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Lank gelede het die taalfundi's hier te lande ook stry gekry. Dit gaan om te "umlaut" of nie te
"umlaut" nie in die skryfwyse van Lüderitz. Is dit Lüderitz met 'n ?ü" of Luderitz sonder die
kolletjies op die u. Desedae lyk dit of die Lüderitz met die ogies op die u gewen het.
In ligter luim is destyds beweer die strydende partye het tot 'n vergelyk gekom deur elkeen
'n bietjie toe te gee. Die ooreenkoms behels toe dat die partye elkander bereik het deur op
'n enkele kolletjie op die u te besluit. 'n Duitse puritein en vriend Bissie is nog nie inskiklik
nie. Hy sê dit moet Lüderitzbucht wees, Bucht soos vir baai.
Dit terwyl die enigste Bucht wat ek ken die "grosse Bucht" is. Dis 'n verwysing na 'n ou met
'n boepens. Dis erg, maar darem nie 'n ou met 'n pens soos 'n baai nie.
Na die woord "umlaut", dis nou die kolletjies op die o, die u of die i, word netma (dis al
geselsend die woord vir netnoumaar) teruggekeer. Eers moet by Namibië se eie Brötchen
stilgehou word. Nou die dag gooi die Taalkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir
Wetenskap en Kuns 'n ysblok in die rug af met die amptelike erkenning van bretsjen as die
Afrikaanse woord vir Brötchen.
Dan kan die genoemde umlaut vir die dotjies op die o seker maar ook "Oom Lat" of "oom
lat" genoem word. Met bretsjen word dan net die fonetjiese broodjie gegee. Effense begrip
bestaan wel vir die dwaling deur die weë wat die geleerdes op die taalpad volg. Dit is dat die
Suid-Afrikaners nie eens weet van 'n Brötchen nie. Vra 'n winkelassistent vir 'n Brötchen en
jy word met sulke kalfsoë aangegluur. Dan stel jy vas hulle bedoel jy moet 'n "bun" of 'n "roll"
vra. Dis g'n Brötchen nie. Dis sulke pap goed wat kluitjies in die mondholtes maak.
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Wat my aan my Bonnie laat sê die geleerdes en ongeleerdes van ver oorkant die grense
moet nou nie kom krap waar dit nie jeuk nie. Leer hul bakkers die dag om ook Brötchen te
maak, mag hulle maar na bretsjen verwys.
Namibiese nasietrots op die heimat se skaar loop ook hier te lande dieper as net die "ons
sal lewe, ons sal sterwe" van oorkant die Gariep.
Weer spreek Bissie my aan. Daai heimat moet eintlik met 'n H, dis Heimat, wees. Besaaids
die point, want taaltrots is hier te lande 'n suiwere Afrikaans met so 'n effense Duitse
geursel. Ry maar net Boland toe en gesels met die mense van die onderdorp. Gou sal 'n
opmerking kom: "Hoor hoe praat hulle".

VERWANT E NU US
'n Taal is ook erkentlik. Daarom sal Schutztruppe nooit beskermingsoldate kan word nie. Die
bergspitse wat tussen Usakos en Arandis van die teerpad gesien kan word, is die
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-steen nie.
Malema se politieke diskoers
Steeds om die kospotte of uit die oond is die Eisbein waarna die Afrikaanssprekende
Suid-Afrikaners verneem wanneer die grense oorgesteek word. Dit is 'n snit varkvleis wat op
al wat 'n spyskaart is as Eisbein verskyn. Vra vir ysbeen en niemand sal eintlik weet wat

Kinders se dagdrome... en die lewe se
draaie

bedoel word nie.
Die eerste Oktoberreën se druppels val diep
En as Boerneef dan maar van die Pramberg mog skryf?
Die eerste Oktoberreën se druppels val diep
Nou beweeg die Namibiese tale weer deur 'n mooie Germanisme. Dit is die Adventkranse
wat nadergetrek word in die aantog na Kersfees. Sondag vir Sondag word een kers
aangesteek totdat die dag van die Meester uiteindelik aanbreek. Advent is met respek
beklee en is beslis nie aanloop- of aantogkerse nie.
Die middaguur het aangebreek en ek gaan vir my 'n Brötchen koop. Beslis nie 'n "bun" of 'n
"roll" nie. Nog minder 'n bretsjen.
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