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VOORWOORD. 

Dit is nou al baie jare lank dat ek my besonderlik 
aangetrokke gevoel tot die onderwerp wat hier behandel 
word. Die belangstelling is tot 'n groat mate aangewakker 
deur die artikel van prof. J. J. Smith in die Gedenkboek 
ter Ere van die Genootskap van Regte Afrikaners (Potchef
stroom, 1926), en persoonlike navorsingswerk sedertdien 
het die spanning laat voortduur. 

'n Ander vorser, nl. dr. J. du P. Scholtz, het horn, sander 
dat ons van mekaar geweet het, eweneens in die onder
werp as onderdeel van 'n wyer tema verdiep, en in verskeie 
tydskrifartikels die uitkomste van sy ondersoek meegedeel. 
Deur sy werk het ons met mekaar in persoonlike aanraking 
gekom, en ek wil ook hier, soos in die eerste uitgawe van 
die Patriotvereniging, my erkentelikheid aan horn vir sy 
raad en hulp betuig. 

Vir die vriendelikheid en tegemoetkoming aan my 
betoon deur mnr. Varley van die Openbare Biblioteek, 
Kaapstad, en sy staf, sowel as deur wyle mnr. Basson, mnr. 
Pieterse en sy helpers, almal van die staatsargief te Pieter
maritzburg, en dr. A. Kieser en sy staf van die Bloem
fonteinse staatsargief, wil ek hier my dank en waardering 
uitspreek. Belangstelling en daadwerklike hulp het ek nog 
van mnr. P. Ribbink van die Parlementsbiblioteek in 
Kaapstad en van mnr. C. Graham Botha, die hoofargivaris, 
en die personeel van sy staf ondervind, sodat ek hulle ook 
graag hier in dankbaarheid wil gedenk. 

Deur die tussenkoms van prof. dr. J. J. le Roux het 
ek insae kon verkry in die werk van een van sy oud
studente aan die Witwatersrandse Universiteit, nl. in die 
ongepubliseerde M.A.-verhandeling van J. J. C. Hofmeyr 
Die Dietse Letterkunde aan die Kaap van 1824-1850. 

Daar is bepaald nog baie stukke wat voor 1860 in 
Afrikaans gestel is en waarvan ek geen kennis dra nie. 
Teenoor diegene wat my aandag hierop wil vestig vir 
ewentuele gebruikmaking, indien die d2el ooit in herdruk 
mog gaan, sal ek my ten seerste verplig gevoel. 

Dit het my nie geluk om insae te verkry in 'n artikel 
van dr. A. van Selms nie, - ek bedoel Het Afrikaansch 
als Volks- en Cultuurtaal (De Fakkel, Batavia, Jg. I, afl. 4). 
Na ek verstaan bevat dit belangrike materiaal - en daarom 
wil ek belanghebbendes se aandag daarop vestig. 



Ook het wyle mnr. C. J. van Rijn jare gelede in Die 
Burger vertel van bai~ ou Afrikaanse stukke wat van 
sommige Slamse godsdienstige geskrifte deel uitmaak. Die . 
uittreksel het ek tot my spyt verle en kan ook nie die 
uitgawe van Die Burger opspoor nie. 

Dit mag miskien nie misplaas wees om mee te deel 
dat ek 'n studie van die Afrikaanse vormleer, gebaseer op 
hierdie stukke, in voorbereiding het nie. 

Aan mej. N. Stander, mnr. C. J. Nienaber en mnr. P. 
du P. Grobler vir hul hulp i.v.m. die moeisame proef
lesings my hartlike dank. 

Pietermaritzburg. 
1 Maart 1942. 

DIE SKRYWER. 



INLEIDING. 
Bronne: 

Die navolgende Suid-Afrikaanse tydskrifte en koerante 
wat voor of minstens tot Desember 1860 bestaan het en 
wat volledig of gedeeltelik bewaar is, het ek deurgewerk 
met die oog op die oudste geskrewe Afrikaans. Ek het 
hulle alma! in die Openbare Biblioteek te Kaapstad 
geraadpleeg, met uitsondering van die Natalse en Vry
staatse koerante wat ek, insoverre as hulle in die staats
argiewe te Pietermaritzburg en Bloemfontein onder
skeidelik bewaar is, ter plaatse kon nagaan. Hoewel 
Afrikaans net in 'n paar daarvan voorkom, verstrek ek 
nogtans my lys volledig, sodat later vorsers nie nodig bet 
om weereens dieselfde tydrowende arbeid te verrig nie. 

The African Journal (Kaapstad), Julie 1849-Aug. 1851. 
De Afrikaansche Voorstander (Port Elizabeth), Mei 1849-

Maart 1850. 
The Albert Times (Burgersdorp), Jan. 1855-1859. 
The Anglo-African (Grahamstad), Jan. 1855 tot na 1860. 
De Boerenvriend (Uitenhage), 19 Fehr. 1860 tot na 1860. 
The British Settler (Grahamstad), Aug. 1851-Jan. 1852. 
The/De Burghersdorp Gazette (Burgersdorp), Fehr. 1860 

tot na 1860. 
The Cape Chronicle (Kaapstad), Mei 1860, loop deur tot 

na 1860. 
The Cape Colonist (Grahamstad), Des. 1850-Maart 1851. 
The Cape Frontier Times (Grahamstad), Jan. 1841 tot na 

1860. 
The Cape of Good · Hope Literary Gazette (Kaapstad), 

16 Junie 1830-Des. 1835. 
The Cape of Good Hope Literary Magazine (Kaapstad), 

1847. 
The Cape Town Weekly Magazine (Kaapstad), 14 Jan. 

1859-8 April 1859. 
The Colonist (Kaapstad), 22 Nov. 1827-30 Sept. 1828. 
The Cradock News (Cradock), Jan. 1857-na 1860. 
The Fort Beaufort Advocate (Fort Beaufort), Julie 1859 

tot na 1860. 
The Friend of the Free State and Bloemfontein Gazette 

(Bloemfontein), - met verskillende kleiner naams
veranderings, van Junie 1850, loop deur tot na 1860. 

Gouvernements Courant van den Oranje Vrijataat (Bloem
fontein), Maart 1857, loop deur tot na 1860. 

The Graaff-Reinet Advertiser (Graaff-Reinet), Aug. 1860 
e.v. 
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The Graaff-Reinet Courant (Graaff-Reinet), Mei 1851-
Jan. 1852 en Mei-Desember 1853. 

The Graaff-Reinet Herald, Aug. 1852-na 1860. 
The Graham's Town Journal (Grahamstad), 1831 tot na 1860. 
Het Kaapsche Grensblad (Grahamstad), Julie 1844- April 

1851, Mei 1852-na 1860. 
Het Kaapsche Handelsblad en Zee Kronijk (Kaapstad), 

Jan.-Maart 1843. 
King Williamstown Gazette (Kingwilliamstown), Aug. 

1856 tot na 1860. 
The Moderator (Kaapstad), Jan.-Jun. 1837, en voortgeset 

as The Meditator, Jul. 1837 tot Jun. 1839. 
De Natalier en Pietermaritzburgsche Trouwe Aanteeke

naar (Pietermaritiburg), 5 Apr. 1844--28 Sept. 1846. 
The Natal Chronicle and South East African Advertiser 

(Pietermaritzburg), 12 Sept. 1855-2 Nov. 1856. 
The Natal Independent (Pietermaritzburg), Jan. 1850 tot 

1852. 
The Natal Witness/De Natalsche Getuige (Pietermaritz

burg), 27 Febr. 1846 tot 5 Mrt. 1847 tweetalig. 
The Natal Standard and Farmers Courant, met Neder

landse byvoegsel De Boere Courant (Pietermaritzburg), 
1852. 

De Natal en Zuid-Oost Afrikaan (Pietermaritzburg), 2 Apr. 
1853-3 Aug. 1855. 

De Onderzoeker, algemeen Christelijk Maandblad, 1860. 
The Overberg Courant (Swellendam), Okt. 1859 tot na 1860. 
The Patriot (Pietermaritzburg), Nov. 1846-Aug. 1848. 
Sam Sly's Journal (Kaapstad), 1843-1846; 1848-Junie 1849, 

en kyk The African Journal. 
De Verzamelaar, eintlik Kaapsche Courant, Afrikaansche 

Berigter of De Verzamelaar (Kaapstad), Feb. 1827-
J an. 1829, en Aug. 1839-Des. 1840; Apr. 1842-Des. 1845; 
Sept. 1846-Aug. 1847; Sept.-Des. 1848. 

Het Volksblad (Kaapstad), Jul.-Des. 1849; Jan. 1856 tot 
na 1860. 

De Ware Afrikaan (Kaapstad), Sept. 1838-Mrt. 1842. 
De Ware Patriot en Vriend van 't Land en Volk van Natal 

(Ladysmith), Nov. 1856-1857. 
De Zuid-Afrikaan (Kaapstad), Apr. 1830-na 1860. 

Doelstelling: 
My oogmerk is tweeledig: (a) om 'n versameling van 

alle tekste te maak wat doelbewus in Afrikaans gestel is 
en wat uit die tydvak van voor 31 Desember 1860 dateer; 
en (b) om 'n diplomatiese uitgawe daarvan te besorg. 

Die eerste doelstelling moet nader omskryf word. 
Vereers is 'n volledige versameling van sodanige tekste nie 
moontlik nie. Dit is onwetenskaplik om te beweer, dat 'n 
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mens ooit sy onderwerp uitgeput het, en in hierdie geval 
geld dit met baie groot krag. Die Lied van 1795 bv. is 
bloot per toeval ontdek, en so sal daar wel baie ander 
brokstukke wees waarvan ek vandag nog niks weet nie, 
en nuwe bronne sal met verloop van tyd oopgeboor word. 
Hoogstens kan daarop aanspraak gemaak word, dat ek 
nagenoeg alles in aanmerking geneem het wat deur ander 
voor my opgespoor is, en verder dat ek nog die terreine 
deursoek het wat vir my doel as die vrugbaarste toegeskyn 
het, t.w. die koerante en tydskrifte van die periode. 

So het die lys van doelbewus-geskrewe stukke ontstaan. 
Maar allerlei oorwegings het hulle toe begin opdring. 
Soms kom 'n mens in 'n beskrywing op 'n sin of twee in 
Afrikaans af, wat, as hulle uit die verband losgemaak 
word, geen werklike taalkundige of ander waarde het om 
die opname daarvan te regverdig nie. Dit is bv. die geval 
met talle en talle sinnetjies in die tonele uit die Policie Hof, 
of los illustratiewe sinnetjies of wendinge in sommige 
boeke of sketse. Aan die ander kant is dit nie uitgeslote 
dat 'n ander vorser hierin nuttige aanduidings mog vind 
nie, en so het ek die ewewig probeer behou en waar dit 
my wenslik toeskyn, stukke van die soort opgeneem, 
dikwels met die N ederlandse omlysting of met 'n aan
duiding in Afrikaans van die verband waarin die sin staan. 
Op die manier het heelwat voorbeelde uit die Policie Hof 
hul weg in die boek gevind. Die los aanmerkings van 'n 
paar aanwesiges op 'n perdewedren in Durbanville het 
ek weer liewers weggelaat (A Day at D'Urban, wat verskyn 
het in die Oktober-uitgawe 1848 van The Cape of Good 
Hope Literary Magazine). 

Die swak gehalte of platheid van party briefies weer 
het 'n mens dikwels laat twyfel oor die wenslikheid om 
hulle 'n plekkie te gun. 'n Mens se eerbied vir die ouder
dom of blote Afrikaansheid van stukke kan ook te ver 
gedryf word. Daarom het ek die Afrikaanse briewe in 
De Zuid-Afrikaan van 24 Des. 1830 en 11 Febr. 1831 weg
gelaat, maar terwille van die begeerte om 'n vei:teen
woordigende karakter aan die versameling te verleen, het 
ek die trief van Een Ingesete van Stellenbos geplaas as 
'n staal van gebroke spraak. · 

Ook moet die baie grensgevalle genoem word, waar 'n 
mens in onsekerheid verkeer of jy net met gebroke Neder
lands te doen het of met 'n vorm van Afrikaans wat bewus 
noue aansluiting by Nederlands soek, in watter geval 
opname oorweeg moet word. 

Op grond van al hierdie oorwegings het dit soms 
nodig geblyk om 'n keur uit die versameling te maak. 
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'n Ander vraag oor die wenslikheid van 'n verdere 
inkrimping moes toe beantwoord word. Die eintlike doel 
van die teks-uitgawes is om die skaarsgeworde werke 
opnuut vir die publiek toeganklik te maak. Die Afrikaanse 
gedeeltes uit De Nieuwe Ridderorde (1832) van Boniface 
is ·onlangs weer heruitgegee deur prof. dr. J. L. M. 
Franken 1) en bestaan daar nou nog voldoende rede vir die 
opname daarvan in hierdie boek? Dit het seker sy nut 
om al die stukke in een bundel bymekaar te bring, maar 
skiet ons dan nie soms ons doel verby nie? Hier het ek 
my deur praktiese en wetenskaplike oorwegings laat lei. 
Hoewel Kaatje Kekkelbek in dr. F. C. L. Bosman se proef
skrif afgedruk is 2), het ek dit hier opgeneem omdat my 
lesing op 'n antler teks gebaseer is. Toe ek eers sover was, 
het dit my wenslik toegeskyn om ook die Zamenspraak 
van Teenstra hier te laat verskyn, temeer omdat ek ook 
sy opmerkings van voldoende belang beskou om dit te 
laat publiseer, en die kom nie by dr. Bosman voor nie. 

Daarteenoor weer staan, dat ek Boniface se Afrikaanse 
dialoe uit De Nieuwe Ridderorde uitgelaat het, omdat die 
bestuur van die Patriotvereniging met 'n voorstel genader 
is om die eerste oorspronklike dramatiese werk wat in 
Suid-Afrika ontstaan het, as een van die nommers te laat 
uitgee. Dan sal dr. Bosman en prof. Franken sorg dra vir 
die diplomatiese uitgawe van De Nieuwe Ridderorde, en 
die betrokke gedeeltes in Afrikaans sal daar vir ons lede 
beskikbaar wees. 

Met die uitsondering van Teenstra se algemene taa1-
kundige opmerkings is alle suiwer leksikologiese of gram
matiese materiaal, soos Swaving se lysie met verklarings 3), 
of soos Changuion se opmerkings oor die Afrikaanse uit
spraak en vormleer en sy Proeve van Kaap$ch Taaleigen, 
alles uit sy De Nederduitsche Taal in Zuid-Afrika hersteld 
(1844), nie opgeneem nie. M.a.w., alleen stukke wat 'n 
beeld van die Afrikaanse taal gee soos dit uit die aaneen
lopende volsin blyk, is in aanmerking geneem. 'n Deel 
wat die leksikologiese stof tot 1900 insluit, is in oorweging. 

In hierdie deel. word geen poging aangewend om 'n 
algemene en samevattende oorsig van die taalgebruik en 
spelling te gee nie. Alleen insover as ek die aantal aparte 
vorms van Boere- en Kleurling-Afrikaans wou verduidelik, 
bet ek taalkundige uiteensettings gegee om dan daarmee 
'n bepaalde stelling aanneemlik te maak. 

Wat die tweede doelstelling betref nog 'n opmerking. 
Met die uitsondering van die Lied uit 1795, wat berus op 
'n afdruk uit Umpa (Johannesburg), en die tonele uit die 
Policie Hof, wat ek self afgeskryf het, is alle opgenome 
stukke op fotostatiese weergawes gebaseer, en die grootste 
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sorg is aan 'n getroue reproduksie van die tekste bestee, 
sodat dit in alle opsigte behalwe tipografie ooreenkom 
met die originele. 

Wanneer is 'n stuk Afrikaans? 
By verskillende van die navolgende stukke sal die 

kritiese leser skepties staan of selfs weier om hulle as 
proewe van Afrikaans te aanvaar. Ons het dikwels pogings 
wat op die grens le. Vir party is hulle eenvoudig swak 
Nederlands van 'n ongeskoolde penvoerder wat sy bes 
doen om beskaaf te skryf, maar telkens deur die mat val; 
vir antler is dieselfde pogings miskien bewuste benade
rings van die spreektaal. 

Om tot 'n definitiewe uitspraak te geraak is daar twee 
vername kriteria: 

(a). Die Taalvorm. Afgaande op die uiterlike vorm, 
dit is, die openbaring van die taal in die grammatikale 
struktuur, is sommige bydraes ho alle bedenking Afrikaans. 
Hieroor is geen debat nodig nie. Wie die skets van Boniface 
i.v.m. Hendrik Kok of die briewe van mej. Beuzemstok 
lees, sal sender meer toestem dat dit pogings is om die 
spreektaal van die kleurling (Boniface) en blankes 
(Beuzemstok) weer te gee. 

Besware word eers dan geopper, waar twee moontlik
hede mekaar dusdanig nader dat hulle nie meer goed 
onderskeibaar is nie. Is die Lied van 1795 bv. nie eerder 
as Nederlands te beskou nie, of liewers, staan dit nie nader 
aan Nederlands as aan Afrikaans nie? Hier mag die 
antwoorde uiteenloop. As die Lied nou as Afrikaans moet 
geld, kan ons nie dalk met enige reg dieselfde eer vir die 
Dagboek van Wikar 4) opeis nie, of met meer reg vir die 
Dagboek van Trichardt 5) nie? 'n Enigsins afdoende ant
woord erlang ons eers as ons die tweede maatstaf aanle. 

(b). Die Bedoeling van die Skrywer. Niemand twyfel 
daaraan dat Wikar gepoog het om Nederlands te skryf nie, 
en ook Trichardt, behalwe in die gevalle waar hy die taal
gebruik van die Duitser Albach probeer karakteriseer. 
Dit het in hul bedoeling gele om hulle van die amptelike 
Nederlands te bedien en daarna het hulle opsetlik gestreef. 
Insoverre as die gewone spreektaal in hul skryftaal deur
straal en dus die suiwerheid van hul Nederlands vertroebel, 
moet ons die taalvorm vernederlandste Afrikaans noem, 
d.i. Afrikaans wat die outeur wou vernederlands het, maar 
waarin hy nie ten volle geslaag het nie. Om die duidelik
afleibare bedoeling val sulke pogings buite ons bestek, 
want hulle is eintlik 'n onsuiwer vorm van Nederlands. 
Insoverre as wat hullf' tog Afrikaans is, is hulle dit toe
vallig, onbewus, skemeragtig, en nie opsetlik of helder nie. 
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Dink hier ook aan ou briewe wat 'n Afrikaanse kleuring 
dra. (V gl. Die Burger van Maart 1928 in die rubriek van 
Van Alle Kante). 

Hierteenoor stel ons bv. die genoemde Lied. Nieteen
staande die affiniteit daarvan met Nederlands het die 
digter in sy politieke spotsang kennelik daarna gestreef 
om sy ,,helde" te verkleineer, ook in hul spraakgebruik. 
Hy wou duidelik Afrikaans vir hulle in die mond le. 
Insoverre as hy Afrikaans wou skryf, maar Nederlands 
gegee het, is sy taal verafrikaanste Nederlands, d.i. 'n 
onsuiwer vorm van Afrikaans, - al is dit vandag nie 
moontlik om te se of, en in watter mate dit afwyk van die 
Afrikaans van die tyd en kring nie. Dit is in elk geval 
duidelik dat ons aan die soort pogings ruimte moet afstaan. 

