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SUMMARY

The concept ANGER as it is lexicalised in Afrikaans and
Dutch idioms

This articles investigates the concept ANGER as it is lexicalised in Afrikaans idioms. This is done
within the motivation theory of Lakoff and special attention is given to the metaphors that underlie
the way in which anger is conceptualised in Afrikaans. In a comparative study of idioms of anger in
Dutch and English it becomes clear that Afrikaans uses a separate metaphor not found in the other
two languages.

1. INLEIDING

In hierdie artikel word die konsep WOEDE ondersoek soos wat dit in Afrikaanse idiome geleksikaliseer
word. Die motiveringsteorie (vergelyk onder andere Lakoff, 1987; Verstraten, 1992 en Bosman, 1998)
bied die raamwerk waarbinne die ondersoek gedoen word. Op die oog af uiteenlopende idiome (wat
die woorde betref waaruit die idiome opgebou is), word saam in ’n groter konseptuele veld geplaas en
in verband gebring met ander idiome en uitdrukkings wat aan dieselfde konsep uitdrukking gee. Twee
ander studies oor WOEDE word ook hier betrek, naamlik dié van Lakoff (1987) en Verstraten (1992).
Daar gaan in die besonder gekyk word na ooreenkomste en verskille tussen Afrikaans en Nederlands
wat die metafore betref wat by dié groep idiome aangetref word.

As gevolg van die verwantskap tussen die drie tale (Afrikaans, Nederlands en Engels) is dit nie
vergesog om vooraf te verwag dat hulle min of meer dieselfde kognitiewe model met die basiese
metafoor WOEDE IS HITTE sal deel nie. Die vermoede bestaan dat die fisiese gevolge van die
emosie met ander woorde ook die kognitiewe model sal vorm vir baie van die Afrikaanse idiome.

2. WERKWYSE

Om die ondersoek te kon doen, is daar ’n kernlys saamgestel van Afrikaanse idiome met die betekenis
“woedend wees” of “woedend word” (paragraaf 2.1). Hierdie idiome is op die volgende manier
versamel: as ’n beginpunt is daar ’n lys opgestel uit die inskrywings in De Stadler (1994) se Groot
Tesourus van Afrikaans onder die uitdrukkings by Gramskap. Vervolgens is gaan kyk na die parafrase
van die betekenisse van hierdie uitdrukkings en slegs die uitdrukkings waar dit gaan om die toestand
van “woedend wees” of “woedend word” is behou. Die lys uit die Tesourus is bygewerk met ’n
aantal ander idiome wat aan die skrywer bekend is.

2.1 Kernlys van Afrikaanse idiome met die betekenis “woedend wees” of “woedend word”

• slange vang
• buite jouself (van woede) wees
• warm word
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• rooi sien
• siedend van woede wees
• die stuipe/ aapstuipe / bobbejaanstuipe kry
• die piep / blouwildepiep kry
• die olel kry
• ’n kleintjie kry
• buite jou sinne wees
• buite jouself van woede wees
• die duiwel in wees
• die josie in wees
• (hoog) die hoenders in wees
• die harnas in wees
• die bliksem in wees
• die moer in wees
• die hel in wees
• die donder in wees
• my bloed kook
• in toorn ontsteek
• op jou agterpote staan
• jou warm maak vir iets
• jou bloedig(lik) vererg
• uit jou humeur wees
• jou humeur verloor
• warm word onder die kraag
• ’n gasket blaas

Variasie in die keuse van die kernwoord of trefwoord is ’n kenmerk van baie idiome, byvoorbeeld:
die stuipe/aapstuipe/ bobbejaanstuipe /piep /blouwildepiep kry. Vergelyk ook al die variasies op
die duiwel in wees. Sommige van die variante by die duiwel in wees (soos de /die bliksem in
wees, de/die moer in wees) word deur De Stadler (1994) aangedui as “plat”. Die individuele woorde
in die idiome het dus ’n sekere aparte gevoelswaarde wat oorgedra word na die hele idioom. Die
duiwel/ hoenders in wees kan as eufemistiese alternatiewe vir die kruer vorme gesien word.

