
BOK-BOK-ST AAN -STYF 
HOEVEEL VINGERS OP JOU LYF?l 

deur H. J. Schepers 
(lnspekteur van Onderwys, Johannesburg) 

Hierdie bydrae wil gegewens uit die Suid-Afrikaanse volkskunde bied ter aan
vulling van die besprekings oor Petronius se 'bucca, bucca, quat sum hie?' in die 
twee vorige volumes van hierdie tydskrif. 

By feitlik elke hoerskool, en tot 'n mate ook reeds in die laerskool, breek 
daar telkens weer 'n tyd aan dat die seuns hulle aandag uitsluitlik aan die wel
bekende speletjie 'bok-bok' wy. By tye gryp dit die verbeelding so aan dat selfs 
die meisies plek-plek oorgaan tot die speel van die speletjie tot groat ontstel
tenis van sowel onderwysers as moeders. Wanneer uitgesoekte spelers in spanne 
deelneem, dram die toeskouers so dig saam dat daar dikwels skaars 'n gangetjie 

· is waarlangs die hardlopers kan beweeg. 
Gewoonlik kies twee leiers eers elk 'n gelyke aantal spelers en trek dan 

lootjies om te bepaal wie eerste sal 'buk'. 'n Seun wat nie aan een van die twee 
spanne behoort nie word aangewys as 'kussing'. Hy staan met sy rug teen 'n 
paal, boomstam of muur. Die span . .wat moet buk se eerste speler plaas in 'n 
bukkende houding sy skouer teen die heup van die 'kussing' wat in werklikheid 
sy middellyf as kussing tussen die speler se skouer en die paal plaas. Een na die 
ander plaas die lede van die span hulle koppe van agter af tussen die bene van 
die speler wat voor bulle staan sodat daar dan 'n ry rugge te sien is. 

Die lede van die ander span gaan staan so 'n twintig tree verder weg. Daar 
word onderling besluit op 'n getal, gewoonlik nie hoer as vyf nie, wat die leier 
6f vir homself hou 6f in die sand skryf en met 'n hoed of 'n steen bedek. Die 
bukkende span neem vooraf 'n soortgelyke besluit. 

Wanneer alles gereed is, spring die eerste speler van die 'springers' van .'n 
staanplek af weg, hardloop so hard as wat hy kan en spring dan wydsbeen oor 
die rugge heen om so ver as moontlik na vore op 'n rug te laude te kom. Die 
beste springer in die span spring eerste. Hoe nader hy aan die 'kussing' kom, 
hoe meer plek is daar vir die ander lede van sy span. So volg die een na die 
ander speler mekaar totdat alma! op die bukkende span sit. Somtyds druk 'n 
speler in sy vaart met sy hande op die een of ander rug om homself so ver as 
moontlik na vorentoe te help. As enige liggaamsdeel van 'n springer egter die 
grand raak nadat hy gespring het, verbeur sy span hulle reg om langer te 'ry' 
en dan moet hulle weer buk. Sak die bukkendes egter inmekaar, dan begin die 
spel weer van voor af aan. 

Sodra almal gespring het en op die ander se rugge le of sit, en niemand die 
grond geraak het nie, skree die leier: 'Bok-bok-staan-styf hoeveel vingers op jou 
lyf?' 2 Die leier van die gebuktes skree die getal waarop daar vooraf besluit is. 
Die spelers spat uitmekaar en daar word na die hoed genae!. As daar vasgestel 
word dat bulle reg geraai het, moet die ander span gaan buk, so nie is dit !Ilaar 
weer bulle beurt. 

1 Die Afrikaanse Kinderensiklopedie, Kaapstad 1953, dee! VII, bl. 2767. 
2 a) W oordeboek van die Afrikaanse Taal, Pretoria 1950, band I, bl. 473-4. 

b) Buys en Dalebout: Kom ons speel (2e druk) Kaapstad 1940, bl. 8. 
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In 'n variant van die spel steek die leier van die springspan die bepaalde 
aantal vingers in die lug in op. Die 'kussing' roep dan die rympie uit en hy 
beslis volgens die antwoord van die ander span wie gewen het. 