(i). Ons taak is derhalwe nie moeilik as ons onteen
seglik kan aantoon, dat die skrywer sy stuk as Afrikaans 
bedoel het nie. Dit kan selfs 'n baie swak poging wees, soos 
die voorbeelde wat sommige Nederlanders vir hul land
genote opgeteken het - <link hier aan Teenstra en 
Stiemens. Ons kan herhaaldelik pertinent beweer, dat die 
woordorde hier, die morfologie daar, uiters onwaarskynlik 
is, ja selfs foutief. Maar desnieteenstaande is die uitge
sproke doel van die skrywers om die Afrikaanse spraak
werklikheid aan die hand van 'n aaneengeskakelde brok
stuk te illustreer en dit is ons regverdiging om die proewe 
met al sy moontlike tekortkominge te aanvaar. 

(ii). Eweneens is ons taak maklik as ons met 'n rede
like mate van sekerheid uit vorm en skikking kan aflei, 
dat die kontribuant Afrikaans wou aanwend. Hier is die 
bedoeling nie uitgesproke nie, maar tog deursigtig genoeg. 
Waar die taalvorm dubbelslagtig genoeg is om bedenkings 
te laat opkom, soos by die meergemelde Lied, het ek die 
doel uit die samehang probeer aflei. 

(iii). Dan die moeiliker gevalle. Hiertoe reken ek die 
kontribusies wat in 'n taalvorm gestel is waaruit dit nie 
kan afgelei word wat die skrywer in gedagte gehad het 
nie. Het Verschrikkelyk Gevecht te Boom Plaats en De 
Zalving, om twee te noem, het my onseker laat voel of ek · 
hulle moet opneem. Dit is baie duidelik dat rymdwang en 
onbeholpenheid vir verskillende vorme daarin verant
woordelik gehou moet word. In hoeverre die floue Afri
kaanse karakter aan opsetlikheid, rymnood of onkunde van 
N ederlands dien toegeskryf te word, kan ek nie presies 
uitmaak nie. Die algemene indruk is, dat ons hier nouliks 
van Afrikaanse stukke kan praat, maar om al die onseker
heid, en mede om die oes aan gedigte so skraal is, het ek 
dit goed gedink om Het Verschrikkelyk Gevecht op te 
neem. 
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Lastig was dit ook om uit te maak wat ek met die 
vier Zamenspraken tusschen Jan en Piet (waarvan drie 
bewaar is) mo.es aanvang. Die mense praat redelik goeie 
en eenvoudige Nederlands, maar plek-plek slaan Jan oor 
na die suiwerste Afrikaans, veral is dit toenemendermate 
die geval in nr. 4. Die skrywer (ek voel oortuig dit is 
Meurant) kan blykbaar nie besluit wat hy wil nie. Hy wil 
tegelykertyd die een of die ander of altwee tesaam. 

Vorme van Afrikaans. 
Ons kry in hoofsaak drie vormc van Afrikaans in die 

stukke te sien, die eerste met baie skakeringe : 
(a). Beere-Afrikaans; 
(b) . Kleurling-Afrikaans; en 
(c). Vreemdelinge-Afrikaans. 

1. Boere-Afrikaans. 
Dit spreek vanself dat dit veral hierdie afdeling is wat 

besonderlik ons belangstelling gaande maak. O.a. sien ons 
hierin 'n deel van die weg opskemer waarlangs ons taal sy 
beslag gekry het. Die klompie gevalle gee aanleiding tot 
'n mate van vergelyking tussen toe en nou en stel ons in 
staat om 'n paar ontwikkelingslyne uit te stippel. 

Met 'n mate van finaliteit kan ons slegs selde praat. 
Die voorstelling van die gesproke taal deur middel van 
die beperkte aantal skriftekens van ons alfabet is op sy 
beste onbevredigend en ontoereikend - en nou kom bier 
nog 'n verswarende faktor by. 

Soos ons sal probeer bewys, is die persone wat in die 
beginjare Afrikaanse stukke geskryf het nie ongeleerde 
mense nie. Hulle moes alma! onderrig ontvang het en kon 
redelik goed skryf, veral as ons die onderwysgeleenthede 
van die dae nog in aanmerking neem. Maar hulle het alma! 
Nederlands geleer en het in die Nederlandse skryftradisie 
groat geword. 

As so'n persoon, se Meurant, wat gewoond was om te 
spel zal, zit, of scherp, schoen, ens., nou opsetlik in Afri
kaans wou skryf, dan sal hy die woorde wat ook Afrikaans 
is, voorstel soos hy nog altoos gewoond was. Waarskynlik 
was die persone in hul afsondering van Europees-Neder
lands nie eers skerp daarvan bewus dat hierdie begin
konsonante in Nederlands stemhebbend is nie; en clan dink 
hulle dat hul spelling die Afrikaanse uitspraak goed weer
gee. Of ook, ons kry dikwels in een en dieselfde stuk van 
dieselfde skrywer die wisseling s-z, wat kan beteken, dat 
die skrywer die stemloosheid van die genoemde Afrikaanse 
beginkonsonant uitbring wanneer hy onthou, maar die ou 
gewoonte laat horn op 'n onbewaakte oomblik die onder-
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skeiding vergeet. Dit is ook meestal die geval met 
woordjies soos de, als, voor, regt, toen, ens. 

Ons vind so by baie skrywers 'n groot onvastheid, 'n 
deureenmengeling van die fonetiese en die tradisionele 
maniere om die uitspraak weer te gee. Dikwels bly ons 
beeld onvolledig. Nerens in die tekste kom ons die voor
naamwoord in die eerste persoon enkelvoud as ek teen 
nie, net as ik, en tog lyk dit onaanneemlik, gelet op sy 
algemene verbreidheid soos geblyk het in die tyd van die 
ek-ik-stryd, dat die uitspraak ek nie ook in hierdie tydvak 
veelvuldig gehoor was nie. Die spellinggewoonte het 
waarskynlik gekeer dat dit uitkom, hoewel oorwegings 
van platheid ook nie uitgeslote is nie. (Ons ontmoet ek 
eenkeer in Hottentots-Afrikaans). 

Dus moet ons met die moontlikhede van be1nvloeding 
van die skryftaaltradisie deurgaans rekening hou en 'n 
speling in ons gevolgtrekkings toelaat. So lyk die ou stukke 
ook op grand van die spelling dikwels veel meer Neder
lands as wat hulle werklik is. Dieselfde toegewings as 
vir die uitspraak op grand van die spelling, moet ons ook 
vir die manier om grammatiese vorms voor te stel maak. 
Byvoorbeeld, hoewel ons die infinitiefvorm dikwels in die 
briewe aantref met die uitgang -en, is dit tog seker sterk 
te betwyfel of dit in die gewone spreektaal so voorgekom 
het. 

Tog kan ons heelwat gevolgtrekkings met 'n redelike 
mate van sekerheid maak. Statistiese gegewens kan ons 
help om die moontlikhede beter te interpreteer en volgens 
die ,,globale getuienisse" ons vasstellings bevestig te sien 
- 'n taak wat ons hier nie onderneem nie. 

Dit is waar dat ons graag meer en !anger aaneen
lopende stukke sou wou gehad het om 'n betroubaarder 
beeld van die toentertydse taaltoestande te kan ontwerp, 
maar juis by ontstentenis hiervan heg ons aan die weinige 
meer waarde - veral taalkundig - as waarop hulle 
eintlik geregtig is. 

Die persone het nie geskryf om vir hulle daarmee 'n 
naam te verwerf nie. Dit val direk op, dat almal behalwe 
Teenstra en Bezuidenhoud of ongenoemd bly of agter 
skuilname wegkruip. Wel het ons met 'n graot mate van 
sekerheid die identiteit van 'n paar kon vasstel, bv. Boni
face, Meurant, Bain, Stiemens; maar .dit bly tog betekenis
vol dat hulle toe nie onder hul eie name bekend wou wees 
nie. Die grootste rede hiervoor is wel, dat Afrikaans kul
tureel as 'n ,,verkeerde" vorm van Nederlands gegeld het, 
dus as kultuurproduk minderwaardig was. Op die punt 
kom ons terug. 
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En tog was die drang om te skryf wel daar. Verreweg 
die meeste pogings in Boere-Afrikaans is van 'n vry 
ernstige aard: politieke spotgedigte, briewe oor klagtes 
van, allerlei aard, soos die stryd teen die ,,konviks", die 
oorlog teen die Grikwas en die kaffers, ens. Wel is daar 
ook ,,koddige" stukke in ligter toon geskryf, soos oor die 
lang toename van die veldkornette, die gebrek aan klein
geld, die gevolge van die seelwet, die episode met die kop
dokter, - maar oor die algemeen oorheers die griewe en 
moeilikhede van die paar penvoerders, op wie die lewe 
met sy pligte en laste swaar druk. Laat ons die betrokke 
stukke nader bekyk. 

Lied . . . . (1795). 
Ons plaas hierdie Lied eerste; daar kom egter geen 

aanduiding voor van die tyd wanneer dit ontstaan het nie. 
Tog is· dit nagenoeg seker, dat die spotge<lig kort na die 
gebeurtenfase wat dit beskryf, moes gemaak gewees het. 
Dit is tussen antler papiere gevind en aan die redaksie van 
Hollandsch Zuid-Afrika vir publikasie oorhandig, wat dit 
opgeneem het, maar ,,interpunktie e.d. (zijn) ietwat 
gewijzigd". 

Van <lie digter weet ons niks af nie. Hy was waar
skynlik, nes die meeste Kaapse burgers, Oranjegesind en 
bereid om die bevele van die verdrewe Prins uit te voer, 
nl. om die Kaap aan die Engelse te oorhandig. Blykbaar 
is die digter nie erg ontevrede oor die inbesitname van 
die Kaap deur die Britte nie. Dit laat horn koud, altans 
hy se niks afkeurends na aanleiding daarvan nie. Dit is aie 
hoogdunkendheid en grootspraak van die ,,Nationaal"
gesinde Swellendammers wat hy aan die kaak stel. 

In weerwil van hul geroem op die dade van die dappere 
,,Commandant Delpoort", die ,,kaerel met krijgsverstand", 
wat so ,,wreed en straf" is, vlug hulle somaar as die 

, eerste born tussen hulle bars. Dit was 'ii antler saak as 
om 'n landdros af te sit of 'n groot, vet bontbok te skiet. 
Delport het die vyand wel ,,regt verwoed" gesoek, maar toe 
hy hulle, gewapen met kanonne, vind, het hy die ,,haase
pat" gekies. Die vlugtery word met soveel bittere sarkasme 
beskryf, dat dit aanleiding tot onkiese woordgebruik gee. 

Die gesteurdheid kom nie net direk in die felle heke
ling en die toon uit nie, maar ook in die binnelandse 
spraakgebruik van die mense. Hy kies opsetlik Afrikaans 
om hulle nog verder te bespot. Daarmee wil hy hul 
ongeletterdheid en agterlikheid, hul andersheid suggereer, 
en dit in teenstelling bring met die hoe peil van geleerd
heid en fyne beskawing van die stadmens, wat by impli
kasie nog korrekte Nederlands kan praat. Nie net die 
voortvarendheid en onafhanklikheidswil van die Delport-
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mense wek die digter se misnoegdheid nie, maar ook hul 
taal, wat hy waarskynlik ,,verbasterd" sou genoem het. 
Hy doen horn natuurlik voor as iemand wat suiwer Neder
lands praat, maar ons het tog bedenkings hieroor. As hy 
deese strand, of die ding skryf, le dit op die pad van ons 
taal se ontwikkelingsneiginge, maar is 't heuvel nie 'n 
moontlike vergissing van die skrywer self nie, waardeur 
hy verraai dat hy Kapenaar is? 

Die groot vraag is net, in hoeverre is sy weergawe 'n 
getroue afspieeling van die werklikheid en van watter 
werklikheid? Het die Boere in die binnelande destyds 
juis so gepraat? Dan verteenwoordig die gedig ongeveer 
die tydperk van oorgang van Nederlands na Afrikaans, 
d.i. die neiginge wat die plaaslike gebruik van Nederlands 
omgevorm het, is nou so sterk dat hulle die oorhand behaal 
het en dat hulle in seker streke en kringe algemeen geld, 
waaroor mense die spot mag dryf maar wa t nie meer 
!anger kan ontken word nie. 

Die opvallendste nuwe (Afrikaanse) kenmerke is: 
a. Ons vir wij. Dit is hier algemeen. 
b. Die gedeflektecrde vorm van die werkwoord. In 

die vervoeging is dit hier ook algemeen, wat egter so moet 
verstaan word, dat naas die naakte stamvorm in die 
praesens ook 'n wisselvorm met uitgang -t vir die tweede 
en derde persoon voorkom. Roever defleksie in die deel
woord gevorder het, kan ons sien in vbb. soos ons kan 
begryp (teenoor: ons kan niet vlugten); aangekijk; ons 
is bezwijk. Kan ons aflei dat die deelwoord horn in die 
binnelande hoofsaaklik reeds na die stam rig? Die tyd 
is waarskynlik baie ryk aan tweelingvorme. 

c. 'n Toestand van onsekerheid beers op die gebied 
van die grammatiese geslagsonderskeidinge. Naas die 
merendeels korrekte adjektiviese verbuiging en partikel
gebruik staan 'n paar gevalle van verkeerde gebruik, wat 
aantoon, na ons meen, dat ons taal bier net die oorgang
stadium intree en dat die toestand net vloeibaar begin 
word. Die oue is egter nog sterker as die nuwe. 

Teenoor hierdie onderskeidend-Afrikaanse kenmerke 
staan veral een nog on-Afrikaanse kenmerk, die konse
kwente gebruik van die imperfectum. Blykens die Lied 
is dit destyds neg 'n volkragtige verskynsel. Ook die 
infinitiefvorm is meestal Nederlands. Beteken dit, dat die 
twee verbale vorme die langste voortgeduur bet? Dan 
dra die Boere-Afrikaans van die buitedistrikte teen die 
uitgang van die agtiende eeu nog 'n baie sterk Neder
landse verbale karakter op grond van die behoud van die 
twee eienskappe, m.a.w. die oorgang bet hier nog nie begin 
nie. Ons staan inderdaad op die drempel. 
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Verklaar dit wel nie voldoende hoekom niemand voor 
1800 van Kaaps-Hollands as iets opvallends en aparts praat 
nie, maar na 1800 dring dit horn so sterk aan die aandag 
op, dat haas al die reisbeskrywers en joernaalhouers daar
oor aanmerkings maak? 

Afgesien van die nog on-Afrikaanse elemente, wat die 
Lied 'n sterk Nederlandse kleuring gee, moet ons die taal
vorm nogtans as Afrikaans bestempel. Oor die bedoeling 
van die skrywer kan daar geen twyfel bestaan nie. Die 
Lied is dan die oudste doelbewus in Afrikaans gestelde 
voortbrengsel, en daarmee neem ons letterkunde in ons eie 
taalvorm sy aanvang. Alleen hierom besit dit 'n heel 
besondere kultuur-historiese betekenis. 

Of die Lied (op die wysie: Al is ons Prinsje nog zoo 
klein) 6) ooit gesing was, dus in wyer kring bekend was, 
kan ons nou nie meer uitmaak nie. Een Burgervriend se 
versie van vier reels wat in Het Kaapsche Grensblad ver
skyn het, toon woordelike ooreenkoms met dele van hierdie 
lied (kyk Tekste, 15 Mei 1858). Dit kan te wyte wees aan 
'n gemeenskaplike oervorm (nou onbekend), waarvan ons 
gedig 'n verafrikaanste verwerking is, of aan invloed van 

. die Lied self, wat dan 'n sekere mate van bekendheid moes 
besit het. 
Zamenspraak van Teenstra (1825). 

Dit moet onthou word, dat Teenstra vir Hollanders 
skryf, en vir hulle 'n staaltjie van die ,,taalfouten" of 
,,gebreken", soos hy se, en van die tipiese gesegdes en 
spreekwyses in saamgedronge vorm wil gee. Hy oordryf 
dus, volgens sy eie bekentenis. Daarby teken hy sy gesprek 
uit sy geheue op, en ons mag dus nie te veel waarde aan 
alles heg nie, soos die in-die-oog-lopende inkonsekwensies 
ons ook voldoende waarsku (bv. ons het gedenkt/doe wij 
die wagen zagen). Hy is ook nie orals baie helder in sy 
bewerings nie, soos met die opmerking oor die sagte uit
spraak van die a. 

Tog vul sy Zamenspraak die Lied op baie punte taal
kundig mooi aan. Vereers val dit in sy inleiding op dat 
hy nie ook die onderskeid volhou tussen die taal van die 
Kapenaars self en die ,,Boeren"-mense van die ,,Over
bergsche" wereld nie. 

Dan vertel hy ons na die staaltjie iets oor die woorde
skat, aanspreekvorme, uitspraak en die grammatika. Ons 
verneem definitief dat die dubbele-nie algemeen in gebruik 
is onder die Caledonners ('n verskynsel wat die Lied nog 
nie weerspieel nie); dat daar reeds verwarring bestaan 
op die gebied van grammatiese geslagsonderskeidings, dat 
die Maleilsme 7) voor ( vir), bv. roep voor Leida, algemeen 
is (en hier geen Anglisisme kan wees nie); en ons merk dat 
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verbale wisselvorme baie voorkom (het, heet, h(Zef, hewe, 
ens.). Hy bevestig ook wat ons van die aanwending van 
modale woorde verwag as 'n noodsaaklike byverskynsel 
van verbale defleksie. 

Teenstra self het veral in die afwykinge belang gestel, 
en om die teks van sy Zamenspraak in die opsigte nader 
toe te lig, het hy die aantekeninge as 'n toegif bygeskryf. 
Met die oog op sy bedoelings hiermee het ek dit goed 
gedink om ook die verduidelikings te moet opneem. 

Maar, soos gese, ons moet sy dialoog vir taalkundige 
doeleindes met omsigtigheid interpreteer. Vir ons litera
tuurgeskiedenis het die dokument, wat horn tot Neder
landse lesers rig, alleen toevallige betekenis, daar dit die 
oudste voorbeeld van 'n aaneenlopende stuk in dramatiese 
vorm is waarin doelbewus van Afrikaans gebruik gemaak 
word. 

Bnewe van Hennepikker en Geldenaar (1826). 
Die brief van Jan Hennepikker is duidelik as Afrikaans 

bedoel, maar verteenwoordig 'n antler laag as die Lied en 
Zamenspraak, dit staan naamlik nader aan Nederlands en 
wil waarskynlik 'n toon beskaafder wees. Hennepikker is 
'n ryk veeboer, na hy horn voordoen, en 'n persoon wat in 
daardie dae van weinig boekgeleerdheid die pen met 'n 
mate van vaardigheid hanteer, al is hy iemand wat blyk
baar nie graag skryf nie en derhalwe oor lang name klae. 
TO'g word die klag meer om die grap gemaak, daarom die 
geweldige oordrywings ('n uur lank skrywe, 'n kalbas ink) ! 
En kyk die ompad wat hy self loop om De Verzamelaar 
aan te dui (kourand met ... . ), - of die lang naam wat 
sy ,,verlaate legplek" het ! ! - om nie te praat van sy 
eie handtekening nie ! 

Ons benadruk die feit, dat Hennepikker waarskynlik 
goeie Nederlands kon geskryf het as hy wou. Hy gebruik 
Afrikaans nie uit onkunde nie, maar opsetlik; miskien 
moet ons hierin, net soos in die strekking van sy skrywe, 
ook die dowwe skynsel van sy humor bespeur, wat o.a. nog 
verder uiting vind in 'n tikkie selfbespotting, bv. in die 
naam Hennepikker, die eggenoot van Grietje Haanekam. 

By horn verskyn die eerste persoon van die pers. 
vnmwd. in die meervoud drie keer as wy en een keer as 
ons. Dit is moontlik dat hy in sy daaglikse spreektaal nog 
aitwee vorme langs mekaar gebruik. Die wy is in elk 
geval destyds nog 'n vaste bestanddeel van die gewone 
spreektaal van die Afrikaners en gevolglik goeie Afrikaans, 
ook in die buitedistrikte. Dit het waarskynlik nog 'n klank 
van vernaamheid en waardigheid behou bo die van ons, 
sodat 'n betekenisverskil in die begin nie uitgesluit is nie. 
Presies hoe die verwisseling begin het, is nog 'n stryd-
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punt 8), maar kon die sintaktiese nabyheid van twee wy's 
versterkend ingewerk het op 'n neiging tot differensiasie, 
soos in die geval waar ons na wy bier verskyn? 