2.2 Nederlandse idiome en hulle Afrikaanse ekwivalente
Tweedens is daar gekyk na ’n lys Nederlandse idiome wat eweneens die betekenis “woedend wees”
of “woedend word” het en die idiome wat ooreenkom in albei tale is geïdentifiseer. By gebrek aan
moedertaalkennis van Nederlands is daar volledig gesteun op die idiome wat in Verstraten (1992)
verskyn. Sy gee ’n uiteensetting van die werkswyse wat sy gevolg het by die versameling van dié
idiome (Verstraten, 1992:112). Die idiome is opgeteken uit die eerste druk van Groot Woordenboek
van Hedendaags Nederlands (1984). Alle idiome (“vaste verbindingen” in haar terminologie) wat
in die parafrase woorde soos “boos, razende, kwaad, woede” ensovoorts bevat, is opgeteken en sy
kry so ’n totaal van 113 idiome wat volgens haar uitdrukking gee aan die konsep WOEDE in
Nederlands. Hiervan kom die volgende 34 (met wysigings) ook in Afrikaans voor. Waar daar getwyfel
is aan die voorkoms al dan nie van ’n spesifieke Nederlandse idioom in Afrikaans is die Woordeboek
van die Afrikaanse Taal (WAT), die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT),
en Nasionale Woordeboek (NW) geraadpleeg. Die Nederlandse ekwivalente van die idiome word
tussen hakies gegee.
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• amok maak (amok maken)
• hy is briesend (briesend van toorn)
• dit is soos ’n rooi lap voor ’n bul (dat werkt op hem als een rode lap op een stier)
• die hel het losgebars (de hel is er losgebroken)
• mag die duiwel hom haal (de duivel hale hem)
• die druppel wat die emmer laat oorloop (de druppel die de emmer doet overlopen)
• in ’n kwaai bui wees (een kwaaie bui hebben)
• ’n gesig soos ’n donderwolk (een gezicht als een donderwolk)
• ’n skewe mond/gesig trek (een scheve mond/ een scheef gezicht trekken)
• die skuim staan in sy mond/ skuim aan die mond hê (het schuim stond op zijn mond)
• ’n hekel hê aan iets (een hekel hebben aan iets)
• hy het met die verkeerde voet (uit die bed) opgestaan (hij is met zijn linkerbeen uit bed gestapt/

met het verkeerde been uit bed gestapt zijn)
• iemand iets kwalik neem (iemand iets kwalijk nemen)
• iemand in gelyke munt terugbetaal (iemand met gelijke munt betalen)
• iemand iets ten kwade dui (iemand iets ten kwade /euvel duiden)
• iemand met die oë verslind (iemand met de ogen verslinden)
• iemand aan die strot gryp (iemand bij de strot grijpen)
• in toorn ontsteek (in toorn raken /ontsteken /ontbranden)
• kort gebonde wees (kort aangebonden wees)
• kwade bloed sit (kwaad bloed zetten)
• loop na die duiwel/bliksem (loop naar de duivel / bliksem)
• met die vuis op die tafel slaan (met de vuist op tafel slaan)
• my bloed kook (mijn bloed kookte)
• op sy tande byt (op zijn tanden bijten)
• op sy tande kners (op zijn tanden knarsen )
• op sy agterpote gaan staan (op zijn achterpoten gaan staan)
• opswel van kwaadheid (opzwellen van boosheid)
• rooi sien (rood zien als een haan)
• stoom afblaas (stoom afblazen)
• van woede uit sy vel spring (van woede uit zijn vel springen)
• warm word (warm worden)
• kook van woede (zij kookte van woede)
• gal braak (zijn gal uitbraken)
• sy pen in gal doop (zijn pen in gal doopte)

