ kommunikatiewe aksie of optrede, as ŉ taalkundige aksie en 

as ŉ  probleemoplossingsproses, ten koste van ander gesigspunte of oorwegings.  
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2.2 Vertaalteoretiese benaderings 

2.2.1 Inleidend 

Gedurende die 19e eeu is ŉ oorspronklike teks as ŉ unieke gegewe beskou deur vertalers en 

navorsers. Hulle het ŉ teks gesien as ŉ vorm en ŉ inhoud wat nie los van mekaar kan bestaan nie en 

gevolglik het hulle begin twyfel oor die haalbaarheid van vertaling. Idees en uitdrukkings, dus 

gedagtes en woorde, is aanmekaar gelyk gestel. As gevolg hiervan was vakkenners soos onder andere 

Humboldt en Schleiermacher oortuig dat vertaling op sigself die bemeestering van ŉ onmoontlike 

taak is. Juis as gevolg hiervan het Schleiermacher twee verskillende vertaalmetodes voorgestel 

waarvolgens die (doeltaal)leser eerstens na die skrywer geneem word en tweedens, waar die skrywer 

na die leser geneem word. In die eerste geval sal die vertaling baie na aan die linguistiese formaat van 

die bronteks wees en in die tweede geval sal die vertaling aangepas word by die leser se doeltaal-

omgewing. Schleiermacher het die behoefte aan ŉ geformuleerde vertaalteorie herken, maar dit sou 

eers teen die middel van die 20e eeu realiseer (Schäffner, 1998: 2). 

Gentzler (1993: 90) sonder drie stigterslede van Vertaalstudies as ’n onafhanklike navorsingsgebied 

uit, naamlik: 

• James Holmes:  Hy het ’n nuwe manier voorgestel om vertaling in Wes-Europa te bespreek 

• Raymond van den Broeck:  Hy het die probleem van ekwivalensie in vertaling aangespreek vanuit die 
perspektief van Vertaalstudies 

• André Lefevre:  Sy bemeestering van die teoretiese aspekte van die vroeë groep vertaalteoretici is 
eenmalig. 

Die vroeë of eerste fase van Vertaalstudies het voorkeur gegee aan ’n vertaalmetodologie wat in 

beginsel sterk ooreenkomste getoon het met die Russiese Formalisme. Van den Broeck en Lefevre het 

`n boek geskryf wat die hoogtepunt van die vroeë fase verteenwoordig het: Uitnodiging tot de 

vertaalwetenskap (1979). Holmes, ’n Amerikaner, se werk het oor die vertaalproses gehandel waarin 

hy die tradisionele opvattings oor ekwivalensie verwerp het. Hy het sy argument soos volg geformu-

leer, naamlik dat die taal van die vertaling (doeltaal) verskil van die taal van primêre letterkunde. 

In die volgende hoofstuk gaan die verskillende vertaalteoretiese benaderings baie kortliks bespreek 

word, naamlik die linguistiese, tekslinguistiese, skopos en die funksionalistiese benadering en ook die 

hoofpersone wat rigtinggewende rolle in hierdie verband gespeel het en nog steeds speel, hoewel 

soms in ŉ aangepaste formaat. 

2.2.2 Die linguistiese benadering 

Gedurende die tweede helfte van die twintigste eeu is navorsing, akademiese aandag en ŉ siste-

matiese weerspieëling oor die aard van vertaling besonder sterk beïnvloed deur toegepaste linguistiek 

(Schäffner, 1998: 3). Aangesien die verandering van taal beskou is as die bepalende kenmerk van 

vertaling, is die doel van vertaling juis om ŉ akkurate beskrywing te verskaf van die sistematiese 
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verhouding tussen tekens en ŉ kombinasie van tekens tussen twee tale. Hierdie tale sou bekend word 

as die brontaal en die doeltaal. Enige verskille tussen die brontaal en die doeltaal is toegeskryf aan 

verskille in die twee betrokke linguistiese stelsels. Op hierdie manier is taalprobleme uitgewys en 

vanuit ŉ linguistiese oogpunt verduidelik. 

Sleutelbegrippe van die linguistiese benadering is: die reproduksie van die brontaalteks, die getroue 

oordrag van die boodskap en getrouheid en ekwivalensie.1  

Linguiste soos John C Catford van Engeland, Eugene A Nida van die VSA en Wolfram Wilss van 

Duitsland is sterk beïnvloed deur strukturaliste en/of generatiewe semantiek. Die genoemde drie 

linguiste het die bevordering van ekwivalensie nagestreef en het voortdurend die oorspronklike teks 

(die bronteks) as die ideale beskou (Naudé, 2000:2). 

2.2.2.1 Agtergrond 

Gedurende die 20e eeu het daar drie tegniese implemente verskyn wat ŉ merkwaardige bloeityd 

beleef het: simboliese logika, strukturele linguistiek en vertaalteorie. Al drie het daartoe bygedra dat 

taal meer verstaanbaar gemaak kan word. Dit is nogtans ŉ bewese feit dat indien hierdie implemente 

nie reg en doeltreffend aangewend word nie, dit daartoe sal lei dat betekenis tot ŉ eendimensionele 

vlak vereenvoudig kan word (Polythress, 2006: 2). 

Ferdinand de Saussure, ŉ Switserse taalkundige, kan moontlik beskou word as die vader van 

strukturele linguistiek. Gedurende 1906-07, 1908-09 en 1910-1911 het hy lesings aangebied wat in 

1974 in boekvorm verskyn het (1916): Cours de linguistique générale (Course in General 

Linguistics). Hierin het hy die belangrike stelling gemaak dat linguistiek taal (langue) kan bestudeer 

as ŉ stelsel eerder as ŉ spraakvorm (parole). Hierdie ontwikkeling en die unieke fokusverskuiwing na 

die taalstelsel het onweerlegbaar die skeiding tussen linguistiek en teksanalise as aparte, selfstandige 

vakgebiede afgebaken. 

2.2.2.2 John C Catford  

Catford se publikasie van 1965, A Linguistic Theory of Translation was een van die eerste publi-

kasies oor die linguistiese vertaalbenaderings (Hermans, 1994:11). Catford het ŉ kategoriese stelling 

gemaak dat:  

“the theory of translation is concerned with a certain type of relation between languages 
and is consequently a branch of Comparative Linguistics”  (Hermans, 1994: 11).  

Hierin verduidelik Catford (1965: 20-24) dat vertaling beskryf kan word as ŉ linguistiese aksie wat 

bestaan uit die plaasvervanging van grammatiese en leksikale items van die brontaal met ekwivalent 

grammatiese en leksikale elemente van ŉ doeltaal. Hiermee saam geskied ook die gelyktydige uit-

                                                      

1 Schäffner (loc. cit.) wys daarop dat die term vertaalkunde in Engels te hoogdrawend klink: science of translation. Terwyl dit nie 
on-omstrede is nie, word Übersetzungswissenschaft nog steeds in Duitsland gebruik, hoewel die term Translationswissenschaft 
ook dikwels voorkom. In Engels is, volgens Schäffner, die aanvaarbare term die meer beskeie term translation studies. 
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ruiling van fonologiese en/of grafologiese elemente van die brontaal na fonologiese en/of grafo-

logiese elemente van die doeltaal. Die doelwit in totale vertaling moet wees om doeltaal-ekwivalente 

te vind wat nie dieselfde betekenis as die brontaal-items het nie, maar wel dié wat die grootste moont-

like oorvleueling van situasie-omvang het (op. cit. 49). 

Gentzler (1993: 97) wys daarop dat Van den Broeck die omskrywing van Catford oor vertaal-ekwi-

valensie aanvaar en hy beskryf dit as “The total network of relations entered into by any linguistic 

form”. Vir hom het hierdie relevante kenmerke nie te veel te doen met semantiese verwysings nie, 

maar dit het alles te doen met tekstuele verwysing. 

Dit is belangrik om ŉ onderskeid te maak tussen, eerstens, vertaalekwivalensie as ŉ empiriese ver-

skynsel en tweedens, tussen die onderliggende voorwaarde of regverdiging van ekwivalensie. (Slegs 

die eersgenoemde is nou hier ter sake.) Catford verduidelik verder (1974: 27) dat ŉ onderskeid ook 

getref moet word tussen tekstuele ekwivalensie en formele korrespondensie. Die doelwit in totale 

vertaling moet wees om doeltaal-ekwivalente te vind wat nie dieselfde betekenis as die brontaal-items 

het nie, maar wel dié wat situasie-omvang het (1974: 49):  

“A textual equivalent is any TL text or portion of text which is observed on a particular 
occasion by methods described below, to be the equivalent of a given SL text or portion 
of text. A formal correspondent, on the other hand, is any TL category (unit, class, 
structure, element of structure, etc.) which can be said to occupy, as nearly as possible, 
the ‘same’ place in the ‘economy’ of the TL as the given SL category occupies in the 
SL... formal correspondence is nearly always approximate.” 

Die verskil tussen die benaderings van Catford en Nida is dat Catford ŉ meer linguisties gebaseerde 

benadering tot vertaling voorgestaan het. Sy hoofbydrae tot die vertaalteorie is sy instelling van die 

verskillende begrippe van opvattings ten opsigte van die instelling van die verskillende soorte en 

verskuiwings van vertaling (concepts of types and shifts of translation) in terme van drie kriteria, 

naamlik: 

• Die omvang van vertaling (volle vertaling vs gedeeltelike vertaling) 
• Die grammatiese stand waar die vertaalekwivalensie vasgestel word 
• Die vlakke van taal wat betrokke is in vertaling (totale vertaling vs beperkte vertaling). 

Hier sal slegs verwys word na die tweede soort vertaling, naamlik dié wat te doen het met die 

beginsel van ekwivalensie, en vervolgens sal daar aanbeweeg word na die beginsel om die konsep 

van vertaalverskuiwings, wat gebaseer is op die onderskeiding tussen formele korrespondensie en 

tekstuele korrespondensie, te verduidelik (Leonardi, 2000: 5): 

“In rank-bound translation an equivalent is sought in the TL for each word, or for each morpheme 

encountered in the ST. In unbounded translation equivalences are not tied to a particular rank, and we 

may additionally find equivalences at sentence, clause or other level.” 

Leonardi (op. cit.: 5-6) verduidelik Catford se tweede dimensie van ekwivalensie soos volg: tekstuele 

ekwivalensie kom voor wanneer enige doelteks of gedeelte daarvan op ŉ gegewe oomblik beskou 

word as die ekwivalent van ŉ gegewe bronteks of gedeelte daarvan. Catford omskryf sy vier 
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vertalingsverskuiwings as “departures from formal correspondence in the process of going from the 

SL to the TL” (Nida & Taber, 1982: 73). Die vier soorte verskuiwings is: 

1. Struktuurverskuiwings, wanneer ŉ grammatiese verandering tussen die strukture van die brontaal en 
die doeltaal plaasvind. 

2. Klasverskuiwings, wanneer ŉ brontaalitem vertaal word met ŉ doeltaalitem wat aan ŉ ander gramma-
tiese klas behoort, soos byvoorbeeld wanneer ŉ werkwoord met ŉ selfstandige naamwoord vertaal 
word. 

3. Eenheidverskuiwings, wanneer daar veranderinge in rangorde voorkom. 

4. Intra-sisteemverskuiwings, wat voorkom wanneer die brontaal en die doeltaal albei sisteme het wat 
formeel ooreenstem, maar wanneer vertaling meebring dat ŉ nie-ooreenstemmende term in die doeltaal 
gebruik word (op. cit.: 80). 

 

2.2.2.2.1 Besware 

Catford se benadering is heelwat gekritiseer deur ander teoretici, die heftigste kritiek het van Snell-

Hornby gekom (1988: 19-20): 

• Die definisie van tekstuele ekwivalensie is sirkulêr. 

• Die afhanklikheid van die teorie van tweetalige agente is heeltemal onvoldoende. 

• Die voorbeeldsinne is geïsoleer en belaglik eenvoudig. 

• Die begrip van ekwivalensie in vertaling is ’n illusie. 

• Vertaling is nie net ŉ linguistiese aksie nie, daar is ook kulturele, tekstuele en situasie aspekte? 
 

Hoewel Catford heelwat kritiek ontlok het, is sy benadering nie sonder waarde nie, al word dit dan 

deur die meeste linguiste gebruik om uit te wys watter tekortkominge daar is. Uit ŉ suiwer linguis-

tiese oogpunt het hy egter gesorg vir heelwat nadenke ten opsigte van vertaalteoretiese aspekte 

2.2.2.3 Eugene A Nida 

Nida, ŉ Amerikaanse taalkundige en ook ŉ vermaarde Bybelvertaler, het in die sestigerjare die 

stelling gehandhaaf dat betekenis nie losgemaak kan word van die persoonlike ondervinding en die 

konseptuele raamwerk of opvatting van die ontvanger van die boodskap van die vertaling nie. Sy 

gevolgtrekking was dat die idees aangepas moet word om te pas by die konseptuele onder-

vindingsvlak of  -gebied van die ander konteks (1960: 87). Hy het verder groot waarde geheg aan die 

ontvanger van die boodskap; woorde was om hierdie rede vir Nida nie veel meer as simbole of 

etikette nie. Dit het geïmpliseer dat die vorm van die boodskap nie van primêre belang is nie, omdat 

dit vir hom daarom gegaan het oor hoe ŉ taal kan kommunikeer en nie wat ŉ taal kan kommunikeer 

nie (Gentzler, 1993: 52-53). 

Polythress (2006: 5) verduidelik wat Nida met linguistiese betekenis bedoel: 

• Eerstens, betekenis wat ontleen is aan kernkonstruksie deur middel van die transformasies, en 

• Tweedens, die betekenis wat verskaf word deur die bepaalde endkonstruksie (dus: die eindresultaat in 
die transformasieproses vanaf die kerngedeelte tot by die eindresultaat). 

 

Kulturele sowel as linguistiese verskille tussen tekste (beide brontaal en doeltaal) was vir Nida van 

besondere belang. Sy onderskeid tussen formele en dinamiese ekwivalensie het ŉ beduidende impak 
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op die bestudering van vertaling gehad (Hermans, 1994:11). Hierdie aspek sal in 2.5 meer breed-

voerig bespreek word. 

Die bespreking van die linguistiese benadering tot vertaalwetenskap kan met die volgende woorde 

afgesluit word (Schäffner, 2001: 6-7): Omdat ŉ verandering in die taal beskou is as die bepalende 

kenmerk van vertaling, is die doelwit van ŉ linguistiese vertaalteorie om ŉ ooreenstemmende, 

presiese weergawe van die sistematiese verhouding tussen die tekens en kombinasies van tekens te 

gee in die twee betrokke tale, naamlik brontaal en doeltaal. Enige verskil tussen hierdie tale wat na 

vore gekom het, is toegeskryf aan ’n moontlike verskil in die twee taalkundige stelsels. Op hierdie 

manier is vertaalprobleme geïdentifiseer en vanuit ŉ taalkundige perspektief verduidelik. 

Koller het die mees gedetailleerde uiteensetting van Nida se ekwivalensie-begrip gegee (1995:197). 

Hy beskryf ekwivalensie soos volg (op. cit. 196): Ekwivalensie is in verskeie opsigte ŉ relatiewe 

begrip: eerstens, word dit bepaal deur die histories-kulturele omstandighede waarin tekste (oor-

spronklikes sowel as sekondêres) geproduseer en in die doelkultuur ontvang word, en tweedens, deur 

uiteenlopende of teenstrydige faktore en omstandighede wat soms beswaarlik versoenbaar linguisties-

tekstueel en ekstra-linguisties is. 

2.2.2.4 Wolfram Wilss 

Die aangewese manier om Nida se invloed op Vertaalwetenskap in Duitsland te verduidelik, is om die 

werk van Wilss te ontleed en te bespreek. Laasgenoemde se vertaalteorie en die toepassing daarvan 

blyk baie duidelik uit sy boek, Übersetzungswissenschaft. Probleme und Methoden (1977). Wilss het 

redelike algemene aannames oor toepaslike metodologiese en filosofiese benadering ten opsigte van 

ŉ vertaalwetenskap gemaak. Sy teoretiese benadering was relatief naby aan, of ooreenstemmend met 

dié van Nida. Wilss se opvatting van vertaalwetenskap kan in drie verwante navorsingseenhede 

verdeel word (Gentzler: op. cit. 60): 

• Algemene Vertaalwetenskap:  Dit bevat ŉ ingeboude vertaalteorie en dit neig sterk na ŉ teks-
linguistiese benadering waar ŉ teks tematies sowel as funksioneel figureer. Tekssoorte word 
geklassifiseer as meer of minder vertalings-georiënteerd. 

• Beskrywende Studie:  Die fokus val hier op tekspragmatiese ekwivalensie wat dieselfde soort idees en 
opvattings (konsepte) behels. Wilss se teorie handel oor beide intralinguistiese as interlinguistiese 
vertaling. Hier word groot druk geplaas op die sielkundige reaksie van die doeltaalontvanger of –leser. 

• Toegepaste Navorsing: Hier word praktiese insae verkry op sekere vertaalprobleme en pogings wat 
aangewend word om dit op te los deur middel van ŉ doelgerigte benadering. Wilss streef verder ook 
daarna om ŉ verwysingsraamwerk te ontwikkel wat foute kan ontleed en ook voorsiening kan maak vir 
ŉ verduidelikende en evaluerende struktuur wat gehaltebepalend kan wees of minstens aanvaarbare 
variante bied. 

 

Ten spyte van Wilss se soms rigiede benadering in sy eerste publikasie, is sy meer onlangse werk 

meer oop vir oortuiging en word kulturele komponente ontleed en bestudeer op só ŉ manier dat dit 

wetenskaplike ondersoeke daarvan bemoeilik. 
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2.2.2.4.1 Teenkanting en besware 

Die grondliggende tekortkominge van die ekwivalensiemodel, soos daargestel deur die linguistiese 

benadering is in die volgende eienskappe geleë (Nord, 1997: 44-45): 

1. Ten spyte van sporadiese verwysings na enkele pragmatiese aspekte fokus die ekwivalensiemodel 
hoofsaaklik op kenmerke van die bronteks en laat hierdeur die intrinsieke interverhouding tussen 
ekstratekstuele (situasie) en intratekstuele (linguistieke) faktore van kommunikasie buite rekening. 

2. Gevolglik kom kultuuraspekte nie voldoende na vore nie, alhoewel taal as ŉ intrinsieke deel van kultuur 
gereken kan word. 

3. Weens uiteenlopende omskrywings van die ekwivalensiemodel as ŉ basiese begrip, toon dit ŉ gebrek 
aan standvastigheid. Newmark (1984/85: 16 – indirek aangehaal) beskou die literalisme as die beste 
manier om ekwivalensie te bereik, terwyl Koller (1993: 5 – indirek aangehaal) ŉ sekere mate van 
aanpasbare prosedures, parafrasering en ander nie-letterlike prosedures in uitsonderlike situasies 
voorstaan. 

4. Enige nie-literêre vertaalprosedures word meer algemeen aanvaar by die vertaling van pragmatiese 
tekste as wat dit die geval is met literêre vertaling. Verskillende en selfs weersprekende standaarde 
geld vir verskillende tekstipes; en dit lei tot verwarring. 

5. Die ekwivalensiemodel maak, weens die universele konsep daarvan, nie voorsiening vir kultuurspesi-
fieke verskille in vertaalkundige opvattings nie. Vertaling is egter ŉ menslike aktiwiteit wat binne ŉ 
bepaalde kultuurraamwerk plaasvind; die verskille is in hierdie geval vaag, veral binne die relatief 
homogene Westerse kultuur. 

6. Die ekwivalensiemodel sluit doeltaaltekste uit wat nie aan die kriteria van ekwivalensie voldoen nie, 
soos filologiese vertalings of vertalings van resumés. (Neubert (1985) en Koller (1993) het sulke tekste 
beskou as nie-vertaalbaar nie. 

7. Die ekwivalensiemodel beskou slegs die bronteks met sy waardes as die alleengeldende standaard. 
Die vertaler moet gevolglik alle besluite ondergeskik aan hierdie standaarde maak. Dus neig die model 
om die vertaler se beroepstatus te ondermyn, wat volgens Pym (1993: 55) (indirek aangehaal deur 
Nord, loc. cit.) gewoonlik as opvoedend van aard is. 

 

2.2.2.4.2 Slotsom 

Die linguistiese benadering ten opsigte van vertaling het ŉ bepaalde aantrekkingskrag wat geleë is in 

die feit dat die boodskap of inligting van die bronteks die deurslaggewende faktor is. Die verskil in 

die taalkundige verpakking tussen die bron- en doeltaal is ook in detail bespreek. 

Dit moet in gedagte gehou word dat Nida ook ŉ Bybelvertaler is en dat sy benadering gesien moet 

word teen die agtergrond van sy ondervinding met hierdie soort vertaling in vreemde, inheemse tale 

en kulture wat nie geredelik toegangklik is nie. Hierdie benadering stel eiesoortige vereistes aan ŉ 

vertaler. Hoewel die bestudering van die verhouding tussen die bronteks en doelteks, naamlik die 

ekwivalensie teorie, sy oorsprong aan linguiste soos Catford, Nida, Wilss en ander te danke het, is dit 

nie net tot die linguistiese benadering beperk nie. 

2.2.3 Die tekslinguistiese benadering 

2.2.3.1 Inleidend 

Tekste word geensins uit die oog verloor by ŉ linguistiese benadering van vertaalteorieë nie – dit blyk 

duidelik uit die definisie van ekwivalensie as ŉ verhouding tussen tekste. Die uitgangspunt van 

tekslinguistiek is die teks as die basiese eenheid van kommunikasie en sodoende ook as die primêre 

doel van navorsing. Hier handel die teorie nie om ŉ herproduksie van betekenis nie, maar oor die 
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produsering van tekste, anders ook bekend as kontekstualisering van die brontaalteks. Schäffner 

(1998: 5) verduidelik verder dat in die tekslinguistiese benadering, die sintaktiese, semantiese en 

pragmatiese omvang van tekste in hulle tussenverhouding bestudeer word.  

Die uitgangspunt van tekslinguistiese benaderings is diskoers-analise of tekslinguistiek. Hier klink die 

volgende name: J House (1981), A Neubert (Neubert & Shreve, 1992) en B Hatim & I Mason (1990). 

Hulle beskou vertaling as ŉ semantiese en pragmatiese rekonstruksie van die bronteks  

(Naudé, 2000: 3).  

Tekslinguistiese navorsing, wat gebaseer is op gereelde gegewes wat in tekste uitgewys of 

geïdentifiseer kan word, probeer om tekste te kategoriseer in tekstipes, genres en ook volgens die 

teksklas. Hierdie kategorieë weerspieël die effektiewe, bewuste en situasie-toepaslike keuse van 

linguistiese middele. Genrekonvensies is kultuurspesifiek en kan met verloop van tyd verander – en 

juis dit maak hulle sinvol vir vertaalstudies (Schäffner, loc. cit.). 

2.2.3.2 Juliane House 

In haar boek, A Model for Translation Quality Assessment (1981:49) maak House dit duidelik dat sy 

ten gunste van semantiese en pragmatiese ekwivalensie is. Dit impliseer dat die bronteks en die 

doelteks dieselfde funksie moet hê. Sy is daarvan oortuig dat dit moontlik is om die eienskappe van ŉ 

teks se funksie of doel te bepaal deur die vasstelling van die omvang van die ontvangsomgewing. 

Volgens House se benadering bevind elke teks dit in ŉ betrokke situasie wat korrek geïdentifiseer 

moet word en deur die vertaler in berekening gebring moet word. Eers hierna kan ŉ vertaling 

geëvalueer word. Indien die bronteks en die doelteks heelwat verskille toon in die omgewings-

kenmerke, is die tekste nie funksioneel ekwivalent tot mekaar nie, en sal die gevolglike vertaling nie 

van ŉ goeie gehalte wees nie. Sy benadruk dit dat ŉ vertaalde teks moet ooreenstem met die bronteks 

maar ook dat dit met die ekwivalente omvang van die ontvangsomgewing moet ooreenstem. 

Die begrip van openlike (overte) en versluierde (koverte) vertalings vorm die sluitsteen van House se 

benadering ten opsigte van ekwivalensie. In overte vertaling word die ontvanger van die doelteks nie 

direk aangespreek nie, en is dit nie nodig om ŉ replika van die oorspronklike teks na te streef nie. In 

teenstelling hiermee is die doel van koverte vertaling, die skep van ŉ teks wat funksioneel ekwivalent 

aan die doelteks moet wees. House wys ook daarop dat hierdie koverte vertaling nie spesifiek ’n doel-

taalkultuur aanspreek nie (op. cit.: 194):  “is not specifically addressed to a TC audience”). 

Dit is dus duidelik dat die benadering van House buigbaarder en soepeler is as dié van Catford, omdat 

sy, onder andere, linguistiese eienskappe verbind met die konteks van beide die brontaal en die 

doeltaal (Trivedi, 2005: 7).  

House het ŉ model ontwikkel waarvolgens die gehalte van ŉ vertaling vasgestel kan word. Dit is 

egter nodig dat die woord funksie in hierdie verband anders omskryf moet word (House, 1981: 37-

38): Die funksie van ŉ teks is die aanwending of gebruik wat die teks het binne die konteks van ŉ 
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situasie. Sy benadruk die feit dat enige teks ingebed is in ŉ uitsonderlike situasie en juis hierom is dit 

nodig om die wesenlike funksie van die teks noukeurig te ontleed. Gevolglik moet die teks in fyn 

besonderhede ondersoek word. 

Om die funksionele ekwivalensie tussen ŉ (bron)teks en die vertaalde (doel)teks vas te stel, moet die 

bronteks ontleed word sodat die bestaande ekwivalensie tussen die genoemde tekste noukeurig vas-

gestel kan word :  

“Since we defined textual function as the use of the text in a particular situation, we will have 
to refer each individual text to the particular situation in which it is embedded. We shall have 
to develop a model for the determination of the source text’s function and the ensuing com-
parison of the source text and the translation text’s function” (loc. cit.). 

 

2.2.3.3 Albrecht Neubert 

Met die ontwikkeling en verspreiding van moderne linguistiek het die Leipzig Skool tot stand gekom 

en het daar heelwat interessante en rigtinggewende veranderinge in die destydse linguistiek na vore 

gekom. Die fokus van vertaalteoretici het nou verskuif van ŉ woord-vir-woord vertaling tot ŉ meer 

transformele model. Reeds in 1973 het Neubert (1973: 16) (indirek aangehaal deur Gentzler (1993: 

69-70) in sy boek Invarianz und Pragmatik die sogenaamde sentrale probleem van vertaalwetenskap 

aangespreek. Hy het verduidelik dat die kodes wat die gebruik van taal reguleer, ŉ aanduiding gee dat 

daar in enige kommunikatiewe situasie ŉ kenmerkende tekstipe verwag kan word. Die parameters 

hiervan word vasgestel deur pragmatiese en semantiese gegewes - dit maak ook voorsiening vir ŉ 

bepaalde produk. Die gevolg hiervan is dat die vertaalprobleem ŉ optimale vergelyking word. Dit 

neem die aard aan van oorganklike taalkunde. Die neiging tot moderne linguistiek het daartoe gelei 

dat Neubert ŉ vertaalmodel ontwikkel het wat bekend geword het as die top-down model vir 

vertaling. Hiervolgens gaan dit om die essensiële vertaling van die hele teks, waarvandaan terug-

bereken word tot by die oorspronklike uitgangspunt en die teks word dan verdeel in kleiner, enkel, 

oordraagbare semantiese eenhede. 

Neubert (1986: 97) gebruik die term translatoriese relatiwiteit wat voorsiening maak vir ŉ kreatiewe 

proses van oordra vanaf die bronteks na die doelteks (vergelyk ook Pisarska, 1989). Neubert verdedig 

hierdie relatiwiteit en wys daarop dat dit afgelei kan word van ŉ inherente veelvoud van strukturele 

moontlikhede in die oorspronklike proses. Hiervolgens verloop die proses soos volg: die verenigde of 

herenigde teks beskik oor ŉ mate van elastisiteit wat dit moontlik maak om as ŉ verskeidenheid van 

relatiewe doeltekste vertaal te word. Neubert beskou teksekwivalensie ook in terme van ŉ makro-

moontlikheid wat ooreenstem met die semantiese inhoud van die bronteks en wat dan afgebreek kan 

word tot ŉ aantal los woorde wat op die sintaktiese strukture ingepas kan word. Hy argumenteer 

verder dat ‘ware samehang’ die eintlike ware norm is vir die groter dele van die teks, en dat die 

keuses wat vir die vertaler beskikbaar is, of aan hom of haar gebied word ‘vooraf’ bepaal is (op. cit: 

92).  
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Met verloop van tyd het die ooreenstemmende vlak wat tussen linguiste en vertaling bestaan het, aan-

merklik verstewig, veral deur ontwikkelings op die gebied van gespreksanalise, tekslinguistiek, sosio-

linguistiek en pragmatiek. Verskuiwings is gemaak ten opsigte van kleurveranderings sodat nie net 

taal nie maar ook die spraak as ŉ sosiale verskynsel binne bepaalde kulturele kontekste voorkom. Die 

aanvanklike beperkings wat vroeë linguistiese benadering gekenmerk het deur meestal voorskriftelike 

hantering van die vakgebied, is vervang deur ŉ meer beskrywende en minder evaluatiewe benadering 

(Ulrych & Bosinelli, 1999: 229). 

’n Meer onlangse tekslinguistiese benadering het dit ten doel gehad om prototipes van genres of 

genre-profiele wat gebaseer is op ŉ sistematiese vergelyking en beskrywings van genres in die 

brontaal en die doeltaal daar te stel. In hierdie verband kom parallelle tekste ter sprake wat beskryf 

kan word as tekste met gelyke informatiwiteit wat voorkom in ongeveer minder identiese kom-

munikatiewe situasies (Schäffner, 1998: 5-6). 

2.2.3.4 Slotsom 

Die tekslinguistiese benadering het ten opsigte van die linguistiese benadering ŉ fokusverskuiwing 

ondergaan. Waar die klem eers hoofsaaklik op die boodskap van die vertaling berus het, het dit 

verskuif na die vertaalde teks (doelteks) wat parallel gestel word aan die oorspronklike teks (die 

bronteks). Albei tekste bevat ŉ gelyke mate van inligting en aspekte van hulle tussenverhouding word 

bespreek. 

Hierdie benadering bied interessante uitdagings aan die vertaler juis omdat die uitgangspunt hier ’n 

minder voorskriftelike en ŉ meer beskrywende benadering behels. Dit kan vir ŉ vertaler nie baie 

bemoedigend wees om volgens rigiede reëls te moet vertaal nie. Riglyne is sonder twyfel nodig, maar 

persoonlik gesien, is vertaling ŉ groter uitdaging indien die verantwoordelikheid van besluitneming 

aan die vertaler self oorgelaat word.  

 

2.2.4 Die funksionalistiese benadering 

2.2.4.1 Inleidend 

ŉ Vertaler voorveronderstel dat die doeltaalleser op ŉ kennisvlak sal wees om die doelteks (vertaling) 

te begryp. Die begrip van die bogenoemde doeltaalontvanger sal afhang van persoonlike belang-

stelling, moontlike gebruik en kennis van die eindproduk. Die doel van die vertaalopdrag bepaal die 

strategie van die daaropvolgende vertaling, ongeag daarvan of die teks voorskriftelik of beskrywend 

is. Sleutelbegrippe in die funksioneel-toepaslike benadering is soos volg: vertaalopdrag, opdrag-

gewer, kliënt  en funksionele toepaslikheid. 

2.2.4.2. Die Skopos-teorie  

Skopos (meervoud skopoi) is ŉ Griekse woord en dit beteken mikpunt, doel, doelwit of bedoeling. 

Vermeer haal Freihoff (1992: 4-5) aan. Hy stem saam met Freihoff dat daar wel verwarring oor die 
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term ‘skopos’ kan bestaan. Die term verwys soms na die doel of intensie van die opdraggewer en/of 

die doel of rede van die vertaler met die vertaling; daar word ook soms beweer ŉ teks het of het nie ŉ 

skoposfunksie nie en dat skopos slegs deur ŉ ontvanger aan ŉ teks toegeskryf word. Dus, die skopos 

word aan die vertaalproses toegeskryf of aan die vertaalde produk, die vertaling self. 

Vermeer beskou die skopos van vertaling as die doel wat die strategie bepaal. Literêre vertaling is 

aan dieselfde skoposbeginsel ondergeskik as die vertaling van pragmatiese tekste. Letterlike 

vertalings is gevolglik toelaatbaar, mits daar ŉ skopos daarvoor bestaan (Vermeer, 1998: 45). Hy wys 

ook daarop dat die skoposbeginsel op drieërlei maniere toegepas kan word en hierdeur kan verwys 

word na 

• die vertaalproses en gevolglik die doel van hierdie proses 
• die vertaalproduk en die funksie van die vertaalde produk 
• die vertaalmodus en die doel daarvan. 

 

In aansluiting hierby noem Vermeer dat die skoposbeginsel uiteraard ook sub-skopos kan hê (1986: 

224). Die skopos-teorie is gevolglik ŉ funksionele teorie en die doelwit daarvan is die moontlike 

funksionaliteit van ŉ doelteks (ŉ vertaling) vir die doelkultuuragtergrond van die ontvanger. ŉ 

Vertaling begin by ŉ opdrag of versoek deur iemand. Die vertaler is die deskundige van trans-

kulturele kommunikasie wat moet besluit of die opdrag wel uit- of deurgevoer kan word in ŉ 

bepaalde, gegewe vorm en of dit geskik, bruikbaar en doeltreffend sal wees onder die gegewe 

omstandighede. Hierdie aspek moet onderling deur die opdraggewer en die vertaler uitgeklaar word. 

Sou daar enige meningsverskille bestaan, is dit die verantwoordelikheid van die vertaler om dit by te 

lê. Indien die opdrag baie voorskriftelik is, het dit geen verband met die skoposteorie nie. In so ŉ 

geval moet die vertaler die opdraggewer van sy of haar professionele siening oortuig of die aanbod 

van die hand wys. 

2.2.4.3 Hans J Vermeer 

Vermeer huldig die standpunt dat die vertaalaksie tot ’n doelteks lei, anders gestel: vertaling lei tot ’n 

translatum, naamlik die gevolglike vertaalde teks as ’n spesifieke soort doelteks. In 1984 verskyn ’n 

publikasie waaraan hy medewerker is saam met Reiβ, Grundlegung einer allgemeinen Translations-

theorie. Hierin word hulle standpunt baie duidelik uiteengesit: ’n vertaling moet in beginsel van `n 

funksionalisitese aspek uitgaan, naamlik dié van skopos (bedoeling, doel of funksie) (Gentzler, 

1993:71). 

Dit is belangrik dat die opdraggewer duidelik te kenne moet gee wat sy of haar spesifikasies ten 

opsigte van die funksie of doel van die vertaling (doelteks) is. Die vertaler self moet duidelikheid hê 

oor die haalbaarheid van die skopos en aard van hierdie doelteks, anders kan die eindproduk mank 

gaan aan trefkrag of oortuiging. ’n Praktiese implikasie van die skopos-teorie is die nuwe status wat 

aan die bronteks gekoppel word, met implikasies vir die vertalers as die deskundiges en die lesers as 

die ontvangers. Vermeer stel dit soos volg (2001: 221-222): 
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An expert must be able to say – and this implies both knowledge and a duty to use it – what 
is what. His voice must therefore be respected, he must be “given a say.” The translator is 
such an expert. It is thus up to him to decide, for instance, what role a source text plays in 
his translational action. The decisive factor here is the purpose, the skopos, of the 
communication in a given situation.” 
 

Vermeer is slegs een van ’n groep vertaalteoretici wat die beginsel van funksionalisme nastreef. Hy 

verduidelik (1996: 2-3) dat elke individu aan verskillende dia-kulture behoort: gesin, kultuur-

vereniging of sportklub. Hierdie deelname kan op streeks- en nasionale vlak wees. Hy maak ’n 

duidelike onderskeid: wetenskap is ’n kultuurspesifieke begrip en kultuur, daarenteen, is ’n relatiewe 

begrip. 

Die skopos-teorie van Vermeer en Reiβ is nie slegs van toepassing op ’n teks as geheel nie, maar ook 

op ’n gedeelte daarvan. Vermeer verduidelik dat ’n gegewe teks oorspronklik vir ’n situasie in die 

bronkultuur geskryf is en dus is so ’n teks bekend as die bronteks. In die lig hiervan neem ’n vertaler 

tydens die vertaalproses die rol aan van ’n interkulturele kommunikeerder. Aangesien ’n taal deel 

uitmaak van ’n gegewe kultuur, is vertaling van ’n bronteks na ’n doelteks hoegenaamd nie ’n blote 

transkoderingsproses nie (Vermeer, op. cit.: 222-223). So ’n situasie kan lei tot ’n moeilik ver-

staanbare teks, soos byvoorbeeld by die vertaling van Adam Small se gedig Proud ou Gabou. (5.4). 

Daar sal gevoelswaarde en beeldspraak verlore gaan en die atmosfeer sal dus ook verlore gaan. 

Vermeer stel dit baie duidelik (op. cit.: 223): 

The point is that one must know what one is doing, and what the consequences of such 
action are, e.g. what the effect of a text created in this way will be in the target culture and 
how much the effect will differ from that of the source text in the source culture. 

Die vertaler dra die verantwoordelikheid om te besluit of hy of sy ’n goeie en bruikbare vertaling 

gedoen het (kyk ook Reiβ en Vermeer, 1984: 96). 

2.2.4.4 Justa Holz-Mänttäri 

Holz-Mänttäri het ŉ verdere funksionalistiese benadering in 1984 ontwikkel. Hoewel sy heelwat 

basiese aannames met dié van die skoposteorie deel, hou sy daarmee vol om haar argumente binne ŉ 

aksie-raamwerk te ontwikkel. Sy beskryf vertaling as ŉ komplekse handeling wat daarop ingestel is 

om ŉ bepaalde doelwit te bereik; ook as ŉ handeling wat gerealiseer word deur ŉ deskundige binne ŉ 

netwerk van vertaalhandelinge wat die opdraggewer, die kliënt en die vertaler betrek.  

Wat noemenswaardig is van Holz-Mänttäri se benadering, is die feit dat sy besondere klem plaas op 

die rol van die vertaler; sy sien die vertaler as ŉ deskundige met betrekking tot interlinguistiese en 

interkulturele kommunikasie. Hierdie status veronderstel vaardigheid van onder andere linguistiese, 

kulturele, vak- of gebiedsbepaaldheid, teks-tipologiese en navorsingsvaardighede. Vertalers moet 

gevolglik die verantwoordelikheid vir hulle vertalings aanvaar (Schäffner,1998: 7). 
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2.2.4.5  Christiane Nord 

Vermeer beskou ŉ vertaling as ŉ vertaling wanneer dit as ŉ teks funksioneer in die doelkultuur, en 

die funksie van die vertaling in die doelkultuur bepaal watter aspekte van die bronteks in die vertaling 

oorgedra moet word. Juis weens hierdie rede is die bronteks nie meer die norm in terme van watter 

ekwivalensie van toepassing is nie (Naudé, 2000: 5). Hy verduidelik dat die skopos in die 

vertaalopdrag vervat is, wat die stel instruksies is wat die kliënt saam met die opdrag aan die vertaler 

gee. Christiane Nord neem hierdie konsep verder (1991, 1997) en verskaf ŉ nuwe insig in die inter-

persoonlike interaksie van die vertaalproses. 

Enige vertalingskopos kan vir ŉ bepaalde oorspronklike doelteks geformuleer word – daar is geen 

beperking op die omvang van hoe ver die vertaler van die bronteks kan beweeg nie. Nord wys egter 

daarop dat skopos as ŉ baie algemene reël gesien moet word: “ able to embrace theories dealing with 

specific languages and cultures”. Gevolglik word die algemene skoposteorie aangepas deurdat die 

begrippe lojaliteit en konvensie daarby gevoeg word. Die doel hiervan is om die moontlike verskei-

denheid van skoposfunksies te beperk. Sy verduidelik die begrip van lojaliteit in terme daarvan dat 

die algehele verantwoordelikheid vir die doelteks nie by die opdraggewer berus nie, maar by die 

vertaler. Vervolgens omskryf sy lojaliteit soos volg (1997: 125):  

“ this responsibility translators have toward their partner in translational interaction. 
Loyalty commits the translator bilaterally to the source and the target texts. It must not be 
mixed up with fidelity or faithfullness, concepts that refer to a relationship holding between 
the source and the target texts. Loyalty is an interpersonal category referring to a 
relationship between people”. 
 

Lojaliteit in hierdie verband beteken die inagneming van die spesifieke vertalingskonvensies. Volgens 

haar lê die konvensies op ŉ laer vlak as vertaalnorme aangesien hulle nie van bindende waarde is nie. 

ŉ Vertaler kan gevolglik fokus op bepaalde aspekte van die bronteks en ander buite rekening laat, met 

inagneming van die vertaalopdrag. Lojaliteit het betrekking op die oorspronklike skrywer en die 

lesers van die vertaling en noodsaak die vertaler om duidelik aan te dui watter aspekte van die oor-

spronklike teks in ag geneem is en watter aangepas is. Nord beskryf haar funksionalistiese benade-

rings soos volg:  

“My functionalist approach considers translation to be a communicative interaction 
between individuals... Like any other communicative interaction, translation is intended to 
achieve a communicative purpose, except that there is a cultural distance or ‘gap’ between 
at least two of the parties involved. The translator’s role is that of a mediator who makes 
communication possible in spite of the cultural gap” (2001:187). 

 

Nord (op. cit.: 188) verduidelik dat die ontvangers van ’n vertaling, dus die doeltaalelsers, gewoonlik 

nie daarvan bewus is dat die teorie onderliggend aan die vertaalde teks subjektief is nie. Sy haal ’n 

Duitse teoloog aan wat ’n resensie oor die in Duits vertaalde Nuwe Testament en ander Vroeë 

Christelike tekste (DNT 1999) (Schuler, 1999 in die Frankfurter Allgemeine Zeitung) indirek aan: 
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Indien die bronteks nie sin uitmaak nie, behoort die vertaler nie ’n doel te skep wat wel sin 
uitmaak nie, omdat die veronderstelde kruheid en gebrek aan elegansie meer kan weerspieël of 
kan laat deurskemer oor die wesenlike aard van die bronteks as wat dit die geval sou wees met 
’n samehangende of koherente vertolking of interpretasie. 

Ten slotte kan Nord weereens aangehaal word weens haar helder, goeddeurdagte en sinvolle opvat-

ting met betrekking tot vertaling (2001: 195): 

My benadering tot vertaling rus op die volgende: funksionalisme (naamlik die inagneming 
van die bedoelings en verwagtings van almal wat betrokke is by die kommunikatiewe 
wisselwerking) wat beter bekend is as vertaling. Vertalers moet die subjektiewe of 
onderliggende teorieë van hulle vennote in gedagte hou en met hulle oorleg pleeg indien 
hulle van vertaaldoelwitte en –metodes gebruik wil maak wat afwyk of in ’n direkte kontras 
daarmee is. 