In die vervoeging heers groot verwarring en onvastig
heid. In die aantonende wys, bedrywende vorm, is daar 
bv. in die enkelvoud, eerste persoon: doet; hoope; hou; 
beef; woon; ben; in die meervoud: (wy) is; schryf; woon; 
(ons) moet. In die derde persoon, enk.; moet, zal; in die 
meervoud: heef, moet, geef. Die meervoud is dus geheel 
gedeflekteerd, die eerste persoon rig horn na die derde 
(enkelvoud) - ons ( ek) het kom duidelik oor die derde 
persoon. Ben is bier 'n formule, 'n verstening, en se dus 
niks. 

Opmerklik hoe die konjunktief nog in volle fleur staan 
en die vol infinitiefvorm is algemeen na te. 

Die brief (wat geen enkel negatiewe sin bevat nie), 
het 'n fleksieryker taal as die Lied. Ons wil aanneem <lat 
dit 'n redelike beeld van die gewone spreektaal gee (veul 
toon ook hoe die uitspraak enigsins noukeurig benader 
word). Dat dit so begryp moet word, sien ons nog daarin, 
<lat die redakteur, die taalmeester J. Suaso de Lima, die 
brief self nie van ,,taalfoute" gesuiwer het nie en dat mevr. 
Geldenaar, wat beter Afrikaans skryf, Hennepikker in 
elke opsig tot voorbeeld geneem het. 

Net al, mevr. Geldenaar is veel gemeensamer en in 
die plek van die deftige UEd. van mnr. Hennepikker tree 
die geselserige en gemoedelike jy van Mevrou op. Dit 
bring haar taal nader aan die alledaagse spreekvorm en 
vir ons kennis hiervan is dit nog die belangrikste dokument 
sover. Vir die eerste keer is daar ook heelwat te hale oor 
die uitspraak van woorde (d ie, na, nouiv, brawe, goeye, 
sel (vir sal) , toe, det, mar, zomar. mos, buyte, nee, veul 
(teenoor veel hoerop), koegel, maar nog niet). Behalwe 
mos berus hulle almal op die oorgeerfde Nederlandse volks
taal, altans, almal is bekend in hedendaagse Nederlandse 
dialekte, maar desondanks kom hulle in die brief te staan 
as apart of ,,verkeerd" teenoor die offisiele gebruik. Die 
skryfster breek die grense van die skryftradisie sover deur, 
dat sy ons die werklikheid in die uitspraak goed laat sien. 
Sel vir sal (soos ook ken vir kan en kan vir k en, ens.) 
verskyn nog dikwels en was vermoedelik taamlik verbreid. 

Die morfologiese beeld is ook ryker t .o.v. die nomen, 
pronomen en adjektief. Die woordleer kan o.a. vir die 
modaliteit mooi voorbeelde vind, ook betreffende ons 
vroegste stratum leenwoorde uit Engels en ou reste soos 
v erlangst, zulle, ens. 
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Dit is nie meer nodig om hieruit aanneemlik te maak 
dat ons met Afrikaans te doen het nie. Dit val te 
kragtig op. 

Mev. Geldenaar gebruik vir die eerste persoon mv. 
nege keer wy en vier keer ons. Sy begin deftig met wy, 
en dan die sin: ,,Wy win daar zo veel by dat ans .... 
kan klaar kome." Weer die sintaktiese buurskap met die 
sprang na differensiasie - of is dit maar toeval? Die twee 
vorme word in elk geval deurmekaar gebruik sander enige 
betekenisverskil; alleen is wy deftiger, meer offisieus, bv. 
wy het ons al geresalveerd. Miskien kan ons die veronder
stelling waag, dat in die minder deftige gesprek, bv. van 
kinders tot mekaar en tot slawe, en dalk ook van ouers 
tot kinders en slawe, die ons-vorm horn die eerste en die 
sterkste laat geld het. 

Die skryfster gebruik Afrikaans ook nie uit onkunde 
of onmag nie. Sy ken die offisiele taal blykbaar goed (bv. 
wy het ons al geresalveerd) maar praat opsetlik uit naam 
en in die trant van die Boerevrouens wat die gebrek aan 
gangbare kleingeld swaar voel - die gebrek is te wyte 
aan die invoering van die Engelse muntstelsel die vorige 
jaar (1825) ter vervanging van die Kaapse stelsel. Het 
haar naam enkel betrekking op die tekort wat sy hier ewe 
grappig wil verduidelik, of is dit tegelykertyd 'n aanduiding 
van herkoms? 

Weereens moet in gedagte gehou word, dat mev. 
Geldenaar self van ,,Kaapse mense" praat in teenstelling 
met diegene in die binnelande (,,wy buyte"), - sy skryf 
naamlik van Heks-Rivier. Nogeens die verskil tussen 
stad en land. 

Ons het hier waarskynlik die oudste gevalle van briewe 
wat opsetlik in Afrikaans gestel is. Dit sal lank die gelief
koosde vorm van bydraes in ons taal bly, en al kom dit 
in tydsorde die laaste (iets heel toevalligs ! ), sal dit in 
kwantiteit ·en kwaliteit (met uitsondering van Boniface se 
kleurling-Afrikaans in die samespraak, wat egter nie onder 
die vorm van Boere-Afrikaans ter sprake is nie), die antler 
ver agterlaat. 

Een Boer van Swellendam (1830). 
Dit is die eerste voorbeeld van iemand wat duidelik 

ongewoon is om met die pen om te gaan. Ons Swellen
damse Boer spel met moeite en skryf met kommer: hy 
laat woorde orals weg. Tog is hy so kwaad dat hy lank 
genoeg volhou om van sy klag kwyt te raak. Hoe tipies 
is die voor laaste sin nie ! 

Aan die antler kant glo ek nie dat ons geregtig is om 
te se, die Boer is swak geleerd nie. Hy lees sy koerant, sy 
woordeskat is geed, e::i maatskaplik is hy bepaald nie 
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agterlik nie; die eiewaardebesef laat horn die ,,Mijnheer" 
Koerantdrukker deurgaans tutojeer. Maar vir sy plesier 
skryf hy darem seker nie. 

Dit gee 'n goeie aanduiding van die spreektaal, en vul 
die vorige briewe aan vir ons kennis van die binnelandse 
taaltoestande. Opmerklik is o.m. vandutie (teenoor ven
dutie); die uitspraak d'istrek en die betreklike voornaam
woord wat in een ander vriend wat . . . . Die imperfectum 
is nog algemeen. 

Een Eenvoudige en Openhartige Boufoortse Burger (1831). 
Ook hy is geen ongeleerde nie. Sy brief verteen

woordig Beere-Afrikaans op die Noordelike voorposte, en 
ons merk hierin veral een groot opvallende wesenstrek van 
ons taal, waardeur sy spraakgebruik baie na aan die heden
daagse gebruik kom. Vir die eerste keer word die 
imperfectum-funksie, behalwe in die geval van hulpwerk
woorde (had, was, kon, zou, wou) en argai:smes (dag) 
waargeneem deur (die historiese praesens, wat ons vroeer 
ontmoet het, en) die voltooide teenswoordige tyd, bv . 
. . . . het ik hem uitstel gegeeve; . .. . het ik hem de 
bewys gegeeve; het gezeg. 

Die funksiewisselinge imperfectum-perfectum en 
nominatief-akkusatief van die eerste persoon meervoud 
van die persoonlike naamwoord, is twee van die belang
rikste afsonderlike eienskappe van ons taal in teenstelling 
met Nederlands. Streng genome is hulle geen defleksie
verskynsels nie, maar gevalle van funksiewisselings. Al 
hierdie onderskeidende neigings in Afrikaans sien ons weer 
hier aan die randgebied, aan die periferie, verder ontwikkel 
as in die beskawingsgebiede, indien ons die opeenstape
lende gesamentlike voorbeelde as afdoende regverdiging 
vir die konklusie beskou. Vir my altans kom <lit as 'n 
vaste feit voor, dat hier in die binnelandse en grensposte 
die behoudende krag van die kultuurhaarde t.o.v. die 
offisiele vorm van N ederlands nie meer gevoel word nie, 
en dat dit daarom heel natuurlik is om al die voorbeelde 
van Afrikaans in die periferie te vind, waar die ontwikke
ling ongehinderd kon voortgaan in die rigting van ver
warring (as gevolg van onsekerheid). Uit die chaos en 
onsekerheid kom 'n nuwe orde te voorskyn. Een negatiewe 
aspek daarvan is die defleksie in die gevalle waar die 
fleksiemiddel sy normale funksie verloor, omdat dit oor
bodig geword het of doeltreffend op 'n antler manier 
uitgevoer word. Twee positiewe aspekte is die opkoms 
van 'n menigte analitiese middels ter omskrywing en 
presisering (bv. voorsetsels vir kasusverlies, of verbale 
partikels vir tyd, wyse, Aktionsart, ens.) en die wisseling 
van funksies (bv. imperfectum-perfectum). Gedurende die 
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tydperk van verwarring en oorgang van die oue na die 
nuwe sal die taal 'n groot vrugbaarheid aan wisselvorme 
aantoon. Dit is sy verwarringsindeks. 

Ook letterkundig besit die brief elemente wat horn aan
beveel. Daar is iets bekoorliks in die kinderlikheid en 
nai:witeit. Die Boufoortse Burger wil graag gesels en misies 
meedeel om die welwillendheid van die redakteur te ver
kry wat vir horn 'n guns moet bewys; hy wil van sy 
volheid ook iets aan die ,,mijnheer en goede vriend" in 
Kaapstad weggee; met kinderlike opgetoenheid spog hy 
met die perde van horn en die antler boere in die Nuwe
veld; met groot openhartigheid deel hy mee wat hy met 
die geld vir die perd wil maak, naamlik die grootste 
gedeelte van sy skuld vir die opmeting van die plaas 
afbetaal ! Hy vra raad vir sy vrou se slegte spysvertering 
en gee dan eindelik die opdrag om gemoedelik met die 
goewerneur oor die agterstallige salarisse van die ampte
nare te gaan gesels. Met hierdie prettige brief open die 
lang ry nuuskorrespondensie in Afrikaans. 

Bon if ace se brokstuk uit 1844. 
Hier gee die skrywer van Kleurling-Afrikaans vir ons 

ook 'n brokstuk in Blanke-Afrikaans. Hy bestempel die 
Boeretaal vir die vreemdeling as ,,iets vermakelijks" en 
deel ons 'n staal mee van. hul manier van praat. Die een 
persoon · is 'n dorpenaar, die antler 'n plaasboer, en albei 
praat dieselfde Afrikaans. Die teenstelling stad (dorp) en 
platteland bestaan in die pasgestigte Boererepublieke nie 
meer wat die taalvorm aanbetref nie, altans nie in die 
gewone gesprek nie. Met die Groot Trek het Afrikaans 
sy gebied ontsaglik uitgebrei en voer as gewone omgangs
taal alleenheerskappy buitekant die paar ou gevestigde 
kultuurhaarde van Nederlands, wat sekerlik ook swaar 
aangetas word. 

Die staal toon vir ons 'n antler trappie van ontwikke
ling. Van het, heet, heef, heeft, hewwe en heb het ons al 
gehcwr, van heh in heh-jy nou eers. Naas wil lwore kom 
veelvuldiger (vir die eerste keer) zal steur, te maak, ens. 
Weer is die defleksie die verste in die periferie. Naas 
heh-jy .... meegebrog en heh-jy .... gelees, nie?, albei 
in die perfectum, staan het .... gesteurt, wat eintlik in 
die imp~rfectum moes gewees het. Hier is die verwarring 
duidelik, wat aantoon hoedat die proses van vervanging 
van die onvoltooid-verlede tyd blykbaar vol aan die gang is. 

Ons het hier die oudste bekende voorbeeld van 'n stuk 
in Afrikaans in Natal en die pasgestigte Boererepublieke 
benoorde die Oranje. 
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Het Kaapsche Grensblad. 
Ons kom nou by 'n reeks briewe en samesprake wat 

in Het Kaapsche Grensblad verskyn het. Dr. J. du P. 
Scholtz is m.w. die eerste wat die aandag op die Afrikaanse 
stukke hierin gevestig het (in die Tydskrif vir W etenskap 
en Kuns, jg. xiii). In Die Huisgenoot van 13, 20 en 27 Junie 
1941 het dr. Scholtz die taal van Bezuidenhoud ('n Afri
kaanse Brief van 1851) ondersoek, en in dieseifde tydskrif 
bet op 22 en 29 Augustus 1941 sy studie oor Meurant se 
Afrikaans in 1844-1850 verskyn. 

Die terrein hoef ek dus nie te verken nie, en verge
noeg my met algemene opmerkings oor 'n paar sake wat 
verband hou met die vorme van Boere-Afrikaans soos ens 
dit by Meurant leer sien. 

Het Kaapsche Grensblad, uitgegee te Grahamstad, is 
die eerste Hollandse koerant van die Oostelike Provinsie. 
Dit was 'n weekblad met ,,Louis Henry (sic) Meurant, 
High Street, Graham's Town" (soos hy sy naam en adres 
op die buiteblad aangee), as redakteur-eienaar. 

Die eerste nommer het op 18 Julie 1844 verskyn en in 
die hoofartikel heet dit o.m. : ,,Het oogmerk van dit Blad 
is dus om de opening (- verstaan : geen Hollandse blad 
vir die Oostelike Provinsie nie -) optevullen, en te 
trachten eene leesgierigheid op te wekken- onder onze land
genooten, door het verspreiden van nuttige en vermakelyke 
kennis. - Met staatkundige zaken zullen wy ons niet 
grootelyks bezig houden .... " 

Die doelstelling is baie duidelik. Meurant het die · oog 
gehad op iets wat tussen 'n gewone nuusblad en 'n populere 
tydskrif le. Hy wil nie net kennis bybring nie, maar ook 
leeslus opwek. 

Van die begin af is ooreenkomstig die doelstelling 
baie aandag aan die vermaaklike bestee. Die aantal blad
sye in aanmerking geneem (vier groot-kwarto), is 'n ruim 
plek aan anekdotes, grappies en wetenswaardighede afge
staan; bowendien is die toon van die gewone betogende 
stukke lugtig, grappig en los. Hy gesels gemoedelik met 
sy lesers en direk word hulle aangespreek. Met allerlei 
middels probeer hy hul belangstelling wek. Hier is 'n 
bladvulling: 

,,Raadsel - Waarom is ,,Het Kaapsche Grensblad" 
gelyk eene tandeborstel? Kunt gy het niet raden? Omdat 
een ieder zyne eigene moet hebben; en niet die van zynen 
buurman leenen." (31 Oktober 1844). 

In die sin moet ook die Afrikaanse bydraes van 
Meurant self verstaan word. Hoewel hy soms ernstige sake · 
behandel, tog wil hy sy lesers amuseer en hul ,,leesgierig
heid" opwek. Dit maak die toon van sy werk verstaanbaar. 

XVII 



Ons moet hier opmerk, dat die verwantskap met ·letter
kunde al dadelik opval, en dit verklaar ten dele ook hoe
kom ons sy briewe veral - in 'n tydstip toe die briefvorm 
'n gewilde kunssoort in Europa geword het - nog met 
soveel genot kan lees. Eintlik het sy werk, soos straks sal 
blyk, meer letterkundige as taalkundige betekenis. 

Hy het Afrikaans, of, soos dit toe nog genoem was, 
Kaaps, nie gebruik om met en deur middel van die taal
vorm die spot te dryf nie, maar om sodoende ,,vermaaklik" 
te wees. Terselfdertyd word die ander dinge horn toege
werp, soos kinderlike eenvoud, die lokale atmosfeer, die 
frisheid van die nuwe, die realisme van die werklike, en 
die innigheid van die vertroude. 

Hy staan naby sy mense, soos trouens almal wat van 
die plaaslike dialek in hul geskrifte gebruik maak - ook 
'n vername kenmerk van die destydse Europese let terkunde 
met sy hang na realisme en humor, die ,,siamese tweeling". 

Brief van 21 Nov. 1844. 
Die skrywers Onderzoeker en F. S. (S-mit, familie 

van sy pleegouers'?) is waarskynlik Meurant self. Dan is 
dit sy eerste brief in Afrikaans en moontlik het by hiertoe 
gekom deur die vorige briewe 9). 

Daar is geen definitiewe bewyse <lat Meurant die 
auteur is nie; maar vir iemand wat sy Zamenspraak uit 
1861 ken, en veral sy parlementere briewe uit 1861, 1889 
en 1890 10), is die strukturele ooreenkomste baie oortuigend. 
Daar is die lewendige styl wat lief is vir die aanwending 
van die grappig-anekdotiese soos oak in hierdie mede
deling, wat waarskynlik 'n element van waarheid bevat 
en so 'n brokkie aktuele nuus van die besoek aan 'n 
freneloog gee; daar is nag die selfversekerdheid van iemand 
wat bewus is van sy meerderwaardigheid en dus kan 
waarsku en voorlig, sowel as terg en pla, bv. deur die 
manier waarop na vrou en kinders verwys word. Tipies is 
sy vermoe om self woorde te maak (kopman, kopdokter); 
ook die gebruik van hambak (ook humbuk) keer telkens 
terug, net soos die verminking van Engelse woorde op egte 
Boeremanier. 

Tipies ook is die diplomasie om eers die pil te ver
suiker, en die Afrikaanse brief ewe onskuldig in te lei 
met 'n voorwoord in Nederlands waarin van ,,bedaarde 
lezing" en ,,nuttige wenken" gepraat word ter aanbeveling. 
Meurant kom skoorvoetend daartoe om Afrikaans in die 
mond van die beskaafde Boer te le, en dan pak hy dinge 
so aan, dat hy niemand beledig nie. Dit is een rede waarom 
ek nie wil aanneem dat Kaatje Kekkelbek met haar plat 
Kleurling-Afrikaans die gedagte by Meurant laat ontstaan 
het om die gewone spreektaal van die blankes vir die 
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doel aan te wend as wat hy gedoen het nie. Die toonaard 
is gans anders, en die vorige korrespondensie in sy eie blad 
was waarskynlik die spoorslag. Maar dit is 'n ander saak. 
Sy taktvolheid blyk ook uit die manier waarop hy vir die 
eie koerant propaganda maak, en dit versterk die vermoede 
dat Meurant self aan die woord is en tegelykertyd sy eie 
belange dien. 

Die spelling is uiters onvas, wat ons in die begin van 
sy proefneming met 'n nuwe taalvorm verwag. Dit sal 
egter blyk dat sy sisteeem dwarsdeur al sy menigvuldige 
Afrikaanse bydraes konsekwent inkonsekwent bly. Dit 
wek bepaald verwondering, dat Meurant, die joernalis wat 
horn so dikwels van die volkstaal gaan bedien, nooit 'n 
enigsins vaste spellingnorm kon ontwikkel uit sy gebruik 
van die taal nie. Juis wanneer ons die later deur homself 
gevestigde spellingstelsel van Samuel Zwaartman hier
naas plaas, val die feit des te sterker op. 

Ons moet aanneem dat hierdie en antler briewe van 
Meurant die vorm van die gewone Beere-Afrikaans van 
die Oostelike Provinsie van die tyd benader, maar ons 
moet speelruimte laat vir die misleidende on-Afrikaanse 
elemente daarin, soos waar hy kennelik sy offers bring aan 
die Nederlandse skryftaaltradisie, of waar ons die invloed 
van sy Engels sien deurskemer (bv. die Mynheers, die 
spelling well). 