Daar is gevind dat drie kinders soms die speletjie speel. Ben is dan kussing, 
een buk en een spring. Daar word dan nie gehardloop nie maar Sommer opge
klim. In die geval steek die springer die vingers van sy een hand in die lug in 
op, roep die rympie uit, en dan besluit die 'kussing' wie gewen het. Na 'n 
rukkie ruil die 'kussing' met een van die ander spelers om. 

Wanneer die spanne uit 'n aantal spelers bestaan, vind die wat 'ry' dit dikwels 
moeilik om bo te bly en word bulle genoodsaak om met albei hande vas te 
klou. Vandaar dat die leier dan nie vingers in die lug in opsteek nie, maar die 
getal iewers neerskryf. Dit gebeur ook dikwels dat die ondersteuners van albei 
spanne die getalle waarop deur die onderskeie spanne besluit is, oor en weer ver
klap. Alles word in werking gestel om mekaar te uitoorle. 

Variante van die uitroep wat in Suid-Afrika opgeteken is, is: 'Bok-bok-staan
vas hoeveel vingers op jou bas?' en 'Bok-bok-staan-vas hoeveel vlae aan jou mas?' 
Dit herinner aan die Nederlandse speletjie 'Bok sta vast' 3. 

Daar bestaan geen twyfel nie dat die speletjie vir seuns in ons geval erfgoed 
uit ons stamlande is. Gomme4 beskryf ook 'n Engelse speletjie wat met sy 
verskillende uitroepe in hoofsaak ooreenkom met wat in Suid-Afrika waarge
neem is, en hy teken die volgende uitroep aan: 

'Buck, Buck, how many fingers (of: horns) do I hold up?' 
'n Verskil wat nie in Suid-Afrika waargeneem is nie, is die antwoord: 
'(Two) you say and three there be. Buck, Buck, how many fingers do I hold 

up?' wat deur die springers herhaal word terwyl huiie op die bukkendes wat 
verkeerd geraai het, ry. 

Die speletjie bestaan dus uit drie hoof-handelinge: spring-en-ryjbuk, vingers 
wys, en raai. Daar is Engels genaamde springspeletjies soos leap-frog, flying-the
garter, en hey cockalorum5, high cockalorum6, wat egter nie die raaisel insluit 
nie, en wat uitsluitlik berus op die afstand wat met 'n vasgestelde aantal spronge 
of op 'n bepaalde wyse gedek kan word. Hulle is egter nie die 'bok-bok' speletjie 
nie. By hulle ontbreek die ry-, vingers wys- en raai-eienskappe. 

Om die oorsprong van die N ederlandse 'Bok sta vast' en die Engelse 'Buck, 
Buck, how many fingers do I hold up' na te gaan en te bepaal sal 'n lang ver
haal tot gevolg he. Daar is egter waardevolle navorsing waarheen verwys kan 
word. Henry Bett 7 se: 'The most interesting allusion to a child's game in any 
ancient writer is in a passage in Petroni us, where he describes how a boy climbed 
on to the back of Trimalchio and slapped him on the shoulders with his hand, 
laughing and calling out: 'Bucca, Bucca, quot sunt hie?' Dr. B. Tylor beweer dat 
die speletjie in Petronius se Satyricon 8 gespeel word 'with the same formula as 
that played by English schoolboys today, where a boy 'sets a back' and other 

3 Jos. Schrynen: Nededandsche Volkskrmde, Zutphen 1940, band I, bl. 229. 
4 A. B. Gomme: 'The traditional games of England', Dictionary of British Folklore, dee! 