2.3 Verantwoording
Daar is opvallende verskille tussen die twee lyste. Daar word vervolgens hierop ingegaan.

Nie al die Afrikaanse idiome hierbo het streng gesproke die betekenis van “woedend wees” of
“woedend word” nie. ’n Vergelykende blik op Verstraten (1992) se lys van Nederlandse idiome toon
’n aantal verskille tussen die Afrikaanse en Nederlandse lyste aan. Verstraten huldig klaarblyklik ’n
baie ruim opvatting oor die emosie WOEDE en oor watter leksikale items hierdie emosie uitdruk.
Woede is ’n taamlik ondubbelsinnige emosie. As mens wil aandui dat iemand woedend is, gaan jy
skaars sê hy is in ’n slegte bui of hy trek skewe mond. Al is dit nie altyd maklik om ’n presiese
weergawe van die betekenisse van idiome te gee nie, hoef mens ook nie te lomp daarmee om te gaan
nie. Dit is waarskynlik vir die deursneetaalgebruiker wat die idioom gebruik vanselfsprekend dat ’n
slegte humeur nie gelyk te stel is aan woede nie. Hiermee word nie ontken dat daar grade van
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intensiteit by ’n emosie soos woede is nie en in die seleksie van Afrikaanse idiome is dit ook in
gedagte gehou. Verskillende grade van woedend wees word byvoorbeeld deur die volgende idiome
aangedui, vanaf baie ontsteld tot regtig woedend. Dit is moeilik om te sê presies waar ontsteltenis
ophou en woede begin in die volgende idiome: ’n toeval kry, ’n oorval kry, die blouwildepiep
kry, die olel kry, die aap-/bobbejaanstuipe kry.

Daar is idiome wat eerder aan die rand van “woedend wees” raak omdat hulle betekenis meer
of minder subtiel (maar insiggewend) van die “suiwere” toestand van woedend wees afwyk. Idiome
wat tot ’n baie ruim siening van die konsep woede behoort, is nie by die kernlys ingesluit nie.
Idiome wat wisselende grade van slegte humeur of ander emosies (geïrriteerdheid, liggeraaktheid
of ontsteltenis) uitdruk en waarvan die fisiese gevolge groot ooreenkomste toon met die fisiese
gevolge van woede, is die volgende:

• met die verkeerde voet opstaan/ uit die bed klim – nors en nukkerig wees
• ’n hekel aan iets hê – nie van iets hou nie
• iemand iets kwalik neem – iemand iets verwyt
• hy is kort van draad – opvlieënd
• wat het oor jou lewer geloop? – hoekom is jy in so ’n slegte bui?
• dit hang my by die keel uit – dit verveel my erg, ek is sat daarvan
• billik ontstoke – baie verontwaardig, boos
• fyn van nerf – fyngevoelig, opvlieënd
• gou op jou perdjie wees – liggeraak, opvlieënd wees
• die duiwel ry hom bloots – humeurig wees

Nie al die idiome wat Verstraten gelys het, is dus na vergelyking met Afrikaanse ekwivalente in
hierdie studie gebruik nie. Idiome wat op die oorsaak of aanloop tot woede dui – wat Verstraten
fase 1 van die prototipiese woedescenario noem (1992:117) – is byvoorbeeld nie ingesluit nie:

• dis soos ’n rooi lap voor ’n bul
• die druppel wat die emmer laat oorloop
• dis die laaste strooi

Idiome waarin die gevolge van die emosie, wat dikwels fisiese handelinge impliseer, uitgebeeld
word, is eweneens uitgesluit:

• die hel het losgebars
• met die vuis op die tafel slaan
• iemand aan die strot gryp

Hierdie idiome, wat tekenend is van wat Verstraten fase 5 noem, die fase waarin mens die kwaadheid
wil vergeld, is ook weer subtiel anders as die idiome wat die emosie self uitdruk. By gal braak, gal
afgaan, sy pen in gal doop is daar byvoorbeeld veral sprake van bitterheid en venyn.