 

Die belangrikheid daarvan om kennis te neem en ook goed bewus te wees van die verskillende 

vertaalteoretiese benaderings van persone wat ’n kennelike rol in vertaalwetenskap gespeel het en nog 

steeds speel, moet weereens beklemtoon word. Nogtans is nie net die bydrae van die groot rolspelers 

van belang nie, maar ook dié van navorsers en persone wat ’n belangstelling in die vertaalwetenskap 

en ook in praktiese vertaling het. Wanneer, byvoorbeeld, ’n vertaalde kinderverhaal of ’n idiomatiese 

tongknoper deur ’n vertaler gelees word, en die leser met al sy of haar kennis van vertaling geniet ’n 

vlot, oortuigende doelteks, weet hulle redelik goed deur watter denkprosesse die vertaler gegaan het. 

Dit is ook die geval met dokumentêre tekste, vakliteratuur, letterkunde en so meer. 

2.3 Vertaling as ŉ proses van kultuuroordrag en as ŉ vorm van 
interkulturele kommunikasie  

2.3.1 Agtergrond  

Dit word algemeen aanvaar dat vertaling en vertaalstudies ŉ ongekende oplewing ondergaan het en 

belangstelling wakker gemaak het sedert die tweede helfte van die 20’e eeu en nog steeds ŉ merk-

waardige bloeitydperk beleef. Vertaalstudies is deeglik gevestig as ŉ onafhanklike studieveld en 

navorsingsgebied en dit het ŉ sterk akademiese momentum opgebou; Trivedi (2005: 1) skryf die 

oplewing ook toe aan uitsonderlike gebeurtenisse wat plaasgevind het in die loop van die 20’e eeu. 

Hierdie gebeurtenisse was die vertaling van literatuur van veral Rusland, lande agter die Ystergordyn 

en Latyns-Amerika. 

Omdat alle boeke ŉ inherente deel van kultuur is, gaan dit hier nie net oor klassieke letterkunde van ŉ 

bepaalde kultuurgroep nie, maar van alle boeke wat binne so ŉ groep geskryf, gekoop en gelees word 

– veral die wêreldbeskouing van die mense wat ook neerslag vind in beelde en uitvoerende kuns, 

volkseie gebruike en so meer. Vertaling is daarom nie ŉ vergelyking of uitruiling van kulture nie, 

maar eerder ŉ soort skakeling of kommunikasie tussen kulturele verskille of ooreenkomste. 

Die vertaler tree op as skakel tussen twee kulture en ook as ŉ interkulturele fasiliteerder deurdat hy of 

sy die betekenis van ŉ boodskap of teks van een kultuur na ŉ ander kultuur daarstel. Tydens hierdie 
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proses is daar verskeie aspekte wat die transkulturele kommunikasie beïnvloed en daar sal kortliks 

aandag hieraan gegee word.  

2.3.2 Verhouding van die brontaal versus die doelta al 

2.3.2.1 Grense van vertaalbaarheid 

Linguistiese onvertaalbaarheid kom voor in gevalle waar dubbelsinnigheid of meerduidigheid 

kennelik eie is aan die bronteks soos byvoorbeeld woordspelings of idiomatiese uitdrukkings. Dit is 

ook moontlik dat die teks soms so vaag is dat ŉ woord of groep woorde besonder moeilik, indien 

hoegenaamd, vertaal kan word en in sulke gevalle moet ŉ middeweg gevind word. Soms is sulke 

uitdrukkings tot so ŉ mate kultuurverankerd, dat dit die teksgedeelte waar dit voorkom, beïnvloed. 

(Voorbeelde hiervan sal later in die hoofstuk gegee word.) 

Die vertaling van literêre tekste het weldra duidelik uitgewys dat die tekste nie net taal bevat nie, 

maar veel eerder uit kultuur bestaan. Taal is in werklikheid die vervoermiddel van die betrokke 

kultuur. Woorde wat vir vertalers probleme kan veroorsaak, is die sogenaamde kultuurspesifieke 

woorde. Voorbeelde hiervan is voetstoots, gemors, gatvol, nogal, karma, biltong, padkos en nog vele 

ander (eie voorbeelde). Hierdie onvertaalbare woorde word soms net so in die doelteks oorgeneem. 

Trivedi (2005: 3) sien vertaling as ŉ ingewikkelde onderhandeling tussen twee kulture: 

“The unit of translation was no longer a word or a sentence or a paragraph or a page or 
even a text, but indeed the whole language and culture in which that text was constituted.” 
 

Hierdie siening bring ons terug by die tekslinguiste: die verskil tussen hulle en die linguiste. Teks-

linguiste het die “cultural turn” begin en die funksionaliste het daarop voortgebou. 

Hierdie nuwe bewustheid (cultural turn) word die kulturele draai genoem. In die doelteks gaan dit om 

ander inligting as in die bronteks.2 Gevolglik kan die vertaler nie presies dieselfde en ook net soveel 

inligting aanbied soos dit in die bronteks voorkom nie. ŉ Vertaler sal probeer om soveel inligting aan 

die doelteksontvanger (die leser) te bied op so ŉ manier as wat hy of sy as noodsaaklik en optimaal 

beskou in hierdie verband. 

Die verhouding tussen die brontaal en die doeltaal is nie ŉ 1:1-afbeelding van tekselemente nie. Dit 

handel eerder oor ŉ hoeveelheid brontekswaardes wat deur ŉ aantal doeltekswaardes verteenwoordig 

moet word. Reiβ en Vermeer (1984: 122) beskryf verder: 

“Der Terminus ‘Wert’ soll anzeigen, dass es bei einer Translation nicht um sprachliche, erst 
recht nicht um formale sprachliche Phänomene allein geht, dass Translation vielmehr ein 
kultureller und darin sprachlicher Transferprozess ist. Der ZT (das Translat) hat seinen 
eigenständigen Zweck (Skopos).” 

 
 

                                                      

2 Persoonlik kan daar nie met hierdie stelling of bewering saamgestem word nie. Die vertaalde teks, die doelteks, is dieselfde 
inligting in ‘n ander formaat of taalkundige verpakking. 
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2.3.2.2 Die kulturele vaardigheid van die vertaler 

Vertaling word in toenemender mate as ŉ interkulturele kommunikasieproses beskou.3 In hierdie 

proses is die rol van die vertaler een van interaksie wat die probleme van verstaanbaarheid en begrip 

uit die weg moet ruim of oplos. Hierdie kulturele vaardigheid van die vertaler omsluit ŉ deeglike, 

diepgaande kennis van verskeie kulture – dit wat betrekking het op die bepaalde doeltaal – aangesien 

taal en kultuur albei by die kommunikasieproses betrek word.4 Hierby kom ook nog die vertaal-

verwante besluite of beslissings wat die kultuurspesifieke vereistes van kennis en ondervinding van 

die brontaal en die doeltaal ten laste lê. Hierdie vaardighede van die vertaler is gebaseer op ŉ begrip 

van die brontaal asook van die doeltaal. Kupsch-Losereith (2002: 77) beskryf hierdie vaardighede 

verder as  

“...im Idealfall die Gesamtheit des landeskundlich-zivilisatorischen wie soziokulturelle 
hintergrund von AS und ZS Gemeinschaft, die Gesamtheit der für die Kommunikation 
relevanten sozialen Handlungen und Vorstellungen, der kulturelle Divergenzen in den 
Bereich des Alltaglebens der sozialen Interaktion sowie des kulturell geprägten Sach- 
und Denotatswissen umfasst.” 
 [ 

2.3.2.3 Vasstelling van kultuurverskille 

Vertaling is in beginsel die vermoë om tussen kulture te kommunikeer. Die vertaler het die opdrag om 

ŉ boodskap of inligting wat in een kultuur gevorm is, te neem en ŉ boodskap of inligting te skep wat 

vir die lede van ŉ ander kultuur verstaanbaar sal wees. Dit sou ŉ ideale toestand wees indien die 

vertaalde boodskap dieselfde begrip as die oorspronklike boodskap sou ontlok – helaas is sulke uit-

komste nie altyd moontlik nie. Grosman (1994: 51) dring sterk aan op ŉ interkulturele bewustheid - 

dit impliseer begrip en verdraagsaamheid van die andersheid van die vreemde kulture en die letter-

kundige volksbesit daarvan. Dit is veral belangrik vir diegene wat betrokke is by die bevordering van 

vreemde letterkunde, waaronder nie net vertalers genoem word nie, maar ook byvoorbeeld resensente, 

dosente en studente, of ook persone wat vir blote ontspanning lees. 

Volgens Krieger (2006: 1) is die faktore wat die ontvangs van vertaling beïnvloed, die kennis van die 

vertaler en die afstand tussen die twee betrokke kulture wat algemene ondervinding betref. Algehele 

vertaalbaarheid is nie sonder meer moontlik nie, want dit gaan om die betekenis wat gekommunikeer 

moet word. Hier is die funksie van die vertaling belangrik. (Kyk ook Gutt, 1991: 66-67.) Savoury 

(1963: 13), indirek aangehaal deur Summerton (1978: 253), stel dit dat vertaling inderdaad moontlik 

is  

                                                      

3 Vertaling word as dryfmiddel vir kommunikasie binne die Europese Unie (EU) gebruik. Hoewel die ledelande uiteraard almal 
Europees is, is daar ‘n baie groot verskeidenheid tale en kulture. Trim (2003: 8-9) skat die aantal nasionale en erkende streektale 
binne die EU op minstens 50. Dit kom meestal onder die jonger amptenare voor dat daar moeite gedoen word om meer as een of 
twee tale van die verskillende groepe te leer praat vir kommunikasiedoeleindes. Wanneer dit gaan om belangrike sake wat 
langermyngevolge kan hê, word die inhoud aan die vaardigheid van betroubare vertalers oorgelaat. 
4 Pólay (2004: 6) beskou die taak van die vertaler om by die vertaling van ‘n boek alles in ag te neem en by die vertaalproses in 
berekening te bring. “Der Stil des Autors, die Atmosphäre der historischen Epoche, der geschichtliche Hintergrund, alles, was 
das Werk dazu macht was es ist: Kultur.” 
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“... op grond van ŉ vasstelbare ekwivalensie van idees wat die verskillende woordelikse 
inkledings of die uitdrukking daarvan in twee tale ten gronde lê.”5 
 

Tot dusver word dit aanvaar dat die vasstelling van kultuurgrense of kultuurverskille tussen twee 

standaardtale plaasvind. Die probleem neem ŉ ander dimensie aan wanneer ŉ streektaal of ŉ dialek 

ter sprake kom. In Afrikaans kan PH Nortjé se werk as voorbeeld gebruik word: sy taalgebruik is nie 

dialekties nie, maar sy verhale en woordeskat vertaal weens die besondere aard daarvan nie baie 

woordgetrou nie. Sy aanhangers geniet sy verteltrant en beskou sy werk as letterkundige volksbesit. 

Die gebeure speel af op ŉ plattelandse dorp in die Boland en die volkseie van die gemeenskap (en 

kerkgemeente) kom na vore met die humorsin wat sinoniem met Nortjé geword het. (Die verhaal 

handel oor die kerk waaraan die skrywer behoort wat dringend ŉ nuwe orrel nodig het. Geld moet 

ingesamel word en daar is besluit om ŉ rugbywedstryd te reël. Die spelers van beide spanne kom uit 

die kerkraad: ouderlinge en diakens gaan mekaar die stryd aansê. Die alledaagse lewe op die dorp het 

feitlik tot stilstand gekom en sit- of staanplek by en om die rugbyveld was stampvol – gemeentelede, 

belangstellendes en familie en vriende.) ŉ Kort voorbeeld uit sy boek Wellington se Suiker word 

gebruik en die titel van die skets is Ter wille van ŉ Orrel (1993: 61).  

Dis toe ons kaptein, ds Dawie, vra dat die broers tog nie met los goeters wat kan breek 
op die veld moet gaan nie, dat ek besef hoe die jare met ons gewerk het. Dis brille en 
kunsgebitte en ŉ gehoorapparaat of twee – ŉ laai en ŉ skottel vol. As die goed moet 
deurmekaar raak, sal party nooit weer kan sien of eet nie. Een ouderling is so doof soos 
ŉ kwartel en so blind soos ŉ mol toe hy van alles ontslae geraak het. En hy sal ook nie ŉ 
diaken kan byt nie. 

It was only when our captain, ds. Dawie, requested that the brethern should rather not run 
onto the field wearing loose, breakable stuff, that I realised how time had ravaged us. 
There were spectacles, dentures and some hearing aids – enough to fill a small tub and 
some more. And should this stuff get disordered, some of us would never be able to see 
or eat again. One of the elders was as deaf as a post and as blind as a bat after he’d shed 
all his loose stuff. And neither would he be able to bite a deacon. 
 

(Dis is ŉ kontraksie van dit is. Dit is die eerste aanduiding van informele taalgebruik, soos uit die 

volksmond. Ds. is die afkorting van dominee en is ook die aanspreekvorm vir iemand wat ŉ 

predikant is. Weens die kultuurwaarde daarvan is die woord nie vervreem na reverend by die vertaal-

proses nie. Broers dui in hierdie konteks op die meer formele broeders (bretheren) in die geloof. 

Goeters (dinge, voorwerpe) is vertaal met stuff, eerder as met belongings. Daar word volstaan met 

hierdie enkele voorbeelde.) 

Kultuurverskille kom voor in elke taal op streekvlak asook op nasionale vlak soos voedselvoorkeure, 

sport, eiesoortige letterkunde, volksfeeste, bygelowe, humor, om net ŉ paar voorbeelde te noem. Vir 

belangstellende vreemdetaallesers wat Engels magtig is, sal ŉ goeie vertaling van bogenoemde boek 

ŉ plattelandse wêreld ontsluit wat hulle andersins nie sal ervaar nie. 

                                                      

5 Afgesien van al die kwaliteite en vaardighede waaroor ‘n vertaler moet beskik, is die hantering van leksikografiese bronne en 
inligting onontbeerlik vir die vertaler – woordeboeke is van die belangrikste hulpmiddels wat gebruik word om ‘n vreemde taal te 
help ontsluit. 
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2.3.2.4 Probleme ten opsigte van vorm en inhoud 

Wat nie in die aanhaling genoem word nie, is dat dieselfde beginsels geld wanneer daar in ander 

kulture vertaal word, en dit is ewe belangrik dat idiomatiese uitdrukkings as geheel vertaal word; ŉ 

begrip word vertaal en nie bloot woorde met ooreenstemmende betekeniswaarde nie. Die volkseie 

uitdrukkings wat ŉ weerspieëling van ŉ volksgroep se kultuur is, moet juis weens die kulturele 

waarde daarvan versigtig hanteer word. Die betekenislading van die gebruike of uitdrukkings moet 

behoue bly, al roep dit ŉ ander beeld op in die vertaalde kultuuromgewing. Hierdie beginsel kan 

duidelik in die volgende kort voorbeeld uit PH Nortjé se bogenoemde boek waargeneem word (1993: 

62): 

Ds. Dawie hou sy spanpraatjie soos net hy dit kan doen, en toe hy klaar is, het ons nie ŉ 
bang haar op ons koppe nie. Altesaam is daar in elk geval nie baie koppe met hare nie. 

Ds. Dawie delivered his pre-match peptalk in his own, unmatched manner and by the 
time he had finished, none of us was afraid of the devil himself. There were, in any case, 
not many who would see him clearly, if at all. 

 

Die grootste betekenisweglating en –toevoeging kom voor in die volkseie uitdrukking nie ŉ bang 

haar op ons koppe nie. Die uitdrukking kon nie direk vertaal word nie, en daar is besluit om die 

woordspeling van hierdie idiomatiese, vaste uitdrukking met die volgende te vertaal: not afraid of the 

devil himself. En om die vergelyking met die bleskoppe nie verlore te laat gaan nie, is die volgende 

woordkeuse gebruik: not many who would see him clearly, if at all.  

Omdat van die ouderlinge reeds bles is, sommige heeltemal kaalkop, is die woordspeling treffend; die 

verwysing sinspeel op die afwesigheid van enige hare. Om ’n sinvolle vertaalekwivalent vir die 

genoemde uitdrukking te vind, is die idiomatiese vertaling gekies. Die spelers is dus glad nie bang vir 

die duiwel nie. Omdat hulle sonder hulle brille sal moet speel, sal party hom beswaarlik raaksien. Die 

sinspeling is gevolglik min hare versus swak sig. Dit wat deur die skrywer oorgedra word, is eie aan 

ŉ gemeenskap of ŉ bevolkingsgroep, en dit wat streeksgebonde is, het onomstootlik kulturele waarde 

vir die bepaalde groep (in hierdie geval die inwoners van ŉ plattelandse dorp). Dit is wat hulle uniek 

maak, iets waarmee lesers hulle kan vereenselwig en vir die belangstellende leser, selfs van die buite-

land, sal dit trefkrag hê omdat dit juis in die volkskultuur afspeel. 

2.3.2.4.1 Kulturele en sosiale oorwegings 

Veranderinge wat plaasgevind het ten opsigte van vertaalstudies, wys groter kulturele en politieke 

verandering uit. Die linguistiese benaderings is glad nie van toepassing op die vertalings wat in 

hierdie studie aangebied gaan word nie. Dit is juis die kulturele en sosiale aspekte wat volgens die 

funksionalistiese benadering suksesvol en oortuigend vertaal kon word. Wanneer die vertaler sy of 

haar opdrag volgens ŉ inperkende linguistiese oordrag benader en uitvoer, kan vertaling in gevaar 

gestel word wanneer dit handel oor belangrike kulturele vraagstukke, byvoorbeeld oor die gevolge 

van kolonialisme, by die interpretasie van uiteenlopende kulture, die dinamika tussen minderheids-
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regte of ŉ begrip van die eksotiese, weg van die sosiaal-gestruktureerde opvattings. Dimitriu (2006: 

2) gaan verder: 

“Translators have become active participants in these social movements and, as their 
skills are increasingly needed in the expanding global village, their presence is becoming 
indispensable. This raises awareness of the social power translators wield as linguistic 
and cultural brokers, mediators and negotiators, as well as image- and decisionmakers in 
intercultural and international affairs.” 

 

Hier kan terugverwys word na die voorbeeld van die Europese Unie, waar ŉ vermenging van byna 50 

tale is wat nie onderling deur almal verstaan of gepraat kan word nie. Daar word rigtinggewende 

besluite oor die politieke en kulturele aspekte van volkere se toekoms en ook alledaagse lewe 

geneem. Inligting word letterlik oor en weer benodig voordat besluite geneem kan word en die 

afgevaardigdes moet ŉ manier vind om met ander te kommunikeer. Wat baie belangrik is, is dat daar 

ŉ wedersydse begrip en respek vir onderlinge kulture moet wees. Die aangewese persone om hierdie 

Unie se werksverrigting vlot te laat verloop, is vertalers en tolke. Hoewel alle lede van die Europese 

Unie Europeërs is, is hulle in die eerste plek Nederlanders, Franse, Spanjaarde, Duitsers, om slegs ŉ 

paar te noem. En elke lidland het sy eie sosiale struktuur, geloofsoortuiging, vooroordele of politieke 

aspirasies. Sonder ŉ deeglike kennis van hierdie aspekte, sal ŉ vertaler en/of tolk nie veel sukses 

bereik in die poging om as bemiddelaar tussen hierdie kulture op te tree nie. 

2.3.2.5 Die vertaling van nie-standaartaal 

Letterkunde wat in ŉ dialek (streektaal, kontreitaal) geskryf is, kan vir ŉ vertaler heelwat meer 

probleme lewer – soms is dit byvoorbeeld net die dialoog van een of meer karakters. Vertaling moet 

ook nie gesien word as ŉ kultuurvergelyking nie maar eerder as die oorbrugging van vasgestelde 

verskille. Probleme kan egter ontstaan indien die kulturele afstand tussen die brontaal en die doeltaal 

te groot is en daar nie uitruilbare konstante is nie. 

Wanneer ŉ vertaling kultuurspesifiek uitgevoer moet word, is dit vir die vertaler raadsaam om soos 

die sosiolinguiste, nie in terme van hele tale of as gemeenskappe wat in die geheel kategoriseerbaar of 

tipeerbaar is te dink nie (Summerton, 1978:257). Baie min tale kan as ŉ eenheid in geheel beskou 

word, aangesien elkeen ŉ verskeidenheid interne fasette het. Summerton (loc. cit.) verduidelik dat 

elke taal, afgesien van die dialekte wat intern onafhanklik is en in ŉ vaste verhouding tot die 

standaardtaal staan, ook streeksverskille en sosiolekte toon waarbinne funksionele verskille optree, 

soos register en situasie-gebonde idiolekte. Hierbenewens word byvoorbeeld die Europese dialekte 

van ŉ standaardtaal ook geografies wedersyds beïnvloed deur die naasliggende lande.  

Heelwat praktiese voorbeelde van vertalings uit en in dialekte sal in Bylae C gegee word. Uit 

persoonlike ondervinding kan kennis van dialekte nie deur raadpleging van bronne of die kuberruimte 

opgedoen word nie. Blootstelling oor maande of jare heen aan die alledaagse gebruike, gewoontes, 

lief en leed van die dialekkultuur is noodsaaklik. Slegs dan kan ŉ vertaler sy of haar hand waag aan 

die vertaling van die streekseie. ŉ Vraag waarmee die vertaler tyd moet neem om uit te klaar, is wie 
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die teikenlesers gaan wees van die bronteks, wat is hulle kulturele ingesteldheid en is hulle ŉ homo-

gene groep van ongeveer dieselfde sosio-ekonomiese agtergrond en begrip? Om ŉ baie eenvoudige 

voorbeeld te noem, sal ŉ vertaling van Herman Charles Bosman enigsins suksesvol vir die Sioux-

Rooihuide vertaal kan word? Dit is beswaarlik denkbaar. 

Pólay (2004: 1) haal Koller (1992) indirek aan oor die vertaalopdrag; vertaling is, breedweg beskou, 

altyd ŉ kultuuropdrag en enger beskou, ŉ taalopdrag. Die vertaalopdrag is ŉ kommunikatiewe 

uitdaging wat tweeledig van aard is, naamlik die aspek van kultuurkontak en die aspek van die 

taalkontak. 

2.3.3 Vertaling van kultuur en kulturele vertaling 

Weens die wêreldwye globalisering kom al hoe meer kulture met mekaar in aanraking en kom multi-

kulturele oorwegings en besluite ook drasties meer na vore. Vertalers kry gevolglik in toenemender 

mate te doen met woorde wat in ŉ ander tyd, ruimte en sosiopolitieke omgewing geskryf is – en 

nogtans blyk dit dat dit van deurslaggewende belang is om die kulturele aspekte van die teks in ag te 

neem. In hierdie afdeling sal die aspekte van multitaligheid, multikulturele eienskappe van vertalers 

en die vertaling van kultuur kortliks bespreek word. 

2.3.3.1 Multikulturalisme en dekonstruk sie 

Die term “kultuur” spreek drie opvallende aspekte van menslike aktiwiteit aan (Karamanian, 2007:  

1-2): 

• die persoonlike: hoe mense as indiwidue dink en funksioneer 
• die kollektiewe:  waardeur mense in ŉ sosiale kontak funksioneer, en 
• die ekspressiewe:  waardeur die gemeenskap uitdrukking gee van dit self. 
 

2.3.3.1.1 Kultuurbegrip en die kulturele draai 

Kultuur moet in ŉ breë sin gesien word, byna soos in antropologiese studies. Hariyanto (2007: 6-7) 

waarsku in hierdie verband dat kultuur nie net in die breë sin gesien moet word nie. Kultuur is nie 

materiële voorwerpe nie – dit bestaan nie uit mense, dinge, gedrag of emosies nie, dit is veel eerder 

die organisasie van hierdie aspekte. Hierdie omskrywing beteken kortliks die volgende: 

• kultuur kan gesien word as ŉ totaliteit van kennis en ŉ model waarvolgens dinge waargeneem kan word 
• kultuur is ŉ duidelike verbinding tussen gedrag en gebeure 
• kultuur is afhanklik van norme 
• kultuur sluit, volgens ander beskouings, beide kennis en materiële dinge in. 
 

Volgens die Sapir-Whorf hipotese word taal nie voorafgegaan deur gedagtes nie, maar word gedagtes 

wel deur taal gekondisioneer. Vertalers wat nie die bronteks verstaan nie, gaan eenvoudig nie sin 

maak nie, en om die teks te verstaan sonder om die kultuur te verstaan, is net nie moontlik nie.  

Die vertaler moet juis deeglik bewus wees van die kulturele aspekte waarmee daar vertaal moet word. 

Kultuur vind neerslag op verskeie terreine in die samelewing van ŉ bepaalde volksgroep. Dit behels 
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veel meer as dat die vertaler net die taal van die sprekersgroep ken - die gemeenskap moet verstaan en 

begryp word. Laza (2005: 1) beskryf verder: 

“Die Sprache kann auch für sich selbst sprechen. Viele Wörter sind spezifisch für eine 
Kulturgemeinschaft, weil sie Phänomene beschreiben, die es nur in dieser Kultur gibt.” 

 

Hieruit kan afgelei word dat kultuur die gesamentlike materiële en geestelike ontwikkeling van ŉ 
bevolkingsgroep daarstel. Hierdie onderskeid tussen twee of meer kulture kan gesien word as ’n 
grenslyn sodat ’n volksvreemde kultuur van byvoorbeeld Finland se kultuur uitgesluit word, soos 
hulle oostelike buurland, Rusland. (Kyk ook Kalevala. 1835-19830).6  
 Hierdie onb 

Soos dit die geval is in elke kulturele praktyk, bestaan vertaling by die kruispunte in geskiedenis 

deurdat dit die linguistiese, literêre, godsdienstige, politiese, ekonomiese en opvoedkundige waarde 

van ŉ gegewe oomblik en van ŉ sekere subjektiwiteit opgeneem het en weerspieël. Vertaling het 

verby ’n positivistiese en wetenskaplike opvatting van die klem op ’n enkele teks as eenheid van 

ekwivalensie beweeg – ook verby die opvatting van die teks as ’n eenheid, en sodoende ’n kulturele 

draai gemaak.. Dit het veroorsaak dat die linguistiese benadering in onguns geraak het ten gunste van 

die tekslinguistiese en die funksionalistiese benadering. 

2.3.3.1.2 Veelvoud van kulture 

Multikulturalisme is gebaseer op die opvatting van indiwidualiteit en die oorspronklikheid van 

kulturele formasies. Dit is ŉ aanvaarde feit dat daar nie ŉ universele kultuur bestaan nie, maar ŉ 

veelvoud van verskillende kulture. Hierdie kulture kan wedersyds verdraagsaam en verrykend wees 

of hulle kan mekaar met geweld uitsluit. ŉ Voorbeeld van ŉ volksgroep wat uiters selde met ŉ ander 

groep meng nie en nie sal huiwer om die wapen op te neem indien hulle uniekheid bedreig word nie 

(gewoonlik is dit gekoppel aan ŉ fundamentalistiese geloofsoortuiging) word in die Nabye Ooste en 

die Midde-Ooste aangetref. Multikulturaliste beskou die wêreld as ŉ groepering van verskeie identi-

teite wat nie opgehef of uitmekaar gemaak kan word nie. Om hierdie rede kan daar nie gepraat word 

van ŉ wêreldliteratuur nie, maar tog, byvoorbeeld van Afrikaanse, Spaanse, Duitse of Franse litera-

tuur. ŉ Kombinasie van kulture is wel moontlik, soos Latyns-Amerikaans, die Westerse kultuur en 

vele meer. Die vraag wat vertalers hulle moet afvra is of daar meer op die bronkultuur of meer op die 

doelkultuur gefokus moet word. Volgens Karamanian (loc. cit.) is daar nie ŉ eenduidige antwoord 

nie, maar die hoofoorweging is die kommunikatiewe funksie van die doelteks. Vertaling het dus te 

doen met die verweefde verhouding en die belangrikheid van enkele items word bepaal deur hulle 

relevansie binne die groter konteks, naamlik teks, situasie en kultuur. 

                                                      

6 ‘n Voorbeeld van ‘n kultuureie gebeurtenis in Duitsland (wat persoonlik reeds drie keer beleef is) is Fasching. Hierdie 
karnaval word aan die einde van die winter gevier om die geeste van die koue winter te verjaag. Gesigmaskers van hout wat 
in baie gevalle dekades, soms selfs meer as 100 jaar lank in familiebesit is, word opgesit om te pas by die eiesoortige 
kostuums om nog meer vreesaanjaend en skrikwekkend te lyk. Groot lawaai word gemaak en groot vure word op dorpspleine 
gepak en aan die brand gesteek en daar word vreugdevol strooipoppe verbrand. Groot gilde-optogte maak ook deel uit van 
hierdie tradisie wat sy hoogtepunt in Rottenburg naby Tübingen (Suidwes-Duitsland) bereik, dit wil sê, in die hartland van 
Schwabenland. Hierdie kultuurgebruik het hoegenaamd niks te doen met die jaarlikse Karnaval van groot stede soos veral 
Keulen en Berlyn nie. 
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2.3.3.1.3 Die vertaling van kulturele eienskappe 

By die vertaling van letterkunde moet die vertaler die kulturele afstand tussen die bronkultuur en die 

doelkultuur baie goed in ag neem. Horschmann (2005: 2) haal Vermeer (indirek) aan waar Vermeer ŉ 

pleidooi lewer vir multi-linguistiese en multikulturele vertalers. Hy verduidelik verder dat 

“In einer höher angesiedelten Dimension der übersetzerischen Tätigkeit ist darüber 
hinaus die kulturwissenschaftliche Kompetenz des Übersetzers von Bedeutung, deren 
Bedeutung für die Übersetzerausbildung in zahllosen Veröffentlichungen immer wieder 
betont wird...”. 

 

Indien die kultuurgroep van die brontaalteks beduidend verskil van die kultuurgroep van die doel-

taalteks moet die vertaler vasstel watter mate van gedeelde woorde of begrippe tussen die twee 

kulture bestaan. Verskille in die kulturele agtergrond kan lei tot aanpassings deur die vertaler. (Kyk 

ook Nordenstam, 1993: 192ff.) Dit kom byvoorbeeld voor wanneer die brontaal ŉ Europese taal is en 

daar in ŉ Afrika-taal vertaal moet word. ŉ Goeie voorbeeld hiervan is die Franse skrywer, A de Saint 

Exupéry, se jeugverhaal Le Petit Prince, wat gedeeltelik op asteroïdes en op die aarde afspeel. Die 

prinsie praat met blomme en diere en ŉ denkbeeldige skaap in ŉ getekende kartondoos. Sy vriend, die 

verteller, het die skaap en doos vir hom geteken, probeer om al sy vrae te beantwoord, en het treurig 

gevoel toe die klein mannetjie na ŉ slangpik wat hy self gereël het, verdwyn het. Nog meer proble-

maties sal wees wanneer ŉ Jakkals- en Wolf-storie vir die kinders van byvoorbeeld Ysland vertaal 

sou moes word.7 In hierdie verband beskryf Lindfors (2006: 3) die problematiek soos volg: 

“Translating a text from one culture to another usually requires that a choice is first 
made between two basic translation strategies, domestication and foreignisation is linked 
to questions of ethics, too: should the translator be accountable to the source or the 
target culture, and to what extent?” 
 

Indien daar te veel klem geplaas word op die doeltaalkultuur sal die teks geredelik aanvaarbaar wees 

vir die doeltaalleser, maar daar sal ook onvermydelik ingeboet word aan kenmerke wat dit ŉ buite-

landse of eksotiese atmosfeer sou kan gee. Summerton (1978: 279) waarsku soos volg: 

“As ŉ letterkundige werk in ŉ vreemde taal in vertaling ŉ ontvreemdingsproses, ŉ 
‘verafrikaansing’ ondergaan, d.w.s. as die vertaler dit êrens in Suid-Afrika laat afspeel, die 
gebeure in [sic.: ŉ] Afrikaanse kleur gee en die karakters tipiese Afrikaanse persone met ŉ 
kenmerkende Afrikaanse houding en beskouing en ŉ kenmerkende streektaal maak, word die 
vertaalde werk net nog ŉ Afrikaanse verhaal sonder die bekoring wat die vreemde en 
onbekende aan ŉ vertaalde werk kan gee.” 

 

Sekere kultuureie begrippe wat dikwels in ŉ enkele woord saamgevat kan word, is kortliks: apartheid 

(Afrikaans) en Nazi (Duits). Beide woorde het enorme politieke lading. Apartheid was die kleur- en 

rasgebaseerde diskriminasiebeleid van die Blanke Regering in die Republiek van Suid-Afrika. 

Nazibeteken in werklikheid die aanhangers van die nasionaal-sosialistiese bewind van Adolf Hitler 

(vergelyk Fest, 2003). Die volledige naam is Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, beter 

                                                      

7 ‘n Teks wat ook maar moeilik vertaal sou word, ongeag watter strategie gevolg sou word, is TO Honiball se stories oor Adoons-
hulle. Bloot die benaminge van ‘n bobbejaan lewer probleme: kees, sekelstert, burger van die berge of uintjiegrawer. 
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bekend as die NSDAP. ŉ Woord uit hierdie tydperk wat ook nie vertaalbaar is nie, is Führer, (leier) 

wat meestal sonder die lidwoord der gebruik word.  

2.3.4 Gevolgtrekking 

Aangesien die vertaalproses as ŉ kommunikasieproses aanvaar word, kan dit afgelei word dat die 

vertaler die kommunikeerder tussen die brontaal en die doeltaal is. Soveel te meer is die vertaler die 

kommunikeerder tussen verskillende kulture. Die vertaler tree gevolglik op as ŉ teksprodusent in ŉ 

vreemde kultuur, juis omdat hy of sy verantwoordelik is vir die doelteksproduk. Hierdie produk kan 

vervolgens ook gesien word as ŉ doeltaalkultuurgerigte produk van die brontaalkultuur: die vertaler 

het die idees van die brontaalskrywer verwerk, taalkundig verpak en dit in ŉ doeltaalaanvaarde 

kultuurformaat daargestel. 

Soos dit in die voorafgaande, kort bespreking duidelik is, skep die literêre vertaler geensins ŉ nuwe 

produk nie, omdat hy of sy met die intellektuele produk van die brontaalskrywer werk en dat hy of sy 

deurgaans getrou aan die boodskap van die oorspronklike teks moet bly maar dit dan terselfdertyd vir 

die doeltaalontvanger moet aanbied in ŉ bepaalde kultuuromgewing in ŉ formaat wat oortuigend, 

aanvaarbaar en bruikbaar sal wees. Hierdie aspek is hoogs debateerbaar. (Kyk ook Nord, 1991: 11-

17). 

Betekenis is nie net die vertaalde woorde nie, dit sluit ook die afleidings in wat gemaak word van die 

konteks waarin die woorde gebruik word. Soos dit ook in die relevansieteorie voorkom: dat die 

boodskap of inligting deur die vertaler gekommunikeer moet word sodat die ontvanger sinvolle 

afleidings kan maak sodat daar suksesvol gekommunikeer kan word. Gevolglik sluit die konteks die 

ontvanger se verwysingsraamwerk in, asook die kultuureie en situasiekonteks van die kommunika-

tiewe gebeure. 

Die verantwoordelikheid wat op die vertaler rus in ŉ situasie van interkulturele kommunikasie is 

ingrypend en wydlopend. 

 

2.4 Dialektologie: Die studie van streeksverskille   

Omdat hierdie studie oor die vertaling van dialekte handel, word daar ’n kort oorsig gegee oor wat 

met die begrip dialektologie bedoel word, hoe dit ontstaan het, die kenmerke en aard van dialekte, 

watter gegewes dialekte van mekaar skei, watter teorieë vir dialektologie geld, die verskillende 

dialektologiese benaderings, hoe dialekte van die betrokke hooftaal verskil, wat die ooreenstemmings 

is met ander dialekte van ŉ taalgroep, soos die Germaanse taalgroep, en ook hoe die dialekte van 

mekaar verskil. Daar sal ook aandag gegee word aan watter faktore ŉ rol speel by die totstandkoming 

en handhawing van enige bepaalde dialek, hoe dialekgrense ontstaan het, met watter mate van trots 

die dialektaalsprekers hulle volkseie beskerm en glad nie en onder geen omstandighede daarmee die 

spot dryf nie. 
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Wat vir vertaalstudies van besondere belang is, is watter vereistes gestel word aan ŉ vertaler wat ŉ 

dialek wil ontsluit, hoe so ŉ vertaler beskou kan word as ŉ draer of bemiddelaar van een kultuur na ŉ 

ander kultuur, dikwels verwant aan mekaar, en net so dikwels nie verwant aan mekaar nie. ŉ 

Ondersoek na dialektologie is nie die moeite werd indien daar nie na heelwat praktiese voorbeelde 

gekyk word en vertalings tussen dialekte van dieselfde hooftaal, of vertalings tussen selfstandige tale, 

wat nogtans aan dieselfde taalfamilie behoort, gekyk word nie. Heelwat praktiese voorbeelde van 

vertalings sal in hoofstuk 5 gegee word. 

2.4.1 Begripsomskrywing 

Die selfstandige naamwoord in Grieks, diálektos, beteken ŉ verskeidenheid weergawes van ŉ taal wat 

deur mense van bepaalde geografiese streke gepraat word (Duden 7, 1963: 108). Die aantal sprekers 

en die streek of gebied kan wissel. ŉ Dialek8 kan beskryf word as ŉ volledige stelsel van verbale 

kommunikasie – dit kan mondelings of met tekens (gebare) wees, maar dit hoef nie noodwendig in 

geskrewe vorm te wees nie. Elke dialek het meestal ŉ eie woordeskat en ŉ taalstruktuur. Die begrip 

dialek word onderskei van die volgende (Dialect, 2007: 1): 

• sosiolekte taalvariante: wat in ŉ bepaalde sosiale sfeer gepraat word 
• standaardtale: wat vir openbare gebruik gestandaardiseer is (ŉ geskrewe standaard) 
• jargons9: wat gekenmerk word deur verskille in woordeskat 
 

Die meeste en belangrikste navorsing oor dialekte (met die gepaardgaande publikasies) word veral in 

Duitsland gedoen. Petyt (1980: 38) wys daarop dat die eerste taalkundige studie nie net een dialek 

ondersoek het nie, maar inderdaad al die dialekte van ŉ bepaalde gebied. Reeds so vroeg as 1821 het 

ŉ Germanis, Schmeller10 sy navorsing gepubliseer. Hierdie publikasie bied ŉ histories-geografiese 

taalkundige beskrywing of weergawe van die taal in die suidelike deel van Duitsland. Van 

bykomende belang is ŉ klein streekskaart wat die klassifikasie van die Beierse dialekte aandui; dit is 

na alle waarskynlikheid die vroegste, eerste mini-taalatlas. Hierdie publikasie is spoedig deur publi-

kasies van ander taalkundiges en/of Germaniste gevolg. 

                                                      

8 Dialekte word nog deur sommige mense as ‘n spreekvorm beskou wat deur onopgevoede mense gebesig word in direkte 
kontras met die sogenaamde opgevoede mense. Dit is dan glo ook in skrille kontras met die sogenaamde werklike, ware tale. In 
wese is dialekte bloot verskillende vorme of weergawes van dieselfde taal . Op persoonlike navraag oor watter dialek 
fabriekswerkers in ‘n stad (Wolfsburg) in die noordelike deel van Duitsland praat, was die antwoord byna verontwaardig: hulle 
kan almal baie goeie Hochdeutsch praat - wat hoegenaamd nie my vraag beantwoord het nie. My persoonlike ondervinding is 
dat hier in Suid-Afrika nie besondere afkeurende of minderwaardige opvattings oor streektaal of kontreitaal bestaan nie. Die 
dialek of spreektaal van byvoorbeeld die Sandvelders of vissermanne word nie beskou as halfmas nie, dit is die taal wat die 
mense van die bepaalde streek praat – dit is hulle manier van kommunikeer, en, basta. 
 

9 ’n Jargon word beskryf as ‘ n “groeptaal wat net die groep verstaan” (Verklarende Afrikaanse Woordeboek: 343).  
10 Op die titelblad van hierdie publikasie gee Schmeller nog bykomende inligting “Beygegeben ist eine Sammlung von 
Mundart-Proben, d. i. kleinen Erzählungen, Gespräch en, Sing-Stücken, figurlichen Redensarten u. vergl.  In den 
Verschiedenen Uebersicht dieser Dialekte.”  (Spelwyse net so weergegee.) Hierdie navorsing is in 1930 aangevul deur Otto 
Mauser: DIE MUNDARTEN BAYERNS. Registerband zu Schmellers  Werk als Beitrag zu einer historischen Geographie 
der Mundarten Bayerns.  
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2.4.2  Ontstaan van dialekgrense  

Die taalgrense wat vandag waargeneem kan word, is die gevolg van verskeie ontwikkelings. Selfs so 

vroeg as die 19e eeu was mense daarvan oortuig dat die nedersettings van Germaanse stamme deur 

middel van die dialekgrense uitgewys of aangedui kon word. 

Die ontwikkeling van dialekgrense word nogtans nie net deur historiese faktore bepaal nie. Ook 

natuurlike verskynsels soos berge, groot woude of riviere kan dialekgrense wees, juis omdat die 

sprekers mekaar as gevolg hiervan nie meer onderling kan beïnvloed nie. Selfs ook werklike politieke 

grense is taalgeografies van belang. Die sogenaamde onbeduidende taalgeografiese grense van die 

18e eeu skei vandag nog politieke, sosiale, juristiese en ekonomiese opvattings. Dialektiese taal-

bewegings word op hierdie manier teruggehou of vertraag - dit kan selfs tot ŉ algehele stilstand lei 

(Schneider, 2005: 2). Petyt (1980: 6) noem egter dat grense soos berge en riviere nie noodwendig 

onoorkomelik is nie; ŉ handelsroete, hoe klein ook al, kan deur of oor ŉ berg gemaak word, en selfs 

ŉ groot en snelvloeiende rivier kan met geskikte vaartuie oorgesteek word. Kontak oor sulke grense is 

dan waarskynlik net minder gereeld as oor grense waaroor daar met gemak beweeg kan word. 

2.4.3 Onderskeid tussen taal en dialek 

2.4.3.1 Algemeen 

Tot dusver bestaan daar nog nie ŉ duidelike, eenstemmige kriterium waarvolgens daar tussen ŉ taal 

en ŉ dialek onderskei kan word nie. 

Volgens Chambers en Trudgill (1998: 3) is dit dikwels nuttig om na dialekte te verwys as dialekte van 

’n taal, met ander woorde, dialekte kan beskou word as onderverdelings van ’n bepaalde taal. Hulle 

noem die voorbeelde: die Paryse dialek van Frans, die Beierse dialek van Duits, en vele meer. Hierdie 

onderskeiding het implikasies tot gevolg, naamlik hoe daar tussen ’n taal en ’n dialek onderskei kan 

word, wat ’n taal dan presies is. ’n Algemene opvatting word soms gehoor dat ’n taal ’n versameling 

van onderlinge verstaanbare dialekte is - hierdie opvatting is egter nie korrek nie.  

Die verskil is dikwels ŉ kwantitatiewe aangeleentheid.11 Dit kom daarop neer om te besluit hoe 

verskillend of afwykend twee taalvorme moet wees voordat dit as twee verskillende tale eerder as 

dialekte aanvaar kan word. 