I, bl. 46-47. 
5 JVebster' s New lntemational Dictionary, 1911, bl. 1014. 
11 H. J. Terblanche: Nuwe Praktiese Wool'deboek, Johannesburg 1951, bl. 640. 
7 a) Henry Bett: The Games of Children, Londen 1929, bl. 2. 

b) Victor de Kock: The fun they had, Kaapstad 1955, bl. 63-65. 
!j Petronius Satyricon 64.12. 
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boys leap on to it holding up so many fingers with the cry: 'Buck, Buck, how 
many horns do I hold up?' 9. 

Dit is gewaagd om op een woord of op 'n paar woorde af te beweer dar die 
oorsprong van ons 'bok-bok' die speletjie is wat die seuntjie met Petronius se 
Trimalchio gespeel het. Maar wanneer daar ook ander treffende ooreenkomste is 
soos die ry (equus, Laryn: perd), die opsteek van vingers (Lat. micare digitis) en 
die raai van 'n getal (Lat. quot sunt hie? ) , dan klink so 'n stelling baie aanneemlik. 
Selfs wat die klank betref, kom die Larynse bucca grootliks ooreen met die 
Nederlandse bok en Engelse buck. Waar die variant vir · bucca ook (Engels) 
'goat' 10 is, versterk dit die saak deur die ooreenkoms in betekenis wat in die 
volksmond deur vertaling moontlik word. In Afrikaans verwys 'bok' sover vas
gestel kan word feitlik deurgaans na die dier, maar in enkele gevalle egter na die 
bok van die messelaar (Eng. trestle), 'n beeld wat die rugge van die bukkende 
spelers kan oproep, of wat as gevolg van die vrag (lading) wat hulle dra 'n 
goeie ooreenkoms openbaar. Skerpsinnige waarneming lei tot 'n mooi voorbeeld 
van volksetimologie. 

'n Bale sterk bewys dat bok egter na die dier verwys, is die afkeer war som
mige Afrikaanse ouers in die speletjie het, wat volgens hulle onkuis is omdat dit 
na die paring van die diere verwys. Hierdie betekenis kleef ook nog in Engels 
aan buck 11 as werkwoord. 

Ooreenkoms met die betekenis van die Latynse bttcca is daar nie gevind nie, 
tensy die woord daar behalwe opgeblase wang, of ronding soos van die kniee, ook 
nog 'n ander betekenis her wat moontlik soos 'gee-gee' (Eng.) of 'hoepla-hoep' 
(Afr.) vir 'n ryding gebruik is. 

Dit is egter opvallend dar die speletjie nerens in Suid-Afrika, sover dit vas
gestel kon word, in Engels gespeel word nie. In alle skole, kolleges, gimnasiums 
en die leer, net waar die manlike jeug saamgetrek is, en die speletjie gespeel 
word, bly die uitroep: 'Bok-bok-staan-sryf hoeveel vingers op jou lyf?' 

~ Dr. B. Tylor: Primitive Culture, dee! I, bl. 67. 
1u A. B. Gomme, t.a.p. 
1.1 ll7 ebster' s New h1temational Dictionary, t.a.p. 
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VERSLAG OOR DIE KLASSIEKE VERENIGING VAN SUID-AFRIKA 
FEBRUARIE 1959 - FEBRUARIE 1961 

1. Streekorganisasie. 
(a) Die Noordelike Streek het in 1959 twee byeenkomste gehou, maar geen in 1960 nie. 

Op 25 April 1959 is 'n Konferensie van Transvaafse Latyn-onderwysers by die Universi
teit van Pretoria gereel en deur meer as 80 onderwysers en dosente bygewoon. Die be
spreking is ingelei deur die volgende sprekers: 

Openingsrede deur Mor. H. A. Whitecross, Inspekteur van Onderwys . 
What is our aim with the teaching of Latin at school?, deur mor. W. ]. H. Wilson 

(Johannesburg). 
A dismssion of the Latin syllabus, deur mnr. J. ]. A. de Villiers (Johannesburg). 
Die uitspraak en hardop-lees van Latyn, deur prof. H . L. Gonin ~Pretoria). 
iJie metodiek van die literere behandeling van Latynse tekste, deur mej. H. A. Holtz

hausen (Pretoria). 
Besprekings oor 'n wye veld het o.a. onderwerpe aangeraak soos Klassieke klubs aan skole, 
bandopname van gesproke Latyn, 'hulpboekies' by voorgeskrewe werke, en die behoefte 
aan verfrissingskursusse vir onderwysers. Daar was ook 'n dem·onstrasie van oudio-visuele 
materiaal. 'n Verslag in besonderhede oor hierdie konferensie is afgerol en verkrybaar by 
die Streek-sekretaris (Posbus 392, Pretoria) teen 2/6. 