Briewe van 5 Des. 1844 en 23 Jan. 1845. 
Een Boer skryf dieselfde soort taktiese inleiding as 

Onderzoeker en die Afrikaanse brief van die sogenoemde 
jong dame lewer weereens na 'n lang ornpad 'n pleidooi 
vir ondersteuning van die koerant. Dit is Meurant wat 
agter 'n rnombakkies praat. Kensketsend van horn is die 
opvatting dat vroue memories moet opstel en aan sake 
van landsbestuur en politiek aktief moet deelneem deur 
hul wense daaroor kenbaar te maak. (Kyk ook Zamen
spraak). 

Die tweede brief uit dieselfde bron stel bo alle twyfel 
vas, meen ek, dat Meurant die skrywer is. Hy vertel in sy 
Sixty Years Ago hoe die paskawel 

Alle die uit Engeland zijn gebannen, 
Worden hier groote mannen . . . . 

ontstaan het. Vir die liedjie het hy 'n groat voorliefde 
openbaar, en dit kom weer in die Zamenspraak uit 1861 
voor. Ons weet vandag met sekerheid dat Meurant die 
Zamenspraak geskryf het. Dit le voor die hand, dat die 
verskyning van die paskawel in die brief ons na die man 
voer, wat dit graag opgese het en die geskiedenis daarvan 
kon meedeel. 
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As Meurant clan die outeur van die brief is, dan maak 
die spontane verwysing hierin na die geval van die kop
dokter wat in F.S. se geskrif vermeld was, tesaam met nog 
ander oorwegings, soos die hernude gebruik van die 
geliefkoosde hombok, dit redelik seker dat Een Boer van 
Visch Rivier en Onderzoeker van Graaff-Reinet een en 
dieselfde skrywer is, t.w. Meurant. 

Terwyl die eerste brief wat Een Boer gestuur het, in 
sy begin baie na aan Nederlands staan, is die tweede vlot 
en met gevoel geskryf. Meurant kom hierin op dreef, en 
ons kry 'n voorsmaak van die beskrywingsvreugde en 
beeldingskrag wat sy briewe uit 1861 tot so'n genot maak. 
Dit lei ons ook tot die vasstelling, dat Meurant se taal 
minder ernstig t.o.v. die vormleer van Afrikaans beskou 
moet word as t .o.v. die idioom, wat die naaste aan die 
spraakwerklikheid van sy tyd kom in die dele waar hy 
met natuurlike grasie beskryf en vertel. Die Nederlandse 
skryftaaltradisie was vir horn te sterk, maar daarbinne het 
hy tog die uitdrukking in woorde beter kon. weergee as 
enig iemand anders voor die Genootskapstydperk. 

Ander stukke van Meurant. 
Verskeie ander stukke is seker, of altans met 'n rede

like mate van sekerheid, van die hand van Meurant. Daar
onder reken ek die Zamenspraak van Willem Koegelblad 
(1845). Dit gee die ou teenstelling van geleerde stedeling 
en ,,ongeletterden Boer", van fyn- en minder-beskaafd, en 
gelyklopend hieraan, van Nederlands en Afrikaans. Die 
Kapenaar bedien horn van Nederlands (waarmee hy wel
iswaar soms deur die mat val); die Boer in sy onkunde 
van die eenvoudige, alledaagse omgangstaal. 

Ek vermoed die vaderskap van Meurant op gro!).d van 
uiterlike en innerlike wesenstrekke. Daar is die behendige 
maniere om die leser met die volkstaal te versoen en horn 
van sy vooroordele te ontwapen deur die Afrikaanse 
bydraes op een of antler manier met Nederlands te verbind. 
In die eerste briewe word die weg gebaan met 'n aan
bevelingsbrief in die offisiele taal 11), en bier in die Zamen
spraak gebruik die hooffiguur weer Nederlands, sodat die 
beswaarmakers ten minste die grootste gedeelte, en die 
strelendste, in die aanneemlike taalvorm het - maar 
sonder die Afrikaanse bystukke is die geheel sonder 
betekenis, en hulle moet dus ook saamgelees word. 

Eintlik is dit dieselfde prinsiep wat in die voorstelling 
van sy Afrikaans self tot uiting kom en verantwoordelik 
is vir die dubbelslagtige spelling en willekeurige verneder
landsing van sy Afrikaa~s bier en daa:r:. Hy wil sy lesets 
nie erg afskrik nie, en speel <lie diplomaat deur met die 
een hand aan Nederlands vas te hou. Hy sorg dat hy dit 
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altyd as 'n handperd naby horn het om dit te bestyg indien 
daar mense mag wees wat daarteen opsien dat hy die 
saal op die Boerepoon het. Dit is hierdie strewe na takt
volle optrede wat so 'n warboel skep in sy spelling en 
morfologie. 

Die name Grootkop en Grootschoen, wat terselfdertyd 
karakterbeskrywend is en die grondgedagte wil uitbring, 
is 'n kenmerkende manier van titulering by Meurant. Hy, 
en hy alleen saver, bedien horn van die soort ·tenden
sieuse benamings - dink aan Wysneus, Beuzemstok, Jan 
Twyfelaar en Klaas Waarzegger, Frekie Verneuk en Jan 
Vlyskop, ens. 

Die aanmerkings van Paul oar hoe hy horn 'n jut 
voorstel, die uitlatings oar die gedrag en karakter van 
regters en die aard van die hervormings wat hy in gedagte 
het, wek herinnerings op aan verwante passasies uit werke 
wat onteenseglik van Meurant is, soos ans vandag weet. 

Die· strelende Boeretrots is oak Platje Wysneus eie, 
en die vyf-en-dertig-jarige Meurant is hier inderdaad 'n 
sterk voorstander van die Boeresaak. Sy koerant bepleit 
hulle belange en verdedig hulle eer en karakter. Is die 
uitgesprokenheid oar die Britse koloniale bestuur en ander 
administratiewe aangeleenthede sowel as die diskrimi
nasie teenoor Afrikaners nie 'n rede waarom Meurant horn 
steeds van nuwe en ander skuilname bedien nie? 

Die prettige propaganda wat in die slotsinne gemaak 
word, soos deur die goeie voorbeeld wat Paul stel, dien 
die belang van die redakteur-eienaar, Meurant, en ver
sterk die oortuiging dat hy die auteur is. Tipies van sy 
geskrifte is die sopie wat byderhand is as sake 'n gunstige 
wending neem. 

Die vier Platje-Wysneus-briewe (13 Nov. 1845, 27 Nov. 
1845, 10 Jan. 1846 en 31 Jan. 1846) is seker van Meurant. 
Hulle behandel verskillende onderwerpe van plaaslike 
aard, maar word almal deur een en dieselfde gees gedra, 
nl. van warme vaderlandsliefde en 'n sin vir regverdig
heid en billikheid. Daardeur vertoon die skrywer oak ver
wantskap met Koegelblad, wat as advokaat vir die ,,ware 
Afferkaners" opgetree het. 

Platje se sy vader is 'n Deen en sy moeder 'n ,,Affer
kaanse vrou"; hy vereenselwig horn met haar vo!ks
genote. Vertel dit ans iets van die latere Meurant, wie se 
moeder 'n Engelse was? 

In die briewe het ans weer die grappig-anekdotiese, 
bv. die storie oar die wenslikheid om die ape te vlei 
(tweede brief); of die verhaal oor die pogings om uit te 
vind wie die skrywer van die briewe is (tweede brief) 
- 'n gewone motief in Meurant se suksesstukke. 'n Ken-
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sketsende trek is die wyse om die datum van die vergade
ring uit te reken (eerste brief). 

In die eerste brief van Platje Wysneus lees ons: 
,,52ste van deze maand" en in die derde brief van ,,03 
Deetzember." · Die eerste is natuurlik nie 'n stommiteit 
as sodanig nie, maar is te lees as vyf(5)-en-twintigste (2) . . . ; 
en 03 as 30. Laasgenoemde is taamlik flou, omdat die 
opsetlikheid te duidelik aan die lig tree, terwyl 52 vir 25 
wel terug te voer is op die manier van praat. Die ver
warring is verstaanbaar en grappig. Ons het dieselfde soort 
syferkunde vir die eerste keer by Adam Slokker ontmoet, 
en nou is die vraag of ons hierin 'n aanduiding mag sien 
van Boniface se invloed op Meurant, wat sekerlik die 
enigste Hollandse koerant van die dae (1830) geken en 
gelees het, veral daar hy ook joernalis was. Maar omdat 
ons dit nog so dikwels en by soveel verskillende persone 
gaan teenkom, veral na 1860, lyk dit my eerder na 'n alge
mene snaaksigheid. 

Die Zamenspraak van 7 Fehr. 1846 besit 'n hortende, 
stampende styl en dit is moeilik om <lit by Meurant tuis 
te bring of om dit beslis as Beere-Afrikaans te bestempel. 
Tog kry ons die ou versie weer (hoewel dit nie uitgesluit 
is dat iemand anders <lit oorgeneem het nie ! ); die ou temas 
duik opnuut op; 'n patriotiese gees beheers die geheel, 
en die skrywers wil blykbaar as blankes beskou word. In 
weerwil van die Hotnotname van die skrywers, Windvogel 
en Geduld, praat hulle soos Beere; immers, as hulle Hot
nots was sou hulle met meer eerbied van die blankes 
gepraat het, bv. as baas, seur, Duisvolk, Guis. ens., en nie 
asof Wysneus en die redakteur en antler h ulle gelyke 
is nie. 

Hulle onthou die briewe van ,,Negge Vis Rivier" 
(5 Des. 1844 en 23 Jan. 1845) ook goed, en die manier 
waarop na meer as 'n jaar daarna verwys word, dwing 
ons ook nog tot die rare konklusie om Meurant se outeur
skap te aanvaar. Dan skryf hy hier 'n antler, en wel platter 
vorm van Blanke-Afrikaans as nog ooit tevore - wat 
beslis bevreemdend is. Hy wil lug gee aan sy verontwaar
diging, want alles ,,gaat uit guns." Hoekom laat Meurant 
die motief nooit los nie? Is dit omrede van sy ontwikkelde 
regverdigheidsin, of. . . . is die druiwe suur? 

Dit is denkbaar dat Meurant 'n byverdienste sou ver
welkom het. Sy koerant het blykbaar nog nie so gevorder, 
dat di~ die gewenste profyte afgewerp het nie. In elk 
geval, as Pouwel Grootschoen (die ,,ongeletterde Boer" 
wat ons reeds in die Zamenspraak van 10 Julie 1845 leer 
ken het) pleit Meurant (indien ons vermoede korrek is) 
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baie direk en dringend by die Boere om in te teken op 
die blad. 

Die orige redes waarom ons Meurant as die skrywer 
hiervan beskou, is reeds in 'n vorige verband voldoende 
verduidelik en hoef nie weer aangevoer te word nie, 
ewenas vir die Zamenspraak tusschen Piet en Jan, waar
van drie uit die vier bewaar is (10 Nov. 1849, 1 Des. 1849 
en 5 Jan. 1850). Vir iemand wat Meurant se stylaard goed 
ken, veral uit sy briewe van 1861, 1889 en 1890, is die obr
tuiging sterk dat ons hier met sy werk te doen het. 

Daar is die byhaal van huislike sakies (kyk nr. 2), 
die gemaklike geselstrant met handige agtergrond- en 
atmosfeer-skildering, en 'n floue paging tot karakterteke
ning, soos in sy bekende Zamenspraak van 1861. Daar is 
dieselfde belangstelling in politiek en dieselfde mani~re 
om die regering te bestry met memories en geloftes, die
selfde gebruikmaking van die vrou om die man te 
dwing, ens. 

Terloops moet ons op die botsing in die tweede same
spraak wys (1 Des. 1849). Dit gee aan die stuk meer die 
karakter van 'n drama as 'n samespraak - tot saver iets 
nuuts. Ons het nie net die dramatiese vorm nie, maar 'n 
floue aanduiding van 'n dramatiese spanning. 

Ons kan die drie dialoe nie sander meer as Afrikaans 
bestempel nie. Meurant, die ou diplomaat, wil weer twee 
teenstrydighede met mekaar versoen. Die gesprek word 
oorwegend in Nederlands gevoer, maar orals slaan die 
skrywer deur na suiwer Afrikaans, veral in die laaste 
samespraak; en deurgaans getuig ons : hier is die siening 
eg-Afrikaans, daar is die idioom of segswyse on-Nederlands 
en eie aan ons volkstaal. 

So is die bedoeling taamlik seker om so na aan Neder
lands te bly as moontlik, maar darem ook baie na aan 
die Afrikaanse spraakwerklikheid terwille van die natuur
likheid en eenvoud. Weer 'n dubbelslagtige voortbrengsel 
wat hier en daar en nerens inpas, maar waarmee die 
skrywer sy doel bereik, nl. om op bevatlike en prettige 
wyse oortuigings- en aanmoedigingswerk te verrig vir 'n 
saak wat horn baie na aan die hart le. 

Dieselfde onderwerp, maar vanuit 'n antler gesigspunt, 
behandel Elsie (of Grietje) Beuzemstok - 'n nuwe skuil
naam van Meurant. Nou waag hy die sprang heeltemal 
om suiwer Afrikaans te skryf. Aanleiding is die gedagte, 
<lat die vrouens en nooiens 'n Gelofte (of Plets, vir Engels 
pledge 12)) moet maak om alle omgang te staak met die 
mans en jongkerels wat nie die Gelofte van die Anti
Bandiete-beweging onderteken het nie. Ons <link dadelik 
aan die antler tant Elsie van 1861. 
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In die twee orige briewe (19 Des. 1849 en 2 Febr. 1850) 
word die teenstander van die volksbeweging, die vrede
regter Enslin van Graaff-Reinet, op vinnige en lasterlike 
wyse aangeval. Die vrou slaan horn oerdriftig en in sie
dende verontwaardiging met die ,,beuzemstok". ·Ons her
ken die Meurant van 1861 oorduidelik, wat op dieselfde 
onsagte wyse teen Frekie Verneuk en ander sal optrek. 

Wat ons na vore wil bring, is dat ons oor een en die
selfde saak van een en dieselfde persoon 'n ander vorm 
van uitdrukkingsmiddel kry. Hier is die bedoeling om 
Afrikaans sander meer te skryf, en wel 'n waardige Afri
kaans wat nie uit onkunde van Nederlands gebesig word 
nie, maar uit intieme kennis en opsetlik terwille van 
natuurlikheid, direktheid en duidelikheid. Mevr. Beuzem
stok skryf maklik en gloedvol - ons sien hoe die woorde 
maar nie altyd gou genoeg kan kom nie, en in die gejaagd
heid skryf sy in die brief van 2 Febr. 1850 seker die langste 
sin in Afrikaans voor 1860. 

So wissel die vorme by Meurant af van ,,verhewe" 
of hoog-Afrikaans, soos in die Afrikaans-gekleurde Zamen
spraak tusschen Piet en Jan, oor allerlei skakerings heen 
tot 'n plat of lae Afrikaans soos in die Zamenspraak tus
schen Platje Windvogel en Jantje Geduld. Die vloeibaar
heid van vorme van Boere-Afrikaans by horn, die onvast
heid van basis (Nederlands en Afrikaans in alle skakerings) 
en die verskeidenheici. van impersonasies (beide manlik 
en vroulik), word weerspieel in die onreelmatigheid van 
die spelling ('n tussending tussen Nederlands en Afrikaans) 
en die bontheid van die morfologie. Meurant verkleur 
gedurig. Daarom sal dit altyd moeilik wees om 'n een
heidsbeeld van sy taalgebruik te ontwerp en op die grond
slag geldige vasstellings te maak, tensy met die genoemde 
reenboogkleurigheid van Meurant se taal deeglik rekening 
gehou word. 

Die orige stukke uit Het Kaapsche Grensblad insover 
as hulle van sy hand is, bevestig net die gewone konklusies 
en vir ons doel hoef ons hulle nie verder te beskou nie. 
Dieselfde geld van die antler stukke in Boere-Afrikaans 
gestel. 

Om saam te vat: die volgende twee teenstellings, die 
een sosiaal, die antler geografies, staan baie duidelik uit: 

(a) Nederlands is die taal van die geleerdes en fyn
beskaafdes, Afrikaans van die plattelanders, die Boere, 
wat soms aristokraties voorgestel word as een van hulle 
self (Bezuidenhoud) of iemand in naam van hulle die 
omgangstaal skryf; of hulle word ook as eenvoudig voor
gestel as 'n buitestaander hulle deur middel van hulle 
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,,verkeerde" taal wil karakteriseer (Teenstra, Stiemens, 
of die persoon Jantje Eenvoudig in Het Kaapsche Grens· 
blad van 9 Maart 1850). In elk geval is die kulturele waarde 
wat aan Afrikaans geheg word, dat dit ru, verwilderd, 
losbandig, naief en oerkragtig is, direk en eenvoudig, 
maklik-verstaanbaar. Die briefskrywers stel hulle dien
ooreenkomstig oak graag voor as mense wat ongeleerd is, 
wat swaar skryf sodat die sweet op die voorhoof perel 
of dat hulle moeg is van die ongewone en groat inspan
ning. Die landelike en robuste word benadruk. 

(b) Nederlands is veral die taal van die stedelinge 
(dink aan Grootkop, die Kapenaar) en hoe dorpsmense; · 
Afrikaans van die boerende bevolking (alle klasse) in die 
binneland en op die voorposte van die beskawing (Swel
lendam, Graaff-Reinet, Worcester, Caledon, Heksrivier, 
Visrivier, Sneeuberge, Bruintjes-Hoogte, Olifantshoek, 
Cradock, Pietermaritzburg en die gebied oorkant die 
Drakensberge, ens.). 

Stel ans die ou gevestigde gebiede omstreeks 1830 
teenoor die voorposte aan die ,,Overbergsche'', dus ruweg 
die Boland teenoor die Onderveld, die bree. selfkant van 
die uitbreidende boerebeskawing, dan is . die voorbeelde 
almal herkomstig uit die periferie. Maar met die koloni
sasie van die land as gevolg van die Groot Trek in die 
dertiger jare en later is die geldigheidsgebied van die 
spreektaal geweldig vergroot en voer die omgangstaal van 
die tyd, Afrikaans, die alleenheerskappy bier, behalwe by 
plegtige geleenthede. Nau word die uitsonderlike die 
gewone. 

Beskou ans weer die stukke in tydsorde, dan loop 
hulle, meestal dunnetjies, oor 'n periode van twee geslagte 
(1795-1860). Die vroegste dokumente vertoon net sommige 
van die Afrikaanse wesenstrekke, terwyl antler nag nie 
eers uitgebot het nie (die vervanging van die imperfectum). 
Ons praat nie nou van Kleurling-Afrikaans nie. Die 
vroegste voorbeelde staan na genoeg aan Nederlands om 
miskien juister omskryf te kan word in die algemeen
gangbare benaming van destyds, as Kaaps-Hollands, d.i. 
die Kaapse variant van Nederlands. 

Maar die taal het onder die boerende bevolking sy 
,,draai" gekry. Die ontwikkelingsneiginge stoat dit vinnig 
vorentoe in 'n eie, selfstandige koers. Daar is veral twee 
groat uiterlike gebeurtenisse wat bevorderlik vir die inner
like groei was. Die verbreking van die staatkundige, en 
dus ook kulturele ban de met Nederland na 1806 het die 
behoudende krag van die kultuurhaarde ontsaglik verswak. 
'n Tweede en verderreikende losbreking word deur die 
Groot Trek teweeggebring. Alleen die weinigste onder 6ie 
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Voortrekkers kon goed Nederlands praat en skryf, soos 
die Volksraadspapiere ans oorvloediglik bewys. Selfs die 
leiers soos A. W. J. Pretorius en Trichardt het die aller
grootste moeite met die offisiele taalvorm gehad, en die 
landdroste en klerke oor die algemeen was geen toon
beelde in die opsig nie. Selfs in een van die weinige doku
mente, nl. in Boniface se staal uit 1844, word oar presies 
die ding geklae. 