Die volgende afleiding kan dus gemaak word: ŉ Standaarddialek word as ŉ standaardtaal beskou 

indien dit ondersteun word (ook finansieel) deur bepaalde instansies. Dit kan erkenning van 

regeringskant wees; dit kan erken word as ŉ aanvaarde taal in skole met ’n eie gepubliseerde taal-

kunde, woordeboeke en handboeke wat ŉ korrekte geskrewe en gesproke vorm ondersteun. Hierby 

                                                      
11 Petyt (1980: 68) verduidelik dat in sekere lande soos byvoorbeeld Switserland, streeksverskille in taalgebruik sosiaal 
aanvaarbaar blyk te wees, en ook dat sprekers van alle sosiale klasse streektale kan gebruik sonder om in te boet aan sosiale 
aansien, In Engeland egter, het Standaard- Engels eeuelank ‘n bevoorregte status en aansien geniet as die “beste vorm” van 
Engels. Gevolglik was die Engelse dialekte gebrandmerk as minderwaardig, ‘n gevolg van gebrekkige opvoeding en ‘n lae 
sosiale status. 
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kom ook nog ŉ gevestigde (formele) literatuur waarin die dialek sterk staan met letterkunde (soos 

prosa, gedigte, verhale en reisbeskrywings) asook nie-fiksie. (’n Duitse dialek wat wel aan al hierdie 

vereistes voldoen, is Plattdüütsch.) 

ŉ Selfstandige taal het sy eie identiteit. En dit is as gevolg hiervan dat die aangeleentheid van die 

onderskeid tussen taal en dialek vir selfs nie-taalkundiges ŉ belangrike saak geword het, tot so ’n 

mate, dat dit dikwels lei tot emosiebelaaide besprekings. Sosiale vooroordele ten laste van ŉ dialek 

laat laasgenoemde soms met ŉ etiket van minderwaardigheid ten opsigte van die regte taal in sekere 

gemeenskappe.12  

Uit die historiese Duitse dialektologie was die verskil of onderskeid tussen dialek en taal tot ŉ groot 

mate probleemloos, aangesien die dialekte tot die ou Duitse stamtale teruggevoer kan word. In die 

hedendaagse linguistiek word daar ernstige pogings aangewend om enige emosiebelaaide onenigheid 

rakende die aangeleentheid dialek – taal te omseil. In ŉ poging om die negatiwiteit wat aan dialekte 

gekoppel word, te vermy, is die begrip variant geskep (Petyt, 1980: 12-13). 

ŉ Omvattende en gedetailleerde ondersoek is deur Heger gedoen waardeur hy vasgestel het dat 

dialekte in beginsel nie van tale onderskei kan word nie (indirek aangehaal deur Mattheier (1980: 13). 

Die rede vir hierdie bevinding is dat die struktuurelemente onderliggend aan enige taal nie 

weggeredeneer kan word nie. Met betrekking tot dialekte as ŉ historiese gegewe wat gewoonlik nou 

saamhang met ŉ tydgebonde sosiale konteks, kan ŉ reeks taalkundig-tipologiese verskille vasgestel 

word. Hierdie verskille ontstaan as gevolg van die besondere eise wat binne ŉ taalgemeenskap aan ŉ 

dialek gestel word. ŉ Voorbeeld hiervan is die dialek wat in die industriegebied van die Ryn-Ruhr-

gebied in Duitsland voorkom. So ’n dialek vervul al die funksies van die gesproke standaardtaal.  

Verdere omskrywingskategorieë dui aan dat dialekte altyd die kenmerke van taalvariante het. Hierdie 

variante word daardeur gekenmerk dat hulle wedersydse verhouding binne ŉ taalgemeenskap deur 

verwantskap bepaal is. Hierdie verwantskapsverhouding is altyd gebaseer op ŉ gemeenskaplike 

historiese herkoms of dan ŉ baie lang tydperk van naasbestaan met noue kontak onderling. 

Die drie subtipes van dialektologie is die volgende: 

• dialeksosiologie 
• dialekpragmatiek 
• dialekgeografie 

Die bogenoemde groepering van subtipes is bloot analities. In werklikheid is hierdie drie subtipes 

baie nou met mekaar verweef (Mattheier, 1980: 15). ’n Bespreking van dialekpragmatiek sal later 

volg in 3.2. 

                                                      
12 Dialektologie is in die Duitssprekende deel van Switserland ‘n wetenskaplike stryd met die meerderheid van die sogenaamde 
SchweizerInnen, juis omdat daar, weens die diglossie van die Duitssprekende deel, die dialek (Mundart) die posisie van ‘n 
alledaagse taal of, ‘n omgangstaal inneem en dit so aanvaar word. Die onderskeide van substandaartaalvariante wat tussen die 
standaardtaal (Hochsprache) en die dialekte soos dit in Duitsland en Oostenryk voorkom, bestaan hoegenaamd nie in 
Switserland nie, en gevolglik ook nie die sosiale stigma wat dalk daaraan vaskleef nie. Die uitsondering is die dialek Dusselns , 
wat ‘n subvariant van die Duits-Walliese dialek is en wat ook in die deel Bosco Gurin voorkom (Siebenhaar, 2004: 1). 
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2.4.3.2 Sosiologiese aspekte van dialektologie  

Goossens (1977: 23-33) onderskei drie gebiede of areas waarmee die moderne dialektologie te doen 

het: 

• doelgerigte ondersoek van dialektiese taalstrukture 

• doelgerigte ondersoek na parallelle verskille tussen die verskillende dialekte en die verhouding van 
hierdie verskille tot die groepsgebondenheid van die dialekspreker en tot die gespreksituasie 

• doelgerigte ondersoek tussen die verhoudings van hierdie dialekte tot die taalvariëteite waarmee dit in ŉ 
taalgemeenskap saam bestaan en ook in ŉ wisselwerking verkeer, veral tot die standaardtaal, tot die 
sogenaamde georiënteerde omgangstaal se Zwischengebildeten, sprekers van uiteenlopende vlakke 
van taalvermoë.  

 

ŉ Bevinding wat Goossens gemaak het, was dat dialektologie tot op ’n gegewe tydstip (laat-sewen-

tigerjare) hoofsaaklik gehandel het oor die eerste groep, die streeksgebonde navorsing van dialektiese 

taalstrukture en die beskrywing van die verdeling daarvan binne groter streke of gebiede. Hy skryf 

egter in hierdie verband (op. cit.: 9):  

“Nicht nur auf die deutsche, sondern auf die gesammte europäische Dialektologie wartet 
in der Erforschung der vertikalen Mundartschichtung eine Aufgabe, deren Bewältigung 
man nicht mehr lange hinausschieben kann.” 

 

ŉ Netelige saak rakende dialektologie is dat daar in uitgebreide dialekstreke, byvoorbeeld die Duitse 

taalgebied, ŉ negatiewe konnotasie aan die sosiale stand van streektaalsprekers gekoppel word. 

Anders gestel, ŉ dialek word beskou as die taal van mense op ŉ laer sosiale vlak (Sprache der 

Unterschicht). Die navorsingsmiddelpunt het gevolglik betrekking op die sosiologiese, maatskaplike 

en situasie-gebonde aspekte van dialekgebruik. 

2.4.3.3 Politieke faktore  

Die klassifikasie van taalvariante as dialekte en hulle verhouding tot ander taalvariante kan omstrede 

wees indien dit afhanklik is van politieke realiteite en ideologieë – die aanvaarding daarvan sal ook 

nie konstant wees nie. Twee goeie voorbeelde is Engels en Serwo-Kroasies, wat albei twee self-

standige variante het, Amerikaanse Engels en Britse Engels, Serwies en Kroasies.13 Beide variante het 

ook nog talle kleiner variante. 

Soortgelyke voorbeelde is volop. Een van hierdie voorbeelde is die taal Libanees. In Libanon is daar 

die reggesinde bevolkingsgroep Bewakers van die Seders wat ekstreem nasionalisties van aard is en 

boonop hoofsaaklik Christelik in samestelling. Hulle is fanaties gekant teen Libanon se bande met die 

Arabiese wêreld en streef met groot en toegewyde erns om Libanees as ŉ taal erken te kry, ŉ taal wat 

selfstandig is en nie net maar nog ŉ Arabiese dialek nie. Hulle het ook met heelwat ywer begin met ŉ 

onderneming om die Arabiese alfabet met die Fenisiese alfabet te vervang. 

                                                      

13 Die standaardtale Serwies en Kroasies verskil van mekaar in dieselfde mate as Amerikaanse Engels en Britse Engels.  
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2.4.3.4 Historiese perspektiewe 

Heelwat historiese taalkundiges beskou elke taalvorm as ŉ medium van die taal waaruit dit ontwikkel 

het. Hiervolgens is die moderne Romaanse tale dialekte van Latyn of moderne Grieks ŉ dialek van 

antieke Grieks. Die opvatting is egter nie baie geloofwaardig nie omdat die genetiese verwantskappe 

as allesoorheersend beskou word. Dit kom voor dat dialekte van ŉ gegewe taal (wat self ŉ dialek kan 

wees) nie in alle gevalle onderling verstaanbaar is nie. ŉ Moedertaal kan verskeie dialekte hê wat op 

hulle beurt weer vertak. So kan dit dan gebeur dat twee dialekte wat ŉ generiese verwantskap van 

heelwat “dialekte gelede” het, onderling meer verstaanbaar is as dialekte wat ’n nouer of nadere 

verwantskap het. Hierdie patroon is baie duidelik in die moderne Romaanse tale. ŉ Goeie voorbeeld 

is dat Spaans en Italiaans ŉ hoë graad van onderlinge verstaanbaarheid het, maar dat nie een van die 

twee tale so ŉ verstaanbaarheid met Frans het nie – dit, terwyl hulle onderling nader aan Frans as aan 

mekaar is. Dit kan moontlik daaraan toegeskryf word dat Frans meer en vinniger veranderinge 

ondergaan het as Spaans en Italiaans (Dialect, 2005: 3).  

 

2.4.4 Dialektologiese begrippe 

Onderlinge verstaanbaarheid: Daar word deur sommige taalkundiges gereken dat dialekte 

onderling verstaanbaar is, maar dat dit nie met tale die geval is nie.14 Soos reeds genoem, kan 

Italianers en Spanjaarde mekaar tot ŉ aansienlike mate verstaan aangesien hulle tale naby-verwant en 

van die Romaanse taalfamilie is. Maar dan weer, kan die Siciliane en Lombarde wat albei Italiaanse 

dialekte is, mekaar beswaarlik onderling verstaan (vergelyk ook Trudgill, 1986:1).  

Diglossie: Hierdie term word gebruik om ŉ geval of verskynsel te beskryf wanneer daar binne een 

gemeenskap twee naby-verwante tale is. Die een taal geniet hoë aansien en word gewoonlik deur die 

regering in formele tekste gebruik. Die tweede taal, die gesproke taal, geniet ’n heelwat laer aansien. 

ŉ Goeie voorbeeld hiervan is Sanskrit wat as die beter, meer behoorlike taal in Noord-Indië beskou 

word. Sanskrit is egter net vir die boonste sosiale klas toeganklik. Prakrit  is die omgangstaal van die 

laer sosiale klas en word beskou as informeel en algemeen. 

ŉ Dialekkontinuum :  Dit is ŉ dialekte-netwerk waarin geografies-naasliggende dialekte onderling 

verstaanbaar is, maar waar die verstaanbaarheid geleidelik afneem met groterwordende afstand tussen 

die dialekte. ŉ Bekende voorbeeld is die Afrikaans-Hollands-Friesies-Duitse kontinuum wat ŉ 

geweldig groot netwerk van dialekte is met vier erkende literêre standaarde. Alhoewel Duits en 

Standaardnederlands nie onderling verstaanbaar is nie, word beide tale deur ŉ ketting van dialekte 

                                                      

14 Wanneer twee persone met mekaar praat ten spyte van aansienlike taalverskille, en hulle kan mekaar geredelik verstaan, kan 
dit aanvaar word dat hulle verskillende dialekte gebruik. Indien hulle mekaar glad nie verstaan nie, gebruik hulle waarskynlik 
verskillende tale. Die probleem is egter dat verstaanbaarheid nie op dieselfde vlak is nie. So kan verskillende Noordduitse 
dialekte meer onderlinge verstaanbaarheid met Nederlandse dialekte hê wat nie sonder meer die geval is met die Suidduitse 
dialekte nie (Petyt, 1980: 14). 
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verbind, en boonop is daar geen onderbreking in verstaanbaarheid tussen geografies-naasliggende 

dialekte nie. 

Die Romaanse tale vorm ook ŉ bekende kontinuum: Portugees, Kastiliaanse Spaans, Katalaans, 

Provensaals, Frans, Sardinnies, asook vele ander Italiaanse dialekte. 

Plurisentrisme: Dit is ŉ taal met verskeie standaardweergawes, byvoorbeeld Engels. 

Die Ausbausprache – Abstandsprache - Dachsprache-paradigma: ŉ Sosiolinguis, Heinz Kloss15 

(1967), het hierdie analitiese paradigma ontwerp (Ausbausprache-Abstandsprache-Dachsprache, 

2007: 1-2). Dit het geblyk gewild te wees by Europese taalkundiges, maar nie in die Engelssprekende 

lande nie, veral nie by persone wat nie opgeleide taalkundiges is nie. Daar bestaan wel ander 

paradigmas maar hierdie paradigma is saamgestel deur opgeleide taalkundiges met die uitsluitlike 

doel om taalvariante te ontleed en te groepeer. Die Europese paradigma het die voordeel dat dit 

gelaaide woorde soos taal en dialek vervang met die Duitse terme Ausbausprache en Abstandsprache 

en Dachsprache. (Om verwarring te voorkom, sal die woorddeel –sprache nie met –taal vervang 

word nie.) Hierdie woorde is nog nie gelaai met politiese, kulturele of emosionele bybetekenisse nie. 

Dit sal moontlik nuttig wees om mense in staat te stel om ou, ingesette en venynige taalkundige 

twispunte en geskille uit ŉ ander oogpunt te sien. 

Ausbausprache:  Dit is enige standaardtaal of formele taal, dus ŉ taal wat in skole onderrig word, ŉ 

eie letterkunde en navorsingsliteratuur het en wat ook as nasionale taal dien. Dit is ook nie afhanklik 

van naasliggende lande se standaardtale nie. Kloss (loc. cit.) beskryf hierdie taaltipe as ’n taal deur 

ontwikkeling (“ language by development”). 

Abstandsprache: Dit is ŉ taal wat reeds as ŉ sogenaamde enkeltaal gedefinieer is. Dit verskil van 

enige ander taalvorm aangesien hierdie taal glad nie as ŉ dialek van enige taal beskryf kan word nie, 

hetsy dit ŉ Ausbausprache is of nie. Sulke tale kom voor in die inheemse tale soos dié van die 

Amerikas, Afrika of Australië. ŉ Soms omstrede kenmerk wat deur sommige taalkundiges gebruik 

word is dat hierdie soort tale onderlinge verstaanbaarheid deel. ŉ Voorbeeld hiervan is Baskies in 

verhouding tot Spaans (Ausbausprache, 1967: 1). Kloss (loc. cit.) beskryf hierdie taaltipe as ’n 

afstandstaal (“distance language”). 

Dachsprache:  Dit is ŉ taal wat ŉ dialektegroep as ŉ gemeenskaplike taal dien, byvoorbeeld, Duits 

(Petyt, 1980: 12-13). Dit is egter moontlik dat daar soms geen onderlinge verstaanbaarheid tussen 

dialekte van hierdie taal bestaan nie weens byvoorbeeld groot geografiese afstande (Ausbausprache, 

1967: 2). Kloss (loc. cit.) beskryf hierdie taaltipe as ’n saambreeltaal (“umbrella language”) Dit 

beteken letterlik ’n daktaal (“ roof language”). (Ausbausprachen kan ook Dachsprachen wees  en die 

omgekeerde is ook moontlik.) 

                                                      

15 Die inligting is geneem uit ‘n publikasie van Kloss, “Abstand languages and Ausbau languages” wat in 1967 in Anthropological 
Linguistics verskyn het. Dit het in Harvard verskyn en is uitgegee deur die Harvard Press. Die publikasie kon nie opgespoor 
word nie. 
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Die teoretiese kennis van dialektologie vorm ’n belangrike basis van kennis vir die vertaler wat uit 

een dialek in ’n ander dialek vertaal. Vervolgens word daar na dialekte as taalverskynsels aanbeweeg. 
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3. Dialekte as ’n taalverskynsel   
 

Dit is nodig dat daar in hierdie hoofstuk nie net na die taalkundige en kulturele aspekte van dialekte 

gekyk word nie. Begripsverklarings is hier van pas omdat dit hier juis oor die aard van dialekte 

handel en dit sinvol is om ook die verskillende variante te noem en kortliks toe te lig (kyk ook Booij, 

2002: 35). 

Trudgill (1983: 21-22) stel die vraag, tot watter mate die sprekers van ’n bepaalde taal die vorme en 

konstruksies van ander dialekte kan begryp (dit word aanvaar dat hy bedoel hier die ander dialekte 

van van die spreker se moedertaal). 16 Hy gaan verder:  

“However, I want to suggest here that comprehension of other dialects does not take 
place by means of extension of rule systems, or anything similar. Rather, comprehension 
occurs in a very ad hoc manner that relies heavily on linguistic and extra-linguistic 
context. Context, that is, plays a much greater role in the comprehension of other 
varieties than it does in the comprehension of one’s own.” 

 

Dit is egter nie moontlik om al aan al die verskillende aspekte van dialekte as taalverskynsels aandag 

te gee en dit te bespreek of te vergelyk nie. 

3.1 Algemeen 

’n Dialek of streektaal kan, persoonlik beskou, beskryf word as die manier van praat waardeur die 

mense van ’n bepaalde streek of omgewing hulle van die mense van ’n ander streek of omgewing 

onderskei, die sogenaamde taalafwyking in enkele gebiede binne die gemeenskaplike. Hierby kom 

ook nog afwykings in die uitspraak, asook afwykings in die bou, betekenis en die aanwending van die 

woorde. 

Dit is verstaanbaar dat dialekte van naasliggende gebiede soms eerder in uitspraak sal verskil as in 

woordeskat of taal. Die gebruiker van ŉ standaardtaal kan deur die hantering of gebruik daarvan 

aanleiding gee dat taalvariante in meer as een opsig kan voorkom. (Kyk ook Goossens, 1977: 16-18.) 

Daar sal kortliks na die volgende variante verwys word (Hatim & Mason, 1990: 40-44): 

• geografiese dialekte 

Taalvariante stem ooreen met geografiese variante wat aanleiding gee tot verskillende geografiese 
dialekte. Belangrik egter, is dat die skeidingslyne nie altyd volgens ŉ taalkundige grondslag vasgestel 
word nie, maar dikwels op grond van politieke of kulturele oorwegings - ŉ goeie voorbeeld is die 
naasliggende Nederlands en (Noord-) Duits. 

• temporele dialekte 

Temporele dialekte weerspieël taalverandering oor tyd heen. Elke geslag het hulle eie taalkundige 
modegiere. Hierdie verskynsel kan baie duidelik waargeneem word wanneer daar deur baie ou 
tydskrifte geblaai word of na vooroorlogse advertensies gekyk word. (ŉ Destydse in-woord was “ghetto-
blaster” wat nie baie verder as die 1980’s gehoor is nie.) 

                                                      
16 Afrikaansprekendes kan met redelike gemak Vlaams verstaan, terwyl dit heelwat moeiliker is om Afrikaans se stamtaal, 
Nederlands, te volg. Een van die redes is dat die Nederlandse werkwoordstruktuur groot ooreenkomste toon met die 
werkwoordstruktuur van Duits. ‘n Kennis van Duits sal die begripsprobleem vergemaklik. 
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• standaarddialekte 

Die beskrywing van ŉ standaardtaal/nie-standaardtaal is geneig om ŉ prestige funksie te hê, nogal baie 
soos die sosiale dialek. Die faktore wat hier ŉ rol speel, het nie te doen met die implisering van 
waardeoordeel nie - ook nie met minderheid of meerderheid van die volksgroep nie. Weliswaar is dit 
eerder faktore soos opvoeding en die media wat ŉ rol by die uiters komplekse evolusieproses van die 
standaardtaal speel. (Die verskil tussen standaarddialekte en niestanddaarddialekte sal later vollediger 
verduidelik word.) 

• sosiale dialekte 

Sosiale dialekte ontstaan as gevolg van sosiale stratifikasie binne gegewe taalgemeenskappe. Die 
beginsels van ekwivalensie vereis dat pogings aangewend word om ŉ gehele en oortuigende trefkrag 
van die sosiale dialek weer te gee of oor te dra. Dit kan egter onderlinge verstaanbaarheid (ŉ regter 
teenoor ŉ laer sosiale aangeklaagde) in die wiele ry. 

• idiolekte 

ŉ Baie belangrike aspek van gebruikersverwante afwyking of variasie, wat ook ŉ goeie voorbeeld van 
oorvleueling tussen variante is, is die idiolekte. Dit handel hier oor die idiosinkratiese taalgebruik of die 
indiwidualiteit van ŉ taalgebruiker soos gunstelinguitdrukkings of verskillende maniere om spesifieke 
woorde uit te spreek.17  
 

Dit is belangrik om daarop te let dat die sosiokulturele waarde van elke dialeksoort deeglik in 

oorweging geneem word tydens die vertaalproses. Gegewe die kompleksiteit van enige vreemdetaal-

dialek sal daar vervolgens na hoofsaaklik een Afrikaanse dialek en nege18 Duitse dialekte verwys 

word. Hierdie dialekte sou beskryf kon word as Ausbausprachen aangesien hulle hulle eie letterkunde 

en navorsingsliterauur het, maar tog nie formeel in skole onderrig word of as onderrigtaal gebruik 

word nie. Die dialekte kan ook oorvleuel met die Dachsprache, aangesien groot geografiese afstande 

onderlinge verstaanbaarheid feitlik onmoontlik maak. Kaapse Afrikaans kan beskryf word as ’n 

geografiese dialek, en dit kan ook ingedeel word as ’n Ausbausprache, aangesien die dialek sy eie 

letterkunde besit. Hierdie dialek is vir die meerderheid Afrikaanssprekendes in veral die Wes-Kaap 

nie besonder moeilik om te verstaan nie, mits hierdie persone ook ŉ goeie oor vir Engels het. Dis is 

persoonlik ervaar dat Engelssprekende Suid-Afrikaners (in hierdie geval ŉ student uit Natal) byna 

geen kop of stert van die soepel, kleurryke dialek kon uitmaak nie omdat haar kennis van Afrikaans 

nie toereikend is nie. Ook die gemiddelde Afrikaanssprekende van buite die Wes-Kaap sal Kaapse 

Afrikaans nie geredelik toeganklik vind nie. Om juis hierdie rede moet daar in gedagte gehou word 

dat elke dialek sy volkseie kultuur het. 

Soos dit later uit die praktiese voorbeelde sal duidelik word, veral by die bespreking en vertaling uit 

twee Duitse dialekte (Schwäbisch en Berlinisch), kan daar nie algemeen aanvaar word dat Duitse 

dialeksprekers mekaar byna altyd kan verstaan. 

Sou ŉ teks vanuit byvoorbeeld Berlinisch in Kaapse Afrikaans vertaal word, kan daar ’n mate van 

gevoelswaarde en uniekheid ingeboet word. ’n Baie bekende gedig in ŉ Berlynse dialek, Eberswalder 

Kanaldeutsch, sal in 4.3.3 na ŉ toepaslike bespreking as voorbeeld van so vertaling gegee word. 

                                                      
17 Die voorkeur van sommige Afrikaanssprekendes in Gauteng om die lang a soos ‘n ô uit te spreek, lei dikwels tot die 
gewraakte spottery: pô en mô se Strôndhuis. 
18 In BYLAE D sal daar na ‘n kort literatuurbespreking aangedui word dat Jiddish nie ‘n Duitse dialek is nie, hoewel dit saam in 
die publikasielys van Deutsche Mundarten van ‘n Duitse uitgewer verskyn wat die dialekvertalings van Le Petit Prince,’n 
jeugverhaal, uitgee. 
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Sonder ŉ oortuigende vermoë om tale sinvol en met sukses te kan manipuleer, kan so ŉ vertaling 

mank gaan aan trefkrag. Soos Trudgill hierbo aandui, moet ’n vertaler nie konteks in hierdie verband 

buite rekening laat nie. 

3.2 Dialekpragmatiek 

Dialekpragmatiek kan beskryf word as die bepaalde afdeling van dialektologie wat te doen het met 

die funksies van dialekgebruik (en ook situasiegebonde voorwaardes) in verhouding tot die gebruik 

van ander verwante dialekte. 

Situasiegebonde voorwaardes word hierdeur van sosiale faktore onderskei. Die situasie sluit die 

ruimtelike en tydsgebonde gegewens met die huidige voorwaardes en bedoeling van die dialekspreker 

in. Hierteenoor het die sosiale faktore betrekking op die gemeenskaplike verankerdheid van die 

mense (sprekers) binne die gemeenskaplike sosiale struktuur waartoe hulle behoort (Mattheier, 1980: 

171). 

Die sogenaamde tweede “Pragmatik”-navorsingstradisie gaan van ’n wedersydse taalteoretiese uit-

gangspunt uit, naamlik van die taal as ’n besondere proses van sosiale optrede of handeling asook van 

die ordening van historiese tale as ’n neerslag van vroeëre taalhandelinge. 

Mattheier (op. cit.: 23) verwys na Wittgenstein (indirek aangehaal, geen verdere data) wat deur 

middel van sy woordespelopvatting19 ’n nuwe begrip van pragmatiek deur die (taalgebruik) ’n nuwe 

dimensie tot die taalaanwending toevoeg. Taalanalise bestaan uit twee vlakke, naamlik ’n taalkundige 

vlak en ’n kommunikatief-pragmatiese vlak waarin die verhouding tussen die taalgebruik asook die 

gemeenskaps-situatiewe voorwaardes en funksies van die taalgebruik ontleed word. Met die tipiese 

maniere van praat word inderdaad die linguistiese eenhede van die pragmatiese of tekslinguistiese 

dele verstaan, maar ook die praatwyse van, byvoorbeeld, dis nou vir jou mooi! in die verskillende 

dialekte op uiteenlopende maniere gebruik kan word (kyk ook Petyt 1980 : 38). 

Dialekpragmatiek kan gevolglik soos volg saamgevat word: dit is die ontleding van die voor-

waardekenmerke van sosiale situasies vir die gebruik van dialekte en hulle funksies binne ’n gegewe 

situasie. 

3.3 Enkele benaderings tot dialektologie 

Dialektologie omvat heelwat meer as net die bestudering van streektale. In hierdie afdeling sal daar 

baie kortliks aandag gegee word aan twee benaderings tot dialektiese verskille en ook hoe dit die 

bestudering en navorsing meer in lyn gebring het met linguistiek. 

                                                      
19 Die woordespel (Wortspiel) kan soos volg verduidelik word: dit is woorde wat klankooreenkomste het met die doel om 
verrassende sinseffekte te bewerkstellig.  

Wortspiel: Die Eifersucht ist eine Leidenschaft, di e mit Eifer sucht, was Leiden schaft (Brockhaus Enzyklopädie. In 
zwanzig Bänden. 17e nuwe en volledig verwerkte uitgawe. Grosse Brockhaus, Vol. 20: WAM-ZZ. Wiesbaden. F A Brockhaus: 
1974: 491). 
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3.3.1 Generatiewe dialektologie 

In 1957 het Chomsky ’n boek gepubliseer, Syntactic Structures,20 wat ’n beduidende omwenteling in 

die linguistiek teweeg sou bring. Hierin lewer hy ’n pleitrede vir ’n generatiewe benadering tot 

linguistiese beskrywing. In hierdie voorafgaande dekades het linguiste hulle grootliks beperk tot die 

ontleding van data wat tydens opnames (“fieldwork”) bekom is; dit is gevolg deur ’n beskrywing van 

hierdie materiaal in terme van fonetiek, fonologie, morfologie en sintaks is. Chomsky voer aan dat 

hierdie werkswyse nie voldoende is nie aangesien ’n taal soveel meer is as ’n korpus van materiaal 

(Chomsky, 1972: 11). Chomsky beskryf verder dat enige spreker voortdurend besig is om sinne te 

skep, om sinne te hoor en dit te verstaan wat nog nie tevore in sodanige vorm verwoord of verstaan is 

nie. Dit is juis hierdie skeppende vermoë wat die mees belangrike eienskap van menslike taal is. Die 

implikasie is dat ’n volledige grammatika rekenskap moet gee van al die oneindige moontlike sinne in 

’n taal; so ’n grammatika moet dus al die grammatiese sinne genereer.  

’n Generatiewe grammatika bestaan uit ’n stel reëls wat verklarings is van die regulasies van die taal. 

In 1965 pas Chomsky sy opvatting van idees oor generatiewe grammatika aan en herformuleer dit 

sodat die benadering bestaan uit sintaktiese, semantiese en fonologiese elemente – fonetiek en morfo-

logie word nie meer bygereken nie. In 1965 brei Chomsky en Halle21 hierdie aspek verder uit, aan-

gesien die meeste dialektiese verskille te doen het met fonologie. 

Die vraag onstaan, hoe is dialekte hierby betrokke? Die deurslaggewende feit is dat dialekte vorme 

van ’n taal is wat in baie opsigte soortgelyk is aan mekaar, maar wat tog ook in sekere opsigte van 

mekaar verskil: 

• tradisionele dialektologie het data versamel ten opsigte van elke dialek, die ooreenkomste as 
vanselfsprekend aanvaar en daarop gekonsentreer om die verskille wat tussen dialekte bestaan, te 
beskryf, en 

• strukturele dialektologie versamel en ondersoek ook data van verskillende dialekte en beskryf die 
elementsisteme van elkeen. 

 

Die probleem wat ontstaan, is dat die beginsel van strukturele linguistiek daarop berus dat elemente 

omskryf word deur hulle verhouding tot ander (ooreenstemmende) elemente in die stelsel; dit is dus 

nie moontlik om elemente van verskillende stelsels aan mekaar gelyk te stel nie. Die oplossing is om 

diastelsels daar te stel wat daarop gemik was om die ooreenkomste en verskille tussen die stelsels van 

verskillende dialekte uit te druk of te beskryf. 

Gevolgtrekking 

Wat die twee bogenoemde stelsels in gemeen het, is dat albei hoofsaaklik konsentreer op die 

ingesamelde data van die verskillende dialekte. In hierdie verband verskil generatiewe dialektologie – 

dit fokus meer op taalstrukture van dialekte, die sogenaamde reëls wat hierdie vorme genereer. 

                                                      
20 Hierdie publikasie van Chomsky het heelwat herdrukke beleef, die bron wat hier geraadpleeg is, is in 1972 herdruk (vir die 
negende keer). 
21 Die artikel van Chomsky en Halle het verskyn in The Journal of Linguistics. Volume 1: 1965 onder die titel Some controversial 
questions in phonological theory.  
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3.3.2 ’n Kontinuum van verskeidenheid 

3.3.2.1 Dinamiese dialektologie 

Uit die voorafgaande afdeling blyk dit dat linguistiek as slegs struktureel beskou is. Petyt (1980: 185) 

haal De Saussure kortliks aan: “language is a system where everything holds together”. Omdat 

linguiste hieruit afgelei het dat struktuur gelykgestel word aan homogeniteit (eendersheid), het hulle 

die verskille misgekyk wat binne ’n taal bestaan en het hulle gefokus op ’n kunsmatige, homogene 

voorwerp, die individuele ideale spreker. 

In die jare na die middel sestigerjare het ’n ander opvatting begin posvat. Weens die feit dat homo-

geniteit tot so ’n mate deurdringend voorkom, het linguiste dit geleidelik begin aanvaar dat hierdie 

toestand in werklikheid as sentraal tot linguistiek gereken moet word eerder as randliggend daartoe. 

3.3.2.2 Die Kreoolse basilek-mesiolek-akrolek 

Die dinamiese model het voortgevloei uit ondersoeke na Kreoolse tale; hierdie tale het ontwikkel uit 

vereenvoudigde veelvoudigheid wat aangeneem is as ’n kommunikasiemiddel tussen die sprekers van 

twee wedersyds onverstaanbare tale. Hierdie tale is in die verskillende inheemse tale van verskillende 

groepe opgeneem waar dit dan uiteindelik die nodige funksies van ’n natuurlike taal ontwikkel het. 

(’n (eie) Voorbeeld in Suid-Afrika is die gemeenskaplike fanagalo vir mynwerkers wat verskeie swart 

tale en ook Afrikaans en Engels gepraat het.) Weldra het verskillende terme van verwysing ontwikkel 

(Petyt, 1980: 187):  

• basilek  verwys na die breedste vorm van kreools 
• akrolek  verwys na die standaardtipe 
• mesiolek  verwys na ’n vorm tussen bogenoemde twee tipes. 
 

3.3.3 Verskille en kritiek van die twee uitgangspun te 

Daar kan twee grondliggende verskille tussen die kontinuum- en die basilek-mesiolek-

akrolekuitgangspunte aangedui word (Petyt, 1980: 212): 

Eerstens word dit beskou as heeltemal onmoontlik om tipes in drie diskrete stelsels te verdeel, of in 

enige ander getal. Sommige kenmerke wys minder as drie of meer as drie variante uit. Dit toon geen 

bondeling van isoglosse nie. Die gevolg hiervan is dat dit onrealisties is om variante in enige aantal 

dialekte, elk met hulle eie stelsels, te verdeel – daar bestaan slegs ’n kontiuum van linguistiese 

verskille. Hierdie kontinuum kan sosiaal of geografies van aard wees. 

Tweedens is dit nié so dat mesiolektale variante (hoeveel ook al) afkomstig is van die blindelingse 

gesamentlike inmenging van variante by die endpunt van die kontinuum nie. Dit word inteendeel 

beskou dat die variante dinamies verwant is, daardeur, dat hulle opeenvolgende stadia van ont-

wikkeling van kreools tot ’n standaardtaal is. 

Petyt beklemtoon by herhaling dat, hoewel sommige dialektoloë steeds wegskram van linguistiek, is 

’n wisselwerking tussen die twee vakgebiede, linguistiek en dialektologie waarskynliker as ooit. Die 
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rede hiervoor is omdat linguistiese variasie, juis dít is waarmee dialektologie te doen het, nou deur 

heelwat vakkundiges as sentraal tot linguistiek gesien word eerder as aan die randgebied daarvan (op. 

cit. : 196). Vir jare reeds word dialektologie as deel van linguistiese navorsing beskou – reeds lank 

voor 1980. 

3.4 Ontstaan en ontwikkeling van Duitse dialekte 

In hierdie afdeling gaan daar kortliks aangedui word hoe die verskillende Duitse dialekte soos hulle 

vandag bekend is, ontstaan en ontwikkel het. Daar sal begin word met ’n baie oorsigtelike historiese 

agtergrond, en deur vas te stel wat die begrip dialek behels en wat taalkundiges se beskouing in 

hierdie verband is. 

3.4.1 Historiese agtergrond  

Die Duitse dialekte is in Duits bekend as Mundarten, Volksprache, Verkehrsdialekt, Regionalsprache, 

Umgangssprache of Umgangsdialekt (Schrambke, 2005 :1). In Afrikaans word dialek, streektaal of 

kontreitaal gebruik. Die oorsprong van dialekte gaan histories ver terug. Die Duitse dialekte het baie 

lank reeds bestaan, selfs voor die geskrewe taal. Anekdotes is mondelings oorgelewer. Die woord 

Mundart is eers in die 17e eeu opgemerk as ŉ plaasvervanger vir die woord Dialekt. Mundart word 

beskryf as ŉ streeksgebonde, oorspronklike taalvorm binne ŉ taalomgewing (Sprachgemeinschaft) 

(Duden, 7, 1963: 55). 

Die vrolike en beeldryke volkstaalvorme was duidelik onderskeibaar van die geskrewe taal. Laas-

genoemde taal het ŉ oplewing ondervind in die glorieryke digterstaal wat teen 1200 in die swierige 

hoflewe gebruik is. Hierdie oplewing was egter van korte duur. Eers na Martin Luther se Bybel-

vertaling in 1534 het die Duitse taal die verlore glans22 herwin (Pongs, 1967: 1324). Die Germaanse 

stamme is oorspronklik van die Oeral afkomstig.23 Met die volksverskuiwing of -wandel het hulle na 

die westelike deel van Europa beweeg. Drie hoofgroepe kan onderskei word (Germanen, 2007: 1): 

• die sogenaamde Elbe-Germane, vanaf die Oossee tot in die Elbegebied 

• die Ryn-Weser Germane, vanaf die Weserrivier (by Bremen) tot oorkant die Rynrivier 

• die Noordseegermane, in ŉ smal gebied suid van Denemarke, die Noordseekus en eilande in die 
Noordsee met Friesland. 

 

Teen 100 n.C. was daar reeds Alemanse nedersettings in die Main-gebied en vandaar het die ver-

skuiwing suidwaarts gegaan, met verskeie botsings met die noordwaarts-bewegende Romeine. Teen 

260 n.C. het die Alemanne die Rynrivier bereik, en teen 280 n.C. was hulle reeds in die omgewing 

                                                      

22 Ten tye van Luther se Bybelvertaling, is daar in Noord-Duitsland Niederdeutsch gepraat, en in Suid-Duitsland Hochdeutsch. 
Omdat die suide ekonomies sterker ontwikkel was, het Luther besluit om die vertaling in Hochdeutsch te doen. Die implikasie vir 
die mense in die Noorde was dat hulle Hochdeutsch soos ‘n vreemde, nuwe taal moes aanleer om die Bybel te kon lees. 
Gevolglik het daar ‘n dialek ontwikkel wat baie na aan die geskrewe Duits van die Bybel was. Niederdeutsch het geleidelik 
verdwyn, maar die sprekers in Suid-Duitsland het nie probleme gehad nie en het boonop hulle dialekte na hartelus gepraat (Land-
und-Leute, 2004 :1). 
23 Jacob (2003: 1-2) wys daarop dat byna al die Europese tale wat nog vandag gebruik word, dieselfde basiese taalkundige 
wortels het. Die uitsonderings is Fins, Hongaars en ook Baskies. Die naam Indogermaans omvat tale aan die verste oostelike 
grense, Indië en die die Germane wat teen die begin van die Middeleeue, ongeveer teen 900 n.C. tot by Ysland beweeg het. 
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van die Swartwoud en die Bodensee. Tot op hierdie stadium het die Germane Oergermaans gepraat 

met moontlike onderlinge verskille. Tekste wat verskyn het, was slegs in Latyn en daar was geen 

geskrewe tekste in Oergermaans nie. Daar kon toe reeds ŉ beduidende Romeinse invloed op die 

kultuur en taal van die Germane waargeneem word. 

Die Latynse woorde wat in Duits en ander Germaanse tale (Engels) voorkom, is waarskynlik 

afkomstig van die sogenaamde soldate-Latyn en nie die Latyn wat deur regeringsamptenare gepraat is 

nie. Dit kan waargeneem word in die taalgebruik van die Alemanne (Alemann - jedermann – elkeen) 

in die suide van Duitsland aangesien hulle meer in aanraking was met die Romeinse kultuur. Die 

nabyheid van Italiaans, Spaans en Frans is ŉ aanduiding hiervan, met ander woorde, die Romaanse 

tale berus grotendeels op soldate-Latyn. 

Enkele voorbeelde van die verskille tussen hedendaagse Hoogduits en ’n Duitse dialek soos 

byvoorbeeld Schwäbisch is soos volg: (eie voorbeelde): 

 Deutsch   Schwäbisch  Afrikaans 
 Kirchendach Kirchedächle kerkdak 
 Küchenschrank Kicheschränkle kombuiskas 
 

ŉ Feit wat die Alemanne maar moeilik erken, is dat hulle in der waarheid die voorhoede van die 

Sueben (Schwaben) gevorm het. 

Navorsing oor die Duitse dialekte het eers in die 19e eeu begin. Vier hoofstroomdialekte het duidelik 

ontwikkel: Niederdeutsch, Bayerisch, Schwäbisch, Fränkisch asook die selfstandige Schweizer-

Deutsch (Schrambke, loc. cit.)24  

Verstedeliking het daartoe gelei dat die dialekte tot ŉ groot mate verdruk is. In die geslotenheid van 

die plattelandse dorp, gesinslewe en kinder- en jagtaal het die ou dialekte voortgeleef met die 

verouderde klanke, uitdrukkings en beeldspraak. 

Een van die interessantste taalgrense in Duitsland is die Appel-Apfel of Germersheimer taalgrens. Dit 

staan ook verder bekend as die Spessart-Grenslyn, vernoem na die gebied waar dit voorkom. Hierdie 

taalgrens skei Oberdeutsch van Mitteldeutsch. Laasgenoemde taalstreek is die tuiste van onder andere 

Hessisch, Thüringisch, Rhein-Fränkisch, Ober-Deutsch, Bairisch, Schwäbisch, Alemannisch en Ost-

Fränkisch. Aan die noordwestelike kant kan ŉ mens ŉ Appel koop, aan die anderkant koop ŉ mens ŉ 

Apfel (Land-und-Leute, 2004: 1). 

                                                      
24 In 1822 het Jacob Grimm ‘n taalwet geformuleer. Vir die eerste keer is ‘n beskrywing gegee van die sistematiese 
klankverskuiwing binne die Indo-Germaanse tale, in besonder ‘n patroon van die veranderinge van die sluitklanke  
(Jacob, 2005: 3). 



 

 42 

3.4.2 Klankverskuiwings 

Klankverskuiwings  in ŉ gesproke taal is verantwoordelik vir die totstandkoming van verskeie 

dialekte in die Duitse taal. Dit is verder ook verantwoordelik vir die ontwikkeling van talle Europese 

tale. Die belangrikste veranderinge in Duits is van natuurlike aard (Mangold, 2005: 1). Dit is 

interessant dat nie net die klankverskuiwings van oorsaaklike belang is vir die ontstaan van dialekte 

nie, maar dat die versagting van die medeklinkers eweneens ŉ deurslaggewende invloed op die 

verbuiging het en hierdie versagting daarom ŉ invloed op die dialekvorming as sodanig uitoefen. 25  

Bogenoemde verskuiwings kan breedweg in twee groepe verdeel word: 

• die eerste of Germaanse klankverskuiwing (1200 – 1000 v.C.) 
• die tweede of Hoogduitse klankverskuiwing. 
 

Eers na die 13e eeu kon die verskille tussen Alemannisch en Schwäbisch duidelik waargeneem word. 

Die mense wat hierdie dialekte praat, is nogtans afstammelinge van die Alemanne, hoewel die Swabe 

die sterkste stam was. So het die hertogdom van die Swabe tot stand gekom waarin nie net Germane 

gewoon het nie, maar ook Alemanne (Mangold , 2005: 2) (Kyk ook Jacob, 2003). 