Verwensings of vloeke vorm ’n groepie op hulle eie. Soos wat Verstraten (1992:128) ook opmerk,
gaan dit hier om iets anders as om die uitdruk van ’n betekenis deur die idioom. Die idioom is ’n
taalhandeling en vorm nie deel van die “kernlys” nie: gaan vlieg, loop in jou verstand in, loop in
jou maai (in), die duiwel haal jou, loop/gaan na die duiwel, te duiwel met jou, mag die josie jou
haal. Hierdie idiome toon op die oog af ’n verband met die tipies Afrikaanse idioom die duiwel in
wees (en al sy variante) asook die idiome wat by fase 1 tuishoort: iemand die harnas in jaag,
iemand die duiwel in maak.
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In aansluiting by die verwensings is daar nog ’n soort pragmatiese idioom, naamlik ’n
dreigement, wat impliseer dat ’n woedende toestand die resultaat sal wees: jy soek my (en jy sal
my kry)!

Behalwe vir die idiome wat die betekenis van woedend wees uitdruk, is daar ander wat op die
een of ander manier ’n verband toon met die hele manier waarop die emosie in ons samelewing
funksioneer en beskou word. Hulle kom nie voor in die kernlys nie, maar word vir die
interessantheid hier gegee. Selfbeheersing word byvoorbeeld as iets goeds gesien, vandaar die
pogings om nie toe te laat dat woede die oorhand kry nie. Die volgende idiome impliseer die
onderdrukking van woede: jou probeer inhou, tot tien tel, kalm bly, koelkop bly.

Die fisiese gevolge van woede is soms dieselfde as dié by ander emosies soos skaamte of
waansin. So kan warm word ook op verleentheid dui.

Ten slotte ’n paar opmerkings oor ’n aantal idiome wat deur óf Verstraten óf De Stadler gelys
word, maar wat nie in die kernlys ingesluit is nie. ’n Idioom soos op jou tande byt het in Afrikaans
eerder ’n konnotasie met pyn en vasberadenheid as met woede. Uit sy vel spring word gewoonlik
met opgewondenheid eerder as met woede verbind. Amok maak dui, kragtens sy parafrase in die
WAT Deel I bladsy184 (“plotselinge toestand van groot opwinding, veral by Oosterse volke
aangetref, wat tot tydelike verstandsverbystering kan oorslaan en gekenmerk word deur aktiewe
neigings tot geweld- en moordpleging sonder inagneming van persoonlike veiligheid”) nie soseer
op ’n toestand van woede nie, maar op ’n soort waansin. Dieselfde toestand van raserny of waansin
word geïmpliseer deur die ander kollokasies met amok soos amok loop, roep, skreeu, spuug,
slaan. (Daar is wel ’n verband tussen woede en waansin, soos wat verderaan ook aangetoon
word.) Die versene teen die prikkels slaan beteken “jou vergeefs tot eie nadeel verset” en hoort
nie in hierdie lys nie.

3. METAFORE

In die onderhawige ondersoek word daar vier hoofmetafore onderskei wat as motivering dien vir
feitlik al die idiome in die kernlys. Verstraten (1992:119 e.v.) onderskei ’n stuk of 16 metafore of
beelde by die Nederlandse idiome wat die volgende insluit: warmte-, diere- en weermetafore,
opswel van kwaadheid, die grens oorskry, gek word, wraak neem, uitbars en humeur verloor. Van
hierdie metafore en beelde word ook by die Afrikaanse idiome aangetref, naamlik die hittemetafoor,
uitbarsting en waansin. ’n Eiesoortige Afrikaanse metafoor kan daarbenewens aangedui word
(vergelyk paragraaf 3.4).