In die tweede geslag (1830-1860) het diegene wat die 
woeste binnelandse ingetrek en groat ryke gestig het, ver 
kon afdwaal van die offisiele Nederlands. Die behoudende 
krag is totaal geneutraliseer met uitsondering van die 
invloed wat van die Statebybel en Gesangboek uitgegaan 
het. Die evolusie het nagenoeg 'n vrye gang gehad. Kaaps
Hollands het nou eers regtig Afrikaans in die eintlike sin 
van die woord geword. 

Boere-Afrikaans vertoon baie graduele verskille in 
die rigting van defleksie en analise in hierdie tydperk aan. 
Gedurende die periode van die stukke wys Afrikaans sy 
toestand van die grootste vloeibaarheid aan. Hy is nou 
die rykste aan wisselvorme en oorgange van die oue na 
die nuwe, veral t.o.v. die werkwoord (defleksie, maa;.· 
belangriker, deur die vervanging van die imperfectum en 
die verlies van die ablaut), die voornaamwoord (o.a. ons 
vir wy, en die stryd tussen zulle en hulle, ens.); die gram
matiese geslagsonderskeidings in die hele taalstruktuur; 
die verbuiging van die attributiewe adjektief, die onvast
heid in die gebruik van die ontkenningspartikels, en die 
wisseling van 'n menigte antler funksies, bv. van die voor
setsel vir; en die voortduring van ou en die opkoms van 
nuwe uitspraakneigings (sell sal, ken/kan; veul; ens., en 
veranderings as gevolg van defleksie). 

Uit die chaos kom geleidelik orde, en teen die tyd van 
Samuel Zwaartman (1870-1873) is daar meer vastigheid, 
'n soort standaard, nie net in die Fraserburgse wereld nie, 
maar in ongeveer die hele taalgebied, soos ons maklik uit 
die talryker dokumente van die tyd kan aflei. 'n Paar jaar 
later bring die eerste uitgawes van die Genootskap van 
Regte Afrikaners dan ook die bewys hiervan. Afgesien 
van uiterlike dinge soos die spelling, is die afstand tussen 
die Lied van 1795 en die Zamenspraak van Waarzegger in 
1861 ontsaglik grater as tussen Zwaartman se Afrikaans 
van 1870 en distriksnuus in 'n Afrikaanse dagblad vyf-en
sestig jaar later (1935). Eintlik is daar geen vergelyking 
tussen die twee afstande nie. 

2. Kleurling-Afrikaans. 
Na aanleiding van sy ondersoek oor die taal van Kaatje 

Kekkelbek (kyk pie Huisgenoot van 21 Nov. 1941) geraak 

XXVI 



dr. J. du P. Scholtz tot die volgende slotsom: ,,Ek dink 
ons kan tot die gevolgtrekking kom dat hoewel die taal 
van Kaatjie Kekkelbek in baie opsigte ru en plat is, daar 
niks of min in sit wat bepaald kenmerkend is van 
,,Hottentots-Afrikaans''. 

Bloot staties beskou (soos ons dit taalkundig doen), is 
daar tussen Boere- en Kleurling-Afrikaans seker nie diep 
en insnydende verskille nie. Ons maak die onderskeiding 
dan ook nie in die eerste plek daarvolgens nie. Tog sien 
ons uit die bedoeling van die skrywers en die sfeer van 
die stukke baie duidelik dat 'n skeidslyn getrek moet word. 
As 'n skrywer die Hotnot na sy taalgebruik wil tipeer 
(Boniface, Bain, die hoftonele) of as die skrywer horn self 
as 'n Hotnot voordoen, dan moet ons tog die feit vereers 
er ken. 

Boniface se stukke uit 1830. 
Boniface, die ,,Cape dramatist", wil Hendrik Kok 

lewendig voor ons stel. Letterkundig is sy skets van die. 
onderhoud (,,mondgesprek", soos hulle dit destyds genoem 
het), die beste van al die stukke in Afrikaans tot 1860. Dit 
is 'n heel verdienstelike poging van karakterisering deur 
iemand wat 'n cop oog vir die dinge om horn het en die 
tipes goed beluister het. 

Boniface wil Kok, die aangename geselser, nie net as 
mens teken nie, maar hy wil tegelykertyd met die onder
houd ook sy verkleinerende aanvalle op dr. Philip, die 
gehate ,,Baas Predikant" - soos Kok horn noem - voort
sit en horn in 'n ongunstige lig stel. 

Wat Kok se taal aangaan, s1en ons dat die defleksie 
veel verder voortgeskry het as in die voorbeelde van 
Boere-Afrikaans uit dieselfde tyd. Die sterk imperfek
vorme kom nog taamlik dikwels voor, soms sterk ver
eenvoudig, en die onderskeid tussen is en het as mutatief · 
en duratief onderskeidelik is goed volgehou, maar ons kry 
reeds geen wisselvorme van het nie. Ook is die e(n)
uitgang in infinitieffunksies baie skaarser en die verbale 
vormbeeld eenvoudiger. Die slotdentaal in verlede deel
woorde val dikwels weg, 'n verskynsel wat selfs 'n twintig 
jaar later nog seldsaam in Beere-Afrikaans is. Wat die 
uitspraak betref, is daar 'n besliste voorliefde vir die 
a-klank ter vervanging van die dowwe e-klank in sekere 
onbeklemtoonde lettergrepe: danag; · alleenag; schelm
achtag; zeuventag; twentag; ravier; ens. Miskien moes 
Boniface die perfektiewe prefikspartikel ge- as ga- geskryf 
het. Hierdie uitspraak-z:eiging bring die vraag nogeens 
na vore inhoeverre daar wisselwerking tussen die twee 
vorme Kleurling- en Boere-Afrikaans bestaan bet. 
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Onderskeidend ook is die taal van Kok weens sy weel
derigbeid ~an modale woorde en partikels. 

Dieselfde algemene opmerkings geld van Boniface se 
ander stukke Kleurling-Afrikaans. Hier moet die vorser 
ook aan die dialoe uit De Nieuwe Ridderorde aandag 
bestee - voorbeelde wat nie bier opgeneem is nie, soos 
vroeer verduidelik. · 

Sabiena Zeekoeygat (Het Kaapsche Grensblad, 17 Jan. 
1846) van ,,Kraddok" is 'n Hotnotmeid en uit die bedoeling 
van baar brief lei ans af dat baar taal as Kleurling
Afrikaans moet geld. Sy gebruik deurgaans die onder
danige baas, seur, ou nooy en myn klein nooi, en praat 
van ons Hotnots. Maar sy se, dat baar ,,klein nooi" die 
brief vir baar skryf, sodat ans, bebalwe die toon en aan
spreekvorme, blykbaar• viersigtig moet wees om op grand 
van die taal bier, dit of dat as tekenend van bul grammatika 
te bestempel. Ek gaan die bydrae dus Hewers verby, 
bebalwe om aan te merk, dat ons wel die eienskappe van 
defleksie en analitiese middele in verboogde mate hier 
aantref as ons die brief stel naas die van blanke skrywers 
uit die bepaalde tyd. 

Kaatje Kekkelbek (1846) is geskryf in navolging van 
The Three Tailors of Tooley Street, en, soos Boniface se 
stuk oar Kok letterkundig die beste is, was bierdie afwis
selend gesonge en gesproke monoloog van die parmantige 
en ruwe meid die populerste. Dit bet op sy beurt as 
stimulus en voorbeeld gedien vir die skepping van ander 
oorspronklike werk 13). 

Party toespelings is vandag duister, maar dit bet des
tyds besonder in die smaak geval. Die mense het graag 
geluister hoe hoe amptenare van die gereg, bekleed met 
alle waardigheid en gesag, deur hul slagoffers gesien en 
getipeer word, en die geestige tekening van Kaatje deur 
haarself het seker oak baie genot verskaf. As ons die 
preutsheid van die dames van daardie dae oak in gedagte 
hou (Boniface vertel ans in die Voorwoord van sy De 
Nieuwe Ridderorde 'n goeie staaltjie daarvan) - dan bet 
die platbede van uitdrukking en die gewaagdhede van 
toespelings, wat sy so maklik uitkekkel, aanmerklik byge
dra tot die spanning en die vrymakende lag. 

Die alleenspraak leef van growwe oordrywing, nie net 
na voorstelling nie, maar ook na taalgebruik. Die oordaad 
van Engels in die gesonge gedeeltes mag tot 'n mate sy 
oorsaak in die begeerte vind om dit meer toeganklik vir 
die Engelse teaterpubliek van Grahamstad te maak, vir 
wie dit eintlik bedoel was. Hier is geen na-tekening van 
die werklikheid nie, meen ek; of wil die skrywers dalk 
te kenne gee, dat die geswaalde Kaatje in die toestand van 
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lekkerlyf-wees haar ,,melanchoiies" vergeet in die skyn
vreugde van wyngenieting - en vir die uitjubeling hier
van Engels nodig bet om haar 'n air van belangrikheid te 
gee? Haar selfoorskatting ken of erken geen grense nie, 
en dit maak haar tot karikatuur. 

Die Afrikaans van Kaatje bet reeds baie 'ver gevorder 
op die weg van defleksie en normalisering. Die -t in die 
derde persoon enkelvoud praesens staan bv. net verenkeld 
in hy zegt (naas hy zeg); en die infinitiefvorm na die 
hulpwerkwoorde zal, laat, ens., verskyn net driemaal: ik 
moet gelyk krygen ('n idiomatiese wending, daarnaas 
egter moet myn gelyk geef); zal kryge en wil hebbe. 
Andersins bly die uitgang -e(n) uit. Vergelyk bv. jy kan 
myn g'loo'; hy kan klaar kom; hy laat ons klop. Hier is 
die enigste ,,Beleg" van die vorm ek, en wel net een keer. 

Politiehof. 
Die paar aaneenlopende, tiperende uitlatings van die 

gedagvaarde Kleurlinge (meestal dronkaards en diewe), 
soos dit deur die Volksblad se verslaggewer weergegee 
word na aanleiding van hul verhoor in die polisiehof, is, 
vergeleke met die voorbeelde van Blanke-Afrikaans uit 
dieselfde tydvak (1860), eweneens baie verder gedeflek-. 
teerd en meer analities, is ryker aan funksiewisselings en 
staan verder van Nederlands af. Opvallend is 'n verskyn
sel wat ons tot hiertoe nog nie gehad bet nie: die gebruik 
van hy en hom vir die vroulike geslag, dus vir sy en haar. 
Die kreolisme kom 'n paar keer voor, en laat ons aan die 
teenswoordige possessiewe partikel se dink, wat ook vir die 
vroulike geslag gebruik kan word (ma se hoed), maar voor 
1860 nog geen plek in die algemene Beere-Afrikaans ver
ower bet nie. 

Ons maak na aanleiding van al die stukke twee vas
stellings: 

{a). As ons Kok en Slokker se Afrikaans stel naas die 
van Hennepikker, Geldenaar, Een Boer en Boufoortse 
Burger; of Kaatje teenoor F. S. en Een Boer uit Visch 
Rivier; of ook die voorbeelde uit die Politiehof langs die 
Zamenspraak van Meurant uit 1861, dus telkens Kleurling
Afrikaans naas Boere-Afrikaans uit dieselfde tyd, dan 
moet ons onweerstaanbaar tot die gevolgtrekking geraak, 
dat Beere-Afrikaans 'n baie konserwatiewer karakter open
baar, dus nader aan Nederlands staan, wat uiterlike taal
verskynsels betref. 

(b). Nog opvallender is die innerlike verskil. Die taal 
van die blankes wil nog deftig en waardig wees, in weer
wil van die afwykings, en soek aansluiting by die offisiele 
Nederlands, bv. met die imperfekvorme, die wy naas ons, 
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zyn en haar in die possessiewe funksie van die persoonlike 
voornaamwoord, ens. Dit behou nog 'n mate van ,,beskaafd
heid" deur sy verbondenheid met Hoog-Hollands. 

Maar die Kleurling-Afrikaans is ru van toon. Dit val 
wel minder op by die OU afgeleefde Kok, reeds meer by 
die ,,geleerde" Slokker, en die meeste by die hartstogtelike 
meid Kaatje en haar geesverwantes in die tronkselle. 
Kaatje peper haar taal met vloek- en skelwoorde, Kok se 
Seur het by haar verdwyn as sy haar meerderes afbring 
tot haar platvloerse peil en dan kommunisties oar hulle 
gesels, totdat die ore tuit. Daar is weliswaar indiwiduele 
verskille en grade van platheid, maar ans ontkom nogtans 
nie aan die vasstelling nie, dat Kleurling-Afrikaans uit 'n 
ander lewenssfeer voortkom en to!k is van 'n baie primi
tiewe en emosionele lewensgevoel. 

As ons die twee feite verbind, dan blyk dit dat aan 
Kleurling-Afrikaans, vergeleke met Beere-Afrikaans, 'n 
waarde kleef van onbeskaafdheid en ruheid liewers as van 
onkunde, min boekgeleerdheid of onbeholpenheid. 

Albei konklusies word deur die geskiedenis bevestig. 
Dit le buite die premisse van my inleiding om die voor
bee!de en uitsprake hier te bespreek; ek volstaan met 'n 
verwysing na die betrokke gedeeltes in die bekende werke 
van Bosman en Boshoff, en na die artikels van Franken 
in die Tydskrif vir W etenskap en Kuns. 

Ek rnaak net daarop attent, dat beginnende by Van 
Rheede se verslag die aanduidings is, dat radbraking by 
die Hottentotte vroeg opval, en by Kolbe kry ons 'n twintig 
jaar later ook voorbeelde hiervan 14). Ons moet blykbaar 
aanneem, dat vanaf die tyd toe die Hottentot- en Kleur
linggroepe die blankes se taal as hul eie aanvaar het, 
hul Nederlands rneer aan verwildering en kreolisering 
prysgegee was, en die normalisering in die rigting van 
progressiewe defleksie by hulle die verste voortgeskry het. 

In die opsig het hul taalvorm horn gradueel wel deeg
lik onderskei, en m.i. is Wikar se grammatiese afwykings 
veeleer op rekening van hierdie taalvorm te bring as wat 
dit aanduidings is van die spraakgewoontes van die binne
landse blankes van destyds. Die vermoede het ek o.a. op 
grond van die bevindings na aanleiding van die Lied uit 
1795. 

Aanvanklik is die kreolisering en defleksie blykbaar 
sinoniem te beskou met Vreemdelinge- en Hottentot
Nederlands, of later, Hottentot-Afrikaans, en bet dit die 
waarde van onbeskaafdheid gehad. Dit verduidelik ten 
dele die ou skeldnaam van Hotnotstaal vir Boere
Afrikaans. In die lig is die woorde van Burchell belangrik 
.. ·.·aar hy die graadverskil duidelik laat uitkom: ,,The 



Dutch language, according to the Cape Dialect and even 
according to the corrupt dialect of the Hottentots . ... " 15) 
(my skuinsdruk). So ook getuig Changuion, dat ,,die taal 
(t.w. Kaaps) in hare zuiverheid aHeen door Hottentotten 
en ander gepeupel gesproken wordt" 16). 

Dit het dus sy praktiese waarde om die twee vorme, 
Boere- en Kleurling-Afrikaans, uit mekaar te hou. 

3. Vreemdelinge·Afrikaans. 
Hierdie afdeling is baie swak verteenwoordig, en dit 

is oak goed te begrype. Iemand wat 'n nuwe taal nog nie 
magtig is nie, maar deur omstandighede gedwing word 
om horn daarmee te behelp so goed of so kwaad as dit 
gaan, verskyn vir die ander in sy taalaanwending as snaaks 
en onbeholpe maar gewillig. Die onbeholpenheid op sig
self is geen spoorslag om die krom poginge te bestendig 
nie. Daar is by diegene wat die taal goed ken geen rede
like noodsaak om die brabbelvorm vir doeleindes van 
skriftelike gedagtewisseling te gebruik nie, selfs nie teen
oor die kromspreker nie. 

Die vreemdeling se poginge sal hoogstens terwille 
van tipering en vir die snaaksigheid aangewend word, soos 

· Boniface bv. met Lawshark in Clasius gedoen bet, waar 
hy die Engelse regsgeleerde Nederlands wil laat praat. 
'n Geval van krom-Afrikaans in die mond van 'n Engels
man vertel 'n korrespondent ons in Het Volksblad (31 Julie 
1856). ,,Ik maakte kennis met een Engelschen Boer, die 
eenen Afrikaanschen uitnodigde, hem toch eens te komen 
bezoeken, hebb.ende hij, zeide hij : -

Bayan koois 
Zander vloois." 

Die dryfveer hoef nie altoos 'n strewe na snaaksigheid 
te wees nie. 

Die verhouding is weer anders, waar die vreemdeling 
self sy toevlug tot die pen moet neem en horn dan nood
gedwonge van sy gebroke taal moet bedien om sy doel 
te bereik, soos Barbier en Wikar met hul gebrekkige 
Nederlands, of soos Bewooner van de Agterstrat en Een 
van de Agterstraat (Het Kaapsche Grensblad van 23 Jan. 
1845 en 13 Maart 1845 onderskeidelik) met sy taamlik 
goeie Vreemdeling-Afrikaans. Hier is alle grade denk
baar, van die brabbelpoginge met die bekende verskynsel 
van 'n grammatica minima tot 'n goeie benadering van wat 
reeds algemeen gangbaar is, soos in hierdie briewe van 
Agterstraat. 

Die twee bedoelde briewe is klaarblyklik van dieselfde 
persoon. In die eerste praat die skrywer van mucipaal, 
Komsaars en banjang, in die tweede van mussipaltyd; 
komsaris, banyan. Sy woordorde is in albei eenders, en 
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ook sy onderwerp: die beswaar teen die invoering van 'n 
inunisipale bestuursreeling vir Graaff-Reinet en die voort
spruitende vrees vir die oplegging van belastings. Die 
skrywer is vermoedelik 'n Duitser, soos o.m. sy nig (nicht) 
vir nie(t) ons laat raai. 

'n Voorbeeld van brabbeltaal sonder meer is die jere
miade van lngesete van Stellebos (De Zuicf-Afrikaan, 13 
Mei 1831). 

Die opgenome stukke gee ons dan sketsmatig 'n taam
lik algemene beeld van ons taal in 'n allerbelangrike 
wordingstydvak van vyf-en-sestig jaar. 

Gevoelswaarde: 
Ons kan ook 'n antler uitgangspunt as die vorme van 

die onderskeie groep sprekers vir die behandeling kies, 
bv. die grade van suiwerheid of afwyking t.o.v. offisiele 
Nederlands of die gevoelswaarde wat aan die graduele 
afwykings kleef. Ten dele het dit reeds uitgekom, maar dit 
kan ook nader ondersoek word~ Dit is egter 'n taak wat 
nie direk uit die stukke voortvloei nie, maar verkry word 
van getuienisse en uitsprake van persone, en val dus van
self buite ons eintlike bestek van tekste. 

Tog kan 'n paar aanduidings nuttig wees i.v.m. die 
filologiese waardering van die tekste. 

Swaving, wat in 1827 in Kaapstad aangekom, en in 
1830 sy herinneringe uitgegee het (Swaving's zonderlinge 
ontmoetingen na zijne vlugt uit Delft, Dordrecht, 1830), 
voel as opregte Groot-Nederlander en taalonderwyser seer 
oor die ,,verbastering" van die moedertaal in die kolonie. 
Vir horn is alle afwykings ,,verkeerd" en afkeurens
waardig. Die sienswyse gee aanleiding tot skerp gevoels
waardes van af- en voorkeur, van aanprysing en afwysing. 