Die kernland van die Germaanse taal is Suidelike Denemarke/Noord-Duitsland. Hiervandaan het die 

Germane noordwaarts aanbeweeg na Skandinawië, na die Suide deur Duitsland, Oostenryk en 

Boergondië. Sommige Oos-Germaanse groepe het Italië, Spanje en Noord-Afrika bereik, maar hulle 

het slegs minimale taalspore nagelaat en dit het vanself in die niet verdwyn. Drie Duitse volke het 

hulle ook in Engeland gevestig, maar dit nie binnegeval of vanaf 449 n.C. daarheen geïmmigreer soos 

dikwels beweer word nie.  

In die Nuwe Era het die Engelse (gedryf deur hulle onversadigbare imperialistiese ywer) daarvoor 

gesorg dat die Germaanse taal26 bykans om die hele aardbol versprei het. Afgesien van Duits en 

Engels, behoort ook Yslands, Deens, Sweeds, Noors, Nederlands en Afrikaans tot die Germaanse 

taalfamilie (Jacob, 2003: 3-5). 

Eers nadat die Germaanse tale gekodifiseer is, het hulle ŉ volgehoue verandering ondergaan. Hierdie 

verandering was gedeeltelik spontaan, maar dit kan tog deur bepaalde klankreëls vasgelê word. As 

gevolg hiervan kon die Germaanse tale onderskei word van die ander vertakkings van die Indo-

Germaanse taalfamilie, veral aangesien die konsonante min of meer reëlmatig verander het. Dit het 

hier gehandel oor die Indo-Germaanse sluitklanke, dus alle konsonante wat eksplosief uitgespreek 

word: 

• die lipklanke, b en p 
• die dentale klanke d en t 
• die keelklanke g en k 
 

                                                      
25 Om praktiese redes sal daar na beide verskynsels as klankverskuiwing  verwys word. 
26 In BYLAE B word ‘n kort beskrywing gegee oor die Germaanse herkoms van Engels, reeds sedert 449 n.C. 
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Dit het daarop neergekom dat, wanneer daar uit die oorspronklike Indo-Germaanse tale wat die klank-

verskuiwing meegemaak het, nie ŉ b voorkom nie, kom die Germaanse p ter sprake. Die oor-

spronklike p word ŉ f.  

 

3.4.3 Kaapse Afrikaans. Struktuurverskille ten opsi gte van Standaardafrikaans 
 

3.4.3.1 Algemeen  

Afrikaans is ŉ Germaanse taal wat uit ŉ ander Germaanse taal, Nederlands, ontwikkel het. Dit is veral 

na die Tweede Britse Bewind27 dat daar dikwels neerhalend na Afrikaans verwys is as ŉ agterlike 

dialek, ’n slawetaal of ŉ kombuistaal. De Clerk (1965: 27) verduidelik soos volg: “Die aanvanklike 

teenkanting teen die erkenning van Afrikaans is ŉ goeie aanduiding van hoe arbitrêr die verhouding 

dialekstatus:taalstatus is. Hierdie taalstryd het etlike jare geduur. Ondertussen het die linguistiese 

struktuur van Afrikaans niks verander nie, slegs die maatskaplike oordeel oor die taal het verander. 

Drie groepe sprekers kan onderskei word waar ŉ onderskeid tussen ŉ standaardtaal en dialek gemaak 

word: 

• eerstens , wanneer die taalgebruik nie ŉ aanduiding gee uit watter streek dit kom nie (standaard-
taalsprekers) 

• tweedens , wanneer die taalgebruik duidelik aantoon uit watter bepaalde streek dit kom en wanneer die 
groep geen ander kommunikasiemiddel het as hierdie “lokale taal” nie (dialeksprekers) 

• derdens , wanneer die streektaal binne die dialektiese omgewing gepraat word, maar buite die eie 
streek word daar deur middel van die standaardtaal gekommunikeer. 

 

Dit moet deeglik benadruk word dat Kaapse Afrikaans en dus ook enige ander dialek of streektaal ŉ 

trotse plek langs die standaardtaal kan inneem (by bogenoemde tweede groep) en dus geensins onder-

geskik daaraan is nie, juis omdat elkeen ŉ funksie het (Ponelis, 1989: 17). 

                                                      

27 Afrikaans word allerweë beskou as ‘n ontwikkeling uit Nederlands. Die verloop van die geskiedenis, veral die stryd deur 
buitelandse moonthede om (onder andere) die suidelike seeroete, het daartoe aanleiding gegee dat Nederland, wat ‘n baie 
suksesvolle handelspos aan die suidpunt van Afrika gestig het, militêre teenstand van Engeland gekry het. Daar was die 
volgende tydperke waarin die Afrikaanssprekendes hulle bedreig en onderdruk gevoel het: 

• die Eerste Britse Bewind, 1795-1803 

• (die Bataafse Republiek, 1803-1806) 

• die Tweede Britse Bewind, 1806-1834 

• die Britse Setlaars, 1820 

• die Groot Trek, 1834-1854 – ‘n verset van die Afrikaanse burgers om aan die Engelse oorheersing te ontsnap. 

In 1875 het die Eerste Afrikaanse Taalbeweging beslag gekry, en in 1906 het die Tweede Taalbeweging gevolg (De Clerk, loc. 
cit.). 
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3.4.3.2 Die invloed van Engels 

Vanweë die feit dat Afrikaans en Engels daagliks en vermeng gebruik word, is dit verstaanbaar dat 

die taalsisteme verstrengel geraak het. Gevolglik kan dit vir ŉ onkundige oor na ŉ mengelmoes van 

swak taalgebruik klink. Die invloed van Engels word duidelik op leksikale vlak waargeneem by 

woorde soos die volgende (eie) voorbeelde: 

Kaaps Engels  Afrikaans  
pêl, pêllie  pal vriend 
loufis loafers leegleêrs   
fensie fancy deftig 
wôrrie worry bekommer 
antie aunt/aunty tannie/tante 
laaik like hou van 
mêrrim madam mevrou 
vie’ fire vuur 
klie’ colour kleur 
die’ door deur 
ma’ but maar 
ga’ go gaan 

 

Daar bestaan ook drie oorsake vir die ontronding in Standaardafrikaans (Venter, indirek aangehaal uit 

Klopper,1976: 34-35). 

• die ondergespanne artikulasiebasis gaan ŉ ontspanningsbasis deur 
• dit kan lei tot die hoogs moontlike gebruiksekonomie 
• die invloed van Engels  
 

Dit is belangrik om daarop te let dat die bogenoemde prosesse histories van aard is, dus ŉ ewolusie 

wat deur tyd, gebeurtenis en omgewing beïnvloed kan word. Kaapse Afrikaans is glad nie ŉ 

vervormde Afrikaans-Engelse vermenging nie. Die dubbeltaligheid moet nie as veroorsakend gesien 

word nie, maar eerder as bydraend. Die vereenvoudiging van Afrikaans se vokaalmarkeringstelsel 

wat met drie tipes gemarkeertheid, naamlik lengte, gerondheid en nasalering beteken dat Afrikaans 

tans een van die ingewikkeldste vokaalstelses van alle tale het (Klopper, loc. cit.). 

Vir die taaltrae oor kan die fonologiese of klankverskuiwing woorde onherkenbaar verander. Kaapse 

Afrikaans het ŉ ryk woordeskat wat met reg as ŉ selfstandige dialek of ŉ taalvariant bestudeer kan 

word. Hier onder volg ’n lysie morfologiese afwykings waarsonder die woordkeuse by die vertaling 

nie sinvol verduidelik of begryp kan word nie. 

Meervoude 

Afrikaans Kaapse Afrikaans  

besighede biesagheite 
skuite  skyte, skyde, skyre 
skepe skippe 
elektriese bedrading lektriekdrare  
goed goete 
duiwels dywels 
tande tanne 
hemde himbe 
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Verkleinwoorde 

vis vissietjie 
skaap skapietjie 
Jirre Jirretjie 
ster sterrentjie 
pop poppentjie 

(Eie voorbeelde.) 

 

3.4.3.3 Verskille oor kultuurgrense heen 

3.4.3.3.1 Kulturele interpretasie 

Dit sou sinloos en onvanpas wees om die tallose omskrywings van vertaling te vertaal en byeen te 

bring – elke vertaler het moontlik ŉ eie weergawe en siening daarvan. ŉ Persoonlike siening is dat 

vertaling ŉ proses of handeling is waardeur toegang tot ŉ vreemde taal en kultuur en inligting 

moontlik gemaak word deurdat die boodskap vanuit die brontaal in die doeltaal vertaal word en aan 

die doeltaalleser beskikbaar gestel word deur die vertaler wat as bemiddelaar tussen die brontaal-

skrywer en die doeltaalleser optree. Taal kan omskryf word as ŉ patroon, ŉ aspek of instrument van 

die leefwyse van mense binne ŉ gegewe kultuurgroep en die vertaler moet sorg dat dit alles deur 

middel van die vertaalproduk oorgedra word.  

Taalgebruik is ŉ kenmerk van ŉ lewende taal wat in die daaglikse lewenswyse gepraat of andersins 

gebruik word. Slegs binne ŉ lewende taal kan woorde nuut opgeneem of opsy geskuif word.28 Dit 

geld nie net vir die omgangstaal nie maar ook vir die vaktale. Dit kan verder ook beskou word as ŉ 

gegewe wat die ewigdurende verskuiwende behoeftes van ŉ taal in ag neem.  

Kultuurverskille tussen verskillende samelewings of gemeenskappe moet verstaan word teen die 

agtergrond van hulle onderskeie geskiedenis of belewenisse.29 Kultuur is inderdaad nie slegs ŉ aspek 

of element nie, maar ŉ funksie van ondervinding (Montagu  1985:1). Alle menslike wesens moet eet. 

Die manier van voedselproduksie, voorbereiding en eetgewoontes sal ongetwyfeld oor verskillende 

kultuurgrense heen heelwat of minder van mekaar verskil, na gelang van tyd en plek. So sal die 

Kalahari-Boesman se eetkultuur in beginsel nie te veel verskil van dié van ŉ Noordpool-Eskimo nie 

                                                      

28 Hier kan kortliks melding gemaak word van ‘n woord wat in (onder andere) Afrikaans, Sweeds en Duits heeltemal dieselfde 
klink, maar wat langs die pad van betekenisverskuiwing uitmekaar beweeg het (eie voorbeelde):  

Die munisipaliteit kan straks  besluit om na die goeie reën die waterbeperkings op te hef (dalk /miskien /moontlik) . 
(Afrikaans) 

Min fru kommer strax.  (Sweeds). My vrou kom nou-nou .) 

Die Mutter eilt stracks  auf ihr weinendes Baby zu. (Duits). Die ma haas haar direk/reguit  na haar huilende baba.) 
 

29 ‘n Voorbeeld van ‘n verskil in kultuurwaarde kom by die volgende uitdrukking voor, maar nie voordat daar persoonlik heelwat 
vergeefse moeite gedoen is met naslaanwerk en uitvra van vriende en kollegas in Duitsland nie. Die Duitse ekwivalent van die 
uitdrukking: hy het ‘n kom-moer-my-gesig is eindelaas van ‘n taxibestuurder in Berlyn bekom. Die voorkoms van ‘n 
brandblusser teen ‘n muur, en ‘n klein houer met ‘n glasskyf wat in geboue voorkom, is algemeen bekend. In ‘n noodgeval, ‘n 
ernstige brand, moet die glasskyf stukkend geslaan word om die brandweer se alarm te aktiveer. Volgens die taxibestuurder is 
die ekwivalent dan: der hat ein Feuerrufgesicht wat in Afrikaans sou lees: hy het ‘n kom-slaan-my-stukkend-gesig/hy het 
‘n brandalarmgesig .  
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Die aanvaarbaarheid van ŉ vertaalde teks in ŉ doeltaal moet gesien word as deel van die 

genoegsaamheid van die vertaling daarvan. Enige letterkundige teks wat genoegsaam vertaal is, kan ŉ 

gegewe word, nie net in die doeltaal self nie, maar ook in die doeltaalkultuur.30 

Hierdie feit verseker nie noodwendig die aanvaarbaarheid daarvan in die doeltaalliteratuur en 

doelkultuur nie. Aanvaarding word bepaal deur die keuse van die teks self in ŉ gegewe tyd en 

kultuur: wat is op daardie tydstip gepas, gebruiklik, gewild of aanvaarbaar (Zlateva, 1985: 29). 

Hedendaagse verskille in kulture binne ŉ taalgroep soos Duits en die Duitse dialekte kan uitstekend 

uitgewys word in die (vertaalde) verhaal van Antoine de Saint Exupéry: Le Petit Prince. Daar sal 

aandag aan hierdie aspek gegee word in Bylae C. Soos reeds genoem, is slegs nege dialekte 

uitgesoek, dit is ongelukkig nie moontlik om al die Duitse dialekte waarin hierdie werk verskyn het, 

en nog steeds verskyn, te gebruik nie. (Dit vereis ŉ volledige studie van ŉ ander aard.) 

Daar kan vier soorte konteks onderskei word: 

Die linguistiese konteks: Elke woord wat vertaal word, staan in ŉ vaste verband of verhouding tot 

die sin waarin dit gebruik word. Word ŉ woord verkeerd vertaal, word die verband of konteks 

versteur en dit lei tot ŉ wanbegrip of betekenisverwarring, veral as daar ŉ mate van die kultuureie 

ook nog bykom. Vergelyk die begripsfout wat kan ontstaan: ŉ Beskuldigde plaaswerker uit die 

Paarlse omgewing het weens beweerde rusverstoring vir versagtende omstandighede gepleit, hy “het 

maar net ŉ bietjie sports gemaak…” Hy word ŉ opgeskorte vonnis opgelê. In die plaaslike omgangs-

taal word daar rondvertel dat hy ŉ opgefôkte vonnis gekry het. Dit is toe verkeerdelik in Engels 

vertaal as: “His sentence was bungled up” . 

Die verwysingskonteks: Hierdie konteks hou verband met die tema of onderwerp van die teks en 

kom hoofsaaklik by hoogs tegniese tekste voor, byvoorbeeld elektroniese dataverwerking. Moontlik 

kan die geslote eie, doelgerigte taal van Kaapse vistermanne ook hier geplaas word. 

Die kulturele konteks: Bepaalde woorde word gebruik om die denkwyse van ŉ bepaalde taalgroep 

binne ŉ kultuurraamwerk weer te gee. By die vertaling van ŉ teks, ’n gedeelte daarvan of enige 

vertaalopdrag, gaan dit nie net om dieselfde betekenis daarvan nie. Nida (1964a: 126) verduidelik dat 

geen twee tale identies is nie, nie in die betekenis wat toegeken of geheg word aan ooreenstemmende 

simbole of die rangorde daarvan in woordgroepe of sinne nie. Om hierdie redes is presiese, volkome 

vertalings nie moontlik nie. Dit is moontlik dat ŉ vertaling (die doelteks) ŉ redelik ooreenstemmende 

weergawe van die oorspronklike teks (die bronteks) daarstel; ŉ volkome ooreenstemming van fyn 

besonderhede en nuanses is nogtans beswaarlik moontlik.31 

                                                      
30 Die soms omstrede kinderliteratuur, die Harry Potter reeks van J K Rowling, kan as ‘n voorbeeld van kinderliteratuur in 
hierdie verband beskou word. Die verhaal het die verbeelding van ‘n bepaalde segment van lesers oor die hele planeet 
aangegryp. 
31 Nida haal West (1931: 344) indirek aan wat vertaling onder meer sien as ‘n debiet: die vertaler moet hierdie debiet vereffen, nie 
met dieselfde valuta (taal) nie, maar met die ooreenstemmende bedrag (vertaling of eindproduk). 
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Daar word gereeld verwys na die gevoelswaarde wat verlore gaan wanneer daar van een kultuur na ’n 

vreemde kultuur vertaal word. Persoonlik beskou, is bogenoemde stelling nie heeltemal van pas nie. 

Aangesien kulture verskil, sal daar verskillende formuleringe in transkulturele vertalings wees. Dit 

impliseer geensins dat iets verlore gegaan het nie. Elke taal of kultuur vertel of skryf ’n uitdrukking of 

idioom op hulle eie, bepaalde manier (vergelyk ook Catford, 1974: 141). 

Dit impliseer ook “ligte” maar ernstiger kultuur, veral agter die Wes-Kaap se sogenaamde 

boereworsgordyn. Dit is ŉ denkbeeldige lyn wat, soos ernstig vertel word (in persoonlike 

gesprekke), vanaf Welgemoed-Bellville-N1-Stad tot ongeveer by die Canal Walk-sentrum strek. Die 

gordyn skei die suidelike voorstede van die noordelike voorstede. Suid van die gordyn word meer 

Engels gepraat, en noord van die gordyn is die mense meestal Afrikaans. Hier het die volgende 

begrippe duidelik verstaanbare kultuurboodskappe (en nie net boerewors is betrokke nie): 

• vuurtjie maak: Kom julle vanaand by ons ŉ vuurtjie maak (saam met ons vleisbraai)? 
• ŉ vleisie gooi: Daar gaan vleis en wors gebraai word. 
• ŉ kasteeltjie knak: ŉ Gewilde biersoort gaan gedrink word. 
 

Die braaibrigades van ander streke sal ongetwyfeld vuurtjie maak en vleisie gooi en vir keelnatmaak 

sorg volgens hulle eie gebruiklike kultuur. 

Die Suidoostewind, ook bekend as die Kaapse Dokter of Sedoos, is in Engels bekend as the 

Southeaster. Wanneer daar van ŉ Suidooster of ŉ Southeaster gepraat word, word die wind wat sy 

waai in die Kaap waai, bedoel. Suidoostewind het elders in die land net nie die regte kultuurimpak 

nie. Waai dit op enige ander plek, is dit net ŉ wind. En wanneer daar in die Kaap van ŉ Swartsuidoos 

gepraat word (black Southeaster), dan is dit ŉ wind wat “nou rêrag biesagyt mien”, en selfs reën kan 

bring – die gewone Suidoos waai eerder reënwolke weg. 

In Afrikaans kom daar vervolgens ook baie woorde voor wat nie in hulle primêre betekenis gebruik 

word nie, maar ŉ idiomatiese begrip weergee: 

• rieme neerlê  vinnig weghardloop, padgee 
• braaiboud kry ŉ pak slae kry 
• visse voer  seesiek wees 
• broodjie in die oond hê  swanger wees 
• balke saag swaar snork 
 (Eie voorbeelde) 

’n Voorbeeld van ’n begrip wat as geheel vertaal moet word, is ’n Berlinische woord: 

omavomnachtopfstosser. 

Die vertaling hiervan is soos volg: 

• Duits: ein Heimtücker 
• Afrikaans: ’n gemene, onbeskofte vent 

Die Afrikaanse ekwivalent van Heimtücker is ’n agterbakse vent. In die konteks van die voorbeeld is 

agterbaks egter nie die mees geskikte ekwivalent nie, maar eerder gemeen en onbeskof. Op ’n laer 

of platter uitdrukkingswyse sal bogenoemde persoon ’n mislike vark of ’n nare pes genoem kan word. 
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Die indiwiduele konteks: Daar is en word deur baie jare heen woorde geuiter, toesprake gehou en 

stellings gemaak wat van so ŉ unieke aard was, dat dit vir dekades daarna nog aan die persoon wat dit 

gebruik het, gekoppel sal word. Slegs enkele voorbeelde sal genoem word: 

As ons eers die Rubicon oorgesteek het:  Oud-President P. W. Botha se bekende vingerwys-
toespraak. 

Noch nie war die Lage so ernst!: President Konrad Adenauer van Wes-Duitsland na die Tweede 
Wêreldoorlog (1939-1945). (“Die toestand was nog nooit so ernstig nie!”) 

Ich bin ein Berliner! Oud-President JF Kennedy van Amerika in Berlyn in die na-oorlogse jare, na 
gewaardeerde hulp aan die stad en inwoners. (“Ek is ŉ Berlyner!”) 
 

(Op ŉ heelwat ligter trant) 

Oh Baby, behave!: Die komiese akteur Mike Meyers as die karakter Austin Powers. (“Poplap, hou 
jou in!”) 

Van die heel moeilikste knelpunte by vertaling is die idioom en die spreekwoord. Daar is by geleent-

heid gehoor dat daar in die spreekwoord die oplossing van alle vertaalprobleme gevind kan word. Die 

beeld in ŉ spreekwoord verskil meestal opvallend in verskillende tale (eie voorbeelde): 

• Van die hand tot die mond val die pap op die grond. 
• Between the hand and the lip the morsel may slip. 
• Von der Hand zum Munde verschüttet manche die Suppe. 

 

Sommige idiome of spreekwoorde is tot so ŉ mate verankerd en vergroei in hulle eie taal dat hulle 

beswaarlik en dan ook met heelwat intellektuele inspanning daarvan losgemaak kan word (eie 

voorbeelde): 

• oor die tou trap Duits: einen Seitensprung machen 
• bo my vuurmaakplek Duits: dazu bin ich nicht im Stande 
• tiermelk drink Duits: Feuerwasser trinken 
 

Die vertaalde ekwivalente beteken vaagweg dieselfde as die Afrikaans, maar dit het nie dieselfde 

trefkrag nie. 

Enige teks, van watter aard ook al, is veranker in die kultuur waarin dit sy oorsprong het. Aangesien 

kulture van mekaar verskil, is dit onvermydelik dat ŉ vertaalde teks bepaalde elemente sal bevat wat 

nie aan die doeltaallesers bekend sal wees nie. Gevolglik kan dit aanvaar word dat sommige elemente 

ŉ bepalende rol in die teks speel en daarom weergegee moet word. Juis hier moet ŉ vertaler die 

trefkrag van die konteks noukeurig hanteer. Die onus rus by uitstek op die vertaler om ŉ geskikte, 

gepaste weergawe te vind.  

In Bylae C sal breedvoerig aandag aan hierdie aspek gegee word met ŉ verskeidenheid voorbeelde uit 

ŉ aantal Duitse dialekte. 
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3.5 Vereistes vir die vertaling van dialekte 

3.5.1 Taalvaardigheid 

Die vertaling32 van enige teks of dokument omvat heelwat meer as om bloot met behulp van 

vertalende en verklarende woordeboeke vanuit ŉ brontaal in ŉ doeltaal te werk. Woorde is inter-

afhanklike gegewes: elke woord het ŉ betekenisfunksie op ’n bepaalde plek in ŉ teks, in ŉ sin of in ŉ 

idiomatiese uitdrukking. ŉ Enkele woord kan selfs van ŉ standaardbetekenis na ŉ skelwoord 

verander, afhangende van die aard daarvan in ŉ teks. Hierdie stelling kan met die volgende voorbeeld 

verduidelik word; die woord onder bespreking is in albei gevalle selfstandige naamwoorde en ook 

homonieme: 

Draai die moer goed vas, anders kan die wiel uitval. 
Ek gaan die moer uit die lae skelm foeter. 

 

Die eerste voorbeeld is ŉ gewone, meganiese handeling, terwyl die tweede voorbeeld ŉ kru dreige-

ment is. (Die woord moer kan ook as ’n werkwoord optree, maar dan raak die betekenis erger as kru:  

Vandag is die dag dat ek daai ou goed gaan moer!) 

Die vertaling daarvan na Engels lewer ook geen probleem op nie: 

Tighten the nut properly, otherwise the wheel may fall out. 

Die tweede voorbeeld is nie ŉ algemene Standaardafrikaans nie, en die vertaling van moer gee aan-

leiding tot heelwat dinkwerk: 

 I’m going to beat the crap out of that rogue. 

Daar is uiteraard heelwat kru en ander plat uitdrukkings wat makliker sal vertaal, maar sodra ŉ woord 

in ŉ idiomatiese konteks verskyn of ’n dialek ter sprake kom, neem die vertaalproses ŉ ander 

dimensie aan. Dan moet die vertaler ŉ woord of  ŉ handeling omskryf soos in die tweede voorbeeld, 

en ŉ soortgelyke, ekwivalente betekenis in die doeltaal probeer vind. Hierdie problematiek om ŉ 

idioom of ŉ dialek uit ŉ brontaal in ŉ doeltaal te vertaal, het ŉ uiters belangrike voorveronderstelling. 

Die vertaler moet ŉ diepgaande, deeglike taalkennis van die formele en dialektiese aard van die 

brontaal sowel as die doeltaal besit. ŉ Goeie kennis van enkele  dialekte en hulle kultuuromgewing 

sal ook die vertaalproses steun. Met “goeie kennis” word hier bedoel: interaktiewe kommunikasie, 

                                                      

32 Daar kan kortweg vyf parameters van taalvaardigheid vasgestel word: 

• taalvaardigheid   (1) 

• tekstuele vaardigheid   (2) 

• onderwerpsvaardigheid   (3) 

• kulturele vaardigheid   (4) 

• oordragsvaardigheid   (5) 

Dit is juis hierdie wisselwerking wat ‘n vertaling van ander maniere van kommunikasie onderskei. Die vaardighede 1), (2) en (3) 
en tot ‘n mate (4) word gedeel met ander kommunikeerders. Vaardigheid (5) is uitsluitlik die uitnemendheidsgebied van die 
vertaler (Neubert, 1984: 6). 
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persoonlike interaksie, hulle manier om hulle gevoelens te verwoord of uiting daaraan te gee. Daar sal 

in hierdie afdeling verder aandag aan hierdie aspek gegee word. Die denkprosesse van soek na 

ekwivalente, woorde weeg en inpas in kontekste is oneindig meer ingewikkeld as wat verduidelik kan 

word. Goeie naslaanbronne is noodsaaklik, maar die vertaler moet beslis weet hoe om ŉ soektog te 

laat verloop en om die regte soekterme te gebruik. Afgesien van netjiese, goedversorgde taal, moet 

die vertaling aan baie duidelike vereistes voldoen (Weaver, 1989: 117-118):  

• Die boodskap in die teks moet nie net reg nie, maar duidelik oorgedra word. 

• Die vertaler moet eers verstaan wat in die brontaalteks bedoel word voordat met die vertaling na ŉ 
doeltaal begin word. Hier is betekenis die wagwoord, die invalshoek en die eindbestemming in 
vertaalwerk. 

• Afgesien van ŉ goeie vertaaltegniek en (woordskeppende) skryfkuns, moet die vertaler ook ŉ besonder 
wye kennis van kulturele ekwivalente besit, wat ook ŉ deeglike kennis van die ander tale impliseer. 

 

3.5.2 Kreatiwiteit of skeppende vermoë van die vert aler 

Pisarska (1989: 84) beskou vertaling van metafore as sentraal tot die skeppende vermoë van vertalers 

wat betrokke is by die keuse van leksikale materiaal (woorde) wat die begrippe wat in die bronteks 

gekodeer is op die mees suksesvolle manier kan uitdruk of weergee. Hier is twee aspekte ter sprake: 

• Eerstens, die begrip van skeppende vermoë en hoe dit in vertaalwetenskap moet funksioneer 

• Tweedens, en direk verwant aan die voorafgaande, is die mate van skeppende vermoë wat ‘n vertaler 
hom- of haarself mag veroorloof wanneer dit gaan om die vertaling van terme en neologismes in nie-
literêre tekste. 

 

Die probleem wat hier ontstaan, is of vertalers die reg tot persoonlike keuse mag uitoefen of behoort 

hulle gebruik te maak van beskikbare lyste van doeltaalekwivalente? Hier moet vertalers hulle deur 

die opdraggewer laat lei. 

3.5.3 Kennis van die kultuur en dialek 

By wyse van herhaling is dit belangrik dat die vertaler oor ŉ baie wye en deeglike kennis van en 

vertroudheid met die kultuuromgewing van beide die brontaal en die doeltaal beskik. Die vertaler 

moet in staat wees om ŉ gegewe atmosfeer oor te dra, en selfs die geringste nuanse speel hier ŉ rol. ŉ 

Vertaalde teks kom vanuit ’n vreemde kultuur na die kultuur van die doeltaalleser en gevolglik moet 

die teks kultureel aanpasbaar by die leser wees. Die kultuurvermoë en -vaardigheid van ŉ vertaler 

moet suiwer en solied wees en sy of hy moet kultureel goed aanpasbaar wees, en ook baie sensitief vir 

nuanses wat die betekenis van ’n woord, uitdrukking of ’n boodskap kan verander. Die vertaler moet 

die boodskap verstaan wat vanuit die brontaalteks gestuur moet word, maar die subkulture moet ook 

goed verstaan word, so-ook die verbindings of verwantskap tussen kulture, tussen sub-kulture en die 

kontekste van die tekste.  

Benewens bogenoemde kenmerke van ŉ betroubare vertaler, moet sy of hy nie haar of sy intuïsie of 

aanvoeling as vanselfsprekend aanvaar nie, dit bestaan glad nie in ŉ lugleegte nie en dit is nodig dat 
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dit genoeg ontwikkel en gebruik sal word. Hierdie intuïsie benodig vertaalteorie en die ondervinding 

van die praktyk. ŉ Vertaler se intuïsie is van onmisbare belang. 

Wanneer ŉ teks wat uit ŉ brontaal (Engels) na ŉ doeltaal (Duits) vertaal is, en dan weer uit die nuwe 

brontaal (Duits) na ŉ nuwe doeltaal (Afrikaans) vertaal word, is ŉ kennis van die oorspronklike 

doeltaal (Engels) nie noodwendig nodig nie. (Voorbeelde hiervan sal in hoofstuk 5 gegee word.) Dit 

handel oor die Duitse vertaling (en in verskeie Duitse dialekte) van ’n Franse jeugverhaal. Die klem 

val op die verskille tussen Hoogduits en enkele voorbeelde van Duitse dialekte. 

Vertalers moet ten slotte foutloos aan die bogenoemde verskeidenheid vereistes voldoen, anders 

ontstaan die geleentheid dat daar uff Schwôba (in Schwäbisch) gesê kan word (Schwäbisches 

Grundwortschätzle, 1999: 6): 

Der hod nix zom saga – ond woiβ ned wia! 
(Hy het niks om te sê nie – en weet ook nie hoe nie!) 

Die idiomatiese weergawe in Afrikaans kan byvoorbeeld wees:  
Hy sit met ’n mond vol tande – en sê nie boe of ba nie! 

 

Selfs met al die taal- en vertaalvaardigheid tot sy of haar beskikking, moet ’n vertaler woordskeppend 

en –kreatief wees om die doelteks as ’n oortuigende weergawe van die bronteks daar te stel - en 

sodoende as ’n betroubare en suksesvolle vertaler bekend te wees. 

Daar sal vervolgens aanbeweeg word na die vereistes wat aan vertalers gestel word met die vertaling 

van dialekte ná ’n bespreking van die dialekte as brontale. 
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4. Schwäbisch en Berlinisch as Brontale 

In hierdie afdeling gaan daar kortliks gekyk word na twee Duitse dialekte wat gekies is om as 

voorbeelde te dien van dialekte as brontale. Enkele vertalings is vanuit hierdie dialekte gedoen en op 

so ’n manier kan die tradisionele, volkseie van die dialeksprekers ontsluit word, belangriker nog, die 

trots waaarmee hulle hulle taal (moedertaal vir hulle) koester. 

4.1 Die Schwäbische dialek 

Schwäbisch is die dialek of streektaalgroep (Mundartgruppe) wat in die sentrale en suidelike streke 

van Baden-Württemberg en gebiede van Beiere in Duitsland gepraat word. Ondanks gesegdes (en 

meer) van inwoners van Baden dat hulle hulle geensins as inwoners van Schwabenland beskou nie, 

verwys die twee woorde, Schwaben en Alemannen in der waarheid na een en dieselfde volkstam.33 

Dit alles vorm deel van die “alemannischen oberdeutschen” Grootdialekte. Die Swabiese dialekte 

verskil ingrypend van mekaar en kenmerkend is die verskil tussen die vorme van “gewees” gwä en 

gsi. Laasgenoemde, die Gsi-groep, is taalkundig nader aan die Schweizerdeutsch en Alemannisch. 

4.1.1 Agtergrond 

(Die Schwäbische taalkunde wat vervolgens aangebied word, kom grotendeels uit Willikonsky (2006: 

43-51), tensy anders aangedui. 

Vir die gemiddelde Schwäbische spreker is dit nie ’n probleem om in ’n gesprek met nie-Schwaben 

sy/haar woordeskat aan te pas nie. Wat die grammatiese aspekte van hierdie dialek betref, loop die 

dialektaalsprekers hulle dikwels vas (Willikonsky, op. cit.): 

Uitdrukkings soos: Ich bin grösser wie du (ek is langer as jy, eintlik: ek is langer soos wat jy is), is 

eintlik ’n teenstrydigheid of teenstelling. Wanneer relatiewe sinne ter sprake kom, moet die aan-

gespreekte persoon verstom aanhoor: 

Desch isch die Frau, die wo Geburtstag hat (Dit is die vrou wat verjaar) 

                                                      
33 Die Schwaben-Alemannen kan in sewe politieke gebiede ingedeel word - elkeen met ‘n eie dialek.. 

• Elsas 

• Baden-Württemberg (voorheen Baden, Württemberg en Hohenzollern) 

• die Beyerse regeringsdistrik (-gebied) Schwabe, d.w.s. tussen die Illerrivier en die Lechrivier 

• die Switserduitse (schwyzerdütsprachigen) deel van Switserland. 

• Die Fürstentum Liechtenstein 

• Vorarlberg 

• Klein ” taaleilande” in Noord-Italië (nedersetting in Issime en Gressoney (Mangold, 2005: 1). 
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’n Verdere probleem vir die gespreksgenote of aangespreektes is dat die verbindings-s eintlik ’n 

genitiewe uitdrukking daarstel, byvoorbeeld Spätzlesteig: deeg vir Spätzle (’n eg Schwäbische 

deeggereg, inderdaad hulle stapelvoedsel). Andere afwykende gebruike is by verbuigings van werk-

woorde: 

Mir ganget (Präsens): ek gaan (teenswoordige tyd) 

I ben ganga (Perfekt): ek het gegaan (verlede tyd) 
 

4.1.2 Taalkundige aspekte 

4.1.2.1 Lidwoorde 

In die Schwäbisch-sprekende gebied word die vroulike lidwoord (die) deur die onsydige das of die 

manlike der vervang. Dit handel slegs om ongeveer vyftien woorde en juis hierom is dit nie ’n groot 

probleem nie. Enkele voorbeelde is soos volg: 

 Schwäbisch  Hoogduits Afrikaans 

 das Käfig der Käfig voëltjiehok 
 das Kamin der Kamin kaggel 
 das Eck die Ecke hoek 
 der Buttr die Butter botter 
 der Schokolad die Schokolade sjokolade 
 

4.1.2.2 Meervoudsvorming 

Die meervoudsvorming in Schwäbisch is ryk aan variante en dit is beswaarlik moontlik om gemeen-

skaplike reëls vas te stel. Endklanke val weg, naamlik e of n: Bäume ; Bäum (bome):  

 

 Bäume Bäume  bome 
 der Tag : die Täg der Tag: die Täge dag: dae 
 die Bank: die Bänk   die Bank: die Bänke bank: banke 
 der Wurst: die Würst die Wurst: die Würste wors: worse 
 der Stein: die Stoiner der Stein: die Steine klip: klippe 
 

4.1.2.3 Verbuiging 

Die Schwäbische en Hoogduitse verbuiging van werkwoorde verskil opvallend. Die verandering van 

die Hoogduitse ich na i, wir na mir beïnvloed ook die weglating van die werkwoordeinde: 

Ich laufe: I lauf (ek loop) 

Wir laufen: Mir laufe (ons loop) 
 

In die spontane, gesproke Schwäbisch word die eindklank deurgaans weggelaat. Vir nie-dialek-

sprekers is dit ’n groot verwarring omdat die inhoud, woordkeuse en sinstelling nie ooreenkom en pas 

nie: 

 Hoogduits  Schwäbisch Afrikaans 

Wir kaufen Stifte  Mir kaufe Stift Ons koop potlode (kryte) 
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In Schwäbisch word die Imperfekt (die onvoltooide verlede tyd) heeltemal geïgnoreer. Die Perfekt 

(die voltooide verlede tyd) vervang in die gewone omgangstaal die Imperfekt en dit word gevorm 

deur sein (om te wees, is). Dit gebeur ook al hoe meer in Standaardduits. 

I ben ganga I ben ganga gwä  Ek het gegaan 

In Afrikaans is daar slegs één verlede tyd, en dit is vergelykbaar met die Perfekt. Die voorverlede tyd, 

die Plusquamperfekt, word in Schwäbisch vervang met die dubbele Perfekt: 

I ben ganga gwä. Ich war gegangen    

Hierdie dubbele Perfekt kom nie in Hoogduits voor nie. 

4.1.2.4 Die genitief 
(Des isch d’m Schwoab sei Genitiv) 

In Schwäbisch word die Genitief deur die Datief vervang: 

Dem Mädle sei Hund hoiβt Teddy: Die naam van die meisie se hond is Teddy. 

Die vraagvorm van hierdie sin is: Wem sei Hund hoiβ Teddy? 

Omdat dit in Afrikaans beswaarlik gebruiklik is om te sê ’n persoon of dier heet sus-of-so, moet hier 

na die naam van die dier verwys word: Wie se hond se naam is Teddy?  

In Schwäbisch word by die beskrywing van ingewikkelde verwantskapverhoudings die Datief meer-

male na mekaar gebruik:  Äm Karle seim Chef sei Schwester ihr Kind. 

In Hoogduits klink die sin geensins makliker nie: Das Kind der Schwester von Karls Chef. 

In Afrikaans klink die volgende makliker omdat saamgestelde woorde gebruik kan word: Die susters-

kind van Karl se baas/hoof. (Eie voorbeeld.) 

Dit is egter belangrik om te onthou dat die volgende soort samestelling glad nie in Schwäbisch 

voorkom nie: die Kuh des Bauers (die koei van die boer), maar eerder: die boer se koei (dem Bauer 

sei Kuh). Ander voorbeelde is: 

Schwäbisch Hoogduits Afrikaans 

Wem sei Audo?  Wessen Auto? Wie se motor? 
Äm Opa sei Audo Opas Auto Oupa se motor 
Wem sei Katz? Wessen Katze? Wie se kat? 
Dr Oma ihr Katz Omas Katze Ouma se kat 

 

4.1.2.5 Datief en akkusatief  
(So goht bei ons d’r Dativ ond d’r Akkusativ) 

In Schwäbisch is daar ’n duidelike voorkeur om die datief te gebruik. Die datief word vir die genitief 

gebruik en in bepaalde gevalle vervang dit die nominatief en die akkusatief. 



 

 55 

 Schwäbisch Hoogduits Afrikaans 

 Mir dräumts (datief) Ich träume (nominatief) Ek droom 
 Mir freirt’s (datief) Ich friere (nominatief) Ek kry koud 
 Rufsch mir an? (datief) Rufst du mich an? Bel jy my?  

  (akkusatief) 

Dit kom ook voor dat die akkusatief deur die nominatief vervang word. Enkele voorbeelde is soos 

volg: 

 Schwäbisch Hoogduits Afrikaans  

 Mach d’r Schrank zua Mach den Schrank zu. Maak die kas toe 
 Gib m’r der Buddr  Gib mir die Butter Gee vir my die botter   

(nominatief) (akkusatief)    
  

4.1.2.6 Voornaamwoorde 

 (Des isch des, wo d’Schwoba net könnet) 

In Schwäbisch word daar aan die begin van ’n verklarende sinsgedeelte die onbepaalde voornaam-
woord wo in plaas van die (in Hoogduits) lidwoorde, der, die en das gebruik. As gevolg hiervan het 
daar groot (gravierende) verskille tussen die dialek en die standaardtaal ontstaan. Die onbepaalde 
voornaamwoord in Hoogduits word vervang met wo. Sommige voorbeelde is soos volg: 

Schwäbisch: Des isch dr Mo wo Geburtstag hot. 

Hoogduits: Das ist der Mann, der Geburrtstag hat. 

Afrikaans: Dit is die man wat verjaar. 

Schwäbisch: Des isch d’Frau, wo i gmoint hen. 

Hoogduits: Das ist die Frau, die ich meinte. 

Afrikaans: Dit is die vrou wat ek bedoel het. 
 

4.1.2.7 Vergelykings 

 (Wie isch leichter wie als) 

Vergelykings in Schwäbisch is heeltemal eenvoudig. Wanneer ’n persoon in Schwäbisch wil aandui 

of sê dat iemand of iets groter, mooier of vinniger is, word die woord wie gebruik; wie beteken soos 

en die vergelyking is in wese vir die oningeligte oor ’n gelykstelling (eie voorbeelde):  

Der Hans isch gröβer wie der Achim. 
Hans is langer as Achim. 

Die Beate isch besser in der Schul wie ihr Bruder. 
Beate doen beter op skool as haar broer. 

Die Britta ist scheener wie die Elke. 
Britta is mooier as Elke. 
 

 

4.1.2.8 Tussenwerpsels 

 (ha noi, ha no, awa) 

Die tussenwerpsels (Empfindungsworte) word deur sommige taalhistorici beskou as die eerste mens-

like woorde (Willikonski, 2006: 52-53). Hierdie gebruik staan gevolglik bekend as oerwoorde 
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(Urworte). Dit word nie as ongewoon beskou dat Swabe ’n aand lank kan gesels en voortdurend met 

nuwe voorbeelde na vore kan kom nie. Voorbeelde van hierdie gebruik is soos volg: 

 Schwäbisch Hoogduits Afrikaans 

 awa ach was? ag, wat nou? 
 äwwl immer altyd 
 hää? wie bitte? ekskuus? 
 moinsch? meinst du? dink/meen jy so? 
 woisch? weisst du? weet jy dit/daarvan? 

 

4.1.2.9 Betekenisverskuiwing 

Heelwat betekenisafwykings kom voor ten opsigte van Hoogduits: 

• Fuss (voet): dit sluit in die voet tot by die bobeen; Rücken (rug) sluit ook die sitvlak (boude) 
in. 

• Stubenfliege (kombuisvlieg of kroegvlieg: gereelde besoeker) word ’n Mugg genoem, ’n 
steekmuggie is Schnôk: Schnake. Nie-stekende muggies is algemeen bekend as Schnake. 
Werkwoorde wat beweging aandui is soos volg: 

 

gânga  : gehen : loop – slegs vir verwisseling van plek 
laufen  : laufen : draf, hardloop, rondbeweeg 
springen : laufen : stap 
hopsen : hüpfen : huppel 
jucken  : springen : spring 
sauen  : schnelles Laufen : vinnig stap 
heben  : halten : hou 
lupfen  : heben : oplig/optel 

 

4.1.3 Dialekgroepe 

Die onderskeie Swabiese dialekgroepe kan kortliks genoem word. Die dialektegroep word in twee 

groeperinge verdeel, volgens elkeen se gebruik van gewees (gewesen). 

Die Gwä-groep 

Hierdie groep is die mees omvattende van die twee groepe: 

• Niederschwäbisch  : in die middeldeel van die Neckartal en aangrensende dele 

• Oberschwäbisch : in Württemberg, suid van die Donau-rivier, asook in die Bayrische  gebied, van 
Schwaben (die oorgang na die Gsi-groep. 