Op 24 Oktober 1959 is die streek se jaarvergadering aan die Universiteit van Suid
Afrika in Pretoria gehou, by welke geleentheid die volgende referate gelewer is: 

Dr. E. Holm (Pretoria): Prehistoriese grondslae vmr die Griekse miste1·ies - met ver
wy.sing na prehistoriese krms in Suid-Afrika. 

Mor. D. B. Saddington (Witwatersrand Univ.): Cicero's port1·ayal of Deiotartts in the 
'pro Rege Deiotaro'. 

Dr T. F. Carney (Salisbury): Formal elements in Lit'Y· 
Mr W. H. Hewitt (Salisbury): Cicero's pictU1'e of Laelius. 
Die Streeksbestuur vir 1959 het bestaan uit prof. H. L. Gonin (voors.), prof. G. van N. 

Viljoen (sekretaris), more.]. C. Mentz en]. T. Engelbrecht. In 1960/61 was die lede prof. 
S. Davis (voors.), prof. G. van N . Viljoen (sekr.), mej. H. A. Holtzhausen en mor. C. A. 
M. de Vleeschauwer. 

(b) 'n Plaaslike streekstak van die Noorde is op Bloemfontein gestig op 26 Oktober 
1959, bv welke geleentheid die volgende referate gelewer is: 

Prof C. A. van Rooij: Rome and Italy (met kleurskyfies). 
Prof. S. J. H. Steven: Constmctional usages: 'cum' with the indicative and the sub

jmzctive. 
'n Tweede byeenkoms is gehou op 29 Oktober 1960 en is deur die volgende toege

spreek: 
Mor. J. W. Malan: Some experiences of 40 years of teaching Latin: on constmctional 

usages. 
Prof. S. J. H. Steven: 'Se' a11d 's11us' in Latin classical writers, with special refere11ce 

to Caesar and Livy. 
Die plaaslike komitee is in 1959 gelei deur more. ]. W. Malan (voors.) en W. J. 

Richards (sekr.), en in 1960/61 deur prof. S. ]. H. Steven (voors.) en mnr. G. P. S. 
Albertse ( sekr.). 

(c) 'n Konferensie vir Natalse Latyn-onderwysers is deur prof. K. D. White gereel op 
21 Mei 1960, te Pietermaritzburg. By die geleentheid is volume II van Acta Classica 
namens die Klassieke Vereniging deur mor. B. H. P. Farrer (Natal Univ.) amptelik oor
handig aan prof. A. Petrie, aan wie dit opgedra is. 

(d) 'n Oos-Kaaplandse Streek van die Vereniging is gestig in Grahamstad op 14 Okto
ber 1960, by 'n openbare vergadering waarop die Burgemeester van Grahamstad voorge
sit het. Prof. W. Rollo het die vergadering toegespreek oor W'hat the Classics still mean 
to us today, en Mej. Lydia Baumbach bet die doelstellings en funksie van die Klassieke 
Vereniging verduidelik. Dit was die laaste diens wat prof. Rollo aan die Klassieke in 
Suid-Afrika bewys het voor sy dood op 20 Oktober. Hierdie nuwe Streek het op skitteren
de wyse onder Ieiding van Mej. Baumbach as gasheer opgetree van die Uniale Konferensie 
te Grahamstad in Februarie 1961. Onder voorsitterskap van prof. 0. A. W. Dilke is 'n 
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