Hy onderskei drie grade van Nederlands aan die Kaap 
(volgens dr. J. L. M. Franken, aan wie ek die besonder
hede ontleen, vgl. Die Huisgenoot, 1 Julie 1927): ,,Bastaard 
Hollandsch" wat gepraat word deur hoer, slaaf, Kaffer en 
Hottentot; 'n Hollands gekontamineer deur hierdie baster
Hollands en gepraat deur die Kaap se notabeles; en 
derdens, suiwer Hollands, gepraat deur die wat in Neder
land gebore of opgevoed is. Hy se, dat hy 'n boekie sou 
kan opstel oor die woorde met 'n verskillende betekenis. 

Betreffende die Kaaps-Hollands (dit is, vroee Afri
kaans) van Boer en Kleurling, weet ons dat die blankes 
hulle as 'n aparte eenheid beskou het in teenstelling met 
die gekleurde rasse. Toe Changuion in 1844 sy Proeve 
van Kaapsch Taaleigen agterin sy meergemelde gramma
tika gegee het, is hy heftig aangeval deur J. Suaso Lima 
(De Taal der Kapenaren tegen de schandelyke aanranding 
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derzelve van Prof. Changuion verdedigd~ Kaapstad~ 1844). 
Duidelik spreek Changuion horn self hieroor uit in 'n brief 
wat in De Zuid-Afrikaan verskyn bet (15 Desember 1851) : 
,,Toen .... hoorde ik van meer dan eenen kant dat ik het 
bij menigen Kapenaar verbruid had door mijne bijge
voegde ,,proeve van Kaapsch taaleigen." Het speet mij 
toen dat er menschen waren die mijne bedoelingen mis
kenden en mij voor iemand uitkreten die uit boosaardigen 
spotlust de bevolking eener kolonie, van wier inwooners 
hij veel goeds genoten had, wegens wanspraak aan de 
kaak stelde .... " 

Die blankes wou in geen geval met die gekleurde 
rasse vereenselwig wees nie, ook nie_ eers t.o.v. 'n ,,ver
keerde" spraakgebruik nie. Die kleur- en kultuurslag
boom was blykbaar reeds so sterk as dit maar kan wees. 

Dus, insoverre as Nederlands ,,verwilder" het in die 
mond van die kleurlinge het dit vir die blankes van des
. tyds 'n gevoelswaarde besit, wat gelykstaan met ruheid, 
platheid en gebrek aan opvoeding. 

Soos ons vroeer aanneemlik gemaak het, bestaan die 
verskil tussen Kleurling- en Beere-Afrikaans hoofsaaklik 
in die toon, gees of sfeer van die uitdrukkingswyse, en 
tweedens in 'n sterker graad van afwykende defleksie en 
analise. 

Tog, op 'n later moment het die . Boere-Afrikaans die 
Kleurling-Afrikaans in die statiese elemente, d.i. die 
grammatiese struktuur, agterhaal, en wat, se 'n twee . 
geslagte gelede as Hottentot-Afrikaans gegeld het, is nou 
op die bepaalde tydstip goeie Beere-Afrikaans. Op die 
manier verander die grondslag gedurigdeur en baas onge
merk - 'n gewone proses trouens by . alle lewende en 
groeiende tale. 

Wat nou die taal van die blankes alleen aanbelang 
maak ons dieselfde vasstellings. Hier is eweneens op 'n 
bepaalde tydstip graduele verskille met ooreenkomstige 
verskille in gevoelswaarde. Nou kom ,,korrekte Neder
lands" (van diegene wat in Nederland gebore of opgevoed 
is, of van die Kaapse notabeles) te staan teenoor ,,ver
keerde" Nederlands, anders gese, teenoor die Boere
Afrikaans van die dae. Die bepaling verkeerd bevat 
alreeds 'n veroordeling met sy spesifieke gevoelswaarde 
van afwysing. 

Swaving praat van twee grade onder die gebore en 
alhier opgevoede Kapenaars, t.w. van die taal van die 
notabeles (Franken) of burgers (Van Rijn) in die kultuur- . 
sentrum Kaapstad (en seker ook in antler sentrums, soos 
Paarl); en van die binnelandse boeremense, d.i. hulle van 
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,,buiten'', pf van ,,onder". Ook by elkeen van die twee 
strata sal wel onderlinge verskille bestaan bet. 

Die korrekter-sprekende ,,Burgers" sal die taal van 
die ,,Boere", waar dit (volgens hulle, verkeerdelik) afwyk. 
ook met afwysing beskou en veroCilrdeel het. Hiervoor het 
ons werklik baie voorbeelde en dit is seker nie nodig om 
hulle op te som nie. Die houding behoort trouens nie aan 
'n bepaalde eeu of plek nie. Vergelyk o.a. die eensydige 
en propagandistiese boekie van C. J. van Rijn vir 'n paar 
episodes (Het Nauwe Verband tussen Afrikaans en het 
Hollands, Kaapstad, 1914, blss. 9-24); of hoofstuk XLIII 
in Die Lewe van David Christiaan de Waal deur J. W. 
(Kaapstad, 1928) en veral die stryd wat die G.R.A. teen 
mede-Afrikaners vir die erkenning van hul eie taal moes 
voer, bv. in S. J. du Toit in Weg en Werk deur J. D. du 
Toit (Paarl, 1917), hoofstukke 4-7. · 

Daar het dus 'n gevciel bestaan teen die ,,plat"-Hollands 
van die Afrikaner, komende veral van diegene wat pie 
sg. Hoeg-Hollands ken, of voorgee om dit te ken. Dit bet 
o.a. aanleiding gegee tot die grappige ,,hoogsprokenheid" 
waarmee die Patriot van 1877 so g'raag die spot gedryf bet 
(,,Ik heb een os gekoggen."). Dit is egter minder ter sake. 
Wat ek na vore wil bring, is dat daar, indien dan geen 
semantiese of grammatiese verskil nie, wel 'n verskil in 
gevoelswaarde moes bestaan het tussen wy en ons; ik en ek 
(laasgenoemde vorm net eenmaal voor 1860 in ons tekste 
opgeteken, nl. in Kaatje Kekkelbek); hem en hom; 
zull(i)e, haarl(i)e en hull(i)e; veel, veul en banje; is en 
ben; heb en heef(t); gekom en gekome; gekry(e) en 
gekrege(n); toe en toen; iewers en er(g)ens; ens. (Ver
gelyk Versamelde Werke, J. H. H. de Waal, deel I, blss. 
3-7). 

Die bepaalde gevoelswaarde op 'n bepaalde tydstip is 
vandag nie maklik af te lei uit die stukke nie, maar ons 
moet die werklikheid hiervan ook nie uit die gedagte 
verloor nie. 

Die kwessie het aktueel geword toe die ·voorbereidings
werk vir die stigting van die G.R.A. verrig is, en toe daar 
tussen die vorms gekies moes word. So se Een Boeren
schoolmeester op 9 Nov. 1872 in De Zuid-Afrikaan oor die 
Bybelvertaling, dat baie mense meen dit beteken om af 
te daal tot Hottentot-Hollands, en antwoord dan; ,,men 
spreekt immers ook fatsoenlijk Kaapsch!" (aangehaal deur 
Scholtz Die Afrikaner en sy Taal, bls. 227). 

Ongeveer dieselfde se ,,Ware Afrikaander" oor die 
vraag: ,,Is die Afferkaans wesenlijk een Taal?" (De Zuid
Afrikaan, 4 Nov. 1874), waarin dit o.a. beet: ,,Ik denk dat 
it tyd is om ons Afferkaanse taal te erken. Al wat ik tot 
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hiertoe in it Afferkaans gelees het is veel meer Hottentots 
Afferkaans as iets anders. Ons moet uitfind, hoe spreek 
it beskaafde deel fan ons folk? .... " 

Op 30 Jan. 1875 skryfS. J. du Toit in De Zuid-Afrikaan 
in dieselfde trant waar hy onderskei tussen Here-, Boere
en Hottentots-Afrikaans en se o.m. ,,As ons so een boekie 
skryf, dan denk ek is dit beste om die middelkoers te hou 
en die Boere-taal te neem." 

So geld zullie, haarlie en wij as Here-Afrikaans en 
word geweer. Nou is die Afrikaans van die G.R.A. vir 
sommige om die rede te plat. Blykbaar het die G.R.A. ik 
ook as Here-Afrikaans beskou, want die vorm ek wat voor 
1860 net een keer voorkom, en dan in Kleurling-Afrikaans. 
word nou uitsluitlik aangewend. 

Die gevoelswaarde kan in die begin funksieverande
ring in die weg staan, dog later nie, wanneer dit deur 
veelvuldige voorkoms verswak. Dan kan ons ook die plek 
van wy in bes~aafde Afrikaans geheel-en-al inneem: 

Met die oog op dit alles moet dus vir 'n juiste waar
dering van die taal elke stuk wat hier opgeneem is, ook 
beskou word volgens sy toon van beskaafdheid, ·en bowen
al moet dit gesien word in sy eie tydsverband. So kan 
dit 'n leersame studie word om die ontwikkeling na te 
gaan in stukke in dieselfde toonaard geskryf en daterende 
uit opeenvolgende tye (diakronies) t.o.v. verskynsels soos 
die ek-ik-, ons-wy-, hom-hem-, perfektum-imperfektum
kwessies, ens., se in die W estelike Provinsie, en om so te 
sien hoe die gevoelswaarde geleidelik verander betreffende 
die gebruik van die verskynsels. Daarmee skryf ons 'n 
hoofstuk uit die ontstaansgeskiedenis van Afrikaans. 
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:8osman (J. H. de Bussy, Beperk, Pretoria, 1928), bls. 

3) Swaving's zonderlinge ontmoetingen na zHne vlugt ult Delft, 
Dordrecht, 1830. Aangehaal deur J. L. M. ~ranken In Die Huts
genoot, 1 Julie 1927. 

4) .The Journal of Hendrik Jacob Wikar (1779) . ... Edited, with an 
Introduction and footnotes, by Dr. E., E . Mossop. (The Van Riebeeck 
Society, Cape Town, 1935). Aantekeninge oor d ie Taal van Wlkar 
se Joernaal deur Prof. Dr. J . L . M. Franken. 

5) Dagboek van Louis Trichardt (1836-1838), met inlelding en aan
tekeninge van Dr. Gustav S . Preller. Tweede Druk, Nas. Pers, 
Beperk, 1938. 

6) Vgl. die artlkel van dr. J. du P . Scholtz in Tydskrif vir Weten
skap en Kuns, Jg. XIII, afl. 3. 

7) Oor die Afrikaanse Sintaksis,1 deur Dr. J . J. le Roux, B.A., (Swets 
& Zeitllnger, Amsterdam, lll23). Bls. 140-143). 

8) Vgl. bv. Oor die Ontstaan van Afrikaans, deur Dr. D. B. Bosman, 
(Swets & Zeitlinger, Amsterdam, tweede druk 1928), bl. 88 en 140 

9) Dr. J. du P . Scholtz spreek die vermoede uit, dat daar verband 
mag bestaan tussen Kaatje Kekketbek en die bale stukke in Afri
kaans in Het Kaapsche Grensblad (Die Huisgenoot, 21 Nov. 1941, 
bls. 13), m.a.w. dat die stukke onder invloed van Kaatje Kekke!bek 
juis In Afrikaans mag gestel wees. Ek glo saam met dr. Scholtz 
dat Meurant waarskynlik d ie monoloog in gedagte mog gehad 
het, maar meen tog eerder te moet aanneem, dat die voorafgaande 
briewe wat in sy ele blad in die Afrikaanse taalvorm gestel was, 
die belangrlkste direkte eerste prikkel was. 

10) Die briewe uit 1861 is afgedruk in Ktaas Waarzegger se Zamen
spraak en Brieve uit 1861 deur G. S . Nienaber, (Voortrekkerpers 
Beperk, Johannesburg, 1940). Die brlewe uit 1889 het in De Zuid
Afrikaan (van 30 Mei tot 13 Augustus) verskyn; en die uit 1890 ook 
daar (van 5 Junie tot 31 Julie) . Vgl. ook die Tweede Uitgawe van die 
Gids tot d ie · Pub!ikasies in en oor Afrikaans uit die Parlements
blblioteek, Kaapstad, 1934, bls. 13 Ek besit fotostatiese afdrukke 
van al die briewe. 

11) Ook die tltel en Voorwoord van die Zamenspraak uit 1861 is In 
Nederlands gestel. 

12) 'n Zangstuk ,.Door een Lid der Associatle, M .. . . " (Is die M . , . . 
nie M-eurant nie ?) het as slotvers: 

Ten slotte nog een glaasje wijn, 
De ,.Pledge" dient nlet vergeten ! 
Haar kracht weerstond het scherpst fenijn, 
Deed ,.Trouweloozen" zweeten. 
Zlj blijft bij ons in voile kracht, 
Als men ons regt verguist, verkracht. 

De Pledge moet blijven leven I (bis). 
Uit Het Kaapsche Grensblad, 23 Maart 1850. 

13) Vgl. in Klaas Waarzegger se Zamenspraak en Brieve ult 1861 (kyk 
nr. 10 hlerbo) die gedig op bis. 71 Het Nieuwe Afscheidslied 
en ook die erkenning van C. P. Hoogenhout oor die inwerklng 
van die lied op horn (Eerste Skrywers, Laaste Stem .. . . deur G. R. 
von Wielllgh (J . L . van Schalk, Pretoria, 191&), bis. 137). 

14) Die voorbeelde is versamel in 'n voetnoot op blss. 17 en 18 in 
Oor die Afrikaanse Taal, deur G. S. Nienaber (Swets & Zeitlinger, 
Amsterdam, 1934). 

15) Travels in the Interior of Southern Africa (1822), dl. I , bis. 13. 
16) Inteidende Opmerkingen tot Proeve van Kaapsch Taa!eigen ult 

De Nederduitsche Taal in Zuid-Afrika Herstetd .... door A. N . :&:. 
Changulon, Kaapstad, 1844). 
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TEKSTE. 
Uit: Hollandsch Zuid-Afrika, 15 Augustus 1920, oorgedruk 

in The Umpa, Oktober 1925; en afskrif daarvan. 

LIED TER EERE VAN DE SWELLENDAMSCHE EN 
DIVERSE ANDERE HELDEN BIJ DE BLOEDIGE ACTIE 

AAN MUIZENBURG IN DATO 7 AUG., 1795. 
Ons noemt ons Christ, niet Mahmedaan, 0 wee! 
Ons zweer zoo maar bij zon en maan 
Om niet te vreezen vuur en staal, 
Te blijven altoos Nationaal, 0 neen ! 0 neen ! 0 neen ! 

Delpoort koos ons tot Commandant, 0 wee! 
Die kaerel die heeft krijgsverstand. 
Hij schoot, eer ons van huis vertrok, 
Een groote vette bonte bok. 0 jee, 0 jee, 0 jee ! 

Hij dwingt zoo .maar ons heele land, 0 wee! 
Van kaffers grens tot deese strand. 
Ja Neef, wat is hij wreed en straf, 
Hij zette onze Landdrost af, 0 wee! 0 wee! 0 wee ! 

En ziet, wat steek hij niet vol moed. 0 he! 
Hij zoek de vijand regt verwoed. 
Nog zweer hij dan bij zon en maan: 
Ons zal nu ook aan 't vegten gaan, 0 he! 0 he! 0 he! 

Ons juig, is vrolijk, vol plaisier, Hoezee! 
De Brit mag zijn een Bok of Stier, 
Ons steek ons stander in de zak 
En met gemak rook ons Tobak, Hoezee ! hoezee ! hoezee ! 

Maar, Ari Neef, de kogel kom, o wee! 
Ons kan begrijp, bet is een born, 
Kijk hoe ze voor ons neder springt ! 
0 wee! dat is een vreeslijk ding, o wee! 

Het is geen Assegaay of Pijl, 0 Neen ! 
Neen Neef, die Ding gaat zoo maar stijl 
Een weg, die is zoo hoog, zoo lang, 
Dat ons moet worden zoo maar bang, 0 Jee! 

Ach kost ons Neef, ons keer weer om, 0 Wee! 
Maar ach, zie daar valt weer een born; 
Hoe hij die klip aan stukken slaat ! 
Ons kan niet vlugten! 'tis te laat, 0 Wee! 
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Korn, laat ons achter 't heuvel spring, 0 Wee! 
Want dat is vrij die beste ding, 
Om daar te bergen onze gat; 
Ons kies dan straks het haasepat. Gaat mee ! 

Doen ons dat spulletje aangekijk, 0 Wee! 
Is ons omtrent zoo maar bezwijk. 
Zij vroeg niet, is, ons Christen mensch, 
Maar schiet zoo maar naar onze pensch, 0 Wee! 

Korn, laat ons nu maar loopen gaan, 0 Wee! 
Wie kan met zulke wapen slaan? 
Ons keer naar buys, vat ploegschaar op. 
Daar valt geen Born op onze kop, 0 Wee! 
BIBLIOGRAFIE: 

Hollandsch Zuid-Afrika, 15 Aug. 1920. The Ump1. (Johan
nesburg) Oktober 1925. Die Burger, 14 Aug. 1925, artikel van 
prof. J. J. Smith, oorgedruk in Gedenkboek ter Ere van ~ie 
Genootskap van Regte Afrikaners (Potchefstroom, 1926). Drama 
en Toneei in Suid.-Afrika, deel I, deur dr. F. C. L. Bosman 
(De Bussy, 1928), en in brosjure Afrikaans as Skryftaai (s.j., 
bls. 3). Artikel van dr. J. du P. Scholtz in Tydskrif vir Weten-
skap en Kuns, Jg. XIII, afl. 3. Hollandse Skrywers uit Suid
Afrika, deel I, deur dr. E. J. M. Conradie (De Bussy, 1934), 
bls. 117-118. Geskiedenis van die Afrikaanse Letterkunde 
(verkort tot Gesk. Afr. Lett.), deur P. J. en G. S. Nienaber 
(Van Schaik, Pretoria, 1941), blss. 25-27. 

Vir die historiese agtergrond, raadpleeg veral C. Beyers: 
Die Kaapse Patriotte (Kaapstad, 1930) en dr. P. A. C. 
Wieringa: De Oudste Boeren--Repubiieken (Den Haag, 1921). 

ZAMENSPRAAK VAN TEENSTRA. 
Uit: De Vruchten mijner Werkzaamheden gedurende 

mijne Reize over de Kaap de Goede Hoop naar Java 
en terug, over St. Helena, naar de Nederlanden 
(Groningen, 1830), deur M. D. Teenstra. Aanhaling 
uit sy Zesde Brief, in Deel I, wat van sy verblyf aan 
die Kaap in 1825 vertel. Daarom plaas ek dit hier. 
Fotostat (van bls. 360-366). 