3.1 Hitte
By die groep woede-idiome in Afrikaans neem die hittemetafoor, soos by Engelse en Nederlandse
idiome, ’n sentrale plek in die konseptuele veld in.

As aanknopingspunt word Lakoff (1987:380 e.v.) se ondersoek na woede gebruik. Hy begin
sy analise met die populêre opvatting oor die fisiologiese gevolge van woede, naamlik verhoogde
liggaamstemperatuur, verhoogde druk (bloeddruk en spierdruk), ontsteltenis en inmenging met
akkurate waarneming. Met behulp van hierdie populêre idees kan ons sê of iemand kwaad is deur
na die persoon se fisiese voorkoms te kyk (hy word rooi in die gesig, ensovoorts). ’n Basiese
metonimiese beginsel is hier aan die werk: die fisiologiese gevolge van die emosie staan vir die
emosie self. Die teorie in die volksmond vorm die basis vir die metafoor WOEDE IS HITTE, wat
aansluit by ’n meer algemene konseptuele metafoor: DIE LIGGAAM IS ’N HOUER VIR DIE
EMOSIES. Die twee metafore kombineer om die sentrale metafoor in die konseptuele veld van
WOEDE te lewer:
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WOEDE IS DIE HITTE VAN VLOEISTOF BINNE ’N HOUER.

Met sowel Lakoff as Verstraten se uiteensettings in gedagte val die hittemetafoor by idiome
soos warm word, siedend van woede wees, my bloed kook, jou warm maak vir iets, rooi sien,
warm word onder die kraag (almal in die kernlys van Afrikaanse idiome) dadelik op. Die uitbreiding
op die metafoor (hitte veroorsaak stoom - WOEDE IS STOOM) onderlê ’n idioom soos stoom
afblaas. As woede nie op dié manier kan ontsnap nie, lei dit tot ’n ontploffing: ’n gasket blaas, in
toorn ontsteek en kort van draad wees.

Wat die hitte- en ontploffingsmetafore betref, kom die idiome in Afrikaans, Nederlands en
Engels ooreen.

3.2 Uitbarsting
• ’n kleintjie kry
• jou moet inhou
• uitbars van woede

In Lakoff (1987:386) se uiteensetting van die Engelse idiome (she) was having kittens en (my
mother will) have a cow sien mens ’n ooreenkoms met die Afrikaanse kleintjie kry. Hy bring dit in
verband met diere wat geboorte gee, waar iets wat druk veroorsaak het, uitbars.

3.3 Waansin
• die stuipe/aapstuipe/bobbejaanstuipe/ piep/ blouwildepiep kry
• ’n oorval/toeval kry

In hierdie groep idiome het ons te doen met ’n ander metafoor, wat eweneens verband hou met die
populêre opvatting oor die fisiologiese gevolge van woede. Een van die gevolge van woede is
ontsteltenis en dit is ook ’n kenmerk van waansin. Hierdie ooreenkoms lei tot die metafoor WOEDE
IS WAANSIN, duidelik herkenbaar in die Engelse uitdrukking I’m mad. Die tekens van stuipe -
armgeswaai, stuiptrekkings, skuim om die mond - word ook aangetref wanneer iemand mal is (altans
volgens die algemeen gangbare teorie in die volksmond). Met behulp van die WOEDE-IS-
WAANSIN-metafoor word ’n stuipe-aanval metafories gelykgestel aan ’n woede-aanval. Vandaar
idiome soos ’n toeval/stuipe kry met al die moontlike variasies daarop. Die variasies lyk asof hulle
die funksie het om verskillende grade van woede uit te druk: iemand wat die blouwildepiep het, is
waarskynlik woedender as iemand wat bloot die piep kry.