• Ostschwäbisch  in die gebied Ost-Württemberg en Bayrisch  in die omgewing van Donau-Ries 
(ongeveer tussen Ulm, Donauwörth, Ellwangen en Schwäbisch-Gmund; hier vorm Niederschwäbisch  
’n oorgang tot Oberschwäbisch ) 

• Rieser-Schwäbisch: ’n dialekvorm wat duidelik aanklank vind by Niederschwäbisch; dit verskil egter 
duidelik, en dit kan verduidelik word met die volgende voorbeeld: Die Rieser-sprekendes sê nie do 
hanna  vir da dort  (daarso) nie, maar do dranna.  

Die Gsi-groep  

Allgäuerisch is die dialek of streektaal in Oos-Allgäu, maar dit word ook gebruik in die aan-

grensende gebiede van die Tirool (Lechtal, Auβerfer) en dan nog in: Oberbayern (Lechrain), 

Niederalemannisches Allgäuerisch in die suidwestelike Allgäu – dit word ook gebruik in die 
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Oostenrykse Voralberg-gebied en in Duits-Switserland. Dit is egter verder ook in die Alemannische 

sogenaamde grootkonteks relevant. 

4.1.4 Streekseie uitdrukkings en volksbesit  

In Schwäbisch (soos waarskynlik in die meeste ander dialekte) kom daar ’n groot aantal skurwerige 

uitdrukkings voor wat na hartelus gebruik word om ’n bepaalde persoon deeglik sleg te sê34. Dit is nie 

omdat hulle ’n aggressiewe volksgroep is nie, maar juis omdat hulle streektaal dit self so uitstekend 

daartoe leen vir skimpe, grappe en so meer. Slegs enkeles (minder beskrywend) kan in die konteks 

van ’n navorsingsteks genoem word (Schwäbische Dialekte, 2005: 2-4): 

Dir schlage i d’Leif ab, daββββ de uff de Schdomba hoimquaddla muasch: Ek sal jou lyf 
morsaf slaan, sodat jy op jou stompies huis toe sal moet aansukkel. 
 

Hierdie lig-beledigende dreigement is deur Hermann Rehm in versvorm verewig (2006: 59): 

Dir Drecksack dur I d’Schaba raa, 
Und d’Laif, die schla dr boid wuuz aa,  
dass da, wenn d’es no vermascht, 
uf de Stompa graddla kascht. 

 

(Dit is weereens duidelik dat daar binne enige dialek soos hierbo, taamlike verskille kan voorkom.35) 

Wenn du so lang wärsch wie bleed, nô könsch dr Mond am Arsch lägga. As jy so lank 
was as wat jy onnosel is, was jou mond reg by jou sitvlak (Schwäbische Dialekte, 2005: 2-3). 
 

Die Swabe beskou en beskryf hulleself as: ”halt sparsam, auch mit Worten”.  

(Ons is maar spaarsamig, ook met woorde.) Entoesiastiese kommentaar is nie sonder meer vir hulle 

aanvaarbaar nie. Kommentaar na ’n aangename ete, byvoorbeeld: 

Nicht schlecht : Spitze : uitstekend (positief) 

Es geht : so-so : so-so  
 

Tongknopers is ook eie aan die Swabe, soos in die volgende voorbeeld:  

Der Bpabscht hats Spätzles Bsteck zschbät bschdeld. 

Die pous het die eetgerei vir die Spätzle te laat bestel. 
 

                                                      
34 Natuurlik kom dit voor dat die Swabe ook dikwels genoeg aan die ontvangkant is van grappe, beledigings of galgehumor. 
Hulle en die Badenser (bure, en vorm saam die deelstaat Baden-Württemberg) kruis gereeld swaarde, en alles begin met 
wynproduksie en eindig met die taal. ‘n Grap wat die Badenser met graagte vertel is: Die verskil tussen ‘n ongeluk en ‘n 
katastrofe is, dat wanneer ‘n skip met Schwaben aan boord sink, is dit ‘n ongeluk. Maar as die Schwaben kan swem, is dit ‘n 
katastrofe.  

Draakstekery met hierdie twee volksgroeperinge word goed raakgevat in ‘n vertelling oor die gehalte van albei streke se wyn. 
Die Württembergscher wyn is glo so sleg, dat wanneer iemand daarvan drink, vreet die suur daarin die persoon se maag vol 
gate. Al manier om hierdie toestand om te keer, is om die nog slegter en suurder wyn van die Badenser te drink: So ziehen die 
Löcher sich wieder zusammen, met ander woorde, dan trek die gate vanself weer toe. 
35 Tydens ‘n gesprek met ‘n gebore Swabiese dame (van Tübingen) het dit duidelik geword dat hulle die Schwaben van 
Stuttgart ook maar in groepe verdeel; dié wat in Suid- of Bo-Stuttgart woon (en praat) en die wat in Noord- of onder-Stuttgart 
woon (en praat). Die skeidingslyn is die steil afdraandepad, die bekende Weinsteige. Die sprekers van Noord-Stuttgart kan glo 
nie die meer ingewikkelde Swabies van Tübingen verstaan nie – glad nie.) 
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Iets wat nie moeilik vertaal nie, maar dan tog aan unieke karakter inboet, is soos volg: 

Hender Herrmanns Hannes Haus 
Hangat hondert Hemmad naus 
Hondert Hemmat hangat naus 
Hender Herrmanns Hannes Haus 

 

Agter Herrmann Hannes se huis 
hang honderd hemde buite 
honderd hemde hang buite 
agter Herrmann Hannes se huis (Schwäbische Züngenbrecher, 2005: 1-2). 

 

Schwäbisch kan met reg beskou word as een van die meer ingewikkelde Duitse dialekte. Soos in 

musiek, lê die kuns nie in die bemeestering van die note (woorde) nie, maar veel eerder in die 

oortuigende briljantheid by die uitvoering (praat/skryf) daarvan. 

In die voorwoord van ’n Swabiese handwoordeboek, skryf die redakteur bemoedigende woorde 

(Grundwortschätzle, 1999: 6): “Met ’n mate van geluk kan Nicht-Schwaben deur middel van die 

Grundwortschätzle ’n alledaagse gesprek tussen Schwaben so op ’n manier volg. Die beste is maar 

om eerder heeltemal tjoepstil te bly. Om aktief aan ’n gesprek deel te neem, vereis lewenslange 

oefening…” 

’n Aanvaarde eienaardigheid is die (negatiewe) sentiment wat die Schwabe teenoor die “Preuβen” het 

- hulle beskou almal wat in Duitsland noord van die Donau-rivier woon, as “Preuiβ”. Die gevoel van 

ongeneëndheid kom duidelik na vore in die bekende vertelling (Schwäbische Dialekte, 2005: 4): 

Friher wo im Allgai d’Wiehse noh grie wahret ond ma s’Wasser us die’Bächle noh saufe 
hot känne, hot amol en mah ebe aus so em Bächle saufe welle. Jetz hot halt grad en 
Bauer ooba am Bach sei Pschitfaβ laufe lasse. Do schreit er nab: “Kruzie, it saufe, isch 
giftig.” Da antwortet d’Mah : “Was haben Sie gesagt, guter Mann?” Drauf de Bauer: 
“Mit boide Händ saufe!” 

 

Vroeër toe die grasvelde in die Allgäu nog groen was, en ’n mens nog water uit die 
stroompies kon drink, wil ’n man eenkeer van die water drink. Op daardie oomblik laat ’n 
boer stroom-op ’n vat in die stroom uitloop. Toe hy die man sien, skree hy na onder: 
”Haai, moenie drink nie, dis giftig!” Waarop die man antwoord: “Wat het u gesê, 
Meneer?” Hierop antwoord die boer terug: “Drink met albei hande!” 

 

By die weergawe in Afrikaans gaan daar in hierdie geval heelwat trefkrag verlore omdat die boer 

Schwäbisch gepraat het en die vreemde man Hoogduits, dus ’n (ongeliefde) Pruis, en dit is juis 

daarom dat die boer die man aanmoedig om so vinnig moontlik sy dors te les. 

Daar bestaan verskeie webtuistes vir Schwabiese moedertaalsprekers of vir belangstellendes, uff 

Schwoba, hallt! Dit sluit in sogenaamde portale, konneksies, as voorbeeld: des.glaubsch.net! Dit is ’n 

gesels- en nuusruimte, een van vele. Hier word volkseie idees en kultuureie gevind, wat nie andersins 

vir die belangstellende buitestander toeganklik is nie. Goedbedoelde raad (7 goldene Regeln zur 
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schnellen Integration)36, wat daarop neerkom: met die uiterste geluk en toewyding aan alles 

Schwäbisch, kan iemand dalk na twintig of dertig jaar as geredelik Schwäbisch aanvaar word) en ook 

nuusbrokkies, soos die volgende en die Kanselier na wie verwys word, is Gerhard Schröder (Geggele, 

2003: 1): 

Aktue l le  Thema Aktue le  tema 
die wo ons uff de Nägel brenna van dringende belang   
 

Bsinnung uffs wesentliche Terugkeer tot die noodsaaklike 

Nach de ganze Affäre Na al die gedoentes  

ond Skandale en letschzta Zeit, en skandale van die afgelope tyd 

bsinnt sich d’Politik en  keer die politiek in  

Deitschland endlich Duitsland eindelaas 

wieder uffs wesenttliche  weer terug tot die tersaaklike: 

Hot dr Bundeskanzler gfärbte Het die Duitse Kanselier gekleurde 

Hoor? hare? 

4.2 Die Berlinische Dialek 

Oor die taalgebruik en taalaanwending van die stadstaal, Berlinisch, kan daar heelwat geskryf word. 

Verouderde woorde of uitdrukkings word vervang. Dit geskied deels deur verbeterde skoolopleiding, 

maar nogtans kom sommige uitdrukkings en woorde dikwels nog redelik wyd verspreid voor. Hier 

word slegs kortliks na enkele taalkundige aspekte van hierdie stadsdialek gekyk.  

4.2.1 Agtergrond 

Die stadtaal, Berlinisch is ’n dialek van Berlin-Brandenburgisch en dit word hoofsaaklik in Berlyn en 

die onmiddellike omgewing gepraat. Die Berlyners self verwys eerder daarna as Berlinerisch 

(Balinarüsch), maar dít is ook onderling omstrede.  

Die onderbou van Berlinisch is die Märkische Platt wat in die Brandenburgse omgewing en in die 

stad Berlyn self versprei het en tot in die 19e eeu gepraat is. Die ander tale en of gebeure wat 

Berlinisch beïnvloed het, is (Griefahn, 2005: 1-2): 

• Hoogduits  van feodale heersersdinastieë in die laat-Middeleeue 

• Sächsisch  en ander Duitse dialekte 

• die tale van naasliggende buurvolke  

• die groot invloed van die Franse Hugenote  wat in die 17e eeu ’n nuwe tuiste in Mark Brandenburg 
gevind het (hulle het nie nét die koskultuur beïnvloed nie – brachten nicht nur die feine Küche mit) 
(Milljöh – omgewing; Bulette – vleisbolletjie) 

• Jiddisch/Rotwelsch  (Äsche – as;  Draht – draad; Pulver – poeier; Moos – mos) 

                                                      

36 Die kuberruimte is nie bedoel as ‘n ruimte waar gedagtes en intellektuele eindom soos artikels bloot gekopieer kan word nie. 
Dit word met kopiereg beskerm: Älle Artikel auf derra Website sen vom Urheberrec ht her geschitzt ond dirfa net oifach 
kopiert werde.  
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• Nederlands  (pellen – afskil; polken – iets met jou vinger uitgrawe; spack – uitgedroog, besonder maer 
of dun ) 

• Slawies ( Pachulke – growwe persoon; Kaleika - grap) 

• Latyn (Animus – verstandelike;  Lokus – agterkant; Moneten – pitte, blare, kontant) 

• Berlyners self met voortdurende nuwe eieskeppings : Quadratlatschen – besonder groot voete; 
Quasselstrippe – kletskoord, telefoonkoord; quasseln – onophoudelik praat). 

 

Die inwoners van die stadsomgewing van Berlyn was die heel eerste (teen ongeveer 1500) om 

Ostniederdeutsch as skryftaal te gebruik. Op hierdie manier het die eerste dialek van Standaard-

Hoogduits ontstaan en dit het ’n duidelik waarneembare Middelduitse basis gehad met sterk onder-

tone van Niederdeutsch. Hierdie “nuwe” dialek het in die onlangse verlede neerslag gevind in die 

omgewing van die hoofstad – ’n streek wat tot dan Ostniederdeutsch gebruik het. 

Na die hereniging van Oos- en Wes-Duitsland in die laat 90er jare van die 20e eeu, is die omgangstaal 

onderwerp aan ’n sosiostrukturele oos-wes dinamika. Die inwoners van die westelike deel van Berlyn 

het sonder enige onderbreking hulle taaltradisie voorgesit. Die inwoners van die oostelike deel van 

Berlyn het hulle genoodsaak gevoel om eers ’n bepaalde Oos-Duitse identiteit uit te bou as bewys van 

hulle selfhandhawing. Taalkundige ondersoeke is gedoen om vas te stel tot watter mate sekere 

Berlynse woorde deur Oos- en Wes-Berlyners gebruik word. Die bevinding was dat die kennis van 

Berlinisch feitlik dieselfde in Oos- en Wes-Berlyn was (Regener, 2005: 1-2). 

Daar word genoem dat Berlinisch, wat van ’n niedersächsischer Mundart tot ’n Hoogduitse dialek 

ontwikkel het, by die sogenaamde koloniale dialekte gereken kan word. Hierdie koloniale Germaanse 

dialekte het ontwikkel deur die aanpassingsprosesse van verskeie Wes-Germaanse en ook soge-

naamde Suid-Germaanse tale wat nie suiwer Germaans was nie, maar Slawies of Balties.  

Voorbeelde hiervan is die Middelduitse dialekte Thüringisch-Meiββββnerisch, Schlesisch en verskeie 

dialekte van (Nieder-) Sächsisch (Plattdeutsch). Hieronder val Ostholsteinisch, Mecklenburgisch, 

Pommerisch, Märkisch en Niederpreuββββisch. Berlinisch het gevolglik vanuit ’n bodem van Mittel-

deutsch (insluitende Thüringisch-Meiβnerisch en Schlesisch) ontstaan (Kolonialdialekt,  

2005: 1). 

4.2.2  Taalkundige aspekte  

In hierdie afdeling sal daar enkele aspekte van die stadstaal, Berlinisch, uitgewys word, wat vir selfs 

’n ingeligte nie-Berlyner uiters moeilik opval. Die bedoeling is hoegenaamd nie om ’n verteen-

woordigende beskrywing en verduideliking aan te bied nie, maar om tog sekere aspekte wat eie aan 

Berlinisch is, bekend te stel. By talle navrae in Berlynse boekwinkels en aan kollegas, is telkens 

verduidelik dat daar tot tyd en wyl nie ’n gedrukte uitgawe van Berlinische grammatika of taalkunde 

is nie, gebruik gemaak kan word van internet-artikels van, onder andere, wikipedia. Vir die oor-

heersende deel van hierdie afdeling (4.2.2) is die publikasie van Dittmar en Schlobinski (Wandlungen 

einer Stadtsprache) gebruik (1988: 244-249), tensy anders vermeld. 
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4.2.2.1 Selfstandige naamwoorde 

Die genitief word herskryf deur die akkusatief en ’n voornaamwoord of deur die voorsetsel von, 

byvoorbeeld: den (Mann) sein Hund, of der Hund von den Mann (die hond van die man). Soos dit in 

die voorafgaande twee eeue die geval was, heers daar vandag nog ’n mate van onsekerheid oor die 

gebruik van datief en akkusatief. Dit kom egter voor dat die akkusatief in die plek van die datief 

gebruik word: jip dit den Mann (gee dit vir die man). Dit kom soms ook voor dat die lidwoord wat 

(moet) volg na die voorsetsels verval, veral auf (op), in, nach (na), statt (in plaas van), von (van) en zu 

(na). Voorbeelde is soos volg: 

• in Schule - in die skool 
• uf (auf) Klo - in die toilet 
• nach Kirche - kerk toe 

4.2.2.2 Byvoeglike naamwoorde 

Die byvoeglike naamwoord word in die nominatief en akkusatief na die bepaalde lidwoord sterk 

verbuig: die scheene Äppel (die mooi appels). 

4.2.2.3 Voornaamwoorde 

Dit is opvallend dat voornaamwoorde by die datief en die akkusatief afwykend gebruik word, veral 

by persoonlike voornaamwoorde soos mir/mich en dir/dich. Hierdie gebruik kom dikwels voor in 

Berlinisch en word baie duidelik geïllustreer in liedere en grappe: 

 Ick liebe dir, ick liebe dich 
 Wie’t richtig is, det weeβ ick nich 
 Un is mich ooch Pomade. 
 Ick lieb’ dir nich im dritten Fall, 
 Ick lieb’ dir nich im vierten Fall 
 Ick liebe dir uff jeden Fall. 
 

4.2.2.4 Werkwoorde 

Die deelteken (Umlaut) by werkwoorde word dikwels weggelaat: er stosst (hy stoot), of, det fangt an 

(dit begin). Enkele uitsonderings in die verlede tyd maak nog gebruik van die deelteken: 

er frägt: hy het gevra  
er fäst an: hy het geraak aan (iets) 

Sommige swak werkwoorde wat gebruik word met ’n sterk onvoltooide verlede tyd, Imperfekt, word 

soos volg gebruik: 

stecken: steek  
verstecken: wegsteek 
stechen: steek 
Bienen können stechen: bye kan steek. 

 

Sinne word soos volg gevorm: 

Det brauch er sich nich zu jefallen zu lassen: Hy hoef nie daarvan te hou nie (hy hoef hom dit 
nie te laat geval nie). 
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Die gebruik van tun: doen, is soos volg: 

Wat det kosten tut: wat kos dit? 

4.2.2.5 Voorsetsels 

Voorsetsels word gevolg deur ’n verbinding met selfstandige naamwoorde gewoonlik in die akkusa-

tief met ’n persoonlike voornaamwoord in die datief. Voorbeelde hiervan is: 

Mit die Bahn fahrn wa: ons reis per trein 
Ohne dir jeht’t nich: nie sonder jou nie / sonder jou gaan dit nie werk nie. 

Dit gebeur ook dikwels dat voorsetsels saam met ’n verbuigde datief en akkusatief voorkom, veral 

met persoonlike voornaamwoorde mir/mich, dir/dich. (Vergelyk weer die liedjie op die vorige 

bladsy.) 

In Niederdeutsch (’n dialek binne die Berlyn-omgewing) kom verouderde vorme soos die volgende 

voor: mi / mir/mich, di/dir/dich en mei, dei. 

4.2.2.6 Bywoorde 

Sommige bywoorde in Berlinisch word nog steeds in afwyking van die geskrewe taal gebruik: 

richtig: det haste richtig falsch jemacht (Jy het dit nou regtig verkeerd gedoen/ jy het nou 
goed drooggemaak)) 

Met dar, da (daar) en dazu (daarvoor) by samegestelde bywoorde word die vorme van 
mekaar geskei binne ’n sin: 

Da ha ick keen Zeit zu: Daar het ek geen tyd voor nie / Ek het glad nie tyd daarvoor nie. 
 

4.2.2.7 Ontkenning 

In ’n sin word die ontkenning meestal beklemtoon en versterk, herskryf of verdubbel:  

Keen Aas; darum keene Feindschaft nicht: Sonder kwaadwilligheid is daar ook nie 
vyandigheid nie.  

 

Die herhaling van woorde is gebruiklik: 

da bringen se een’ jebracht: (Bring het hulle een gebring – Dit kom slegs uitsonderlik in 
Afrikaans voor.) 
 

4.2.2.8 Taalkundige en kultuurkenmerke  

In Berlinisch kan die taalkundige en kultuurkenmerke as ’n eenheid beskou word, dus, nie los van 

mekaar nie. Weens die toevloei van verskeie bevolkingsgroepe het die dialek ’n magdom aan 

vreemde woorde (met hulle eie kultuurdinamika) opgeneem – woorde wat uit dialekte asook die 

stamtale afkomstig is en wat nie sonder meer in die res van die Duitse taalsfeer voorkom nie (afgesien 

van lokale beïnvloeding of assimilasie). Deur ’n sterk taalkundige vervorming en aanpassing is die 

herkoms van sulke woorde dikwels onherkenbaar. Die taalkundige elemente en die sintaksis wyk 

(gedeeltelik) duidelik waarneembaar af van die standaardtaal.  

By die volgende kenmerke sal slegs enkele voorbeelde gegee word. 
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4.2.2.8.1  Sinne 

Aanwysende voornaamwoorde 

In Berlinisch word daar toenemend van aanwysende voornaamwoorde gebruik gemaak in plaas van 

die persoonlike naamwoord: 

it  -  dit     it regnet  -  dit regnet  -  dit reent 

Bywoorde van plek in plaas van aanwysende naamwoorde: 

“hier” en “da” in plaas van “dieset” en “jennet” 

Dit word toenemend gebruikliker om in plaas van diesa, diese en dieset eerder der hier, die hier en 

dit hier te gebruik. Net so hoor ’n mens in toenemender mate der da, die da en dit da eerder as jena, 

jene en jenet: 

Gibst du mir jenes Buch? 
Jibste mir dit Buch da?  
Kan jy vir my daardie boek (aan)gee? 
(Dus, eerder: die boek daar) 

Weglating aan die begin van die sin  

Persoonlike voornaamwoorde, verwysende voornaamwoorde en da kan aan die begin van die sin 

wegval indien konteks duidelik is.Voorbeelde hiervan is: 

 Ick hab keene Ahnung  Hab keene Ahnung 
 Ek het geen idee nie  (Het) geen idee nie  

Dit ha’ik jewusst   Ha’ik  do’ jewusst  
 Ek het dit geweet   Het dit geweet 

Da warik schon   Warik schon 
 Ek was al daar   Was al daar 

 (Die Afrikaans is dikwels verkort en laat die ek  uit.) 

 

Verbindings soos woher - waarvandaan word meer dikwels in Berlinisch as in Hoogduits van 

mekaar geskei: 

Woher kommst du? Wo kommste her? 
Waarvandaan kom jy? Waar kom jy vandaan? 

Davon habe ich nichts Da ha’ ik nichts von 
Ek hou niks daarvan nie  Ek hou daar niks van nie 

4.2.2.8.2 Gendatief en Akkudatief 

Die datief en akkusatief verwissel ook in verbinding met werkwoorde: 

helf doch die Kleene:  help tog die kleintjie/kindjie 

laβ doch det Kind:  los tog die kind uit 



 

 64 

Die akkusatief en datief word beswaarlik onderskei en hierdie neiging het aanleiding gegee tot die 

benaming akkudatief. Die genitiefvorm word deurgaans vermy deur voorsetsels in die akkudatief37: 

dem sein Haus  : seines Hauses   : (hom) sy huis 

Meervoude word byna deurgaans gevorm deur ’n s aan die einde van ’n woord te voeg. 

Die verkleiningsvorm neem die uitgange –ken of –sken. 

Die verkleinwoord -chen (-tjie) word nog dikwels aangetref as -ken of as –eken, byvoorbeeld 

Männeken (mannetjie). ’n Laaste voorbeeld hiervan is, veral na k, is -sken (-kie):Stücksken (stukkie). 

Dubbelklanke verander na ’n lang enkelklank:  au  : oo   : Augen :  Oojen  : oë 

Dit lei dikwels tot verwarring vir die ongeoefende oor tot probleme, aangesien die verskil in uitspraak 

van Ohren (ore) : Oan, en Augen (oë) : Oojn, nie baie duidelik is (klink) nie. 

Berlinisch is meer bekend vir die kultuurelemente daarvan as vir die sogenaamde taalelemente. 

Hierdie dialek (Mundart) het ook die vermoë ontwikkel om in gegewe omstandighede kommentaar of 

aanmerkings met ’n droë humor te maak sonder om sterk of beledigende taal te gebruik. Heelwat lig-

beledigende aanmerkings word in die vorm van ’n vergelyking gemaak. Niemand word direk 

aangespreek nie en geen antwoord word ook verwag nie. Ook wanneer ’n woordewisseling tussen 

twee of meer persone ontstaan, klink dit in die dialek minder ernstig en meer gelate as in Hoogduits, 

die standaardtaal en ’n baie bekende (persoonlike) voorbeeld is:  

Ick jeb dir eens uff’n Deez, detsche durch de Rippen kiekst wie ’n Affe  durch’t Jitter. 
Ek sal jou só oor jou kop foeter, dat jy deur jou ribbes sal loer soos ’n aap deur tralies. 
 

4.2.2.9 Die stadstaal, Berlinisch 

Dittmar en Schlobinski (Wandlungen einer Stadtsprache) (1988: 41) verduidelik dat, wanneer ’n 

stadstaal as ’n enkeltaal vergelyk en ondersoek word, dit dan in hoofsaak handel om die klank, taal-

kundige en stilistiese variante van ’n enkeltaal. Hierdie variante is grotendeels die funksies van die 

stedelike, sosiale en kulturele struktuur daarvan. Vergelykbare stadstale word byvoorbeeld aangetref 

in Parys (Frankryk), Glasgow (Skotland), Napels (Italië) en Barcelona (Spanje). 

By die groetseremonie van “goeiedag”/“goeiemôre” (in skrille kontras met die bondige Schwäbische 

Grüβ Gott!) kan daar heelwat variasies opgemerk word, ’n soort spel waarby die persoon wat gegroet 

word, nie net die groet herhaal nie, maar ook probeer oortref: 

Goeiedag! 
Gut’n Tach! 
Ein recht schön gut’n Tach! 
Schön gut’n Tach! 
’n wunderschön gut’n Tach! 

’n Oordrywing van die groetvorm is gewoonlik ’n versoeking: 

                                                      
37 In ‘n bekende volksliedjie word daar gesing: das Fischlein soll kommen aufs König sein Tisch. 
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Goeiemôre! 
Mojn! 
Gut’n Morjn! 
Einen wunderschönen gut’n Morjn! 
Einen recht schönen wunderschönen, na Mensch, sach bloβ, du hast jut jeschlafen heut! 
 

4.3 Dialekgroepe 

Die oorspronklike dialek, Ostniederdeutsch, het met verloop van tyd heelwat met die dialekte van 

Ostmitteldeutsch vermeng sodat die Berlin-Brandenburgische dialek vandag tot ’n Ostmittel-

deutsche dialekgroep ontwikkel het wat uit vier verskillende dialekte bestaan. (Berlinisch, soos reeds 

genoem, word gepraat in die stad Berlyn en die omgewing (Berliner Umland): 

• Brandenburgisch (in Brandenburg-omgewing): Staaken-Potsdam-Brandenburg. Hierdie 
dialek word verder verdeel in Südbrandenburgisch, Mittelbrandenburgisch  en 
Nordbrandenburgisch 

• Neu-Altmärkisch (Sachsen-Anhalt-streek: Gentin –Tangermünde) 

• Neu-Mecklenburgisch (Brandenburg : Oranienburg-Neuruppin) 

• Eberswalder Kanaldeutsch (stadomgewing Barnim) 
 

4.3.1 Streekseie uitdrukkings en gesproke volksbesi t  

Der Berliner, sagt man, hat das Herz auf dem rechten Fleck und eine grosse Schnautze. Der 
Fremde steht der Schnoddrigkeit und dem Mutterwitz oft hilflos gegenüber. 

Daar word vertel dat die Berlyner ’n hart het wat op die regte plek sit en hy het dan boonop ook nog 

’n groot mond. ’n Vreemdeling staan dikwels hulpeloos uitgelewer aan die byna astrant-skerpsinnige 

dialek en die ingebore volkshumor (Griefahn, 2005: 1), (Duden 11, 1998: 445). 

Afgesien van inheemse uitdrukkings, is daar in Berlinisch woorde vir voorwerpe wat heelwat verskil 

van die standaardtaal (persoonlike gunstelinge): 

Buletten  plat frikkadel van maalvleis, soms met groente in 
Eierkuchen  ’n omelet, ook as pannekoek bekend 
Schrippe ’n wit broodjie (bolletjie) 

Sich de Beene in’n Booch stehen 
lange warten müssen 
lank moet staan en wag 
(Letterlik beteken dit: jou bene in jou maag instaan) 
 

der jeht ran wie Hektor anne Buletten 
deutlich ein Mädchen anmachen 
ernstig vlerk sleep by ’n meisie, of 
groβe Hunger haben 
baie honger wees 
 

Der hat’n schlimmen Finger am Fuss 
Eine Krankheit vortäuschen 
Hy is skoolsiek 
 

Ick find dir richte schnicke! 
Ich finde dich sehr hübsch! 
Jy lyk vir my pragtig! 
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Haste Muffensausen? 
Hast du Angst? 

 Is jy so ’n bietjie bang? 
 

Bonnies Ranch 
Karl Bonhoefer Nervenklinik in Berlin-Wittenau 
Karl Bonhoefer Senukliniek in Berlyn-Wittenau 
 

Fannkuch mit Beene 
klein, dicker Mensch 
kort, vet persoon 
 

G: Jibt et nich. Allet weitere könn’n Se unta J erfahren 
G: Dit bestaan nie. Enigiets (alles) verder kan u vind onder J. 

 

Hohl  
 kein Geld haben 
platsak wees 

 

jwd: janz weit drau ββββen 
ganz weit drauβen 
ver buitenkant 
 

Molle : Bier : bier 
Mollenfriedhof:  
Bierbauch : Bierpens 
Friedhof: begraafplaas 
(Letterlik: laaste rusplek van jou biertjies) 

Byname 

Dit kan met sekerheid gesê word dat die Berlyners gebore, legendariese meesters is wanneer dit kom 

by die gee van byname. Hiervoor is hulle lank reeds bekend, selfs buite hulle streektaalgebied. Enkele 

voorbeelde kan kortliks gegee word. Die indruk wat deur die byname geskep word, is beswaarlik 

neerhalend of afbrekend. Die byname (Spitznamen) is beskrywend, dikwels met lagwekkende eerlik-

heid, veral wanneer die voorwerpe, persone, plekke of geboue goed bekend is. 

Hohler Zahn:  die holtand   

die bouval/ruïne van die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche (Breitscheidplatz) (-plein) 

(Keiser Wilhelm Gedenkkerk) 

Lippenstift und Puderdose: Lipstiffie en poeierhouer 

die nuwe kerkgebou langs die Gedenkkerk en die bouval self 

Schwangere Auster: die Swanger Oester 

Kongressaal van die regering 

Suppenschüssel : die Sopskottel 

 granietkom in die Lustgarten 
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Eierwärmer:  Eiermussie 

Die nuwe glaskoepel van die Reichstag-gebou  

Alex : Alexanderplatz (-plein) 

Ku’damm : Kurfürstendamm (-straat) 

Leo:  Leopoldtsplatz 

O-strasse: Oranienstrasse (-straat) 

Theo: Theodor-Heuss-Platz 

(Berliner Spitznamen, 2005: 3-5) 

 

4.4 Vertalings 

4.4.1 Annotering 

Die teoretiese beginsels ten opsigte van die annotering van vertalings wat in hierdie hoofstuk 

voorkom, is algemeen geldend vir al die praktiese voorbeelde wat aangebied word. Daar gaan gevolg-

lik nie ’n vertaalteoretiese inleiding by elke afsonderlike gedig gegee word nie. 

Nord (1997:58) het vier hoofgroepe van vertaalprobleme uitgewys, naamlik pragmaties, inter-

kultureel, interlinguisties en teksspesifiek. Aangesien daar heelwat oorvleueling by die groepe 

voorkom, is dit nie altyd moontlik om ’n duidelike onderskeid tussen hulle te maak nie. Weens die 

besondere aard van hierdie tekste, sal nie al vier groepe van toepassing wees nie.  

Volgens Schäffner en Wiesemann (2001:38) kom interlinguistiese vertaalprobleme voor weens 

strukturele verskille in die woordeskat en sintaksis van die twee tale wat by die vertaling betrokke is, 

die taal waaruit vertaal word, die brontekstaal, en die taal waarin daar vertaal word, die doeltekstaal. 

In hierdie hoofstuk kom daar verskeie dialekte voor wat elk ’n eie mate van vertaalprobleme 

meebring. Teksspesifieke probleme het gewoonlik net te doen met probleme wat in die spesifieke teks 

voorkom, soos byvoorbeeld die titel van die teks(gedeelte) (ibid.:41). 

Die moontlikheid bestaan egter ook dat die persoonlike styl van ’n vertaler ’n teks skade kan aandoen. 

(Berman, 2001:293) verduidelik dat die vertaler ’n gedagtebeeld moet skep van die kultuur- en taal-

wêreld waarin die teks (hier die gedigte) afspeel. Veral in Kaapse Afrikaans kom woorde voor waar 

hulle nie verwag word nie, maar word woorde ook weggelaat. Dit kan soms toegeskryf word aan die 

styl van die digter, moontlik om spanning te verhoog of om ’n atmosfeer te beklemtoon. Hy waarsku 

ook dat vertalers versigtig moet wees om nie linguistiese strukture of patrone te vernietig nie. (loc 

cit.). 

Daar kan bepaalde gevoelswaardes of idiomatiese aspekte verlore gaan by die vertaling vanuit, 

byvoorbeeld ’n Duitse dialek na ’n Afrikaanse dialek. Die gevoelswaarde in die twee dialekte kan tot 

’n groot mate behoue bly, soos eensaamheid, vreugde of spanning. ’n Woordsensitiewe vertaler sal 

hiermee nie veel probleme hê nie. Probleme kan wel voorkom wanneer daar oor kultuurgrense heen 
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vertaal word.38 So kan ’n persoon in die noordelike halfrond ’n gereg eet wat aan ’n persoon in die 

suidelike halfrond onbekend en ook kultuurvreemd is, en andersom ook.  

’n Lastigheid wat terselfdertyd ook ’n baie groot uitdaging is, is gedigte of verhale met endryme. 

Daar word vervolgens voorbeelde gegee van sulke vertalings. Eerstens uit ’n Duitse dialek, 

Schwäbisch, in Afrikaans; tweedens, uit een dialek in ’n ander dialek, uit Eberswalder Kanaldeutsch 

in Kaapse Afrikaans; derdens uit ’n Duitse dialek, Berlinerisch in Afrikaans gegee. Dit is nie sonder 

meer maklik om die juiste kultuureie te vind, te vertaal en die endryme boonop in gedagte te hou nie. 

Soms is die gedwonge rym ’n uitweg. Kort gedigte en ’n kort kinderverhaal is as voorbeelde gekies. 

4.4.2 Schwäbisch 

Schwäbisch in Afrikaans  

Dit is nie altyd moontlik om woorde te vertaal nie. Daar moet verstaan word wat die boodskap is, en 

dit moet met soveel eerlikheid en deernis moontlik weergegee word. Die vertaler moet onomwonde 

verstaan wat die boodskap is en moet dit dan so akkuraat moontlik weergee in die doeltaal. Die 

verhouding tussen die brontaal en die doeltaal is in hierdie geval een van kommunikatiewe 

ekwivalensie en die vertaalbenadering wat deurgaans gebruik word, is die funksionalistiese 

benadering.39. (Die volgende voorbeeld is ’n gedig wat geneem is uit Schwabissimo: Gedichte von 

und über Schwaben: 6). Dit handel in hierdie gedig oor die moedertaal (dialek) en hulle veront-

waardiging wanneer hulle gesproke taal te na gekom word. Slegs die eerste twee verse en die refrein 

word aangedui: 

Mei Kend kommt von d’r Schual, und bläred Rotz ond Buzen 
Dr Lehrer hod’ra gsaid, was redest du für ein Stutzen. 
Ich kann dich nicht verstehen, rede Deutsch mit mir. 
Dein Dialek ist grausig, wir sind in Deutschland hier. 
 

I ruaf den Lehrer a, was er den eigentlich glaubt! 
Dass er meinem Kend die Muttersprache raubt. 
Wenn er hier unterrichtet, soll er doch schwäbisch lerna. 
ond wenn I nowas her, noch hauen nei en Pfanna. 
 

I schwätz schwäbisch solangs mir passd. 
wers id hera will fällt mir id zur Last 
Kandl firba und d’r Radio radra 
I schwätz schwäbisch, solanges ka. 
 

                                                      

38 Hier kan kortliks verwys word na Catford (2001: 141) se sogenaamde verskuiwings in vertalings, die sogenaamde 
vlakverskuiwings en kategorieverskuiwings; wat betref ’n vlakverskuiwing: a source language item at one linguistic level has 
a target language equivalent at a different level . Gevolglik kan die stelling gemaak word dat daar in beginsel nie 
gevoelswaarde as sodanig verlore gaan nie, maar dat die waarde slegs op ’n ander vlak lê.  
39 Die funksionalistiese vertaalbenadering, ook bekend as die Skóposbenadering, het dit ten doel om nie woord vir woord te 
vertaal nie, maar om die boodskap van die brontaal in die doeltaal oor te dra sodat dit vir die doeltaalleser teen sy kulturele 
agtergrond sinvol en oortuigend is. Hierdie vasgestelde benadering word gewoonlik uitvoerig in ’n vertaalopdrag beskryf. 
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Afrikaans 

My kind het snot’n trane van die skool gekom 
Die onderwyser’t gesê ons taal is dom! 
Die dialek wat jy praat, is bo my verstand 
Praat Duits met my, ons is in Duitsland! 
 

Ek bel die onderwyser, wie dink hy is hy 
Vat hy aan ons moedertaal, vat hy aan my! 
Wil hy hier skoolhou, moet hy Schwäbisch leer 
Nog enige nonsens, leer jý ’n les Meneer! 
 
Ek praat Schwäbisch vir so lank wat ek lewe 
Wie dit nie wil hoor nie, is vir my om’t ewe 
My sypaadjie’s gevee, ek luister radio en ontspan 
En ek praat Schwäbisch vir so lank ek kan. 

 

Annotering 

Slegs enkele voorbeelde sal verduidelik word, en nie die hele gedig nie. 

Leitmotiv  

Die onderwerp of motief waaroor die gedig handel, is die sentiment, trots en liefde van die dialek-

sprekers: hulle laat hulle taal nie beledig nie, hulle kinders hulle regte ontneem nie en hulle sal hulle 

dialek práát, al beteken dit ’n pynlike les vir die onderwyser. Bowendien sal die pa (die digter) sy taal 

praat – dit is sy saak, sy besluit, sy reg. 

Die derde versreël Ich kann dich nicht verstehen, sou vertaal kon word met Ek kan jou nie verstaan 

nie. Tog, met die aard van die Leitmotiv, hulle dialek, in gedagte, is besluit om eerder soos volg te 

vertaal: Die dialek wat jy praat. Die tweede helfte van die strofe bevat dan die onvermoë van die 

onderwyser, is bo my verstand, wat dus die woordgroep Ich kann dich nicht verstehen weergee. 

In hierdie volkseie gedig is die endryme weereens as die bepalende faktor gekies. Afgesien van 

beelde, gevoelswaarde en uitdrukkings wat by die vertaling voorkom, speel endryme ook ’n soms 

lastige rol – dit beïnvloed die woordkeuse van die res van die reël wat dan aan aanpassing onderwerp 

word, wat weer die taalkundige aspekte tussen die brontaal en die doeltaal raak. Met hierdie vertaling 

moes daar versigtig te werk gegaan word, selfs al het dit duidelik geblyk dat die digter nie komplekse, 

verskuilde betekenisse agter betekenisse ingebou het nie. Die atmosfeer is een van verontwaardigde 

reaksie omdat sy kind huilend van die skool kom omdat die onderwyser hulle dialek (vir hulle: 

moedertaal) beledig het. Dit wat die kind in die skool gepraat het, was ’n gebrabbel, iets wat nie sin 

uitmaak nie. Daarom is die ongelukkigheid vertaal met “dom”. En daardeur direk vir hulle ook ’n 

belediging, ’n vat in die (kulturele) gesig. Die voorspelbare verdere reaksie van die ouer gee ’n 

aanduiding van sy trots en liefde vir sy dialek (moedertaal). 
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Interlinguistiese vertaalprobleme 

Die endryme het nie  probleme gelewer nie. Die keuse van watter woorde moet rym, asook die 

karakter van die gevoelswaarde van elke woord moes behoue bly, al word daar ’n ander ekwivalent 

gebruik, het nogal heelwat dinkwerk tot gevolg gehad. 

In die eerste twee reels is besluit op kom en dom (ons taal klink dom). Die Schwäbische uitdrukking 

bläred Rotz und Buzen beteken doodgewoon snot en trane tjank in Afrikaans. Daar is besluit om nie 

huilend van die skool gekom te gebruik nie, maar eerder snot’trane van die skool gekom, om te rym 

met dom. Dit is belangrik dat die vervangingsryme almal in die konteks moet pas en in dieselfde 

register moet wees - deurgaans en sonder uitsondering. 

Met die vertaling van hierdie gedig is daar probeer om kommunikatiewe ekwivalensie na te streef. Dit 

gaan hier veel eerder om emosies en begrippe as om blote woorde. Afgesien van beelde, gevoels-

waarde en uitdrukkings wat voorkom tydens die vertaling van ’n dialek na ’n stamverwante 

selfstandige taal, Swäbisch na Afrikaans, speel endryme ook soms ’n lastige rol. 

gsaid : gesagt: gesê 
Kend : Kind: kind 
nowas : noch was: nog iets 
wers : wer es: wie dit 
id : nicht: nie 

 

Interkulturele probleme 

Kandl firba: ( letterlik) randsteen/sypaadjie vee 

Sypaadjie vee in Schwabenland word eintlik verbind met die skoonmaakritueel, die 
Kehrwoche. Daar is besluit om die veeproses kortliks te noem omdat dit ’n wesenlike deel 
van hulle kultuur is. 

d’r Radio radra: das Radio herunter holen/herunter tragen: die radio gaan haal /ondertoe 
bring. 

Die verontwaardige ouer gaan radio luister en ontspan, na alle waarskynlikheid ingeskakel op 
’n Schwäbische sender. 

wer’s id hera will: wer es nicht hören will: wie dit nie wil hoor nie 

Die ouer gaan hom nie steur aan diegene wat nie sy Schwäbisch wil hoor nie. Dit is nie sy 
probleem nie. 
 

Slotsom 

Vertalings uit Schwäbisch is nie uitermate moeilik nie, dit kan met ’n redelike mate van gemak 

gedoen word. So ’n stelling kan net gemaak word wanneer die kultuuromgewing, die volkseie, die 

manier waarop ’n voorwerp of gebeure beskryf word in die brontaal aan die vertaler bekend is. Dit is 

ook die geval met Berlinisch, wat in die volgende afdeling vertaal gaan word. In ’n geval waar die 

vertaler (persoonlik) ’n paar jaar tussen die dialeksprekers gewoon het, saam van openbare vervoer 

gebruik gemaak het, tussen hulle op die weeklikse mark rondbeweeg het en hulle radioprogramme en 

televisieprogramme gevolg het, kan ’n vertaler hom of haar verstout om die kommentaar of reaksie 

van Schwaben of Berliner te kan voorstel oor aangeleenthede wat vir hulle saak maak. 
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4.3.3 Berlinisch  

In hierdie afdeling sal daar ’n vertaling uit ’n Berlinische dialek en uit Berlinisch self aangebied word. 