De hoofd- of moedertaal in deze kolonie is de Hol
landsche; men hoort dezelve zoo wel in de kerk van den 
kansel, als in de pleitzaal en in den schouwburg spreken. 
Vele familien, zoo wel in de stad als in de buiten-distrikten, 
verstaan zelfs geen woord Engelsch, niettegenstaande deze 
kolonie reeds meer dan twintig jaren door hen is 
geregeerd geworden; dan de Engelschen beginnen er thans 
meer werk van te maken, om hunne. taal hier meer alge
meen te doen gebruiken, echter geloof ik, dat dezelve door 
de Kapenaars nog langen tijd als eene vreemde taal 
beschouwd zal warden, Dat faal, zeden en gebruiken zeer 
naauw aan elkander verwantschapt zijn, wisten de dap-
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pere Romeinen reeds, zoodat zij er steeds op verdacht 
waren, om met de uitbreiding van het rijk ook hunne taal 
uit te breiden. Ook waren de Franschen, onder de regering 
van Nap o 1 eon, in navolging der Romeinen, met de 
vergrooting van dit toen zoo magtig rijk, steeds aan de 
uitbreiding der Fransche taal in de overwonnenne landen 
ijverig werkzaam. Zoo wel als de hoofdtaal hier de Hol
landsche is, zijn dit ook de hier gebruikelijke zeden en 
gewoonten; alhoewel eenigermate verbasterd zijnde, is en 
blijft de hoofdzaak naar de Vaderlandsche leest geschoeid. 
Om u eenig denkbeeld der hier gesproken wordende Hol
landsche taal te geven, laat ik hier eene zamenspraak 
volgen, zoo als de menschen te Caledon spreken. V ooraf 
moet ik u zeggen, <lat de vrouwtjes hier zoo wel als de 
mannen nimmer van het aan beiden toebehoorende goed 
meervoudig spreken, zoo als, bij voorbeeld, van ons en 
onze, maar steeds mijn. Ieder hunner zegt, in plaats van 
ons huis, onze landerijen, mijn huis en mijne landerijen; 
in plaats van wij hebben veel wijn en koren ingeoogst, 
zeggen zij ik heb veel wijn en koren ingeoogst. Ziet eens, 
Vaderlandsche vrouwtjes! gij zijt ligt boos, als uw man 
zegt: mijne schuur is te klein, naar evenredigheid van 't 
land, dat ik in gebruik heb; men moet zeggen: onze schuur 
is te klein, naar evenredigheid van 't land, dat wij in 
gebruik hebben, niet waar?-Nu, wij zullen zien, of wij 
de taal in hare grootste afwijkingen en hare bijzondere 
spreekwijzen en gezegden, aan de Kapenaars zoo wel als. 
aan de buitenlieden eigen, niet eenigermate kunnen 
nabootsen. Zij hebben overal de zachte a, terwijl hun 
dialekt veel met den tongval van bet plat Groningsch 
overeenstemt. 

Zamenspraak of uittreksel van een door mij gehouden 
gesprek met een' boer, deszelfs vrouw en h1Unne 
slaven, te Caledon, kolonie Kaap de Goede Hoop. 

(Ik zit voor des landmans woning op den wagen.) 
De Boer. Koom af ! 
Ik. Dat zal mij met mijne stramme beenen veel 

moeite kosten, echter zal ik een weinigje 
afkomen. 

De Vrouw. Voorzichtig, mijnheer! die stoep is banja hoog, 
dat zal niet braaf gaan nie. 

(In huis komende.) 
De Boer. Zit. 
Ik. Hoe gaat het bier nog al in de buurt van 

Caledon, alles wel? 
De Boer Z66. (Dat is tamelijk zoo bij 't oude.) 
De Vrouw. P am e 1 a! bet die water nog niet gekookt 

nie.?" 
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Slavin. Nee. 
De Vrouw. Roep voor Leid a, dat ze hout in die combuis 

breng. (Dat is roep aan Lei d a.) 
De Boer (tot den slaaf November). Ga hier naast naar 

mijn' buurman de Rott um en zeg voor hem, 
dat het braaf slecht is, dat hij die vark maar 
zoo loopen laat. 

De Vrouw. Nov e,m be r! Zie daar is die aap weer uit 
de ketl) - Sies ! ik ben bang, dat hij hier 
komt; kenje hem niet beter vastmaken nie? 

De Boer. Die aap is braaf slim. 
De Slaaf. Ja sueur ! die aap al te danig listig, rech ! rech ! 

hij niet spreek, om hij geen boodschap doen 
wil nie. 

De Vrouw. Het pad (de weg) zal braaf nat wezen, het 
, heet banja geregend. 

Ik Ja jufvrouw ! maar ik zit midden in een' digten 
wagen, zoodat mij dit niet hindert. 

De Vrouw. Ons het gedenkt, doe wij die wagen zagen, 
dat het die wagen van Marr e was; ik is zoo 
even buiten geweest. 

De Boer. Het kuijeren is braaf koud voor u; als men 
het bad gebruikt, kan men niet te voorzigtig 
voor de koude zijn. , 

De Vrouw. Wilje geen kelkje wijn hewwe nie? 
De Boer. Ja, kom vrouw! die vraag geef nie graag, 

breng maar op; je moet er een' boterham met 
biltong bijgeven. 

Ik. Gezondheid, mijnheer! - Jufvrouw! is dat 
wijn uit uwen wijngaard? 

De Boer. Jal maar ze is nog wat te nieuw, anders is 
ze al te , danig lekker. Pamela! kom roep 
voor Nonna, dat zij een van die oude bottels 
wijn geef. 

De Vrouw. Korn, mijnheer ! laat die bogt maar staan, bier 
is beter wijn. - L e i d a! geef voor mijnheer 
een schoon kelkje ! 

De Boer. Vindt uwe wat baat bij 't bad? 
Ik. 
De 

Ik. 

Zeer weinig. 
Vromv. Voor die jicht is die bad anders al te danig 

goed. 
Nu kom, het zal ook tijd worden, om weder 
huiswaarts of liever badwaarts te keeren. -
Mijnheer ! jufvrouw ! verpligt voor uwe 
vriendelijkheid. 

1) U!es: l•etting 
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Boer en Vrouw. Mijnheer! pleizierlig! 
Ziedaar in een kort bestek de grootste en misschien de 

meeste taalfouten en voor den vreemdeling meest onge
wone gezegden en · eigene spreekwijzen dezer inwoners 
opgegeven; misschien zal men dezelve, door de kortheid 
van de hier ineengedrongene en verkorte zamenspraak en 
daardoor opeengestapelde gebreken, als overdreven beoor
deelen, echter is het dit in geenen deele. 

En nu nog eenige opheldering aan de voorschrevene 
zamenspraak gegeven. Bij de eerste ontmoeting zijn de 
landlieden hier niet vriendelijk, maar ontvangen iemand 
met dezelfde woorden, als waarmede de zamenspraak 
begint, zonder eenige bijvoeging of komplementen; weldra 
wordt men echter nader met hen bekend, en van hunne 
goedheid, opregtheid en gastvrijheid overtuigd. Banja 

' gebruiken zij hier als een voornaamwoord, voor veel, 
weinig, hoog, laag, enz. in 't kort voor buitengewoon. 
Braaf wordt ook hier als een dusdanig woord gebezigd, 
om de zaak als meer dan gemeen of gewoon te doen 
beschouwen; echter kan men het eerste woord alleen voor 
vergrooting, maar het laatste ook voor buitengewoon klein, 
naauw, smal, kort, ligt, en zoo meer van dien aard gebrui
ken, als, bij voorbeeld, braaf klein, braaf naauw, enz. -
"Het zal niet braaf gaan nie,'' - deze herhaling van niet 
is hier zeer algemeen in gebruik. Men zegt hier veelal 
het en hee't, voor heeft, ach voor acht, die water voor het 
water, die vark voor het zwijn of varken; ook zeggen zij 
in het meervoudige, voor de varkens, de apen, die vark, 
die aap, enz. Het mannelijk, vrouwelijk of onzijdig voor
naamwoord van den, de en het, wordt hier zeer verward 
gebruikt; voor, in plaats van aan. Ook zegt men hier, bij 
voorbeeld, laat hij maar komen, hij kan voor mij niet 
zeggen nie, voor mij, in stede van van mij. Die combuis 
is de keuken. Sies, uitroep van afkeer, walging, iets, dat 
iemand geweldig tegenstaat; Sies! wat vuile kerel! Sies! 
hij, eei kikvorschen! Seuer, eernaam, die de slaven aan 
hunnen meester geven, gelijk zij Nonna of Nonja tegen 
hunne meesteres zeggen. Het pad, wij zeggen den weg, en 
de Westvriezen zeggen den dijk en diek. Het kuijeren 
wordt hier beschouwd datgene te zijn, wat wij een plezier
toertje zouden noeme,n, een reisje voor vermaak buiten 
zijne affaires; kuijeren geschiedt hier zoo wel te paard, met 
het rijtuig, als te voet. Lichtenstein zegt 1), dat, 
"wanneer zij eens een' vriend bezoeken, die zoo ver van 
hen afwoont, als Frankfort van Leipzig ligt, heet zulks bij 
hen nog maar kuijeren." Hewwe voor hebben. Biltong is 
hijs of lier, (nagelhout elders geheeten), dat is, vleesch uit 

1) III Deel. biz. 76 en 155-159. 
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den achterbout van een bokje, dat zeer malsch is, hetwelk 
men in den rook heeft la ten droogen en eene langwerpige 
gedaante · heeft, veel met eene schapentong in grootte 
over,eenkomende. Bog of Eogt is gemeene waar; tuig zeg
gen wij veelal, waar zij hier bogt gebruiken. Pleizierlig is 
in het overbergsche de algemeene afscheidsgroet; wij 
zouden zeggen : veel pleizier of goede reis. 
AANTEKENING: 

Verder is daar verspreid baie Afrikaanse woorde, wen
dinge en pleksname, waarop ook prof. Franken in sy Huis
genoot-artikel (1 Julie 1927) die aandag vestig. Op bls. 347 
praat 'n ou Masbiekerslavin ook 'n paar woorde slawe-Afri
kaans: ,,ik kan niet meer doen nie, ~ ik. . oude mensch kan 
niet anders, dan in de combuis wat vuur aanhouden en aard
appelen schillen; - och seuer ! (riep zij aan een'en der bieders) 
waarom gij mij dan koop .... 
BIBLIOGRAFIE: 

J. L. M. Franken: Die Huisgenoot (1 Julie 1927); F. C. L. 
Bosman: Drama en Toneei in Suid-Afrika, dl. I (1928), teks 
bls. 539-540, en voetnote, bls. 300; E. J. M. Conradie: HoL
Landse Skrywers uit Suid-Afrika, dl. I (1934), bls. 274 (net 
'n verwysing); P. J. en G. S. Nienaber: Geskiedenis van die 
Afrikaanse Letterkunde (1941), bls. 27-28. 

Uit: De Verzamelaar. 
9 September 1826. 
(Van fotostat). 
Aan den Uitgever van de Kaapsche Courant. 

Worcester den 21 Augustus 1826. 
HEER EN VRIEND!-Ik doet UEd. weeten, als dat wY 

alle nog welvaarende is, hoope dezelve van UEd. ook te 
mooge hoore, waare het anders, het zoude ons van harte 
leed weeze. Heer en Vriend, ik doet UEd. weete als dat 
ik heel veul hou van kort en goed, en dat het zo was in de 
distrik waar ik eers gewoond heef, maar in de districk 
waar ik nou in woon is die Veld-Cornet schappe wat zo
daanige lange naame heeft, dat een mens amper een uur 
moet verzuime om zo een naam te schryven, want · als 
wy aan de Veld-Cornet, brieve schryf dan moet ons agter 
aan haarlie naam boven op de brief nog sJchryven: 

"Veld-Cornet van de Smaldeel genaamd aan deeze 
zyde van de Vier en Twintig Rivieren" 

Of van de voorste omtrek van de Koude Bokke-Veld. 
Of van de voorste omtrek van de middel Rogge-Veld. 
Of van de agterste omtrek van de middelste Rogge-

Veld. 
Heer en Vriend, schimp braaf daar op in UEd. Kourand 

met die anker en die schilden, met drie koegelgaate, dat 
onse regeerens het moet hoore, en aan die Veld-Cornet
schappe korte naame geef, dat zal ten minste een kalbas 
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ink in een jaar scheele voor ieder mens wat met die 
distrikte van noode heef. · 

· Naa toewensing van gezondheid aan UEd. en alle 
gaeije vrinde, zo hen ik 

Getrouwd met 

UEd. Dienaar, 
JAN HENNEPIKKER, 

GRIE'.L'JE HAANEKAM. 
Wy woon op de verlaate legplek van Klaas Koegelman, 

genaamd de Waterschilpads-Kuyls Vally, aan de Tsitsie 
Kamma. 

BIBLIOGRAFIE: 
P. J . en G. S. Nienaber: Geskiedenis van die Afrikaanse 

Letterkunde (1941), bls. 29. · 

Uit: De Verzamelaar. 
16 September .1826. 
(Van fotostat). 

Aan den Uitgever van de Kaapsche Courant. 
Heks Rivier den 6 September, 

MENHEER ! De drukker van die Kourarite met de 
ankerschild met drie k6egelgaate?-Onze verlangst is hier 
en overal in ons Kaapse wereld na klyn geld, wy het 
nouw gehoord dat in de Baayvals een Engelsche Koopman
schip is gekoome gelaayd met zulke geld. Wy is daarom 
te danig bly de goeye koonig tog yndelyk om ons denk om 
ons uyd de nood helpt, wy win daar zo veel by dat ons 
met koope en handelen weer kan klaar kome, maar anders 
nie, want wat zulle noem farding is dog nar by onse oude 
brawe land vaders een kwart stuywer, maar om de waar
hyd te segge so dank ons de kooning det hy voor ons sorg, 
dan nouw sel ons alle weer klaar kome om klyne dinge 
te koope, want waar jy komt in die Kaapse wereld om wat 
te koope is geen klyne geld, toe die penni nog een dubbeltje 
was toe ging det nog, mar nouw is det een geneul om 
zomar te vloeke al is jy nog zo vyn, wy het ons al 
geresalveerd om die kooperdubbeltjes in tween vier stukke 
te kappe, om maar klyne geld te hebbe, waut jy moet nouw 
altyd als jy voor een scheling koop 2 van die dubbeltjes 
met een farding bringe, en waar sel ons arme mense dat 
krygen jy siet amper geen een, daarom is det mos goed 
als die klyne geld kom, dat wy arme mense niet te kort 
gedaan word, of denk zulle in die Engeland dat wy buyte, 
en de Kaapse mense nog allemaal ryk zyn, nee Menheer, 
wy is al te veul geplukt, wy heb amper geen geld meer 
om kleere te koope, en als det langer duur raak ons schoon 
op, nouw Menheer, vertel ons dog in jouw koddige 
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Kourant of die klyne geld gebrogd is, dan hoef ons det 
niet te doen om die dubbeltjes klyn te kappe. Wy wens u 
gezondhyd. 

Ik ben u Dinaresse, 
GRIETJE GELDENAAR. 

Getrouwd met DR. TREURNIET. 
BIBLIOGRAFIE: 

P. J. en G. S. Nienaber: Geskiedenis van die Afrikaanse 
Letterkunde, bls. 29. 

Uit: De Zuid-Afrikaan 
6 Augustus 1830. 
(Van fotostat). 

HENDRIK KOK, 
Een Buitengewoon Verslag. 

KOK,-de door de Researches, en nog meer door het 
Proces dat daar uit ontstaan is, nu onsterfelyk geworden 
Hottentot,-dezelve, om wiens historie regt lamentabel te 
maken, de Doctor in zyne philantropische ylhoofdigheid, 
zoo verschrikkelyk tegen de waarheid gezondigd heeft, 
dat zyn gansche· Boek, in stede van Researches in South 
Af1-ica, thans vry algemeenlyk Libel on South Africa wordt 
genoemd;-die Hottentot, wiens getuigenis ten faveur van 
den V erweerder in het cas voormeld van zulk een gewigt 
beschouwd werd, dat de zaak, die reeds op den 7 July 
zoude zyn voorgekomen, tot den 12 moest worden uitge
seeld 1), om dat deze Getuige nog niet aangekomen was;
die Hottentot, dien de Geregtsbode met eene holle stem 
nog op den 13 July, tot driemaal toe, by naam en toenaam 
te vergeefsch opriep om voor het Hof te verschynen en 
zyne verklaring af te leggen;-Hendrik Kok, eindelyk, is 
op den 20sten daaraanvolgende in onze hoofdstad gearri
veerd. Gy zult zeggen, dit was mosterd na den maaltyd; 
en ik stem het met u toe; doch~ indien zyne komst nu 
voor den Baas Predikant 2) van geene nut meer is, wy, ten 
minsten, hebben het onuitsprekelyk genoegen ·gehad van 
hem te hooren en te zien; en wat hier volgt is een getrouw 
Verslag van de belangryke conversatie dat eenige myner 
vrienden met hem in myn byzyn hebben gehad. 

Ecn spotvogel komt op ons Kantoor, uitroepende, 
"Vrienden ! vrienden ! ziet eens, hier breng ik u de 
fameuste Philippyn die gy ooit in uwe kraam gehad 
hebt ! " ' Wy zagen om, en .... Maar wacht, lezer ! ik zal 
eerst trachten u zyn uiterlyke af te schetschen. Verbeeld 

1) Lees: ultgesteld 
2) Dr. Philip. 



u dan, eene uitgeteerde en voorover-loopende gedaante van 
omtrent vyf voeten en vyf duimen hoog, waarvan Bachus 
meer nog dan de ouderdom het zenuwgestel zoodanig heeft 
geschokt, dat dezelve zich niet, dan wankelenderwyze 
beweegt. Een gezicht ! .... nu, gy weet immers wel hoe 
eene oude biltong er uitziet,-net zoo,-kroes en asch
grauwe haren, kleine en tranende oogen, lange, steile en 
sneeuw-witte baard en wenkbraauwen, holle wangen met 
twee uitpuilende knoppen van eene vuist dik; eene tande
looze en meest altyd half openstaande mond, waarvan de 
twee hoeken gestadig eene vocht distilleren die zich aan 
weerskanten als twee kleine riviertjes slangsgewyze in de 
bochtige rimpels van een regt uitsteekende kin verliezen; 
en zie, lezer! als dat Hendrik Koks physiognomie niet op 
een druppel water is, Iaat ik my han. . . . Doch, stop, neen, 
ik wil my juist om een Hottentots gezicht niet laten 
hangen;-maar, enfin, het is getroffen, gy kunt er staat 
op maken. Nu, de zoogenaamde Philippyn komt twyfel
achtig in ons vertrekje; een stoel werd hem aangeboden, 
waarop hy bevende en met groote moeite gaat zitten; hy 
krygt een kooltje vuur om zyn stompje pyp aan te steeken; 
by rookt, in dien tusschentyd neemt de volgende zamen
spraak eenen aanvang: 

Oude ! hoe is je naam?-Myn naam hiet Hendrilc Kole, 
sjeur. Waar kom je van daan? Van onder; van Somerset. 
Warineer hen je aan de Kaap gekomen? Ik is guster avond 
al gekoom. (Nota bene al!) Wat kom je dan hier maken? 
Ach, wat zal maaJc, sjeur, dat weet ik zelvers nie, hulle 
het mus gezeg ik moet kom, nehn? Wie dan, hulle? Wel, 
die Heere allegaar, hulle wil mus hehn ik moet en ver
klaare geuw in die zaak van· dings .... ach, hoe hiet hy 
ook? Mackay, misschien? Ja, regt, sjeur, voor mees"ter 
Makkaay, regt. En wie heeft je dan laten roepen? Die 
Tokter Finis, mus, nehn? Ken je dan Doctor Philip? Ah, 
ik het laas voor hom daar buite gezien, met nog een ander 
Engesman, anders ken ik voor hem nie. Is hy dan na jou 
komen kyken? Hy is gekome, ja, en het na my gevraag. 
Wat wou hy dan van je hebben? Hy zeg voor my die 
miester Makkaay het voor my laat slaan, die tyd, met die 
brandewyn; maar ik zeg voor hom, neen, sjeur,-sjeur het 
dit mis; miester Makkaay het wel voor my na de Trank 
gestuur, maar nie laat slaan. Maar hy zeg ja, en ik zeg 
neen, das niet zoo; en nou wil hy dat beter weet. Hy zeg 
hy het dit gehoor. Ik zeg maskie gehoor, sjeur, dan het 
hulle voor sjeur een leuge wys gemaak, ik het niks geen 
slage gekrege nie. Maar hy wil toch niet geiowe, hy zeg 
voor my "haal af jou baatje, laat ik zien." Ik het dit 
gedaan, ik het hom myn rug geweeze; maar nee! hy zerJ 
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toch ik het gekry. En zie, sjeur, daarom is ik nou van 
buite gekom. Maar waarom wil je dit dan ook niet weten, 
als het toch zoo is? Ach, maar het is mos nie zoo, sjeur! 
waarom moet ik dan leugens vertel? Maar, je ben toch in 
alle geval in de Trank geweest? Ah ja, in de Tronk is ik 
gewees; das waar. En daar hebt je het slegt gehad? Daar 
het ik het goed gehad; zoo goed als je maar verlangen kan; 
want, kyk, die Schout Weyers was een danage goeye 
kaerel, hy was jammer voor my, wrentig waar, hy was 
banje jammer voor my. Maar waarom ben je dan eindelyk 
in de Trank geweest? Ach, sjeur, hoe kan sjeur nou zoo 
iets vrage? as en mensch nou nie wil luister, dan ga je 
mus na de Tronk. Ja, maar jy had brandewyn gestolen, 
jy oude schelm! en dat vertel je niet? Ach, das al Zang 
virby al, sjeur! toe was ik nog veul jonger als dat ik nou 
is, toe had ik die verstand niet, sjeur ! en dan, wie zeg ik 
het gestool? ik het niet gestool, ik het maar gedronke die 
brandewyn. Nu, vertel ons toch eens hoe het met den 
brandewyn toegegaan is? Zal sjeur my dan wat geeuw 
om tabak te koop as ik vertel? Ja, wy zullen je wat geven, 
vertel maar. 