3.4 Metamorfose
Die motivering in die groep idiome wat hier bespreek word, kan aangetoon word deur die
hittemetafoor links te laat lê en te konsentreer op die houermetafoor. In idiome soos buite jouself
(van woede) wees, buite jou sinne wees, uit jou humeur wees, jouself te buite gaan het ons te
make met die metafoor DIE LIGGAAM IS ’N HOUER VIR DIE EMOSIES / DIE
PERSOONLIKHEID. In bogenoemde idiome is daar sprake daarvan dat hierdie persoonlikheid na
buite die liggaam verplaas word. Die krag wat hier aan die werk is, is nie soseer hitte wat tot die
opbou van druk lei nie, maar iets anders. Daar is ’n sekondêre metafoor aan die werk: EMOSIES IS
KRAGTE. Die implikasie in bogenoemde idiome is dat die woede-emosie ’n krag is wat jou kan
verplaas tot buite jou liggaam. ’n Emosie soos woede is ’n krag wat lei tot die verlies aan selfbeheer.
Saam lewer die twee metafore ’n meer komplekse metafoor:
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VERLIES AAN SELFBEHEERSING IS OM DIE LIGGAAM TE VERLAAT.

Nie alleen woede nie, maar ook vreugde en opgewondenheid word as kragte gesien wat
allerlei uitwerkings kan hê, onder andere om jou na buite jou liggaam te verplaas: uit jou vel
wees/spring (van opgewondenheid), buite jouself van vreugde wees, in die sewende hemel/
in die wolke wees.

As ’n verdere uitbreiding op dié metafoor kan mens kyk na die volgende tipies Afrikaanse
idiome (waarvoor daar nie ekwivalente in Engels of Nederlands skyn te wees nie): die duiwel
in wees, die josie in wees, (hoog) die hoenders in wees, die harnas in wees, die bliksem in
wees, die moer in wees, die hel in wees, die donder in wees. Bogenoemde idiome vorm nie so
’n aparte en selfstandige groep met eiesoortige metafore soos wat mens aanvanklik mag dink
nie. Nie alleen is emosies kragte wat jou na buite jou liggaam kan verplaas nie, dit kan jou in
iets anders laat ingaan. Dit is moeilik om te sê wat hierdie “iets anders”, uitgedruk deur die
woorde duiwel, josie, harnas, bliksem, hel (ens.) is. ’n Soort metamorfose word gesuggereer
- onder invloed van die emosie (hier woede) verander jy in ’n toestand waar jy nie meer as jou
ou self te herken is nie - jou persoonlikheid het as ‘t ware in iets anders ingevaar. Om weer
kortliks te verwys na die hittemetafoor: ons het hier miskien ’n parallelle soort metamorfose
met wat gebeur wanneer water in stoom verander as gevolg van hitte. ’n Veranderde toestand -
fisies of psigies - is in albei gevalle die resultaat.

As algemene metafoor geld: OM SELFBEHEER TE VERLOOR, IS OM ’N
METAMORFOSE TE ONDERGAAN.

Daar is reeds gewys op die ooreenkoms wat hierdie laaste idiome toon met die verwensings
gaan / vlieg na die duiwel, loop na jou peetjie, loop in jou verstand in ensovoorts. Dit lyk
asof die verwensings of vloeke gebruik maak van dieselfde konseptuele metafore as die ander
idiome. Oor gaan na die duiwel en die res van die paradigma kortliks die volgende. Volgens
Combrink (1981) word die werkwoord gaan idiomaties gebruik vir ’n toestandsverandering, ’n
metamorfose, ten kwade. Motivering vir dié verwensings is dus ook in die werkwoorde gaan/
loop te vind en skakel met die metafoor in die duiwel (ens.) in wees.

Die metamorfosemetafoor wat die uniek-Afrikaanse idiome onderlê, pas goed in by die
meer abstrakte begrippe ENTITEIT, INTENSITEIT, GRENS, KRAG en KONTROLE wat
volgens Lakoff (1987:406) konstituerende metafore in hierdie veld is.