Die rede vir die keuse is omdat die eerste rympie byna moeiteloos in Kaapse Afrikaans vertaal kon 

word, so-ook die kinderverhaal Rooikappie, hoewel die woordkeuse in die laaste geval ingewikkelder 

was om in Afrikaans te vertaal. Oorsigtelike annoterings is van beide vertalings gedoen, met die 

bedoeling om te verduidelik waarom die bepaalde woordkeuses gemaak is. 

Uit Eberswalder Kanaldeutsch in Kaapse Afrikaans 

Das Klopsgedicht (Dichter unbekannt)  Die Klopgedig  

Ick sitze da un’ esse Klops   Ek sit nog soe’ en iet my sop 
Uff eenma klopp’s Wô da annie die’ gaklop  
Ick kieke, staune, wundre mir: Ek check, sappraaisd,vawônned 
Uff eenma jeht se uff, die Tur      Gannie die’ self oep, issit badônned? 
Nanu! Denk ick. Ick denk nanu!           Hie’djy! dog ek. Ek wil nog roep,  
Jetz isse uff, erst warse zu?                  Ee’s wassit toe, en nou issit oep?  
Ick jehe raus un’ kieke:  Ek gan toe ma kyk wie issie gekke:        
Und wer steht draussen? Icke.              An wie’s anni bytenkant? Ekke. 

 

Annotering 

Die bepalende faktor by hierdie eenvoudige, maar baie bekende gedig, is die endryme. Hierdie ryme 

moes sonder twyfel behoue bly en aanpassing moes gebruik word ten einde die rym deurgaans te 

behou. 

Interlinguistiese vertaalprobleme 

Selfstandige naamwoorde 

Klops: klops, frikadelle 

Klops kan in Kaapse Afrikaans (en in Afrikaans self) verstaan word as maalvleisballetjies, gewone 
frikadelle, maar dit sou nie in die rympatroon inpas nie, en daar is afgewyk van hierdie gereg en sop 
gekies – dit rym dan sinvol met klop.  

Hier gaan die woordspel in die brontaal verlore, naamlik Klops wat die digter geëet het en klopp’s , 

wat die kloppery aan die deur beteken. Dit kon ongelukkig nie behoue bly nie. 

Bywoorde 

da: soe 

Soos in die Kaapse Afrikaans soe (so) word die da in die gedig nie met ’n voorwwerp of plek verbind 
nie. 

staune: sappraaisd  

Die Duitse (releksiewe) werkwoord staunen is ’n woord wat eintlik verstom of verbaas beteken, 
maar sappraaisd is aanvaarbaar in hierdie geval. 

Wundre mir: vawônned 

Ter wille van die rym is ek wonder vervang met vawônned en is die volgende reël se rymwoord 
gevolglik badônned want ’n deur gaan nie vanself oop nie, dit moet getoor wees, en badônned 
(bedonner) is die vanselfsprekende keuse. Dit beteken dat iets verkeerd is, verkeerd gegaan het, is die 
deur dalk befoeterd?  
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Nanu!: Hie’djy! 

Die uitroep van verbasing, Hie’djy! (hiert’ jy!) is baie gepas. 

Werkwoorde 

Ick kiek : Ek check 

Dit beteken, dophou, kyk, kyk na 

Werkwoorde in Kaapse Afrikaans is nie sonder meer verstaanbaar sonder ’n verklaring van die 

taalstruktuur daarvan nie, maar wanneer daar met bepaalde klankverskuiwings rekening gehou word, 

is dit baie toegankliker (kyk weer bespreking by 3.4.3.3): 

Afrikaans Kaapse Afrikaans 
eet iet 
klop/geklop gaklop 
kyk check (deurkyk) 
word wo’da (word daar) 
gaan gan 
is dit issit 
was dit wassit 
wie is die wie issie (soms wiessie) 

 

Und wer steht draussen? : An wie’s annie bytenkant? 

Die letterlike betekenis is En wie staan buite?, maar die vraag is anders geformuleer in Kaapse 

Afrikaans: An wie’s annie bytenkant?  

Berlinerisch in Afrikaans  

Rotkäppchen  auf Berlinerisch 

Es war mal ’ne kleene, süβe Joere, die mit ’ne rote Kappe rumlief. Wejen diese Kappe nannte 
se och jeda Rotkäppchen, wa. 

Eenmaal sachte ihre Mutta: “Rotkäppchen , deine Oma jeht’s nich’ jut. Du must zu ihr jehn 
und ihr wat zu futtern bring’, damits ihr wieda besser jeht. Pass aber uff, daste dia nich im 
Wald verlaufen tust und imma uff’m Wech bleibst, damit de keen Zoff mit’m Wolf kriegst!”     

So stiefelte die Kleene los und it kam, wie’d kommen musste. Sie traf den Wolf und 
Plappermaul det se war, erzählte sie ihm von ihre Groβmutter. Während se dann jegen den 
Rat von ihre Mutter noch ’n paar Blümchen pfluckte, lief der Wolf zur Grossmutta und hat’se 
jefressen. 

Als nun die Kleene beim Haus von ihre Jrossmutta ankam, sabbelte der Wolf mit ’ner hellen 
Stimme und machte der Kleenen vor, er ware ihre Jrossmutta. Uff die Frajen, welhalb se 
denn so jrosse Ojen haette und so ’n jrossen Mund, antwortete der Wolf immer clever und so 
kam die Kleene zur “Jrosmutta” und wurde von ihr jefressen. Nachdem er so ville jefressen 
hatte, schlief der Wolf ein und bejann wie blöd zu schnarchen. 

Det hoerte ’n Förster, der an die Hütte vorbeilief und jing rin um nachzusehen, watt los is. 
Da er die Jrossmutter nich sah, sondern den Wolf mit fetter, volljefressener Plautze, 
verpasste er ihm ’n Fangschuss und befreite die Jrossmutter un die Kleene, in dem er den 
Wolf ausweidete. 

“Find’ ick Diah hiea, Du alta Sünder”, sprach er, “ick hab’ Dir lange jesucht!” Als 
erfahr’na Jeejer wusste er sofort, dass die Jrossmutter nur in Bauch von’ Wolf sein konnte. 
So nahm er sein Messer, schlitzte den Bauch von’ Wolf uff und fand die Jrossmutter und det 
Rotkäppchen noch lebend in Wanst von det Untier. 
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Jrossmutta und die Kleene freuten sich wie blöde un die Kleene versprach ihre Jrossmutter 
nie, nie wieder von Wech abzuweichen und immer uff direktem Wech zu ihr zu jehen. 

Wenn’se nich jestorben sind, leben’se noch heute… 

Afrikaans 

Rooikappie in Afrikaans 

Eenkeer was daar ’n oulike kindjie wat die heeltyd met ’n rooi kappie rondgeloop het. Juis 
oor hierdie kappie noem almal haar Rooikappie, reg? 

Op ’n dag sê haar ma: “Rooikappie, jou ouma voel nie baie lekker nie. Jy moet na haar toe 
gaan en vir haar iets lekkers neem om te eet sodat sy weer beter kan voel. Wees versigtig 
dat jy nie in die bos verdwaal nie en loop asseblieftog ook net in die paadjie sodat jy nie 
moeilikheid met die wolf optel nie!” 

Die kleinding is op ’n drafstap daar weg en dit wat moes gebeur, gebeur toe. Sy loop die 
wolf raak, en babbelbek wat sy is, blaker sy die storie van haar ouma uit. Terwyl sy, al het 
haar ma haar gewaarsku, nog ’n paar blommetjies pluk, draf wolf na ouma se huisie en 
vreet haar op. 

Toe die kleinding by ouma se huis aankom, kweel wolf met ’n fyn stemmetjie en maak asof 
hy Rooikappie se ouma is. Op Rooikappie se vrae oor hoekom sy sulke groot ore en so ’n 
groot mond het, antwoord wolf ewe flaai. Daarom gaan staan die kindjie by “ouma” wat 
haar net daar opvreet. Nadat hy nou so baie gevreet het, raak wolf aan die slaap raak en 
begin oorverdowend snork. 

’n Houtkapper wat toe net verby die huisie stap, hoor die vreeslike lawaai en gaan by ouma 
se huisie in om te kyk wat makeer. Toe hy nie vir ouma sien nie, maar net vir wolf met ’n 
dik, volgevrete pens, maak hy hom net daar dood en trap hom ook sommer goed uit. 

“Dat ek jou nou hier moet vind, jou ou sondaar”, sê hy, “ek soek jou al lankal”. Omdat hy 
’n goeie jagter is, weet hy sommer dadelik dat ouma in wolf se maag is. Toe neem hy sy 
mes en sny wolf se maag oop. Hy sien toe dat ouma en Rooikappie nog lewend in die 
gedierte se binnegoed is. 

Ouma en die kindjie is toe buite hulleself van vreugde. Die kindjie belowe vir ouma dat sy 
nooit, nooit nie weer van die paadjie sal afdwaal nie en dat sy vir altyd met die reguit 
paadjie na haar toe sal stap. 

En as hulle nie dood is nie, leef hulle vandag nog... 
 

Annotering 

Keuse van die verhaal 

Die verhaal of sprokie van Rooikappie is wêreldwyd oorbekend. Om hierdie rede is dit as voorbeeld 

gekies om uit ’n Duitse brontaaldialek in Afrikaans as doeltaal te vertaal. Aangesien Berlinerisch ’n 

stads- en omgewingsdidalek is wat boonop ’n magdom aan vreemde woorde en uitdrukkings 

geassimileer het, is dit die mees geskikte dialek. 

Teksspesifieke vertaalprobleem 

By die vertaling uit Berlinisch is daar ’n gedeelte van ’n sin weggelaat omdat dit nie sin maak nie: 

und befreite die Jrossmutter und die Kleene. Volgens die Berlinische teksgedeelte het die jagter eers 

hierna sy mes geneem en wolf se maag oopgesny om die ouma te bevry en toe gesien dat Rooikappie 

ook in die wolf se maag is. 
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Interlinguistiese vertaalprobleme 

Selfstandige naamwoorde 

Jöre: kleinding 

Omdat ’n g nie in Berlinisch voorkom nie en met ’n j vervang word, was die verwysing van Göre 

(Jöre) na Gör (Jör) die algemene term – dit beteken min of meer ’n onnut (brat, in Engels). Daar is 

besluit om dit met kleinding te vertaal. 

wat zum futtern: iets lekkers om te eet 

Die kos wat vir die ouma geneem moes word, beteken in die brontaal, iets om te eet, eetgoed 

(füttern). Die opdrag om vir ouma kos te neem, futtern, is vertaal met iets lekkers om te eet. Dit pas 

beter in die konteks van die verhaal as kos of voedsel wat die ekwivalente van Futter (voer, kos) is. 

Jrossmutta/Oma 

Die gebruik van ouma was nie ’n probleem nie, al is die Berlinisch daarvoor afwisselend Oma of 

Jrossmutta. In Afrikaans is die gebruik van grootmoeder verouderd en onvanpas, terwyl die 

benamings oumie of oums ook nie in aanmerking geneem is nie. 

Zoff : moeilikheid 

Zoff met die wolf is vertaal met moeilikheid eerder as met probleme. Zoff is ’n voorbeeld van ’n 

vreemde, geassimileerde woord, hier uit Jiddish, wat in Duits ergernis beteken. 

Plappermaul: Hierdie woord het geen probleme gelewer nie en babbelbek is daarvoor gebruik.  

Förster: houtkapper 

Die regte betekenis is boswerker of bosboubeampte. Daar is egter in die verhaal van Rooikappie 

woorde wat onvervangbaar is soos ouma, wolf of houtkapper. Die benaming bosboubeampte is in 

hierdie kinderverhaal so onvanpas soos haar ma se ma vir ouma. 

Fangschuss: doodmaak 

In Duits beteken jemandem einen Fangschuβ verpassen letterlik om iemand  of iets van naby die 

finale doodskoot te gee. Daar is egter besluit om eerder doodmaak te gebruik, want `n geweerskoot 

pas nie in die konteks van die kinderverhaal nie. 

Sündner: sondaar 

Die nare wolf, ’n bedrewe ou skelm, is reeds in die moeilikheid weens vorige wreedaardige 

onbetaamlikhede. 

Wanst: binnegoed 

In die konteks van die verhaal pas binnegoed beter as ingewande, want laasgenoemde is meer 

formeel. 

Untier : gedierte 

Die woord beteken eerder ongedierte, maar die verkorte weergawe gedierte is gebruik, omdat dit in ’n 

kinderverhaal minder skrikwekkend klink. 
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Bywoorde 

wa: reg 

wa aan die einde van die eerste reël beteken in Hoogduits was, in Schwäbisch is dit gell en in 

Afrikaans is dit reg of reg so. 

clever: ewe flaai 

Dit is ’n woord wat deesdae algemeen in Duits gebruik word en dit beteken soos in Engels slim, 

eerder as intelligent. In hierdie konteks het die woord ’n ondertoon van oulik en uitgeslape en daarom 

is ewe flaai gekies.  

blöd: oorverdowend 

Die woord beteken in hierdie konteks verskriklik, soos ’n mal ding of oordrewe. Om dit sinvol te 

vertaal, is daar besluit op oorverdowend snork – dit is dan juis die lawaaierige gesnork wat die aandag 

van die houtkapper getrek het. 

Werkwoorde 

stiefelte los (losstiefelen): op ’n drafstap weg 

Die kleinding, Rooikappie, het graag na haar ouma toe gegaan, en haar vertrek kan eerder vertaal 

word met op ’ n drafstap daar weg as met byvoorbeeld marsjeer of met ’n haastige stappie. 

sabbelen: gekweel (kweel) 

Sabbelen beteken kwylend praat, of kwyl (soos speeksel wat uitloop). Gevolglik is sabbelte vertaal 

met gekweel. 

jefressen (fressen): opgevreet 

Ouma en Rooikappie is deur die wolf opgevreet. In der waarheid is hulle maar net heel ingesluk, want 

hulle was nog lewendig toe die houtkapper hulle bevry het. 

Woordgroep 

Wenn’ se nich jestorben sind, leben’se heute noch...: En as hulle nie dood is nie, leef hulle vandag 

nog... 

Die uitdrukking in die slotreël is ook in Hoogduits en in Afrikaans bekend. Die ou, gebruiklike 

uitdrukkings, vir ewig en altyd, of, tot in die lengte van dae is in die hedendaagse tydgees nie meer 

van pas nie. Gevolglik is die uitdrukking behou.  

(Die verwysing sluit moontlik nie die wolf in nie?) 

Die belangrikste interlinguistiese probleem is die tydsaanduiding. Die tydsaanduiding in die bronteks 

is in die verlede tyd (Imperfekt) en dié van die doelteks in die historiese presens. In Afrikaans lees ’n 

teks in die verlede tyd lomperig en word dit uit ’n stilistiese oorweging anders  as in die bronteks 

hanteer. 
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5. Vertalings van en tussen standaardtale en dialek te  
 

In hierdie hoofstuk sal verskeie vertalings aangebied word, uit Duits in Afrikaans (in rymvorm), uit 

Duits in Kaapse Afrikaans, uit Kaapse Afrikaans in Engels en Afrikaans. Die doel hiervan is om aan 

te toon dat gevoelswaaarde nie heeltemal verlore gaan nie, en dat beeldbegrippe soos byvoorbeeld die 

dapper muis en die hartseer atmosfeer van ’n eens trotse gebou wat afgebreek word, persoonlik 

gesien, tog oorgedra kan word. 

Daar is besluit om uit Hoogduits as brontaal in Afrikaans as doeltaal te vertaal, al is dialekte nie hier 

ter sprake nie. Die rede vir die besluit is eerstens die taalkundige hantering van ’n vertaling van ’n 

kinderverhaal in rymvorm – dit is nie dieselfde as byvoorbeeld Rooikappie (vorige hoofstuk 4.3.3) uit 

’n dialek nie. Tweedens, is dit, persoonlik beskou, tog interessant om in en uit die stamtale Duits en 

Afrikaans ook te vertaal, juis omdat Afrikaans, hoewel selfstandig, ’n lid van die Germaanse 

taalfamilie is. 

5.1 Uit Duits in Afrikaans : ’n Kinderverhaal in ry mvorm 

(Uit die Duitse vertaling deur M Osberghaus (Der Grüffelo) van die oorspronklike Engels deur Axel 

Scheffler en Julia Donaldson, The Gruffelo) 

Der  Grü f fe lo 
 

Die Maus spazierte im Wald umher, 
Der Fuchs sah sie kommen und freute sich sehr. 
“Hallo, kleine Maus, wohin geht die Reise? 
Bei mir im Bau gibt’s Götterspeise.” 
“Schrecklich nett von dir, Fuchs, doch ich sag leider nein, 
ich muss schon zu Mittag beim Grüffelo sein.” 
“Beim Grüffelo? Sag, was ist das für ein Tier?” 
“Den kennst du nicht? Dann beschreib ich ihn dir: 
 
Er hat schreckliche Hauer und schreckliche Klauen 
Und schrecklikche Zähne, um Tiere zu kauen.” 
 
Wo triffst du ihn denn?” 
“Gleich hier, bei dem Stein. 
Und Fuchsspieβ zu Mittag, das fände er fein.” 
“Fuchsspieβ? Nein danke!”, rief darauf der Fuchs. 
Er grüβte zum Abschied und flüchtete flugs. 
“Wie dumm von dem Fuchs! Er fürchtet sich so. 
Dabei gibt’s ihn doch gar nicht, den Grüffelo!” 
 
Die Maus ging weiter im Wald umher. 
Das sah eine Eule und freute sich sehr. 
“Wohin, kleine Maus? Komm, mach eine Rast. 
Ich lad dich zum Tee ein auf meinen Ast.” 
“Ein andermal wär ich darüber sehr froh, 
doch jetzt muss ich weiter zum Grüffelo.” 
“Zum Grüffelo? Sag, was ist das für ein Tier?” 
“Den kennst du nicht? Dann beschreib ich ihn dir: 
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Er hat knotige Knien, eine grässliche Tatze, 
Und vorn im Gesicht eine giftige Warze.” 
Wo triffst du ihn denn?” 
“Gleich hier unten am Fluss. 
Und er isst gerne Eule mit Zuckerguss.” 
 
“Gezuckerte Eule? Schuhu! Schuhu! 
Schnell weg”, rief die Eule. Fort war sie im Nu. 
Wie dumm von der Eule! Sie fürchtet sich so. 
Dabei gibt’s ihn doch gar nicht, den Gruffelo!” 
 
Die Maus ging weiter im Wald umher. 
Das sah eine Schlange und freute sich sehr. 
“Hallo, kleine Maus! Komm mit in mein Nest, 
wir feiern ein Schlangen-Mäuse-Fest.” 
“Wie lieb von dir, Schlange, ich danke dir schön,  
doch ich muss schon zur Feier beim Grüffelo gehn.” 
“Beim Grüffelo? Sag, was ist das für ein Tier?” 
“Den kennst du nicht? Dann beschreib ich ihn dir: 
 
Er hat feurige Augen, eine Zunge sooo lang 
Und Stacheln am Rücken, da wird’s einem bang.” 
 
“Wo triffst du ihn denn?” 
“Gleich hier unten am See. 
Und am liebsten verzehrt er Schlangenpüree.” 
“Schlangenpüree – oh, ich muss schnell nach Haus!” 
Damit glitt sie ins Holz. “Mach’s gut, kleine Maus!” 
Wie dumm von der Schlange! Sie fürchtet sich so. 
Dabei gibt’s ihn doch gar nicht, den Grüffel...oh! 
 
Wer ist dieses Wesen mit schrecklichen Klauen 
Und schrecklichen Zähnen, um Tiere zu kauen? 
Mit knotigen Knien, einer grässlichne Tatze 
Und vorn im Gesicht einen giftigen Warze, 
Mit feurigen Augen, eine Zunge sooo lang 
Und Stacheln am Rücken – da wird’s einem bang. 
 
“O Schreck, o Graus, ich fürcht mich so, 
es gibt ihn doch, den Grüffelo!” 
Der aber sprach: “Mein Lieblingsschmaus 
Ist Butterbrot mit kleiner Maus!” 
Da sprach die Maus: “Kann gar nicht sein, 
Ich bin gefürchtet waldaus, waldein. 
Geh hinter mir, dann zeig ich’s dir 
Alle Tiere im Wald haben Angst vor mir.” 
 
Der Grüffele musste schrecklich lachen, 
Dann sagte er: “Können wir machen.” 
Sie gingen eine Weile, da merkte er was: 
“Ich höre ein Zischen da vorne im Gras.” 
Die Maus sah die Schlange und sagte “hallo”, 
Doch die schaute nur auf den Grüffelo. 
“Oje, leb wohl, du kleine Maus!”, 
rief sie, dann nahm sie schnell Reiβaus. 
 
“Na”, sprach die Maus, “was sag ich dir?” 
“Erstaunlich”, sagte das Grüffeltier. 
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Eine Weile, dann hielte er wieder ein: 
“Mir war, als hörte ich jemand schrein.” 
“Bestimmt nur die Eule. Oh, Eule, hallo!” 
Doch die schaute nur auf den Grüffelo. 
“Leb wohl, kleine Maus!”, rief sie voller Hast 
und flog zurück auf ihren Ast. 
 
“Na”, sprach die Maus, “Was sag ich dir?” 
“Verblüffend”, sagte das Grüffeltier. 
“Eine Weile, dann blieb er wieder stehn. 
“Da vorne auf dem Pfad muss jemand gehn.” 
Die Maus sah den Fuchs und sie sagte “hallo”, 
Doch der schaute nur auf den Grüffeo. 
“Zu Hilfe!”, rief er. “Leb wohl, kleine Maus! 
Dann sprang er zurück in den Schutz seines Baus. 
 
“Tja”, sprach da das Mäuschen, “was sagte ich dir: 
Alle Tiere im Wald haben Angst vor mir. 
Und jetzt hab ich Hunger, mir knurrt schon der Magen. 
Grüffelogrütze konnt ich heut gut vertragen!” 
“Grüffelogrütze!” Der Grüffelo  
schaute das Mäuschen an und floh. 
 
Im Wald, da hörte man niemand mehr. 
Die Maus knackte Nüsse und freute sich sehr 

 
Grommiepo t   (Afrikaans) 
 
Diep in die woud stap ’n dapper klein muis 
Jakkals kom nader, hy hoor die geruis 
“Haai, kleine muis, jou oulike dier! 
By my is daar kos om fees mee te vier.” 
“Dis gaaf van jou jakkals”, sê die muis bedees 
Maar vanmiddag moet ek by Grommiepot wees.” 
“Grommiepot? Watter dier is hy dan nou?” 
“Haai, ken jy hom nie, dan vertel ek vir jou. 
 

Vreeslike lang slagtande, en kyk net daai groot klou 
En ’n nare klomp tande om diere te kan kou.” 
 

“En waar moet jy vir Grommiepot wag?” 
 

“Net hier by die klip, wag ek vir die ou. 
Gebraaide jakkalssosatie, dis waarvan hy hou.” 
“Jakkalssosatie!” Hy skrik so dat hy steun 
Sê haastig groete, en hol weg dat dit dreun. 
Dom, simpel jakkals, verniet is jy so bang 
Daar’s nie ’n Grommiepot wat vir jou gaan vang. 
 

Die muis stap verder, hy voel vrolik en vry 
Nare ou uil sien hom en raak toe baie bly 
“Waarheen stap jy, liewe kleine muis?  
Kom rus en drink tee by my, daar bo in my huis!” 
“Anderdag sal ek baie graag na jou toe wil kom, 
 Maar nou moet ek wikkel, of Grommiepot gaan brom.”  
“Grommiepot, watter dier is hy dan nou?” 
“Haai, ken jy hom nie, dan vertel ek vir jou.” 
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Sy knieë is sooo lelik, sy pote kan jou kneus 
En hy’t ’n vuilgroen moesie op die punt van sy neus!” 
 
“En waar moet jy dan vir Grommiepot wag?” 
 

“Hier by die water, in die middel van die kuil 
En hy eet baie lekker aan ’n stroopgesmeerde uil!” 
“’n Stroopgesmeerde uil!” Sy oë dop byna om 
Hy vlieg daar weg, van skrik verstom. 
Dom, simpel uil, verniet is jy so bang, 
Daar’s nie ’n Grommiepot wat vir jou gaan vang. 
 
Dieper deur die woud stap die muis, glad g’n bang 
“En is ek bly om hom te sien”, dink die skelm slang. 
“Hallo, kleine muis, kom saam na my gat, 
Daar’s kos om te eet, van alles en nog wat.” 
“Slangman, dis nou regtig baie gaaf van jou, 
Maar ek gaan by Grommiepot partytjie hou.” 
“Grommiepot? Watter dier is hy dan nou?” 
“Haai, ken jy hom nie, dan vertel ek vir jou. 
 

Sy oë skyn soos vuur, sy tong is lank en dik 
Op sy rug groei groot pers hake, dis om voor te skrik…” 
 

“En waar moet jy vir Grommiepot wag?” 
“Hier by die water waar die padda swem en skop. 
O, liewe land, hy eet so graag slangsop!” 
“Slangsop! Dis darem erg, ek moet nou gaan.” 
En bang slang seil daar weg dat die stof so staan. 
Dom, simpel slang, verniet is jy so bang. 
Daar’s nie ’n Grommiepot wat vir jou gaan vang. 
 

Hoe lyk dan hierdie dier met sy pote so breed 
Met sy aaklige groot tande om die diere te kan eet? 
Met sy lelike ou knieë en naels wat jy moet vrees 
En hy’t ’n vuilgroen moesie op die punt van sy neus! 
Met sy oë wat soos vuur skyn, sy tong lank en dik 
En op sy rug groei groot pers hake, dis om voor te skrik. 
 

“O donner, waar’s my Mamma, ek’s tog nou so bang! 
Hier kom hy regtig, en gaan hy my nou vang?” 
Toe sê hy vir die muis, ”My liewe klein dier, 
Muisvleis op ’n broodjie gee my baie plesier!” 
Sê muis vir Grommiepot, “Jammer, my groot ou, 
In hierdie woud vrees almal my, en voel glad niks vir jou!” 
 

Grommiepot het hard gelag, wat ’n nare geraas 
“Kom ons stap dan, muisman, jy’s mos nou die baas.” 
Die twee stap aan deur die woud en moeras 
“Wag”, sê die grote, “daar’s ’n slang in die gras.” 
Muis groet vir slang en wys hy’s glad nie bang. 
Ou slang, hy sluk en sluk, die grote gaan hom vang. 
“Sjoe, muis, nou’s jy die sterk een in  die woud.” 
En kort voor lank was slang se sleep-spore koud. 
 

“Aha!”, sê muis, “verstaan jy wat ek meen?” 
“Ja, o grote sterke”, en hy kyk om hom heen. 
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’n Klein entjie verder gaan staan hulle stil 
Dis amper asof iemand iewers sit en gil. 
”Ag nee wat”, sê die muis, “dis net die uil 
Hy klink maar altyd asof hy huil.” 
Uil gee net een kyk, groet haastig en verdwyn 
Hy’s bang vir die vuur wat uit Grommiepot skyn. 
 

“Aha!”, sê die muis, “verstaan jy jou probleem?” 
“M-m-m”, sê Grommiepot, en kyk om hom heen. 

 

’n Klein entjie verder bly hulle weer staan 
Daar’s iets in die pad waarop hulle gaan 
Muis groet vir jakkals, en groot is dié se skrik. 
Ná een kyk vir Grommiepot, duik hy weg dat hy hik. 
 

“En toe”, vra muis, “wat dink jy dan nou 
Vir wie’s die diere bang, vir my of vir jou?” 
Muis is al honger, hy weet wat gaan gebeur. 
“My gunstelingkos is Grommiepot-poeding, so heerlik gegeur.” 
“Oe, help my”, skree die grote, gee vir muis ’n skewe kyk en… 
Vlug vir sy lewe! 
 

Die woud is nou baie stil, niemand maak geraas 
Muis eet lekker neute, hy is nou die baas. 
 

Annotering 

Der Grüffelo: Grommiepot 

In die annotering van hierdie kinderverhaal in rymvorm sal slegs enkele woorde of woordgroepe 

verduidelik word, aangesien ’n volledige annotering nie in die bestek van hierdie studie sal pas nie. 

Die annoterings word byna almal onder die opskrif van Interlinguistiese vertaalprobleme gee, soos 

dit in die teks voorkom. Daar is gevolglik nie spesiale indelings gemaak vir name van diere, werk-

woorde, idiomatiese uitdrukkings en so meer nie. Hierdie annotering moet beskou word as kommen-

taar op die vertaling.  

Die vertaalmetode wat gevolg is, is die funksionele of Skopos-metode en die doel was om met die 

teikenlesers te kommunikeer en sodoende funksionalistiese ekwivalensie daar te stel. Sommige 

woorde en begrippe was moeiteloos om te vertaal (sien ook 2.2.4.5 waar Nord hierdie aspek baie 

beskrywend verduidelik). 

Keuse van die verhaal 

Die besondere verhaal is gekies omdat dit interessante storiestof is vir jong kinders in die ouder-

domsgroep vyf tot twaalf jaar vir voorlees en self lees, veral vir alle kinders wat van dierestories hou 

en ook omdat daar besondere taalgebruik voorkom van die slim en dapper muis. Boonop is die 

verhaal in rymvorm, wat alreeds ’n groot uitdaging en ook terselfdertyd aanloklik is.  

Teksspesifieke vertaalprobleme 

Slegs die titel van die verhaal, wat ook die naam van een van die hoofkarakters in die verhaal is, het 

enkele probleme gelewer. Albei titels is driesillabig omdat ritme ’n belangrike vereiste in ’n rymgedig 
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of –verhaal is. Die groot dier wat teenoor die klein maar wakker en geslepe muis te staan kom en hom 

deur en om die bos laat lei, het in hierdie teks die naam Grommiepot gekry. Die Engelse woord 

“gruff” beteken nors, stuurs, bars, grof, stroef (Pharos, 2005: 1031). Uit eie woordeskat is ’n persoon 

wat aan sommige van die genoemde eienskappe voldoen, bekend as ’n gromgat of ’n grompot. Omdat 

die hoofkarakter (die muis) in die verhaal die moeilike, wrede, skrikwekkende karakter as afskrik-

middel vir ander gevaarlike diere voorhou, is die naam Grommiepot gekies. Hy is ’n groot, vrees-

aanjaende dier maar die versagting is dat hy nie besonder wakker, oulik of intelligent is nie. Hierdie 

kenmerke van die muis en Grommiepot het beslis ’n invloed op die woordkeuse gehad.  

Die rymvorm van die verhaal is ook teksspesifiek, en gevolglik moes die endryme en ritme van die 

verhaal ten alle koste behoue bly. Daarom moes aanpassings in byna elke reël toegepas word en is 

daar soms selfs ander begrippe gebruik Dit was ook baie belangrik dat hierdie nuwe woorde in die 

konteks van die verhaal pas. 

Interlinguistiese vertaalprobleme 

Bei mir im Bau: by my blyplek 

Jakkals, soos al die ander diere in die verhaal, probeer vir muis na sy blyplek, Bau, lok sodat hy die 

muis daar kan opvreet. Dit was nie nodig om die blyplek van die jakkals te noem nie, aangesien by my 

dit reeds impliseer.  

Götterspeise: kos om fees mee te vier 

Die spyse van die gode is vervang met kos om fees mee te vier. Jakkals impliseer dat daar deftige en 

baie lekker kos is, met muisvleis in gedagte. Die term Göttterspeise beteken in Duits ook Engelspeise, 

maar die woorde het vandag tot ’n groot mate in onbruik verval – Wackelpudding word nog gehoor. 

Fuchsspieβ: jakkalssosatie 

Muis se bangmaaktegniek is om ’n gereg van elke dier as die gunstelingkos van Grommiepot te 

noem. Jakkalsvleis op ’n stokkie Fuchsspieβ beteken moeiteloos ’n jakkalssosatie. 

giftige Warze: vuilgroen moesie 

Die belangrikste verandering was om giftige met vuilgroen te vervang – in die illustrasies lyk die 

moesie vuil, groen en grillerig.’n Vuilgroen groeisel of seerplek dui reeds op ’n giftige, ontsteekte 

toestand. 

Eule mit Zuckerguss: stroopgesmeerde uil 

Wat die woordkeuse hier beïnvloed, is dat die uil met ’n soet suikerstroop die gunstelinggereg van 

Grommiepot is. Weens die ritme wat behoue moes bly, is stroopgesmeerde uil gekies. Dit is ook ’n 

korter en bondiger beskrywing van die smulkos. 



 

 82 

Schlange-Mäuse-Fest: daar’s kos om te eet, van alles en nog wat 

Die implikasie van die slang is dat daar baie kos is, genoeg vir ’n feesmaal. Gevolglik is die woord-

groep in Afrikaans geformuleer om dit te impliseer. Sclange-Mäuse-Fest kan in elk geval nie direk 

vertaal word nie, en daar is besluit om dit te omskryf. 

Butterbrot mit kleiner Maus : muisvleis op ’n broodjie 

Butterbrot  is ’n toebroodjie, of broodjie soos dit gemoedelik in Afrikaans bekend is. kleiner Maus, 

’n klein muisie, pas nie lekker nie, en daarom is dit vervang met muisvleis. 

Ein Zischen da vorne im Gras: daar’s ’n slang in die gras 

Die gesis, Zischen, in die gras kan net ’n slang wees. In Afrikaans neem die uitdrukking ’n 

idiomatiese betekenis aan: daar’s ’n slang in die gras, daar’s moeilikheid of ’n probleem daar voor. 

Reiβaus: kort voor lank was slang se sleepspore koud 

Die uitdrukking Reiβaus nehmen beteken om blitsvinnig pad te gee, rieme neer te lê of voet in die 

wind te slaan. In die konteks van die verhaal is besluit om die beeld van ’n slang se beweging te 

behou: slang se sleepspore;  kort voor lank beteken juis gou of vinnig. 

Grüffelogrütze: Grommiepotpoeding 

Grütze beteken ’n gereg meestal bekend as ’n kompot, dit kan ’n papsoort wees, of ook met 

vrugtesous. Grommiepot-pap of Grommiepot-kompot was net nie voorstelbaar nie, en is dit verander 

na Grommiepot-poeding. 

Können wir machen: kom ons stap dan, muisman 

Die Duitse uitdrukking kan eweseer beteken, dan maak ons so. In die konteks van die verhaal met die 

ritme wat behou moes bly en die woordkeuse wat steeds beedlryk en beskrywend moet wees, is 

eerder besluit op kom ons stap dan, muisman. 

5.2 Uit Duits in Kaapse Afrikaans (Gedeelte) 

Grommiepot 
 

Da diep inni bos loep he mys soe allienag 
Djakkals kô’ na’rer, hy’s lêkka naskierag 
“Hoessit, my pêl, ek smaak djou kwaai 
Kô’ lunch by my hys, o’s ga’ djol en lawaai. 
“Nei, sôrrie man, djakkals", piep mys askies 
Ma’ va’mirrag moe’ ek by Grommiepot wies”. 
“Grommiepot? Waffe’ die’ is hy da’ nou?” 
“Man, ken djy hommié, dan explain ek vi’ djou.” 

Annotering  

Algemeen 

Daar was alternatiewe moontlikhede om die eerste twee reëls te vertaal. Die eerste oorweging was: 

Diep innie bos loep he tawwe klein mys 
Djakkals kô na’rer, hy hoor die garys. 
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Om gevoelsredes is ’n alternatief gekies, hoewel dit afwyk van die oorspronklike woordwaarde, kom 

dit meer oortuigend oor in die Kaapse dialek. Hier word duidelik gevoel dat die muis alleen rondloop 

in die gevaarlike bos, maar al is hy klein, hy is glad nie bang of dom nie. 

Da diep innie bos loep he mys soe allienag 
Djakkals ko’ na’rer, hy’s lekka naskierag. 

 

Teksspesifieke vertaalprobleme 

Die enigste teksspesifieke vertaalprobleem was die titel, soos dit reeds in die voorafgaande vollengte 

gedig bespreek is. 

Interlinguistiese vertaalprobleme 

Woorde en woordgroepe 

woud: bos 

In Kaapse Afrikaans is die woord bos meer gebruiklik as woud. Bos impliseer hier nie bosagtige 

plantegroei nie, maar ook baie bome. Die woord woud word (op persoonlike navraag) verstaan as net 

’n klomp bome soos by Knysna. In die Standaardafrikaanse vertaling is woud vir kinders bekend uit 

die sprokiesgenre. Voorbeelde is Hansie en Grietjie of Sneeuwitjie, om net twee te noem. 

baie nuuskierig: lêkka naskierag  

Jakkals is baie nuuskierig oor die geruis en geritsel, dit klink na die pootjies van ’n moontlike 

maaltyd. 

Haai: hoessit 

Dit beteken letterlik hoe gaan dit met jou, hoe is dit met jou. 

kleine muis: my pêl 

Muis moet van die begin af verstaan dat jakkals dit net vriendelik en goed bedoel met hom. 

jou oulike dier: ek smaak djou kwaai  

In Kaapse Afrikaans beteken hierdie verklaring, ek hou baie van jou, jy is vir my baie oulik - kwaai is 

’n streeksweergawe van baie. 

Watter : Waffe’  

Jakkals wil weet watter soort dier Grommiepot is, wat vir ’n dier is hy dan of watter soort dier is hy 

dan. 

Werkwoorde 

By my is daar kos: kô lunch by my hys 

Die uitnodiging om by jakkals te gaan eet, word vooraf reeds beskryf as ’n plesierige gebeurtenis. 

om fees mee te vier: o’s ga’ jol en lawaai 

Daar gaan genoeg kos wees om te eet en vrolik te wees. 
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Dis gaaf van jou, jakkals: Nei, sôrrie man, djakkals. 

Die tipies verskonende woorde pas uitstekend in hierdie konteks. 

vertel: explain 

Muis moet verduidelik wie Grommiepot is. 

Samevattend 

Van die woorde en beelde van die Afrikaanse weergawe is verander, want die kultuuratmosfeer en 

taal van die Kaapse Afrikaans moet bydraend wees tot die atmosfeer van die gedig. Juis hier kan daar 

interkulturele probleme wees. 

 

5.3 Uit Kaapse Afrikaans in Engels en Duits 

Die probleem met die vertaling van gedigte uit Kaapse Afrikaans was nie die vertaling self, nie, maar 

die keuse wat as goeie voorbeeldmateriaal kan dien. Daar is besluit om nie verder as Adam Small en 

S V Petersen te soek nie. Daar sal, waar toepaslik, verduidelik word watter oorwegings by elke keuse 

gemaak is. Om die aanpassing tussen die verskillende tale duidelik te maak, word soms nie net ’n 

Engelse vertaling gegee nie, maar ook een in Duits. 

Hulle wat agterbly Those who stay behind 

Koffie. Swye. Droë brood.  Coffee. Silence. Dry bread. 
“Ons Pappie’s aan die tering dood.”  “Because of TB our Daddy’s dead”. 
En kleintjies abba kleintjies groot.  And small ones put the small to bed. 

 

Die Hinterbliebenen 

Kaffee. Schweigen. Trocknes Brot. 
“Wegen TB ist der Papi tot”. 
Und die Kleinen wachsen auf in Not. 

 S V Petersen: Die Kinders van Kain (10) 

Annotering 

Teksspesifieke vertaalprobleme 

Die gedig, die bronteks, is wel in Kaapse Afrikaans, maar slegs minimale verskille ten opsigte van 

Standaardafrikaans kom voor. 

Titel 

Hulle wat agterbly: Those who stay behind: Die Hinterbliebenen 

In hierdie kort teksgedeelte van die gedig was dit geensins moeilik om die Engelse ekwivalent en ook 

die Duitse ekwivalent van die titel te formuleer nie. 

Interlinguistiese vertaalprobleme 

Selfstandige naamwoorde en byvoeglike naamwoorde 
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Hierdie kort gedeelte bestaan uit enkele selfstandige naamwoorde: koffie, swye, droë brood, tering, 

kleintjies, pappie – almal se betekenis is verstaanbaar. Die woorde koffie, swye en droë brood het 

egter elk ’n dieper betekenis. 

Koffie en droë brood: Coffee en dry bread: Kaffee en trocknes Brot 

Droë brood (sonder enige smeer of vulsel) is ’n aanduiding van armoede in Afrikaans, Engels en in 

Duits.  

Swye: Silence: Schweigen 

Swye beteken beteken in hierdie konteks ’n verslae, woordelose stilte: die broodwinner en hoof van 

die gesin, ons pappie, het weens tering gesterf, ’n siekte wat maklik opgedoen kan word in ’n arm 

lewenswyse. Swye is die eerste vertaalprobleem in Engels. In Afrikaans soos in Duits beteken dit ’n 

woordelose stilte. Schweigen is die mees gepaste Duitse ekwivalent in hierdie konteks. In Engels kon 

daar egter nie ’n ekwivalent vir swye gevind word nie. Hier is daar ’n funksionele ekwivalent gevind, 

wordless silence. 

Kleintjies : small ones: die Kleinen 

Kleintjies  impliseer klein kinders wat nog versorging nodig het. Daar is sonder moeite Engelse en 

Duitse ekwivalente gevind. 

Werkwoord 

Pappie’s: Daddy’s: ist der Papi 

Daar is slegs twee werkwoorde in die vers en ’s is het geen probleem gelewer om te vertaal nie, die 

Engelse ekwivalent het dieselfde vorm as die Afrikaanse ’s, maar in Duits moes die woord voluit 

aangewend word, ist.  

abba: small ones put the small to bed: die Kleinen wachsen auf in Not 

Die alfawoord van die gedig, in die derde reël, is ’n moeilike probleemwoord, abba. Die Engelse 

ekwivalent van abba is ook om op die rug te dra, maar dit het nie die regte betekenislading in hierdie 

konteks nie. In hierdie gedig impliseer dit om die sorg van kleiner of jonger boeties of sussies oor te 

neem. Dit het ook die gevoelswaarde van swaarkry: daar is niemand tuis om na hulle om te sien nie. 

Daar is besluit om funksionele ekwivalente te gebruik: in Engels, put the small to bed en in Duits, 

wachsen auf in Not (letterlik met swaarkry grootword).  

Endryme 

Weens die volgehoue endrym moes daar aangepas word om die loodsware gevoel oor te dra. 

(Afrikaans: ood/oot; Engels: ead/ed; Duits: ot. Hoe verder die vertaling van die plaaslike kultuur 

verwyder word, hoe meer gevoelsverlies vind plaas. Breedweg beteken die vertalings nog dieselfde, 

maar die trefkrag en skryn van die woorde verdwyn. 
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5.4  Uit Kaapse Afrikaans in Engels  
En Toe? Then What? 
Wat van dié baleid? What about this policy?  
Wat van dié lô? What about this law? 
Well, ek wiet nie Well, I know not 
En dis ma swaar om te sê And it’s hard to tell  
As ek dink – Het Salomo When I recall – Has Solomon 
Nie oek vi daai twie wyfiekatte gasê nie: Not also said to those two vixen 
o.k., dê, fine then, here, 
hie’s vi djulle elkeen djulle stuk   a part for each of you 
separate but equal… separate but equal… 
en toe? then what? 

 (Adam Small: Sê Sjibolet (8) 

Annotering 

Teksspesifieke vertaalprobleme 

Titel 

En Toe?: Then What? 