Uit die getuienis van die idiome wat so pas bespreek is, wil dit voorkom asof Afrikaans
gebruik maak van ’n eiesoortige en bykomende konseptuele metafoor wat subtiel anders is as
die metafore wat deur sowel Lakoff (1987) as Verstraten (1992) bespreek word. Maar die
volgende opmerking van Verstraten bly nietemin ook hier ter sake: Haar bevinding ten slotte,
wat ooreenkom met dié van Lakoff (1987:405-406), is die volgende: “de woede wordt in die
vaste verbindingen beschouwd als een entiteit, die zich in de mens kan bevinden en daar
betrekkelijk zelfstandig is. Men kan trachten de woede te beheersen (...), maar de woede kan
ook uit de hand lopen en de persoon in kwestie wordt dan door de woede beheerst”(1992:139).

Die metafore wat hierbo bespreek is, kom nie alleen voor by idiome nie, maar werk deur
tot alle soorte leksikale items: enkel woorde, komposita, deeltjiewerkwoorde, ensovoorts, soos
wat Lakoff (1987) ook aantoon met sy voorbeelde. Die konseptuele metafoor word baie
produktief leksikaal geënkodeer. Die hittemetafoor kom voor in hy is vuurwarm/smoorkwaad/
siedend; hy bereik kookpunt, jy moet afkoel en die houermetafoor is terug te vind in uitvaar
teen iets/iemand, hy is keelvol/ gatvol, hou jou in.
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3.5 Ten slotte
Ten slotte kom die idioom slange vang aan die beurt. Hier is daar veral sprake van ’n beeld en
assosiasie: iemand wat so kwaad is dat gevaar vergeet word en bomenslike dinge moontlik is soos
om slange te vang. Dié indruk word versterk deur die feit dat die idioom dikwels binne ’n vergelyking
aangetref word: Sy is so kwaad dat sy kan slange vang. Die moontlikheid dat daar ook hier sprake
kan wees van ’n soort metamorfose kan nie uitgesluit word nie.

4. SAMEVATTING: DIE KONSEP WOEDE IN AFRIKAANS

Die motiveringsteorie stel dat betekenisse (onder andere van idiome) nie noodwendig voorspelbaar
is nie (die idioom is wel ondeursigtig), maar wel gemotiveerd kan wees. Hierdie motivering is
dikwels geleë in die onderliggende metafore wat by die idiome aangetref word. ’n Ondersoek na
verskillende idiome wat almal dieselfde konsep - hier WOEDE - uitdruk (al is daar subtiele variasies
in betekenis by die idiome) toon aan dat daar wel sprake van sodanige motivering is. Die ondersoek
dui ’n verbasende ooreenkoms tussen verskillende idiome aan. Dit is ’n ooreenkoms wat nie op die
leksikale vlak (die letterlike betekenis) nie maar op die konseptuele vlak geleë is. ’n Interne samehang
en reëlmatighede wat onderliggende metafore betref, word blootgelê. Volgens Lakoff se teorie is al
die idiome deel van ’n geïdealiseerde kognitiewe model. So ’n siening verklaar die sistematiek in
die betekenis by die verskillende idiome.

Die tipe motivering waarvan daar sprake is in bogenoemde ondersoek betref die manier waarop
ons die werklikheid konseptualiseer. Volgens Lakoff gebruik ons kognitiewe modelle om dit te
doen. In diverse leksikale items, ook idiome, word dieselfde kognitiewe model (bv. WOEDE IS
HITTE; DIE LIGGAAM IS ’N HOUER VIR DIE EMOSIES) onder woorde gebring. Wat hierdie
ondersoek aandui, is dat daar inderdaad onderliggende modelle is wat bepaalde idiome verklaar. In
drie Westerse tale, Afrikaans, Nederlands en Engels, kom die kognitiewe modelle trouens ook tot ’n
mate ooreen. Dit is verder interessant dat Afrikaans van ’n bykomende model – wat nie in die
idiome in Engels en Nederlands aangetref word nie – gebruik maak.
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