Die titel het tot ’n mate probleme opgelewer. Direk vertaal, sou die Engelse ekwivalent wees: And 

Then? Daar is besluit om eerder Then what? te gebruik, al beteken dit eintlik Wat toe? 

Selfstandige naamwoorde 

Die selfstandige naamwoorde wat in die gedig voorkom, het elk ’n swaar betekenislading, maar dit 

was geensins problematies om gepaste Engelse ekwivalente te vind nie: baleid – policy; lô – law; 

wyfiekatte – vixen; stuk – piece.  

wyfiekatte: vixen 

Die twee vroue wat albei gestry en aanspraak op een baba gemaak het kan idiomaties eerder as two 

bitches vertaal word. In die gegewe konteks is two vixen meer gepas. 

Bywoorde 

swaar: hard 

Die enigste bywoord wat genoem kan word, is swaar. In hierdie konteks beteken dit moeilik, en is die 

Engelse woord hard gekies eerder as difficult. 

o.k. dê: fine then, here 

o.k. dê beteken ongeveer: nou maar goed dan, hier. o.k. pas ook nie in die Engelse vertaling nie, en is 

fine then, here eerder gebruik. 

Werkwoorde 

As ek dink: when I recall 

Die enkele moeiliker ekwivalente wat hier gevind moes word, is: as ek dink . Die digter bedoel 

moontlik wanneer hy daaraan terugdink of onthou. Die beste oplossing was om die ekwivalente vorm, 

when I recall, te gebruik 
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Krismiskaartjie Christmas Card  

Daa moet vrede wies Peace should prevail 
op élke plek,   wherever we dwell, 
so stuur ma die kaartjie so please send this card 
moerie sneeu with the picturesque snow 
al brand die son oek even though the sun burns down, 
lat dit vrek. as if from hell 

  (Adam Small: Sê Sjibolet (28) 

Annotering  

Teksspesifieke vertaalprobleme  

Titel 

Krismiskaartjie : Christmas Card 

In Kaapse Afrikaans word daar gepraat van Krismis  en nie Kersfees nie – Krismis is ’n vorm van die 

Engelse Christmas. 

Interlinguistiese vertaalprobleme 

Die vertaling van hierdie eenvoudige, maar gevoelsbelaaide sesreël-gedig het geen besondere 

vertaalprobleme gebied nie. Dit is egter nodig dat die brontaal, Kaapse Afrikaans , verduidelik word. 

Woorde en woordgroepe 

op élke plek: wherever we dwell   

plek is vertaal met wherever we dwell, omdat die eindwoord van die reël moes rym met hell, die 

laaste woord van die Engelse vertaling; place of everywhere sou nie in die konteks van die gedig 

inpas nie. 

moerie (met die): with the 

lat dit vrek : as if from hell 

Die son skyn geweldig warm (dit kan jou doodsteek as dit jou alleen kry), vandaar die lat dit vrek . 

from hell beteken iets ewe boosaardigs as die Afrikaanse ekwivalent. lat beteken in Afrikaans: sodat. 

hell is doelbewus gekies omdat dit moes rym met dwell (in die tweede reël).  

Werkwoorde 

Daar is nie dramatiese ondertone met die werkwoorde ondervind nie. 

wies: wees 

In die laaste twee reël is burns na die laaste reël skuif sodat die konteks nie versteur word ter wille 

van rym nie. 
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5.5 Uit Kaapse Afrikaans in Engels en Afrikaans  

Hier sal vervolgens ’n gedig uit Kaapse Afrikaans na Engels en ook Afrikaans aangebied word. Die 

annotering word na die vertalings gegee. 

Proud ou Gabou Proud old Building 

proud ou gabou proud old building 
pathetic pêllie forlorn fellow 
stil ou silent one 
djy fancy djy staan nog you still regard yourself as 
one-way hanging in there 
djy fancy nog: one day, one day? You still dream: one day, one day 
'Is wishful thinking daai That’s wishfull thinking 
proud ou gabou proud old building 
pathetic pêllie forlorn fellow 
quiet ou quiet one  
djy word gedemolish   you’re being demolished 
Sê ek vi djou!   That’s for sure! 
Wat was djy? What have you been? 
’n Cash-store? A Cash-store? 
’n Kerk? Ma daai was once  A church? That, my fellow. 
 upon a time, pêllie, was once upon a time 
once upon a time… a long time ago… 
Nou wiet ek nie exactly wát is onse crime I really don’t know what we’re guilty of  
ma ek en djy but the two of us, are supposed 
is suppose’ om te wiet crime doesn’t pay! to know that crime doesn’t pay! 
So pêllie, So, my fellow, 
dis geskryf en gesign en dis ’n must it’s written, signed and a must 
djy sil vanish hieso in ’n cloud of dust! that you’ll vanish from here in a cloud of dust! 
Hoor djy die pêrepote vannie bulldozers?  Do you hear the thundering hoofs of bulldozers? 
Ek sil djou mis… I shall miss you… 
Nou sak jou kop Your head is hanging  
Nou briek djou hart Your heart is crumbling 
Kô lat ons hyl dan, ma nie te hard nie So let us then cry, but not too loud 
oor mense wat mal is, pêllie, For people gone crazy, my fellow, 
soes djy val… as you are collapsing… 
ja, mál, pêllie crazy for sure, my friend 

 (Adam Small: Oos Wes Tuis Bes Distrik Ses) 
 
Proud ou Gabou Trotse ou Gebou  
proud ou gabou trotse ou gebou 
pathetic pêllie verstote vriend 
stil ou stil ou 
djy fancy djy staan nog jy reken jy hou nog uit 
one-way so op ’n manier 
djy fancy nog: one day, one day? jy reken nog: eendag, eendag?  
‘Is wishful thinking daai Maar dis alles net wensdenkery 
proud ou gabou trotse ou gebou 
pathetic pêllie verstote vriend 
quiet ou stil ou 
djy word gedemolish sê ek vir djou! Jy gaan afgebreek word, glo vir my! 
Wat was djy? Wat was jy eers? 
‘n Cash-store? ’n Kontantwinkel? 
’n Kerk. Ma daai was once upon a time pêlli ’n Kerk? Dit was lank gelede, vriend 
once upon a time… lank, lank gelede… 
Nou wiet ek nie exactly wát is onse crime Ek ‘t geen idee van ons misdaad nie 
Ma ek en djy Maar ek en jy 
Is suppose’ om te wiet crime doesn’t pay! behoort te weet, misdaad deug nie 
So pêllie, dus, ou vriend, 
Dis geskryf en gesign en dis ‘n must dis geskryf en geteken, hier in die stof 
Djy sil vanish hieso in ‘n cloud of dust! Eindig vandag jou laaste skof! 
Hoor djy die pêrepote vannie bulldozers? Hoor jy die dreunende hoewe van die 
 stootskrapers? 
Ek sil djou mis… Ek sal jou mis… 
Nou sak djou kop  Nou sak jou kop 
Nou briek djou hart Nou verbrokkel jou hart 
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Kô lat ons hyl dan, ma nie te hard nie Laat ons dan huil, maar nie te hard nie 
Oor mense wat mal is, pêllie, oor mense wat gek is, ou vriend, 
Soes djy val… terwyl jy ineenstort 
Dja mál, pêllie gek ja, verseker, ou vriend 

 

Annotering 

Met die eerste oogopslag lyk dit asof die gedig byna woord vir woord vertaal kan word, met net hier 

en daar ’n mate van aanpassing. Die betekenislading van elke woord is egter besonder hoog. Die 

annotering geld vir al drie gedigte en gaan nie apart bespreek word nie. 

Motivering vir die keuse van die spesisfieke gedig 

Proud ou Gabou is gekies om as ’n voorbeeld te dien van ’n dialek wat uit twee hooftale voed en op 

’n eie, kultuur-unieke wyse die Afrikaanse woorde verengels en die Engelse woorde verafrikaans. Dit 

is juis hierdie eienskap wat aan die dialek, Kaapse Afrikaans, ’n soepelheid verleen wat dan ook die 

sprekers se kultuuromgewing en hulle emosies en waarneming van die vooruitgang deur vernietiging 

(die gebou word gesloop om plek te maak vir iets beters). 

Tekssspesifieke Vertaalprobleme 

Titel 

Die titel het geen probleme veroorsaak nie, aangesien dit gedeeltelik in Afrikaans en Engels is. Slegs 

die spelwyse van die Kaapse Afrikaans kan vir ’n ongeoefende oor vreemd opval: gabou wat in 

Afrikaans gebou is. 

Interlinguistiese vertaalprobleme 

Selfstandige naamwoorde en byvoeglike naamwoorde  

Die hoë frekwensie van Engelse woorde maak die vertaling gedeeltelik makliker, maar beslis ook 

moeiliker. Dit is soms moeilik om die selfstandige naamwoorde en byvoeglike naamwoorde te skei en 

afsonderlik te bespreek – daarom sal dit onder een opskrif bespreek word. 

pathetic pêllie forlorn fellow : verstote vriend 

pathetic pêllie het ’n mate van probleme gelewer. Die woord pathetic kan maklik met jammerlik 

vertaal word, maar dan moet alliterasie ingeboet word - dit is duidelik dat die digter die alliterasie so 

beplan het. Al uitweg was om die ekwivalent forlorn fellow te gebruik, en so die alliterasie te behou 

in hierdie vertaling pp, ff en vv.’n Moeilike keuse het verder by pêllie ter sprake gekom. ’n Pal is ’n 

vriend, en ’n pêllie is ’n gemoedeliker weergawe van ’n gawe vriend. Nogtans is daar besluit dat 

forlorn fellow ’n beter keuse sal wees; juis omdat die ou gebou skynbaar reeds lank leeg en in onbruik 

staan. Die beste keuse vir die Afrikaanse ekwivalent is verstote vriend wat ook by die alliterasie-

patroon inpas. Die standplaas word benodig vir iets beters, dus beskryf die verstote iets of iemand 

(die gebou wat die digter verpersoonlik) wat nie meer nodig of nuttig is nie en vervang gaan word. 
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stil ou: quiet one: stil ou 

Dit wat nie nuttig is nie, byvoorbeeld ook ou, verlate geboue, het geen gebruikswaarde (of selfrespek) 

meer nie. Gevolglik is stil ou, vir ’n gepersonifiseerde gebou wat leeg en onbenut staan. quiet one 

was die aangewese ekwivalent in Engels en stil ou in Afrikaans. 

ma ek en djy: But the two of us: Maar ek en jy 

ma is die Kaapse Afrikaans vir maar in Afrikaans wat in Engels but is. 

djy fancy djy staan nog one-way: you still regard yourself as hanging in there: jy reken jy hou nog 

uit so op ’n manier. 

Wát is onse crime: what we’re guilty of: van ons misdaad 

Die besondere konteks waarin onse crime voorkom in die oorspronklike bewoording, bemoeilik die 

woordkeuse in Engels en in Afrikaans. Gevolglik is daar besluit om what we’re guilty of vir die 

Engelse teks en van ons misdaad vir die Afrikaanse teks. crime en misdaad is goeie ekwivalente, 

terwyl what we’re guilty of funksionele ekwivalensie is. 

pêrepote vannie bulldozers: thundering hoofs of bulldozers: dreunende hoewe van die stootskrapers 

Die vernietigingstroepe is in aantog en die digter vergelyk die gedreun van die aankomende stoot-

skrapers wat die gebou gaan platstoot met ’n berede aanvalsmag. Die beeld van die perde moet 

daaarom ook in die Engelse en Afrikaanse teks voorkom, thundering hoofs en dreunende hoewe. Dit 

is ’n gekompliseerde metafoor, omdat die stootskrapers met rolkettings beweeg; perdepote kom nie 

ter sprake nie, behalwe vir die belangrike klanksimbool: stootskrapers se wiele maak ’n groot lawaai 

en die geluid word al van ver gehoor wanneer hulle aankom.  

Oor mense wat mal is: For people gone crazy: oor mense wat gek is 

 Die Kaapse uitdrukking het moontlik meer as een betekenis, afhangende van wat die digter met oor 

bedoel. Die ekwivalent wat die veiligste in hierdie konteks pas, is For in plaas van About, wat beslis 

nie gepas sou wees nie. Oor kan egter ook omdat beteken – dus is ’n dubbele interpretasie moontlik. 

ja mál: crazy for sure: gek ja, verseker 

ja, mál in die laaste reël kon nie met Yes, crazy, vertaal word nie. Dit sou nie in die konteks inpas nie, 

en daar is besluit om crazy, for sure te gebruik vir die Engelse ekwivalent en gek ja, verseker vir die 

Afrikaanse ekwivalent. 

Werkwoorde 

djy word gedemolish: Demolition is your destiny: Jy gaan afgebreek word 

Die eens trotse gebou gaan met die aarde gelyk gemaak word, die digter kondig dit soos ’n oordeel 

oor die jammerlike gebou aan. 

Is suppose’ om te wiet: are supposed to know: behoort te weet 

suppose’ beteken in hierdie konteks behoort of veronderstel. Die korrekte Engelse ekwivalent is 

supposed. 
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wiet beteken to know in Engels en in Afrikaans is dit weet 

briek : is crumbling: verbrokkel 

Daar is besluit om briek jou hart  te vertaal met your heart is crumbling, en nie met your heart is 

breaking nie. Die Afrikaanse ekwivalent wat gekies is, is nou verbrokkel jou hart en nie nou breek 

jou hart nie. Dit is gedoen om verband te hou met die verbrokkeling van die gebou wat afgebreek 

word. 

soes djy val: as you are collapsing: terwyl jy ineenstort 

 val in hierdie konteks beteken omval, nie meer regop nie. collapsing is as die Engelse ekwivalent 

gekies eerder as falling en ineenstort wat ’n goeie ekwivalent van collapsing is. 

Weens die verstrengeldheid van die Kaapse Afrikaans, Engels en Afrikaans, was dit aanvanklik nie ’n 

probleem om vertaalekwivalente vir die woorde van die oorspronklike teks te vind nie. Die dinkwerk 

het egter ’n ander intensiteit aangeneem om die gevoelswaarde van die oorspronklike gedig te iden-

tifiseer en in gepaste ekwivalente oor te dra na die bepaalde doelteks. Die bewuste of onbewuste 

alliterasie moes ook behou word en die ekwivalente moes dus met noukeurigheid gesoek en gevind 

word. 

Die doel van die vertaling na die twee hooftale is om in elke vertaling die impak of uitwerking van 

die boodskap met dieselfde trefkrag aan die doeltaalleser teen sy of haar bepaalde kultuuragtergrond 

oor te dra. 
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6. Slotopmerking 
 

Soos dit in die voorafgaande studie aangedui en verduidelik is, is ’n noukeurige kennis van die ver-

skillende aspekte van vertaalteorie, vertaalteoretiese benaderings en ook die wisselwerking tussen die 

skrywer, die vertaler en die ontvanger van die vertaalde teks nodig wanneer suksesvolle vertaling ter 

sprake kom. 

Die verskille in kultuurkenmerke van die brontaal en die doeltaal kan in verwante tale (soos in die 

Germaanse taalfamilie) groter of kleiner wees, maar nie noodwendig onbekend nie. By die vertaling 

of kommunikasie van kultuurkenmerke moet die boodskap wat in ’n gegewe kultuur gevorm of 

verwoord is, oorgedra word na die doelkultuur van die ontvanger of doelteksleser. Hierdie doel-

teksleser moet die boodskap teen sy of haar besondere agtergrond verstaan en dit moet dieselfde 

trefkrag of impak hê wat die bronteks op die brontaallesers gehad het. 

Van die belangrikste aspekte wat die sukses en aanvaarbaarheid van die vertaalde boodskap kan 

beïnvloed, is die kennis, vermoë en vaardigheid van die vertaler, die kulturele afstand tussen die twee 

betrokke kulture asook die vermoë van die doeltaalleser. Dit is vanselfsprekend dat die vertaler goed 

moet weet wat die boodskap van die skrywer in die bronteks is. 

Wanneer vertaling uit en in dialekte ter sprake is, neem die vertaalproses ’n dieper dimensie aan. Die 

vertaler benodig in so ’n geval nie net ’n deeglike kennis van die hooftaal en die kultuuromgewing 

daarvan nie, maar ook van die dialek en die sprekers en kultuuromgewiwng daarvan. Die dialek, 

Kaapse Afrikaans, het persoonlik gesien, nie besondere eise gestel by die vertaling daarvan nie, aan-

gesien kennis daarvan en blootstelling daaraan, kennis van die kultuuromgewing, asook interaksie 

met die sprekers daarvan, oor baie jare heen opgedoen is. Dit is ook die geval met die twee Duitse 

dialekte, naamlik Schwäbisch en Berlinisch. Die blote kennis van hierdie dialekte en hulle hooftaal 

Hoogduits (Hochdeutsch) is egter nie voldoende vir die sinvolle en lewensgetroue oordrag van 

kulturele elemente en atmosfeer nie. Persoonlike belangstelling is nodig, die atmosfeer moet duidelik 

aangevoel word. Slegs dan kan die volkseie met geloofwaardigheid, deeglikheid, getrouheid en 

deernis vertaal word. 

Die vereistes wat aan die vertaler gestel word, kan hoegenaamd nie onderskat word nie, veral nie deur 

die vertaler self nie. By die vertaling in en uit dialekte, wanneer dit handel om kinderverhale, sprokies 

of volkseie kultuurtrots, moet die liefde wat sprekers vir hulle volkseie het, gerespekteer word. Die 

laasgenoemde aspek spreek die kreatiwiteit van vertalers aan, naamlik tot watter mate daar woord-

skeppend gewerk moet word, veral wanneer idiomatiese taalgebruik ter sprake kom.  

Nogtans moet die vertaler die doel en funksie van die vertaalproduk binne die doelkultuur in 

berekening bring wanneer hy of sy besluit hoeveel vryheid geneem kan word. Hier bied die funk-

sionalistiese benadering tot vertaling die nodige riglyne en vorm dit die sluitsteen wanneer die 

probleme en veelvoud van die volkseie van dialekte ondersoek en vertaal moet word. 
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Enkele aspekte voortvloeiend uit die voorafgaande navorsing wat persoonlik gesien, verder ondersoek 

kan word, is soos volg: 

Eerstens, tot watter mate is daar klank- en betekenisveranderinge tussen ’n stamtaal en die dialekte 

daarvan asook tussen hierdie stamtaal en dialekte en naasliggende stamtale en hulle dialekte. Met 

ander woorde, hoe beïnvloed sulke geografiese naasliggendheid spreekvorme wedersyds? As voor-

beeld kan hier genoem word dat (uit die vertalings van Die kleine prinsie in Bylae C) die Plattdüütsch 

vir klein, is lüte wat sterk herinner aan die Engelse little wat op sigself heeltemal verskil van die 

Hoogduitse en, onder andere, Schwäbische kleiner. 

Dit word aanbeveel om te begin met ’n voorbeeld wat oorbekend is, en ’n goeie keuse is moontlik die 

gebed Ons Vader. 

Enige ander bekende teks kan uiteraard gebruik word. Dit moet nie verwar word met Bylae C waar 

Hoogduits, Duitse dialekte en Afrikaans as voorbeelde gebruik is nie. In hierdie bepaalde bylae word 

slegs aangedui hoe verskillende dialekte van die stamtaal en van mekaar verskil. 

Tweedens, is ’n belangrike aspek waarop ook gefokus kan word, die verskille of ooreenkomste in die 

idiomatiese taalgebruik en die verskillende gebruike van beeldspraak, of hoe die volkseie uitdruk-

kings in die onderskeie dialekte van mekaar verskil. 

Die stamtaal wat in die voorbeeld gebruik gaan word, is Duits, met selfstandige tale wat daaruit ont-

wikkel het, naamlik Nederlands, Afrikaans, Engels, Sweeds, Friesies en twee Duitse dialekte. 

Die orde waarin die gebed gegee word, is die hoofstamtaal Duits, dan die voorbeelde van enkele van 

die groot verskeidenheid Duitse dialekte, daarna Nederlands, Noorweegs, Sweeds, Friesies, Engels en 

Afrikaans. 

Deutsch: Vater Unser im Himmel Schwäbisch (Schwoba): Vatr unsr im Himml 

Geheiligt werde dein Name, Vatr unsr im Himml, 
Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, g’heiligt sie dain Nama 
wie im Himmel so auf Erden. Dai Reich komme, dai Willa g’schehe 
Unser tägliches Brot gib uns heute. wia im Himml, so au uf Aerda, 
Und vergib uns unsere Schuld, Unsr däglichs Brod gib es heit 
wie auch wird vergeben unseren Schuldigern. und vrgib eis eisere Schulda 
Und führe uns nicht in Versuchung, wia au mir vrgeabat eisre Schuldigr 
sondern erlöse uns von dem Bösen. und fiahr eis it in Vrsuchung 
Denn dein ist das Reich und die Kraft sondrn erles eis vom Besa 
Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Denn s’dai isch s’Reich, d’Kraft ond d’Harlichkait in 

Ewigkait. 
Amen. Amen 
(Vater-Unser-Gebet, 2007) (Rimmele, 2007) 
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Plattdüütsch: Vater Unser Nederlands: Onze Vader die in de hemelen zijt 

Loot uns dat Unse Vader beden: uw naam worde geheiligt; 
Unse Voder un den Himmel, uw Koninkrijk kome; 
laat hillig warrn Dien noomen, uw wil geschiede, 
laat kamen Dien Riek. gelij in de hemel also ook op de aarde 
Wat Du wullt, schall warrn Geef ons heden ons dagelijks brood; 
In Himmel un op de Eer. en vergeef ons onze schulden, 
Giv uns Brood düsse Dag. gelijk ook wij vergeven onze schuldnaren; 
Un reeken uns nich to, en leid ons niet in verzoeking, 
watt wi unrecht daan heppt, maar verlos ons van de boze. 
So as wi nich toreeken wölt, Want van U is het Koninkrijk en de kracht 
Wat uns andaan is. en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. 
Laat uns nich afkoomen Amen. 
vun Dien Recht, (Vater-Unser-Gebet, 2007) 
un maak uns free vun all datt,  
wat uns drifft.  
Du wullt dat, Du kannst datt,  
un Du deist dat ok.  
Amen.  
(Plattdüütsch in de Kark, 2007)  

 

Afrikaans: Ons Vader wat in die hemel is Norsk: Fader vår. du som er i himmelen 

laat u Naam geheilig word; La ditt navn vaere hellig. 
laat u koningryk kom; La ditt rike komme pa jorden. 
laat u wil geskied, La din vilje rade i himmel som og på jorden 
soos in die hemel net so ook op die aarde. Gi oss idag vårt daglige brød, 
Gee ons vandag ons daaglikse brood; og forlat oss vår skyld 
en vergeef ons ons skulde, som vi forlater vå skyldnere, 
soos ons ook ons skuldenaars vergewe; og led oss ikke inn i fristelse, 
en lei ons nie in versoeking nie men frels oss fra det onde. 
maar verlos ons van die Bose. For riket er ditt, makten og æren i 
Want aan U behoort die koninkryk evighet. 
en die krag Amen 
en die heerlikheid (Vater-Unser-Gebet, 2007) 
tot in ewigheid.  
Amen.  
(Vater-Unser-Gebet, 2007)  

 

Svenska: Vår fader, du som är i himlen  Frysk: Us Heit yn ‘e Himel, 

Låt ditt namn bli helgat. lit jo namme hillige wurde, 
Låt ditt rike komma. lit jo keninkryk komme, 
Låt din vilja ske, lit jo wil dien wurde 
på jorden så som i himlen. op ierde likegoed as un ‘e himel. 
Ge  oss i dag vårt bröd för dagen som kommer Jou ús hjoed ús ús skulden, 
Och förlat oss våra skulder, sa’t wy ús skuldners ek ferjûn 
liksom vi har förlåtit dem som står  hawwe 
i skuld till oss. en lit ús net yn fersiking komme, 
Och utsät oss inte för prövning, mar ferlos ú fan ‘e kwearde. 
utan rädda os från det onda. Amen! 
Ditt är riket. (Vater-Unser-Gebet, 2007) 
Din är makten och äran i evighet.  
Amen.  
(Vater-Unser-Gebet, 2007)  

 



 

 95 

 

English: Our Father which art in heaven, 

Hallowed be thy name. 
Thy kingdom come. 
Thy will be done on earth, as it is in heaven 
Give us this day our daily bread. 
And forgive us our debts, 
as we forgive our debtors. 
And lead us not into temptation, 
but deliver us from evil: 
for thine is the kingkom, 
and the power, and the glory, 
forever. 
Amen. 
(Vater-Unser-Gebet) 

 

Derdens, is ’n verdere aspek wat besondere probleme vir die vertaler as woordeboekgebruiker tot ’n 

minimum kan beperk, ’n deeglike ondersoek na genoegsame en betroubare gebruikersleiding wat 

leksikograwe van veral dialekwoordeboeke in plek moet stel. Daar moet vasgestel word watter 

dialekwoordeboeke is beskikbaar vir ’n gegewe dialek en hoe betroubaar die inhoud daarvan is. Dit is 

bykans ondenkbaar dat daar, by byvoorbeeld, enige gegewe Duits-Engels/Engels-Duitse woordeboek 

wat ook dialekwoorde sal bevat, nie van ’n dialekdeskundige of -spreker as medewerker gebruik 

gemaak sal word nie.. 
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Bylaes 
 

Bylae A 

Die Hedendaagse Duitse Dialekte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reader’s Digest Atlas Deutschland 

Die doel van die kaart is bloot om ‘n aanduiding te gee van die geografiese naasliggendheid van die Duitse 
deelstate en is geensins bedoel om die vertakkings van die verskillende dialekte noukeurig weer te gee nie. 
Die lys van dialekte bied  ook net die breë groepe – die verdere vertakkings word nie aangedui nie, aan-
gesien dit nie binne die raamwerk van die studie  noodsaaklik is nie. 

 

Oberdeutsch 
 

• Schwäbisch-Alemannisch 
o Niederalemannisch  
o Hochalemannisch 

In der Schweiz gilt das Hochalemannische.  
o Höchstalemannisch (Walserdeutsch) 
o Elsässisch 
 

• Bairisch 
o Südbairisch  
o Salzburgisch 
o Mittelbairisch (Donaubairisch) 
o Nordbairisch (Oberpfälzerisch) 

 
• Ostfränkisch (Main- oder Oberfränkisch) 
 

• Südfränkisch (Südrheinfränkisch) 
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Mitteldeutsch  
 

• Ehemaliges Rheinfränkisch (Hessisch) 
 

• Mittelfränkisch  
o Moselfränkisch 
o Ripuarisch 
 

• Thüringisch 
o Zentralthüringisch 

 
• Obersächsisch (Meißnisch)  

o Osterländisch 
o Nordmeißnisch 
o Nordostmeißnisch 
o Westmeißnisch 
o Südmeißnisch 
o Südostmeißnisch 
o Osterzgebirgisch 
o Westerzgebirgisch 

 
• Lausitzisch und ehemaliges Schlesisch 

o Westlausitzisch 
o Ehemaliges Schlesisch 
o Niederlausitzisch 
o Ehemaliges Hochpreußisch  

 
Niederdeutsch 
 

• Niederfränkisch 
 

• Niedersächsich  
o Westfälisch 
o Ostfälisch 
o Nordniedersächsich (Holsteinisch,Plattdeutsch) 
o Plattdeutsch 

• Märkisch-Brandenburgisch 
o Mittelmärkisch 
o Nordmärkisch 
o Mittelpommersch 
o Berlinisch 

 
• Mecklenburgisch 

 

• Friesisch 
o Westfriesisch 
o Stadtfriesisch 
o Ostfriesisch 
o Saterländisch 

 
• Nordfriesisch 
 

• Helgoländer Friesisch 
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Bylae B 

Die Germaanse oorsprong van Engels 

1. Agtergrond 

Die Angelsaksiese historikus, Bede die Eerbiedwaardige, het die teenwoordigheid van die Germane 

in Engeland in 449 nC soos volg beskryf (indirek aangehaal en herskryf, Chrystal, 1995: 6-7). Die 

Kelte rig ’n dringende versoek aan Aëtius, die Romeinse Konsul. Hulle het onmiddelike hulp en 

militêre versterking nodig aangesien die Skotte en Pikte voortdurend wreedaardige aanvalle teen hulle 

loods. Hulle kan nie vlug nie omdat hulle desperaat vasgekeer is tussen die barbare uit die noorde en 

die see aan die suidekant. Na dringende beraadslaging met Koning Vortigern Vorteneu onderneem 

hulle om hom te steun in sy besluit om hulp te vra van die Saksiese volk van oorkant die see. 

Die Saksers is dadelik bereid om te help en hulle is woonplek toegewys langs die suidkus. Hulle 

reken volgens die ooreenkoms deeglik af met die invallers uit die noorde en laasgenoemde het nie 

weer lastig probeer raak nie. Ondanks die oorwinnings kom nog heelwat meer Saksers om hulle land-

genote se geledere te versterk. Dit is egter vir eie gewin – hulle het die Skotte en Pikte nie meer as ’n 

gevaar of enigsins as ’n bedreiging beskou nie. Die Saksers se getalle neem geweldig toe en weldra is 

hulle ’n gedugte, onoorwonne leërmag. Dit is ook duidelik dat hulle gekom het om te bly. Volgens 

Bede is die aanvanklike buitelandse hulptroepe afkomstig van drie van Duitsland se mees magtige 

volke: die Jutte, die Saksers en die Angele. 

2. Vestiging van die Germane 

Die Germane vestig hulle soos volg: 

Die Jutte, onder aanvoering van die broers Hengist en Horsa, vestig hulle na die landing in 449 n.C. 

by Ebbsfleet in gebiede wat vandag bekend is as Kent en The Isle of Whight. Hulle vorm ook neder-

settings in dele van Hampshire.  

Die Saksers is afkomstig uit ’n gebied in Duitsland wat aan die suid- en ooskus van die Noordsee 

geleë is. Hulle is vermoedelik van Suid-, Oos- en Wes-Saksen en vorm vanaf 477 nedersettings in 

verskillende dele van Suid- en Suidoos Engeland. Dit is moontlik dat hulle verantwoordelik is vir die 

name van Wessex, Essex, Sussex en dalk ook Middlelsex. 

Die Angele volg heelwat later en vestig hulle in dele soos Mercia en Northumberland. Hulle stig in 

547 ’n Koninkryk in ’n ebied wat vandag bekend is as East Anglia. 

Vir enkele dekades is daar dikwels bloedige botsings (vanaf 547) tussen die Anglo-Sakse en die 

Britons. Verdere immigrante van die tuisland sluit hulle by die nuwe intrekkers aan – dit vind oor ’n 

tydperk van byna ’n honderd jaar plaas. Hulle vestig hulle in gebiede noord en wes van die hooglande 

asook in ander gebiede. Teen die einde van die 5’e eeu is die grondslag gelê vir die totstandkoming en 

ontwikkeling van die Engelse taal en dit is eers teen 1 000 dat daar verwysing gemaak word na die 

naam Engleland – hieruit sou die naam England ontwikkel. 
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Bylae C 

1. Hoogduits en die Duitse Dialekte 

1.1 Knelpunte en veelvoud  

Jede Provinz liebt ihren Dialekt. Denn er ist doch eigentlich das Element, in welchem die Seele ihren 

Atem schöpft. 

Die mense van elke streek is lief vir hulle dialek. Dit is in wese die omgewing waarin elke siel kan 

asemskep.40 Hierdie omgewing gaan die wese en siel van die streektaalsprekers weerspieël. Die 

vertaling vanuit hierdie omgewing kan beswaarlik ’n meganiese proses wees. Soos reeds aangedui in 

hoofstuk 2.6 is dit ’n proses met ’n intellektuele diepgang wat streekseie emosies aanraak. 

Daar gaan slegs kortliks verwys word na die ontstaan en verspreiding van Germaans ( vergelyk ook 

Wohlgemut, 2005: 1-11) en die verskillende stamme waarin Germaans tot Hoogduits en ’n veelvoud 

van dialekte ontwikkel het.41 In direkte aansluiting hierby kom ook die invloed wat die geografiese 

ligging uitgeoefen het, met ander woorde, die naasliggende streke van Europese (buur-)lande wat op 

hulle beurt ook beïnvloed is deur naasliggende streke van ander lande, taalinvloede wat deur die 

migrasie van byvoorbeeld taalvreemde werkers, handelaars of deur invalle of besetting van en deur 

vreemde lande. Dit is nie maklik om ’n dialektelyn of taalgrens tussen die verskillende dialekgebiede 

vas te stel nie. Die probleem verdiep deurdat daar gewoonlik in sulke naasliggende grensgebiede ’n 

sogenaamde oorgangsdialek aangetref word.42 In hierdie nuwe dialek word daar taalelemente van 

beide naasliggende dialekte aangetref. Sonder ’n baie deeglike kennis van Hoogduits asook van 

enkele dialekte en hulle verwante kulture, sou bedroewend min vertalers hulle hand waag aan die 

(suksesvolle) vertaling van, byvoorbeeld, een of meer van die Duitse dialekte. 

Teen die middel van die 20e eeu het die nuwe dialekte die ou dialekte (indeling van die 19e eeu) 

verdring. (Die nuwe indeling van die Duitse dialekte is in Bylae A.)  

’n Dialek wat nie in die bogenoemde lys verskyn nie, is Ydish – dit word nie algemeen deur 

dialektoloë beskou as ’n selfstandige Duitse dialek nie, hoewel dit beskryf word as ’n vermenging van 

                                                      
40 Afgesien van Goethe se beeldryke beskrywing van ‘n dialek, is daar nog talle gepaste aanhalings oor dialekte en taal. Dit is 
insiggewend om na slegs enkeles te kyk (Harenberglexikon:185,1131): 

C Morgenstern: Beim Dialekt fängt die gesprochene Sprache an. (Die gesproke taal begin by die dialek.) 

S Kiekegaard: Die Menschen scheinen die Sprache nicht empfangen zu haben, um die Gedanken zu verbergen, sondern um 
zu verbergen, dass sie keine Gedanken haben. (Dit kom voor asof die mens nie taal bekom het om sy gedagtes te verberg nie, 
maar om te verberg dat hy geen gedagtes het nie.) 

R Lembke: In einer fremden Sprache lügt es sich schwerer. (Dit is moeiliker om in ‘n vreemde taal te lieg.) 

A R Tscheckof: Je höher die Kultur, desto reicher die Sprache. (Hoe hoër die kultuurvlak, soveel ryker sal die taal wees.) 

K Tucholsky: Sprache ist eine Waffe. Haltet sie scharf. (Taal is ‘n wapen. Hou dit skerp.) 
 

41 Jacob Grimm (1785-1863) was benewens ‘n sprokieskrywer ook ‘n besonder knap geleerde. Hy is verantwoordelik vir die 
indeling van taalperiodes (Jacob, 2003: 2). 
 

42 ‘n Voorbeeld van so ‘n sogenaamde oorgangsdialek word gevind tussen die hochdeutschen en mittelfränkischen dialekte. 
Hierdie dialekte kom voor tussen die Uerdinger Linie (Ik/Ich-Linie) en die Benrather-Linie (Mak- en Machen-Linie). Dit sluit stede 
in soos Mönchengladbach, Krefeld en Neuss (Deutsche Sprache, 2005: 7). 
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Pools, Duits en Hebreeus. (In BYLAE D sal hierdie aspek kortliks bespreek word.) Niederdeutsch 

het, interessant genoeg, nie die tweede klankverskuiwing meegemaak nie. Dit kom voor asof dit 

onvermydelik is dat hierdie dialek geleidelik gaan uitsterf en verdwyn . 

1.2 Invloede van ander tale 

Die sentrale ligging van Duitsland in Europa het daartoe aanleiding gegee dat die Duitse taal deur die 

eeue heen deur heelwat ander tale beïnvloed is. Gedurende die Middeleeue en selfs vroeër was dit 

Latyn (teutsch – deutsch) waaruit Duits woorde oorgeneem het uit veral argitektuur, godsdiens en 

oorlogvoering (Berlinisch, 2005: 1-5). 

dominieren domineer, oorheers 
Fenster venster 
Keller  kelder 
Kloster klooster 

 

Later het Frans ook ’n groot invloed uitgeoefen.43 Na die Dertigjarige Oorlog (1618-1648) was Frans 

die voertaal aan verskeie koninklike howe in Duitsland, veral in Pruise. Duits is meestal gepraat met 

soldate en dan meestal oor perde en hulle versorging. Op die hoër sosiale vlak kom woorde soos 

Boulevard (straat) en Konfitüre (versuikerde konfyt) voor. 

Uit die Slawiese tale was die invloed gering, byvoorbeeld: 

Grenze grens 
Pistole pistool 

 

Uit Jiddish en Rotwelsch: 

Meschugge gek, besimpeld 
Zoff (Ärger) moeilikheid 

 

Uit Arabies was daar taalinvloede op die gebiede van Botaniese en Mediese Wetenskappe. Hierdie 

invloede is gedurende die Middeleeue versterk tydens die kruistogte na Europa en dus ook na Duits-

land. In die alledaagse begrippe kan die herkoms na Arabies teruggelei word: 

Benzin brandstof, bensien 
Koffer koffer 
Limonade limonade 

 

                                                      

43 Daar is ook in Duitse dialekte, soos byvoorbeeld in Schwäbisch, Franse invloed (eie voorbeelde): 

Frans  concombre chaiselongue  tableaux 
Schwäbisch Gukommer  Schässlo  Tabloo 
Duits  Gurke   Tagesbett/Sofa   Tablet 
Afrikaans  komkommer dagbed, sofa  skinkbord 
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Vanaf die middel van die 20e eeu het die invloed van Engels op Duits geredelik toegeneem deur veral 

die sogenaamde anglisismes. Duitse taalkritici beskou dit eerder as ’n soort pseudo-Engels, 

(Danglish) waarvoor daar voldoende Duitse sinonieme bestaan. Twee voorbeelde is voldoende (eie 

voorbeelde).  

cell Handy Mobilfon  selfoon 
chill out auschillen  sich entspannen ontspan 

 

2. Voorbeelde van Vertaalde Dialekte 

2.1 Inleidende aanmerking 

Daar is besluit om ’n bestaande teks in Hoogduits asook twee ongepubliseerde, private (eie) manu-

skripte in Afrikaans te gebruik saam met die voorbeelde van vertaalde dialekte. Die dialekte wat 

gebruik is, is deel van ’n reeks van die bepaalde publikasie in verskeie Duitse dialekte. Daar verskyn 

steeds nog publikasies in verdere Duitse dialekte. Die kinderverhaal wat gekies is, is uit die pen van 

Antoine de Saint Exupéry: Le Petit Prince.44 

By elke vertaalde dialek sal daar gedeeltes in die gegewe dialek, in Duits asook in Afrikaans gegee 

word. Die doel hiervan is om die kutlurele uitdrukking van die dialekte te ontsluit. Dit word by 

herhaling beklemtoon dat die besondere vereistes wat aan ’n vertaler gestel word, nie geringskat moet 

word nie. Jarelange belangstelling, kennis en blootstelling aan en interaksie met sommige van hierdie 

dialeksprekers (veral Schwäbisch en Berlinisch) en hulle daaglikse gewoontes en kultuur vorm die 

sleutelbegrip. Die nege dialekte wat gekies is, is die volgende: 

Fränkisch, Kölsch, Schwäbisch, Boarisch (Bayrisch), Badisch-Alemannisch, Berlinisch, 
Plattdüütsch, Jidddish en Oberösterreichisch. 

Hierdie tekste sal aangebied word in die volgorde van die reeks Deutsche Mundarten soos dit by die 

uitgewer Michaela Naumann verskyn. (Volledige besonderhede is in die BRONNELYS) 

2.2 Fränkisch: Der klaa Prinz 

 Gedeelte van teks 

Do könnt er euch vorstelln, wos des für a Überraschung wor, wie mich in der Früh a 
komischa leise Stimm aufgweck hot. Sie hot gsocht: 

“Bittschöö… mol mer amol a Schof!” 

“Hä?” 

“Mol mer amol a Schof!”. (11) 

                                                      

44 Die Duitse vertaling is as ‘n selfstandige uitgawe beskou aangesien dit in hierdie verband gaan om die vergelyking van 
enkele van die magdom Duitse dialekte met die hooftaal waaruit hulle ontwikkel het. Dit sou geen doel dien om die 
oorspronklike Franse teks hierby te betrek nie. Daar is na heelwat oorweging besluit om al die vertaalde tekste in die 
BRONNELYS ná die oorspronklike Franse teks te gee. 
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Ihr könnt euch daher meine Überraschung vorstellen, als bei Tagesanbruch eine seltsame 
kleine Stimme mich weckte: 

“Bitte… zeichne mir ein Schaf…” 

“Wie bitte?” 

Zeichne mir ein Schaf…”. (9) 
 

Stel julle nou voor hoe verbaas ek was toe ’n vreemde sagte stemmetjie my teen dagbreek 
wakker maak: 

“Asseblief tog, teken vir my ’n skaap!” 

“Wát?” 

“Teken vir my ’n skaap…”. (4) 

 

Des Gsicht vo mein Kunstexpertn hot gstrohlt wie a Pfannakung: 

“Genau so hob ich mers vorgestellt. Maanst du, des Schof braucht viel Gros?” 

“Worum?” 

“Weils bei mir dähaam so arch eng is.” 

“Des langt bestimmt. Ich hob der doch a ganz klans Schof gebm.” 

Er is fast mit seiner Nosn on des Bild gstoβn, so noh is er noo: 

“So klaa is es widder net… Obä guck amol! Es is eigschlofn…” 

Und so hob ich den klan Prinzn kennagelernt. (14-15) 

 

Und ich war höchst überrascht, als ich das Gesicht meines jungen Kritikers aufleuchten sah: 

“Das ist ganz so, wie ich es mir gewünscht habe. Meinst du, dass dieses Schaf viel Gras 
braucht?” 

“Warum?” 

“Weil bei mir zu Hause alles ganz klein ist…” 

“Es wird bestimmt ausreichen. Ich habe dir ein ganz kleines Schaf geschenkt.” 

Er neigte den Kopf über die Zeichnung: 

“Nicht so klein wie… Aber sieh nur! Es ist eingeschlafen…” 

So machte ich die Bekanntschaft des kleinen Prinzen. (12-13) 
 

Van pure verbasing slaan ek amper neer toe my jong kritikus ingenome begin straal: 

“Dis nou nes ek dit wou hê. Dink jy hierdie skaap gaan ‘n klomp gras nodig kry?” 

“Hoekom?” 

“Want by my huis is alles maar vreeslik klein…” 

“Toemaar, daar sal heeltemal genoeg wees. Die skaap wat ek vir jou gegee het, is maar ‘n ou kleintjie.” 

Hy bekyk die prent met sy neus omtrent teen die papier en dink hardop: 

“Nou nie so klein soos… Aaag, kyk net, hy’t aan die slaap geraak…” 

En so leer ek die klein prinsie ken. (5-6) 
 

2.3 Kölsch:  Dä kleine Prinz 

             Gedeelte van teks 

Weil ich noch nie em Levve e Schof jemolt hatt, han ich för dat Männche ein vun de zwei 
einzije Belde jemolt, die ich mole kunnt. Die Boaschlang vun usse. Un ich wor total vun 
de Söck, wie ich dat Männche sage hoot:“Nä! nä! Ich well keine Elefant en ener 
Boaschlang. En Boaschlang es ärch jefährlich, un ne Elefant nimmp vill zevill Plaaz en. 
Bei meer zo Huus es et eng. Ich bruch e Schof. Mol mer e Schof.” 
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Do han ich jemolt.( 14) 

Da ich nie ein Schaf gezeichnet hatte, machte ich ihm eine von den einzigen zwei 
Zeichnungen, die ich zuwege brachte. 

Die von der geschlossenen Riesenschlange. Und ich war höchst verblufft, als ich das 
Männchen sagen hörte: 

“Nein! Nein! Ich will keinen Elefanten in einer Riesenschlange. Eine Riesenschlange ist 
sehr gefährlich und ein Elefant braucht zuviel Platz. Bei mir zu Hause ist wenig Platz. Ich 
brauche ein Schaf. Zeichne mir ein Schaf.” 

Also habe ich gezeichnet. (11-12) 
Omdat ek nog nooit ‘n skaap geteken het nie, gee ek vir hom een van my vorige twee probeerslae. 
Dié van die yslike slang se buitekant. Ek is nogal verbaas toe die outjie laat hoor: 

“Nee! Nee! Ek wil glad nie ‘n slang hê met ‘n olifant in sy maag nie. Sulke slange is baie gevaarlik 
en olifante is yslike diere. By my huis is daar maar min plek. Dis ‘n skaap wat ek wil hê. Teken vir 
my ‘n skaap.” 

Toe teken ek maar. (5) 
[ 

2.4 Schwäbisch: Dr kleine Prinz 

 Gedeelte van teks 

Aber dr kleine Busch hot bald aufghört zom wachsa on hot agfanga, a Blüt zom treiba. 
Dr kleine Prinz ho zugucka könna, wie a riesiga Knosp entstanda isch. Er hot glei gspürt 
daβ des ebbes Bsonders nagibt. Aber dui Blum isch gar net fertig worda drmit, sich en 
ihrer grüna Stub schee rauszomputza. Sorgfältig hot se sich ihre Farba rausgsucht. Se 
hot sich en äller Ruh azoga. Se hot ihre Blütablätter sortiert – oins nachm andera. Se hot 
net so zerknittert dostanda wolla wie em Klatschmohn seine Blüta. Se hot sich erst en 
ihrer ganza Pracht on Herrlichkeit zeiga wolla. Ja, gwiβ wohr. Se war net schlecht 
eibildat! A paar Tog hot se braucht, bi se schee grichtat war. On na hot se sicht zeigt: an 
ma Morga, d Sonne isch grad aufganga. 

“Oh! I ben no gar net ganz wach… Muβt entschuldiga… I ben no ganz verstrubelt…” 
(31) 

Aber der Strauch hörte bald auf zu wachsen und begann, eine Blüte anzusetzen. Der 
kleine Prinz, der der Entwicklung einer riesigen Knospe beiwohnte, fühlte wohl, es 
müsse eine wunderbare Erscheinung aus ihr hervorgehen, aber die Blume wurde nicht 
fertig damit, sich in ihrer grünen Kammer auf ihre Schönheit vorzubereiten. Sie wählte 
ihre Farbe mit Sorgfalt, sie zog sich langsam an. Sie ordnete ihre Blütenblätter eins nach 
dem andern. Sie wollte nicht wie die Mohnblüten ganz zerknittert herauskommen. Sie 
wollte nicht früher erscheinen als im vollen Ornat ihrer Schönheit. Nun ja! Sie wollte 
gefallen. Ihre geheimnisvolle Toilette hatte also Tage und Tage gedauert. Und dann, 
eines Morgens, gerade zur Stunde des Sonnenaufganges, hatte sie sich enthüllt. 

Und sie, die mit solcher Genauigkeit gearbeitet hatte, sagte gähnend: 

“Ach! Ich bin kaum aufgewacht… Ich bitte um Verzeihung… Ich bin noch ganz 
zerrauft…” ( 30-31) 

Maar die struik het gou ophou groei en botsels begin vorm. Die klein prinsie sien toe hoe ‘n groot 
blomknop vorm en groei, en hy is baie seker dat daar iets pragtigs sal uitkom, maar die blom neem 
haar tyd om haarself in haar groen kleedkamer so pragtig as moontlik reg te maak. Sy soek haar 
kleure baie sorgvuldig uit en klee haarself stadig in die kleureprag, die blare een vir een 
gerangskik. Sy is glad nie van plan om soos die papawer vol kreukels te verskyn nie. Sy wag totdat 
sy in volle glorie haar skoonheid kan wys. Nou ja, sy wil baie mooi lyk. Haar geheimsinnige 
skoonheidsritueel duur toe ‘n hele paar dae. En skielik een oggend toe die son opkom, verskyn sy. 
Sy, wat soveel moeite met haar voorkoms gedoen het, gaap en sê: 

“Ai, ek is nog nie lekker wakker nie… Ekskuus tog… Ek is nog so ‘n bietjie deur die blare…” (14) 
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2.5 Boarisch: Da kloa Prinz 

 Gedeelte van teks 

Da kloa Prins is aaf an houha Berg gstiegn. De oanzinga Berg, de wiarer iwerhapt kennt 
hot, warn de drei feierspeiadn Berg, und de san eahm bis zu de Knia ganga. Und den 
Berg, der wia nimmer gspiebm hot, den hota ois Fuaβchame hergnumma. Vo an sechan 
houha Berg hota se gsogt, weri den ganzn Planetn und olle Menschn aaf oan Blick 
sehng… Owa er ho nix gsehng ois wia gspitzate Föisn, so gspitzat wia Nodln. 

“Gria β God”, hota aaf guat Glick amoi gsogt. 

“Gria β God… Griaβ God… Griaβ God…”, hot s Echo draaf gsogt.”Wer sadsn ees?” 
hot da kloa Prinz gsogt. 

“Wer sadsn ees?... Wer sadsn ees?... Wer sadsn ees?...”, hot s Echo ois Antwort draaf 
gebm. 

“Sama Freind, i bin alloa”, hota gsogt. 

 “i bin alloa… i bin alloa… i bin alloa…” hot s Echo draaf gsogt. 

Wos fir a söitsama Planet! hota se do denkt. Er is ganz trucka und ganz gspizat und ganz 
soizi… Und d Menschen ham iewerhapt koa Phantasie. Se sogn oiwi grod noch, wosd 
eah sogst…( 63-64) 
 

Der kleine Prinz stieg auf einen hohen Berg. Die einzige Berge, die er kannte, waren die 
drei Vulkane, und sie reichten ihm nur bis ans Knie, und den erloschenen Vulkan 
benutzte er als Schemel. 

Von einem Berg so hoch wie der da, sagte er sich, werde ich mit einem Mal den ganzen 
Planeten und alle Menschen sehen… Aber er sah nichts als die Nadelenl spitzer Felsen. 

“Guten Tag”, sagt e er aufs Geratewohl. 

“Guten Tag…Guten Tag… Guten Tag…”, antwortete das Echo. 

“Wer bist du?” sagte der kleine Prinz. 

“Wer bist du… Wer bist du… Wer bist du…?”, antwortete das Echo. 

“Seid meine Freunde, ich bin allein”, sagte er. 

“Ich bin allein… allein… allein…” antwortete das Echo. 

Was für ein merkwürdiger Planet! dachte er da. Er ist ganz trocken, voller Spitzen und 
ganz salzig. Und den Menschen fehlt es an Fantasie. Sie wiederholen, was man ihnen 
sagt… (64-65) 
Die klein prinsie klim tot heelbo op ‘n hoë berg. Die enigste berge wat hy ken, is die drie vulkane en 
hulle is maar net so hoog soos sy knie, die uitgebrande vulkaan gebruik hy as ‘n sitplek. 

Van so ‘n hoë berg af, sê hy vir homself, sal ek met een kyk die hele planeet en al die mense kan 
sien… Hy sien egter niks anders as die skerp pieke van rotse nie. 

“Goeie dag”, roep hy vriendelik. 

“Goeie dag… goeie dag… goeie dag…”, antwoord die eggo. 

“Wie is jy?”, vra die klein prinsie.  

“Wie is jy…wie is jy…wie is jy…” 

“Wees tog my vriende, want ek is alleen”, sê hy. 

“Ek is alleen… alleen…alleen…”, antwoord die eggo. Dit is darem regtig ‘n merkwaardige planeet!, 
dink hy. Dit is heeltemal droog, vol bergspitse en heeltemal sout. Die mense het ook geen ver-
beelding nie. Hulle herhaal ook nog alles wat ‘n mens vir hulle sê… (32) 
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2.6 Badisch-Alemannisch: Dr chlei Prinz 

 Gedeelte van teks 

Dr chlei Prinz het sich wieder nebe mi gsetzt und het ganz lis gseit: “Du muesch di 
Verspreche halte.”  

“Was füre Verspreche?” 

“Du weiss doch… e Mulchorb für mi Schof… ich bi für die Blueme verantwortlich!” 

Ich ha mini Skizze ussem Sack zoge. Dr clei Prinz het agluet, het glacht und gseit: ”Dini 
Affebrotbäum sehn e weng us wie Chrutchöpf…” 

“Ou!” 

Und dodrbi bini doch so stolz uf mini Affebrotbäum gsi!” 

“Di Fuchs… dem sini Ohre… die sehn e weng us wie Hörner… und sin z lang!” 

Und er het wieder glacht. 

“Du bisch ungerecht, chleine Ma, usser Boaschlange vo inne und Boaschlange vo usse 
hani überhaupt nüt mole chönne. 

”O, das goht scho”, het er gseit, “d Chinder wüsses. ( 81-82) 
 

“Du musst dein Versprechen halten, sagte sanft der kleine Prinz, der sich wieder zu mir 
gesetzt hatte. 

“Welches Versprechen?” 

“Du weisst, einen Maulkorb für mein Schaf… Ich bin verantwortlich für diese Blume!”  

Ich nahm meine Skizzen aus der Tasche. Der kleine Prinz sah sie und sagte lachend: 
”Deine Affenbrotbäume schauen ein bischen wie Kohlköpfe aus…” 

“Oh!” 

Und ich war auf die Affenbrotbäume so stolz gewesen! 

“Dein Fuchs… seine Ohren… sie schauen ein wenig wie Hörner aus… sie sind viel zu 
lang!” 

Und er lachte wieder. 

“Du bist ungerecht, kleines Kerlchen, ich konnte nichts zeichnen als geschlossene und 
offene Riesenschlangen!” 

“Oh! Es wird schon gehen”, sagte er, “die Kinder wissen ja Bescheid.” (80-81) 
 

Die klein prinsie kom weer langs my. 

“Jy moet jou belofte onthou”, herinner ht my met ‘n sagte stem.  

“Watter belofte?” 

“Jy weet mos, ‘n muilband vir my skaap… Ek is verantwoordelik vir hierdie blom!” 

Ek haal my sketse uit my sak. Die klein prinsie sien dit en sê laggerig:  

“Die kremetartbome lyk so ‘n bietjie na koolkoppe…” 

“Wát!” 

Ek is juis so trots op hierdie kremetartbome! 

“En jou jakkals, … ai, sy ore… hulle lyk omtrent soos horings… Hulle is te lank!” 

Hy lag weer lekker. 

“Dis onregverdig van jou, jou klein klits, ek kon glad niks anders geteken het as toe en oop 
luislange nie!” 

“Aag, wat! Dit kan seker gaan”, sê hy, “kinders sal dit tog verstaan.” (41-42) 
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2.7 Berlinisch: Der kleene Prinz 

 Gedeelte van teks    

“Männeken, du hast Schiss jekricht…” 

Natüalich hatter de Hosn voll jehabt! Aba er hat leise jelacht und jesaacht: 

“Heute aamt habick noch viel mehr Muffnsausn…” 

Ick habe dit Jefühl jehabt, det et nich zu ändan war. Und schon wieda isset mir kalt n 
Rück runtajeloofn. Und ick habe jewusst, det ick den Jedankn nich ertraren kann, det ick 
dit Lachn nie wieda hörn würde. Dit war für mich wie n Quell inna Wüste. 

“Kleena Mann, ick will dir nochmal lachn hörn…” 

Aba er hat zu mir jesaacht: 

“Heute nacht wirdet n Jahr. Denn is meen Stern jenau üba der Stelle, wo ick letztet Jahr 
runtajefloren bin…” 

“Kleena Mann, wa ej, dit is doch bloβ n bösa Traum, dit mit der Schlange und der 
Vaabredung und dem Stern…” 

Aba er is nich uff meene Frare einjejangn. Er hat zu mir jesaacht: 

“Wat wichtig is, dit kamman nich sehn…” 

“Natüalich…” (84, 86) 
 

“Kleines Kerlchen, du hast Angst gehabt…” 

Er hatte Angst gehat, ganz gewiss! Aber er lachte sanft: 

“Ich werde heute Abend noch viel mehr Angst haben…” 

Wieder lief es mir eisig über den Rücken bei dem Gefühl des Unabwendbaren. Dieses 
Lachen nie mehr zu hören – ich begriff, dass ich den Gedanken nicht ertrug. Es war für 
mich wie ein Brunnen in der Wüste. 

“Kleines Kerlchen, ich will dich noch lachen hören.” 

Aber er sagte zu mir: 

“Diese Nacht wird es ein Jahr. Mein Stern wird sich gerade über dem Ort befinden, wo 
ich letztes Jahr gelandet bin…” 

“Kleines Kerlchen, ist sie nicht ein böser Traum, diese Geschichte mit der Schlange und 
der Vereinbarung unter dem Stern…” 

Aber er antwortete nicht auf meine Frage. 

Er sagte: “Was wichtig ist, sieht man nicht…” 

“Gewiss…” (85-86) 
 

“Klein knapie, jy lyk darem lekker bang…” 

Hy is gruwelik bang. Ek kan dit agterkom. 

Tog lag hy nog saggies: 

“Vannaand sal ek nog banger wees…” 

Daar loop weer ‘n yskoue rilling langs my rug af en ‘n gevoel van onheil kom oor my. Om sy laggie 
nooit weer te hoor nie – dit is ‘n ondraaglike gedagte. Die laggie is vir my soos ‘n lafenis in die 
woestyn. 

“Klein knapie, ek wil jou nog hoor lag...“ 

Hy sê vir my: 

“Vannag sal dit ‘n jaar wees. My ster sal reg bokant die plek wees waar ek ‘n jaar gelede geland 
het…” 

“Klein outjie, die storie met die slang en die afspraak onder die ster - is dit nie net maar ‘n 
nagmerrie nie…” 

Hy antwoord my nie. Hy sê net: 

“Dit wat belangrik is, kan ‘n mens nie sien nie…” 

“Dit is só waar…” (44-45) 
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2.8 Plattdüütsch: De lütte Prinz 

 Gedeelte van teks 

“Go’en Dag ook”, see de lütte Prinz. 

”Go’en Dag ook, see de Wiekenpasser. 

“Wat deist du dor?” see de lütte Prinz. 

“Ik sorteer de reisen Lüüd noh Duusenpacks”, see de Wiekenpasser. 

“Ik stüür de Töög, de jüm ekspedeeren doot, mool noh links un annermool noh rechts”. 

Do lett en gleuni Döörgangstog, de grull as Dunnerslääg, den Wiekenpasser sien lütt 
Huus beevern. 

“De hebbt dat banni hild”, see de lütte Prinz. “Wo sünd de op to?” 

“Dor hett ook de Lockstüürer keen Ohnung vun”, see de Wiekenpasser. 

Do dröhn, bloots noh de anner Richt, wedder en gleuni Döörgangstog vöörbi. 

“Se koomt al wedder trügg?” freug de lütte Prinz… 

“Dat sünd nie de sülvigen Lüüd”, see de Wiekenpasser. “De wesselt sick af, een üm ’n 
annern.” 

“Weurn se dor ni tofreeden, wooneem se mool ween hebbt?” 

“De lüud sünd dor nie nich tofreeden, woneem se nu mool sünd”, see de Wiekenpasser. 

Un wedder dröhn’ de Dunnerslääg, nu vun’n drütten gleuni Döörgangstog. 

“Sünd de nu achter de reisen Lüüd vun’n iersten Tog ran?” freug de lütte Prinz. 

“De sünd achter gor niks ran”, see de Wiekenpasser. “De sloopt dor binn’, tominnst 
huhjohnt se. Man bloots de Kinners knuutscht ehr Gummels an de Ruuten.” (74-75) 

 

“Guten Tag”, sagte der kleine Prinz. 

“Guten Tag”, sagte der Weichensteller. 

“Was machst du da?” sagte der kleine Prinz. 

“Ich sortiere die Reisenden nach Tausenderpaketen”, sagte der Weichensteller. “Ich 
schicke die Züge, die sie fortbringen, bald nach rechts, bald nach links.” 

Und ein lichterfunkelnder Schnellzug, grollend wie der Donner, machte das Weichen-
stellerhäuschen erzittern. 

“Sie haben es sehr eilig”, sagte der kleine Prinz. “Wohin wollen sie?”  

“Der Mann von der Lokomotive weiss es selbst nicht”, sagte der Weichensteller. 

Und ein zweiter blitzender Schnellzug donnerte vorbei in entgegengesetzter Richtung. 

“Sie kommen schon zurück?”, fragte der kleine Prinz… 

“Das sind nicht die gleichen”, sagte der Weichensteller. “Das wechselt.” 

“Waren sie nicht zufrieden dort, wo sie waren?” 

“Man ist nie zufrieden dort, wo man ist”, sagte der Weichensteller. 

Und es rollte der Donner eines dritten funkelnden Schnellzuges vorbei. 

“Verfolgen diese die ersten Reisenden?” fragte der kleine Prinz. 

“Sie verfolgen gar nichts”, sagte der Weichensteller. Sie schlafen da drinnen oder sie 
gähnen auch. Nur die Kinder drücken ihre Nasen gegen die Fensterscheiben. (73-74) 

 

“Goeiedag”, sê die klein prinsie. 

 “Goeiedag”, sê die rangeerder. 

 “Wat maak jy daar?” 

“Ek sorteer die duisende reisigers”, antwoord hy. 

“Ek stuur die treine waarin hulle reis na links en na regs”. 
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‘n Sneltrein wat helder verlig is, dreun soos donderweer verby sodat die rangeerdershuisie eintlik 
rittel.  

“Die trein lyk baie haastig”, sê die klein prinsie. 

“Waarheen is dit op pad?” 

“Die masjinis weet self nie”, sê die rangeerder. 

 ‘n Tweede helderverligte sneltrein uit die teenoorgestelde rigting dreun verby. 

“Kom dit al weer terug?” vra die klein prinsie … 

“Dis nie dieselfde trein nie”, antwoord die rangeerder. ″Dis ‘n ander een”. 

“Was dit dan nie tevrede daar waar dit was nie?” 

“ ‘n Mens is nooit tevrede met die plek waar hy is nie”, sê die rangeerder.  

‘n Derde sneltrein dreun verby. 

“Agtervolg hulle die eerste een?”, wil die klein prinsie weet.  

“Hulle agtervolg niemand nie”, antwoord die rangeerder.  

“Die mense in die trein slaap of hulle sit en gaap. Net die kinders kyk na buite en druk hulle neuse 
plat teen die vensterruite.” (37-38) 

 

2.9 Yidish: Der kleyner Prints 

 Gedeelte van teks   

Dos iz far mir de shenster un troyerikster peyzazh oyf der velt. Dos iz der zelber peyzazh 
vi oyfn frierdikn zaytl, ober ikh hob es gevolt nokh eyn mol tseykhenen kedey es ayk gut 
tsu vayzn. Do hot zikh der kleyner prints antplek oyf der erd, un oykh fahrsvundn. 

Kukt gut on dem peyzazh, ir zolt zayn zikher im tsu derkenen ven ir vet a mol rayzn durkh 
Afrike in midber. Un oyb es vet aykh oyskumen dort durkhsuforn, bet ikh aykh, aylt zikh 
nisht, vart tsu a bisl, punkt dort untern shtern! Oyb es kumt tsu aykh tsu a kind, oyb er 
lakht, oyb er hot goldene hor, oyb er entfert nisht oyf di frages vos men shtelt im, vet ir 
zikher trefn ver dos iz. Dan, zayt azoy gut, lozt mikh nisht in aza umet, shraybt mir 
geshvind az er iz tsurikgekumen… (46) 

 

Das ist für mich die schönste und traurigste Landschaft der Welt. Es is die gleiche Lands-
chaft wie die auf der vorletzen Seite, aber ich habe sie nochmals hergezeichnet, um sie 
euch ganz deutlich zu machen. Hier ist der kleine Prinz auf der Erde erschienen und 
wieder verschwunden. Schaut diese Landschaft genau an, damit ihr sie sicher wieder 
erkennt, wenn ihr eines Tages durch die afrikanische Wüste reist. Und wenn ihr zufällig 
da vorbeikommt, eilt nicht weiter, ich flehe euch an – wartet ein bisschen, gerade unter 
dem Stern! Wenn dann ein Kind auf euch zukommt, wenn es lacht, wenn es goldenes 
Haar hat, wenn es nicht antwortet, so mann es fragt, dann werdet ihr wohl erraten, wer es 
ist. Dann seid so gut und lasst mich nicht weiter so traurig sein. Schreibt mir schnell, 
wenn er wieder da ist…( 95) 

 

Dit is vir my die mooiste en die treurigste landskap in die hele wêreld. Dit is dieselfde landskap 
soos op die voorlaaste bladsy, maar ek het dit weer geteken. Net dat julle dit mooi duidelik 
verstaan. Hier het die klein prinsie op die aarde verskyn en ook weer verdwyn. Kyk goed daarna 
sodat julle dit weer sal herken wanneer julle eendag in Afrika deur die woestyn reis. En wanneer 
julle toevallig daar verbygaan, moenie te haastig wees nie, en ek smeek julle – wag ‘n bietjie, net 
daar onder die ster! 

Wanneer ‘n kind na julle aangestap kom, wanneer hy lag, wanneer hy goue hare het, wanneer hy 
nie op julle vrae antwoord nie, dan sal julle weet wie hy is. Wees dan so gaaf en laat my nie verder 
so treurig voel nie: skryf tog gou en laat my weet dat dat hy weer daar is… (48) 
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2.10 Oberösterreichisch: Da kloane Prinz 

 Gedeelte uit teks 

Da kloane Prinz is laungmächti durchn Saund, de Felsn un in Schnee gaunga und hat 
zletz endli a Straβn gefundn. Und Straβn fian oille zu de Menschn. 

“Gria β Gott”, hata gsagt. 

Da woa a Gartn volla bliarade Rosn. 

“Gria β Gott”, haum de Rosn gsagt. 

Da kloa Prinz hat’s augschaut. Se haum oille so augschaut wia sei Bleami. 

“Wer sads denn es?” hatas guanz perplex gfragt.”Mia san Rosn”, haum de Rosn gsagt. 

“A so!” hat da kloane Prinz gmoant… 

Und er hat si guanz unglicklich gfühlt. Sei Bleami hat eam dazöhlt ghabt, dass sie auf da 
gaunz Welt de oanzige waa va ihra Art. Und da woan jetzt fünftausnd in oam Gartn, de 
oilla gaunz gleich ausschaun! 

Sie war ziemlich bes, hata si gsagt, waunn s’ des seng tat, sicha tat’s fiachtalich huaschtn 
und tat so, wia waunn s’ sterbat, neta dass sa s’ net blamiern miassad. Und miassad so 
tuaan, wia waunn i s’ pfleng tat, weu sa si sunst sewa sterm lassad, neta dass’ mi 
blamiert… (64). 

 
Aber nachdem der kleine Prinz lange über den Sand, die Felsen und den Schnee 
gewandert war, geschah es, dass er endlich eine Straβe entdeckte. Und die Straβen führen 
alle zu den Menschen. 

“Guten Tag”, sagte er. 

Da war ein blühender Rosengarten. 

”Guten Tag,”sagten die Rosen. Der kleine Prinz sah sie an. Sie glichen alle seiner Blume. 

“Wer seid ihr?”, fragte er sie höchst erstaunt. 

“Wir sind Rosen”, sagten die Rosen. 

“Ach!”, sagte der kleine Prinz. Und er fühlte sich sehr unglücklich. Seine Blume hatte 
ihm erzählt, dass sie auf der ganzen Welt einzig in ihrer Art sei. Und siehe!, da waren 
funftausend davon, alle gleich, in einem einzigen Garten! 

Sie wäre sehr böse, wenn sie das sähe, sagte er sich, sie würde fürchterlich husten und so 
tun als stürbe sie, um der Lächerlichkeitkeit zu entgehen. Und ich müsse wohl so tun, als 
pflegte ich sie, denn sonst lieβe sie sich wirklich sterben, um auch mich zu beschämen… 
(65) 

 

Die klein prinsie loop lank oor sand, rotse en sneeu en kom uiteindelik by ‘n pad aan. Alle paaie sal 
jou die een of ander tyd by mense uitbring. 

“Goeie dag!”, groet hy.  

Daar is ‘n tuin vol rose. 

“Goeie dag”, groet die rose.  

Die klein prinsie kyk na die rose. Hulle lyk almal soos sy blom.  

“Wie is julle?”, vra hy baie verbaas.  

“Ons is rose”, antwoord die rose. 

„Aggenee!“ roep die prinsie uit. 

Hy voel baie ongelukkig. Sy roos het hom vertel dat sy die enigste roos van haar soort in die hele 
wêreld is. En kyk net, daar is vyfduisend van hulle, almal eenders, in net een tuin! 

Sy was darem regtig gemeen toe sy dit gesê het, dink hy by homself, sy gaan nou vreeslik begin 
hoes en voorgee sy gaan dood, net om haarself die verleentheid te spaar. En ek maak maar asof 
ek haar goed versorg, anders sal sy haarself regtig laat doodgaan net om my skuldig te laat voel…” 
(33) 
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Bylae D: Jiddish. Is dit ’n Duitse dialek?  

1. Skryfvorm 

Daar bestaan verskeie skryfvariante vir die naam van die dialek Jiddish. In die Verenigde State van 

Amerika word die skryfwyse Yiddisch gebruik, veral deur Ashkenasie Jode (Rosten, 2006: 225), 

aangesien dit hulle spreektaal is. Die herkoms van die skryfwyse is volgens Simon (1988: 27) nie 

direk uit die Neuhochdeutsch afkomstig nie, maar het dit ontwikkel uit die taal van Jode in Oos-

Europa. Die ontronding van die vorm ü – jüdisch na jidisch was tersaaklik. 

2. Historiese herkoms en ontwikkeling tydens die mi ddelhoogduitse 
tydperk 

Teen ongeveer die 9e eeu het ’n nuwe taalkundige era begin. Bin-Nun (1973:20) verduidelik soos 

volg: Die Jode was nog steeds wetlik en ekonomies vreemdelinge en hulle moes deur die bepaalde 

konings van lande waar hulle gewoon of tyd deurgebring het, beskerm word. Hulle eintlike aktiwiteit 

was op die gebied van handeldryf, in besonder, wêreldhandel. Hulle het handel gedryf met speserye, 

vrugte, wyn, tekstiel en edelstene uit die Ooste, slawe en pelse uit die Slawiese Ooste, en so meer. 

Hierdie produkte het hulle veral aan koninklike howe of op markte probeer verkoop. Hulle was 

derhalwe ononderbroke op reis. Hierdie lewenstyl het ook baie bygedra om hulle taal en woordeskat 

te beïnvloed. Hebreeus was hulle voertaal, maar dit moes aangevul word met eie woordskeppings vir 

nuwe voorwerpe, gebruike, geografiese en kosmografiese begrippe. Voorbeelde van sulke woorde is: 

wyn, rosyntjies, pêrels, koffie, produkte, inkomste, skuld, kapitaal, herberg of uur.  

Op hierdie manier het ’n handelstaal ontwikkel wat net betrekking gehad het op beroepslui. Hirdie 

“taal” met ’n veelvoud van vreemde en leenwoorde is meestal gebruik teenoor nie-Jode. Tuis en 

onder volksgenote is Hebreeus gepraat. Nogtans was dit nie ongewoon dat Hebreeussprekende Jode 

verkies het om eerder die Hebreeuse woorde te gebruik in plaas van die vreemde woorde nie. So het 

ook nie-Joodse mense die Hebreeuse woorde begin gebruik.  

Bin-Nun (op. cit.: 26) wys daarop dat daar versigtig met aannames oor die Hebreeuse dialek te werk 

gegaan moet word:  

“Es handelt sich meist um Stoffbezeichnungen, die vom Italienischen hergeleitet werden, 
aber auch im Mittelhochdeutschen, beziehungsweise in den mittelhochdeutschen Mund-
arten, gang und gäbe sind. Eine genauere etymologischen Untersuchung der Wörter ergibt, 
daβ sie zumindest in der von den Juden gebrauchten Laufform aus dem Deutschen 
beziehungsweise über das Deutsche gekommen sein müssen”. 



 

 111

3. Slotsom 

Verdere mondelinge inligting het aan die lig gebring dat, hoewel Jiddish op Mittelhochdeutsch 

geskoei is, dit egter nie die eerste klankverskuiwings meegemaak het nie. En nee, Jiddish is gevolglik 

beslis nie ’n Duitse dialek nie (persoonlike gesprekke: anoniem). 

Die eintlike navorsing oor die Jiddishe dialek het eers in die begin van die 16e eeu vorm aangeneem. 

Die navorsing is egter nie deur Joodse vakdeskundiges onderneem nie, maar wel deur “Duitse 

Humaniste” (Weinreich, 1993: 41). 

 



 

 112

Bylae E 

Die Schwäbische Kehrwoche: Kult en Kultuur 

Hoewel daar menings mag bestaan dat ’n beskrywing van kultuurgebruike soos hierdie nie in ’n 
akademiese teks tuishooort nie, is die doel daarvan juis dit wat reeds in die titel van die verhandeling 
staan: volkseie.  Na al die stappe, besluite, en vertaaltegnieke om uiteindelik die volkseie te ontsluit, is 
dit inderdaad interessant om te ervaar wat die volkseie is, in hierdie geval ’n spottery oor hulle 
gebruike deur hulleself. En juis hierom is die inligting in ’n Bylae vervat en nie in die teks nie. 

1. Begripsomskrywing 

Die Duitse werkwoord “kehren” beteken vee, soos met ’n besem. “Kehrwoche” (in Schwäbisch:  

D’ Kehrwoch) beteken die week van vee. Die begrip (veeweek, eintlik veeweekbeurt) omvat egter 

heelwat meer as ’n skoonmaakproses per besem. Dit omsluit onder meer vee, afstof, was, vryf, poets, 

spuit, skuur, skrop en borsel van trappe, vensters, vloere, sypaadjies, die straat en werf. Dit is letterlik 

huis – dikwels ’n gebou vir byvoorbeeld agt gesinne – skoonmaak van bo tot onder, dit wil sê tot in 

die kelders (Kellerräume). Geen stoffie word ontsien of verskoon nie, nie in die verste donker hoekie 

of op die hoogste lys van die deurkosyn nie. Elke inwoner het ’n streng gereguleerde skoonmaakbeurt 

– die sosiale druk om hieraan te voldoen, is geheel en al ongenaakbaar, kultuurverankerd en hoege-

naamd nie onderhandelbaar nie.  

Hierdie aangeleentheid word met die grootste erns en toewyding benader. 

2. Historiese agtergrond  

Die ontstaan van bogenoemde Swabiese kultuurritueel kan teruggevoer word tot die jaar 1492. Die 

toenmalige vors, Graf Eberhard im Bart , het in Stuttgart ’n dekreet uitgevaardig: volgens ’n nuwe 

stadordonansie word die Kehrwoche van krag. Ten einde elke dorp skoon en netjies te hou, is dit die 

ereplig van al die inwoners om elke week hulle gemors (“Mist”) weg te ruim. 

Volgens sommige kultuurdeskundiges is die Kehrwoche, helaas, nie ’n Swabiese eiendomlikheid nie. 

Daar is reeds, word beweer, vroeër in Salzburg, Oostenryk amptelik ’n Kehrwoche ingestel. Dit is 

gevolglik in beginsel moontlik dat die uitgewekenes – wat oorspronklik uit Salzburg verdryf of 

verban is – die voordele van skoon woonplekke, strate en stegies na Swabenland ingevoer het en dit 

in hulle nuwe tuiste toegepas het. (Hierdie aspek is onderling uitermate omstrede!) 

Ofskoon die wet van Graf Eberhard im Bart  in 1988 as nie meer geldig nie verklaar is, voldoen die 

inwoners van die streek steeds wetsgetrou aan die beginsels van sorg vir ’n skoon, netjiese huis en 

omgewing. 
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3. Toerusting en werkswyse   

Die kollektiewe, openbare sindelikheidswaan het ’n nuwe dimensie bygekry: hoewel dit vir sommige 

skoonmakers altyd ’n eresaak sal wees om so goed as wat kan, skoon te maak – indien moontlik, 

beter as die bure of mede-inwoners – is dit vir heelwat mense belangriker om met al die toerusting 

gesien te word.  

Die standaardtoerusting bestaan uit: 

• Bäsa besem 
• Kuddrschauffl stofskoppie 
• Schrubbr borsel 
• Oimr emmer 
• Lappa lap 
• Meischtr Proppr Meister Propper 
 (Reinigungsmittel) (skoonmaakmiddel) 

Die besem speel ’n baie belangrike rol in die ritueel van skoonmaak en dit kan werklik as ’n 

kultvoorwerp aangesien word. Afgesien van bekwame besembeheer in die eie woonplek, word die 

trappe (Treppenhaus) van die hele gebou gevee en grondig skoongemaak. Dan word die sypaadjie 

(Bbirgerschdaig, Bürgersteig) voor die gebou met groot sorg gevee en natgespuit, dan volg die werf 

of agterplaas - alles moet silwerskoon wees.  

Z erst muβ mr no kurz erwähne, Kehrwoch wird immr am Samschdich gmacht. Oft ischs dann so, daβ 

de Fraa im Haus putzt, dr Mo ausarum. Kortliks, die skoonmaakdag is altyd op ’n Saterdag. Dit is 

dan meestal so, dat die vrou in die huis skoonmaak terwyl die man buitekant sy deel doen. Daar word 

lawaaierig te werk gegaan. Die mede-inwoners moet besef daar word vir ’n verandering dééglik 

gewerk. Die vensters van die trappe, die kelders en die was(goed)kamers moet ook skitterblink 

gewas, gepoets en gevryf word, en die posbusse in die portaal mag nie vergeet word nie. 

Dit deug nie om omgewingsvriendelike skoonmaakmiddels te gebruik nie. Die sagte suurlemoengeur 

daarvan verdamp binne tien minute. Dit word aanbeveel om ’n middel te gebruik wat waarborg dat 

die reuk daarvan vir minstens ’n week in die gebou sal bly hang. In die supermark moet net skoon-

maakmiddels uitgesoek word wat 

• ’n skedel op die voorkant het 
• waarsku om dit buite kinders se bereik te hou, en 
• waarsku om dit slegs by goeie belugting te gebruik. 
 

Dit mag raadsaam wees om ’n neus- en mondmasker te dra. 

Op Saterdae, die sogenaamde “Schafftag”, word na bewering in Suid-Duitsland meer gewerk as 

gedurende die week. Die motors word gewas, hoewel dit eintlik verbode is om dit in die straat voor 

die huis te doen. Dit is ’n goeie geleentheid om die tuin reg te ruk en honderde grassnyers word so te 

sê gelyktydig aangeskakel, die lemme op presies 35cm gestel. Verder word die heinings gesnoei met 

elektriese sae en hout word gekap vir die winter. Nadat al hierdie take afgehandel is, word die straat 



 

 114

onberispelik gevee en nat gespuit. Môre is Sondag. Dan moet die woonbuurt skoon wees en ordentlik 

lyk. 

4. Sosiale interaksie of, Warum dr Schwob sei Kehrw och mecht 

Daar bestaan verskeie redes hoekom die Swabe van hulle Kehrwoch hou:  

• Hulle is van nature sindelik: Vir ’n Swabiese huisvrou of huisman – daar is van hulle ook – is dit ’n 
reusekompliment wanneer ’n besoeker of mede-inwoner opmerk, “Die trappe is só skoon, ek kan van die 
vloer af eet”. 

• Hulle is gesellig: Wanneer die trappe skoongemaak moet word, begin die proses op die boonste vloer. 
Hier en op die ander verdiepings word daar graag met mede-inwoners gesels. So word daar verdieping vir 
verdieping na onder gewerk en gesels. 

• Hulle is nuuskierig: Swabe kan dit uiters negatief ervaar wanneer hulle vermoed dat die bure meer weet, 
meer spesifiek, iets weet wat hulle nie weet nie. Die Kehrwoche is die mees geskikte geleentheid om 
meer inligting te bekom. Aangesien die buurman (van die gebou oorkant, of langsaan) buite die sypaadjie 
vee, en ook met die doel om “s neieschte z erfahra”, neem die Swaab sy eie besem en gaan sy deel van 
die sypaadjie vee. Tussen nuusbrokkies deur word daar saamgestem dat die ou dae baie beter was. Selfs 
die besems ook (“d Bäsa sin heit au nimme des wasse mol wara”). Die buurman het teruggekeer na ’n 
onlangse besoek aan Suid-Amerika. Of dit baie warm was? Dit was maar erg. En daar is ook baie Eits 
Grange (Aids Kranken). 

• Hulle hou van kla: Omdat hulle saamstem dat kla nie iets aan die politiek gaan verander nie, kla hulle dan 
oor die swak bestuurders op die paaie. En dit, onder andere, omdat die politiek nie genoeg in die 
opleiding en opvoeding steek nie. Die buurman vertel dat hy bekommerd is oor Michael - sy pa is onlangs 
oorlede en hy is terneergedruk. Wat die pa makeer het? Kanker, maar dit kon ook asbes gewees het. Na 
die vee en uitruil van nuus word daar besluit op ’n “Trollingr”. Bier smaak altyd lekker na ’n dag se harde 
werk. 

 

5. ’n Kursus in skroptegnieke 

Die Kehrwoche vereis harde werk. Om vir die Swabe te beskuldig dat hulle nie baie sindelik is nie, 

ontlok dieselfde emosie as wanneer die Franse daarvan beskuldig word dat hulle nie juis einigiets van 

kaas en wyn af weet nie. Hulle neem hulle volkseie baie ernstig op en daar behoort nie daaroor gespot 

te word nie. 

Tot die dag aanbreek dat die hoof van die Volkshochschule in Calw ’n advertensie in ’n koerant laat 

plaas het, spesifiek vir die publikasiedatum van 1 April (1998). Die Volkshochschule sou ’n Kehr-

woche-blitskursus aanbied, en niemand het ooit kon raai dat daar ’n eksplosiewe reaksie gaan wees 

nie. Die doel van die kursus sou wees om mense vinnig met die inheemse gebruik vertroud te maak 

en dit sou onder meer bestaan uit die volgende komponente: 

• ’n teoretiese inleiding in die histories-sosiologiese betekenis 
• praktiese ondervinding 
• materiaalkunde (o.a. besemkunde, borselkunde) 
• tegnieke (vat, vashou, skrop, swaai en draai). 

Aan die einde van die kursus sou die kursusgangers in staat wees om self ’n deel van die straat of 

sypaadjie skoon te vee. Die kursus sou bestaan uit vyf aanbiedinge van drie uur elk. Die koste sou 

DM130 beloop, dit is ongeveer €60. Van kursusgangers is verwag om hulle eie voorskoot, kopdoek 

en  ’n stuk hout van 3cm in deursnee en ongeveer ’n meter lank saam te bring. Laasgenoemde sou 

gebruik word vir die oefening van praktiese grepe. Hoewel die hele aangeleeentheid as ’n April-grap 

bedoel is, was die reaksie oorweldigend en doodernstig. Daar was spoedig byna ’n honderd energieke 
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belangstellendes. Drie nabygeleë dorpsrade het belang gestel om hulle straatveërs se opleiding 

behoorlik te laat afrond. ’n Plaaslike dame het aansoek gedoen vir haar man omdat sy idee van 

skoonmaak, om die minste te sê, ermbarmlik is. Onder die aansoekers was ook ’n groep van 35 

Engelse toeriste wat in die omgewing op besoek was. 

Klaus-Peter Hartmann, self ’n gebore Swaab, het geen ander uitweg gehad as om sy woord gestand te 

doen nie, hoewel die kursus vinniger en heelwat meer ontspanne en prettig verloop het as wat die 

formele advertensie belowe het. 

6. Kehrwoche in Berlyn? 

Dit word gelate deur die Berlyners aanvaar dat die staat nie genoeg geld het om vir alles te sorg en 

alles te voorsien nie. Sodra daar egter van burgerlike, eie inisiatiewe gepraat word, is min inwoners 

bereid om mee te maak. Die meeste Berlyners is ergerlik oor die sigaretstompies, hondemis en ander 

rommel op die stad se sypaadjies, maar niemand sien kans daarvoor om dit weg te ruim nie. 

In 1735 is huiseienaars in die stad opdrag gegee om elke tweede dag van die voordeur van hulle huise 

tot in die middel van die straat te vee en om self hulle vullis en afval te verwyder. Hieruit is dit baie 

duidelik dat Berlyn sy eie skoonmaakstelsel gehad het en hoegenaamd nie die idee van die Kehr-

woche by die Swabe afgeloer het nie. Daar word gevoel dat die stad Berlyn kan baat by ’n bietjie 

Pruisiese pligsbesef. ’n Persoon wat self voor sy eie deur vee, sal nie sommer argeloos ’n sigaret-

stompie voor iemand anders se deur laat val nie. Die gevoel bestaan werklik by sommige mense dat 

hulle die Swabe beny, juis omdat hulle uiters beginselvas, spaarsamig en veral so gesteld is op 

ordelike netheid. Dit kan oral gesien word aan die glans van hulle huise, geboue, dorpe en stede. 

Hierdie netheid en versorgdheid is opvallend vir enigeen wat van elders daarheen reis. 

7.  Slotopmerking 

Daar word komiese en minder komiese kwaliteite aan die Swabe toegedig. Die meeste daarvan is met 

’n knippie sout te neem. Meer as dikwels is hulle self verantwoordelik vir die draakstekery, maar dan 

word die blaam vir die gespot vierkant op die skouers van ander geplaas. Hulle sal ’n belangstellende 

gou daarop wys dat hulle, onder andere, wéét van motors bou (Mercedes Benz), elektriese toerusting 

aanmekaar kán sit (Bosch-produkte) en spog met ’n áántal nasionale digters (soos Friedrich Schiller, 

Friedrich Hölderlin), beroemde oudstudente (Alois Alzheimer), navorsers, akademici, sangers, 

skrywers, sporthelde … die lys is lank.  
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(Omdat die teks deur al die bronaanduidings erg versteur sou word, dit moet vloeiend gelees word, is 

daar besluit om die bronne kortliks te noem en die volledige weergawe in die formele BRONNELYS 

by te voeg.)  

Endstation Kehrwoche 
Kehrwoche 
Die Kehrwoche 
Die Kehrwoche II 
Die Kehrwoche III 
Die Kehrwoche kennt keinen Scherz 
Soll Berlin die Kehrwoche einführen? 
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