(Het vervolg van deze Conversatie in ons aanstaande) 

UIT: De Zuid-Afrikaan 
13 Augustus 1830. 
(Van fotosfat). 

Vervolg van KOK's Conversatie. · 
Nou, kyk, sjeur ! ik zal voor sjeur nou regreg zegge 

hoe het toegegaan is. Die tyd was ik nog banje schelm
achtig, das waar; dat wil ik weete. Maar-wat zal nou 
doen, sjeur? Het is toch ook al over, al. Sjeur moet weete, 
ik was die tyd by een Moenjooi (Mountjoy) verhuurd. Op 
een dag moes . ik met zyn wag en een halfaam brandewyn 
na Somerset gaat brenge. Nou, en mensch is toch maar en 
mensch! Ik was zoo alleenag, zoo christe ziel alleenag ! 
geen maat nie, om een beetje mee te praate langs die 
pad-en dors kreeg ik ook daarby. (Met eene zware zucht.) 
Ja! wat zal en mensch doen? Ik dach zoo, in myn eenig
heid-daar is brandewyn in die vat!-(Hy lacht.) Nou, ik 
had zoo en hoorn by my, weet sjeur? zoo en beeste-hoorn 
had ik by my; toe is ik heen gegaan en het een beetje van 
die brande\Vyn getapt; maar, nie banje, nie ! zoo maar een 
hoorn vol;-en toe gedronke,-Een hoorn vol maar? Ja, 
naderhand,-weet sjeur- het ik nog een beetje gedronke, 
ja. Eh, ja ! toe kreeg ik eers lus om te drinke, want die 
brandewyn smaak altedanag lekker. 
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Toen heh je jou boom weder gevuld? 
· Neen, 'sjeur ! toe bet ik en rietje genoom, weet sjeur? 

en toe maar frisch op aan 't pompen maar. 
En toen ging het vat leeg, niet waar? 
Neen, ik het toen water daarin gedaan; ja, zoo schelm

achtag was ik nou;-maar, zie sjeur, das al lang verby, al. 
En toen je te Somerset aankwam, hoe liep het dan af? 
Ah, hoe zou het afloopen? hulle het het aans zoo wat 

gemerkt; ja, hulle het dadelyk dit gemerkt. 
Wie dan, hulle? 
Wel, die Landdros, sjeur. 
En toen heb je getrokken, niet waar? 
Nee, sjeur, slagen het ik nie gekry, neen, waarom zou 

ik liege? slage nie. 
Maar, was Mr. Mackay niet heel kwaad op jou; heeft 

hy jou niet uitgescholden? 
Ach, nee, sjeur, die miester Mackaay is een al te 

danage goeye Engesman, wrentig waar. Kyk, ons het nooit 
zoo een goeye Landdros op Somerset gehad; nooit van zyn 
!eve nie;-vraag maar aan wie jy wil. 

En hoe is hy dan, die nu in zyne plaats gekomen is? 
Wie, die Onkruit? ja, die is ook wel zoo een beetje 

goed, maar lang toch niet zoo as die miester Mackaay, nie. 
Alle mensche nie. Kyk, wil sjeur wel gelowe dat hy voor 
my dat niet gedaan bet (hy klapt met de vingers) om pie 
brandewyn wat ik gedronk had van horn, nie? Nee, geen 
slag of stoot het ik van horn gekry; Anders nie, as dat 
hy my na de Tronk bet gestuur, das al. 

Maar, die menschen zeggen toch ... ? 
Ach, sjeur ! moet toch nie alles glowe wat die men

schen zeg !-Hulle lieg; hulle kan beesachtig liege, die 
menschen. Moet voor haarle nie glowe, nie, sjeur! 

Maar, Mr. Mackay heeft je toch uitgescholden? 
Anders nie, as dat hy teuge my zei. Hendrik, zeg hy; 

jy bent een verd . . . . ouwe schelm ! jy het myn brandewyn 
gezuip.-Na reg moes ik de Kaffers op jouw schouwerblad 
laten speulen, maar ik is jammer om dat je zoo oud is!
Maar, pas op dat je dat nie weer doet ! Kyk, das alles wat 
hy teuge my gezeg het. 

Hoe oud ben je dan? 
Ik is al zeuven en zeuventag de zeuventien van ver

leden jaar al gewees, al. 
En is het waar dat Mr. Mackay je gedwongen heeft 

om by Bruton in dienst te gaan? 
Nee nee, sjeur; das ook alweer verkeerd. 
Ik zal voor sjeur vertellen.-Moenjooi, die ander 

Engesman waar ik by verhuurd gewees is op Cradock, 
die wou mus voor my nie meer hehn, nie. Toe moes ik 
mus en ander Baas voor my zoek; ziet, sjeur ! En toe is 
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die Bruton by my gekom in de Tronk, om voor my te 
hale, en toe is i'k na horn toegegaan. 

Met je vrouw, en je dochter, zamen? 
Ja-nee; hulle was in de eerste begin nie daarby, nie; 

maar, naerhand, toen hulle eers gehoord het dat ik daar 
was, toen is hulle ook by my gekome, ja. 

En Bruton, betaalde tien Ryksdaalsders voor je-lui 
drie, niet waar? 

Tien Risdaals voor my alleenag;-voor my alleenag 
tien Risdaals. Ik wou juis eers twentag hehn, ziet sjeur !· 
maar Bruton wou dan nie meer voor my geeuw, as tien.
Voor een jaar? Voor een jaar, ja-Wat denk sjeur dan, 
voor een maand tien Risdaals? (Hy lacht.) Nee, zoo nie ! 

Maar, was dat dan genoeg voor jou, tien Ryksdaalders 
per jaar? 

Ach? ik was mus al oud, neh? Kan nie meer banje 
werk doen ! Maar by gaf my kleere toe, en kos ook voor 
ons allegaar; Nou wat wil en mensch meer hehn? 

En heb je jou geld ook gekl-egen? 
Ach ja, wrentig ! by bet voor my eerlyk gebetaal. 
Ik dacht by moest je geld aan Mr. Mackay betalen? 
Ach loop, sjeur ! ik ziet zoo maar sjeur wil nou voor 

my vern.... Voor wat zou by dan myn geld aan de 
Landros gaat bataal, sjeur? 

Wel, voor de brandewyn die je gestolen had van hem. 
A-ch! wat gestool! gestool! sjeur maak en mensch 

zoo maar kwaad. Sjeur praat al myn leve van gestool ! 
Ik is mus geen dief om te steele, nie. Gedronk bet ik die 
brandewyn; maar gestole, voor vas nie !-En voor wat 
moes ik Meester Makkaay myn geld gaat geeuw?-Verkoop 
Landros dan brandewyn? Voor dat ik het gedronk bet, 
daarom bet ik mus in de Tronk gezeet. Die mensche wil 
allegaar ik moet van die Meester Makkaay kwaad spreek. 
}lulle steek my allegaar teugen horn op. Maar dat zal nie 
waar weze, nie. Ik weet van die goeye man niks gen 
kwaad, en ik zal ook niks gen kwaad zegge nie, van horn. 
Hulle kan doen wat hulle wil. 

En hoe komt bet dan dat je daar buiten eene verkla
ring tegen hem gegeven hebt? 

Wanneer het ik dat gedaan, sjeur; 
Wel, laatst op Somerset heb je immers een eed gedaan 

dat Mr. Mackay je mishandeld had, en ... 
Wie zeg dat nou alweer voor sjeur? Das nie waar, 

nee dat bet ik nie gedaan. Ik bet daaronder zeuven eede 
moete doen, das waar, maar dat was mus nie daarvoor, nie. 

Voor wat was bet dan? 
Kyk ! weet sjeur dan nie hoe dit gaat,. nie? Hulle bet 

mus voor my laat roepe, neh? en toe het hulle voor my 
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gevraag of myn naam nie Hendrik Kok is, nie. Toe het ik 
gezeg, ja. Toe vraag hulle of ik al en eed meer gedaan 
het. Toe zeg ik neh-ja, ik bet dit al meer gedaan. Toe 
zeg hulle teugen my steek dan jou twee vingers' op en 
zeg, "zoo waar als God leef;" en toe het ik het ook gedaan; 
das alles. 

Maar, wat heh je dan verklaard? 
Kyk ! ik zeg mus voor sjeur ! Ik het myn naam moete 

opgeeuw, mus, neh ! 
Ja maar, en toen? 
En toen het ik gezeg ik hiet Kok, zoo as ook waar is! 

en ik het•en eed daarvoor moete doen; en toen was klaar. 
Ach, jy bent mal! 
Hoor nou maar voor die sjeur? ik is nou mal! 
Zy hehhen je immers een papier voorgelezen? 
Ja, maskie, sjeur! 
Maar, wat stond dan op dit papier? 
Ach, Kyk ! wat weet ik nou? daar stond zoo hanje 

dinge daarop; wie kan nou alles onthouwe? 
Jy heht toch een kruisje onder dit papier gemaakt'? 
Ah, voor vas het ik zoo een merkje daar onder gemaak, 

met een pen; 
Waarom heh je dit merkje gemaakt? 
Om dat hulle zeg voor my dat moet zoo wees, dat is 

mus net zoo goed as myn naam. 
En, stond er niet op dit papier dat Mr. Mackay jou de 

tien Rydsdaalders, die hy je eens beloofd had voor dat je 
eene party Drossers had helpen pakken, niet heeft willen 
geven, om dat hy zeide dat je hem geld schuldig was 
voor den brandewyn? 

Ach, wel nee, sjeur ! daar stond niks van dit alles op 
die papier; gen woord nie daarvan. Het ik dan nie die 
geld gekry? Ik het mus gekry, die tien Risdaals. 

Wie heeft je dit dan betaald? 
Ziervogel het mos voor my gegeeuw. 
En, na dat je dit papier geteekend hebt, toen hen je 

naar de Kaap gereden? 
Nie zoo aanstonsjes nie; zoo een paar dagen daarna. 
Hebben zy je dan geen pad-geld gegeven? 
Ach, vas ! -hulle het my voor eers gegeeuw honnert 

Risdaals, om dat ik na de Kaap moes gaan. 
En wat heh je met al dat geld aangevangen? 
Is dat dan zoo banje geld, honnert Risdaals, sjeur? 

Ik het voor eers twee pehrde moet koope, een voor veertag, 
en een voor zes-en-dertag Risdaals: maar ziet, sjeur, hulle 
het my boos gek .... met die twee pehrde: want een is 
op die pad gevrek, en de antler het ik weg gegooid ander 
kant van Zoutravier. 
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Waarom heb je dan dat arme paard gaan weggooyen? 
Ach, sjeur, hy wou mus nie meer voort nie ! as je hem 

maar effentjes een stoot geuw, boms, daar leg hy onderste 
boow! 

En toen ben je te voet aan de Kaap gekomen? 
Toen is ik op een been, mag ik wel zegge, aan de 

Kaap gekom; want die eene been van my is mus eens 
amper stukkend gewees, en doet my nog· danag zeer; daar
om is ik ook zoo laat gekom. 

En met het ander geld heb je lekker gelensd, niet waar? 
Nee, sjenr! van dat ik van Somerset vertrokke is, het 

ik nog geen- drop drank over myn lippe gehad. Het sjeur 
nie voor my een klein soopie nie, as je blief? 

(Wy stelden ons aan als of wy dit laatste niet hoorden.) 
En wat zal je nu hier in de stad beginnen? 
Ja, sjeur, dit weet ik nou nie! Ik is na die Heere toe 

gegaan; maar hulle zeg voor my ik kan maar weer na 
buite gaan, hulle het my niet meer noodig. Ik zeg . voor 
haarle, das aardig ! en wie betaal my nou myn onkossen 
allegaar ! Hulle zeg, die wat ongelyk gekry het, die moet 
voor my betaal. 

Wel, Dr. Philip heeft ongelyk gekregen, dus moet je 
maar naar hem toe gaan. 

Dat het ik ook al gedaan al; maar hy zeg nou alweer 
voor my, ik moet een boere wage opzoeke, wat na buite 
gaat, om daar op te klimme; en ik moet die hoer by horn 
breng, dan zal hy met hem akkerdeere;-maar ik zeg 
voor horn, nee, sjeur ! gee my maar die geld in myn eige 
han, dan zal ik wel maak dat ik weg kom; want zoo een 
boer is moers slim! Weet sjeur? as hy eers die geld beet 
het, en ons is pas achter Kasteel, dan is hy van aar te 
goed en zeg teuge my: ,,Jy klim nou maar af, want jy 
moet die onderste pad neem, en ik moet die bowenste pad 
oprye." En daar zit ik nou ! Neen, man, zoo gaat dat nie ! 

En hoe veel zal je wel vragen voor jou onkosten? 
Ach, sjeur ! hoeveel zal ik vrage, honnert Pon, maar ! 
Honderd Pond, maar! Wel dat is billyk van je. Maar 

zal je wel daarmee toekomen? 
Ik zal zien, sjeur; as zulle my meer wil geeuw, dan zal 

ik het ook neem. 
Waar woon je nu? 
By Tokter Fillis. 
Wat, by hem zelven? 
Ja, daar op die plein waar de Kerk staat. 
En logeert je vrouw en je dochter Kaatje ook daar, 

of zyn die niet mee gekomen? 
(Met groote verwondering.) Myn dochter Ka ... ! 

Kyk, hulle weet by me-ziel ook al van Kaatje hier in de 
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Kaap te spreke ! Hoe weet sjeur dan dat ik een dochter 
het wat Kaatje hiet? 

J a, vraag maar _ wat wy bier niet weten. · 
Nee, hulle is nie zaam gekom. Ik alleenag, ·maar. 
Lekker kost, by Doctor Philip, niet waar? · 
Ah ja! wat eeten aangaat, kan nie klage nie sjeur! 
En wat bet drinken aangaat? 
Een kommetje tee of koffie. 
Wyn of brandewyn, niet? 
Nee, niks geen drank, nie, niks. 
Ach, maar bet is ook waar ! je lui Hottentotten lust 

geen drank meer. Doctor Philip heeft je lui dat drinken 
afgeleerd; dat staat in de Courant. 

Ja, zyn moer ook! wat wil by voor ons afgeleerd hehn! 
Probeer lat hy maar voor my een soopie geeuw, of ik nie 
zal drinke, nie ! Het Sjeur ooit en soopie versmaaid? Ikke 
voor vas nie. Ik kan zoo iets over myn hart niet kryge,
nie. Maar, arrie, Sjeur ! bet is al amper danker, al! Nou 
moet ik na huis. Geeuw Sjeur nou maar voor my een 
pruimpje tabak, as je blief ! · 

Ach, vertel dan toch nog eerst een beetje 
Nee, Sjeur, nou nie meer, nie. Dit word laat, al. Ik zal 

liever morre oggen weerkom, as Sjeur wil hehn. 
Wel, ja! kom dan maar. 
Wy gaven den ouden Schepsel voor het eerst een paar 

schellingen oni tabak te koopen, en waren van, voor
nemens om hem by zyne tweede visite de paar uren ver
maak die hy ons verschaft had beter te beloonen; maar 
wy hebben hem niet weer gezien. Wy zyn naderhand 
van ter zyde geinformeerd geworden, dat hy den volgenden 
dag met slechts vyf schellingen voor vleesch, en vyf 
schellingen voor brood, instede van Honderd Pond Sterling, 
de Stad cito, cito, heeft moeten verlaten.-Ziedaar dus, 
Lezers, alles wat ik van Hendrik Kok en van zyne avon
tuurvolle geschiedenis te verhalen had. Uit dit weinigje 
echter, zult gy gemakkelyk kunnen oordelen of de mede
werking van zulk een' Getuige in staat ware geweest aan 
den storm, die op den 16 den July jongstleden op den 
Doctors hoofd is losgeborsten, eene andere wending te 
geven. 

BIBLIOGRAFIE: 
Oor die lewe en werk van Boniface: G. S. Nienaber: 

Van Roem tot Selfmoord (Voortrekkerpers, Bpk., 1939); J. L. 
M. Franken: Uit die lewe van Charles Etienne Boniface (Kaap
stad, 1937), en belangrike brokstukke in Drama en Toneel. ... 
(F. C. L. Bosman) veral op blss. 119-124; ook in Hollandse 
Skrywers uit Suid-Afrika (E. J. M. Conradie), blss. 235 e.v .. 
en by dr. A. J. D. de Villiers: Die Hollandse Taalbeweging 
in Suid-Afrika, blss. 55-58. 
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Vgl. verder Die Huisgenoot van 8 Maart 1935, Tydskrif 
vir Wetenskap en Kuns XIII, afl. 3, en P. J. en G. S. Nienaber: 
Ge!kiedenis van die Afrikaan.se Letterkunde, blss. 31-35. 

Uit: De Zuid-Afrikaan 
20 Augustus 1830. 
(Van fotostat). 

Bedelaarsdorp 1) de 03 Junnie 1000,800,03. 

Oorn KIEVEDO! 2)-Dat spyt myn altadanag dat ik hoort 
dat Flippies 3) te danag uitgebrand word in de Krante. 
Hulle seg dat hy zo banja leugens geschryf het in een 
Boek-ik hoor hulle maak horn uit voor een leugenaar en 
kwaadsteker-reg oom Kievedo, ik is alte danag jammer 
voor Flippies-maar dat zeg ik, als dit waar is, dan is hy 
mar wat hulle zeg-wan oom, waarom rnoet hy horn aan
stel as de rnensche zyn vrind, en dan nog van hulle een 
kwaije boek gaan maak-ik word regreg kwaad as ik denk 
da:t dat waar is.-Oom, as jy Flippies ziet, vraag tog voor 
horn hoe duur dat die drank is by Sweldam, ik hoor mos 
dat hy daar in die kantien was by een jong-zeg voor 
horn dat de drank hierzo tedanag goedkoop zyn, zeks 
Pens 4) voor een bottel-Oom, hulle zeg in de Krant dat 
in die boek staat dat die Kristemense ons uit die kerk 
jaag, dat is tog een stinkende leugen-Oom, as ik myn 
hart rnqet reg uit zeg, ik rnoet die Krant amper gloof, 
want warom kom der niks tege van Flippies-ik hoor hulle 
het Flippies voor de Koert 5), voor zyn leugens, en dat hy 
rnoers gespook bet om daar af te kom, maar dat was ver
niet.-Oorn, nog wat, waarom moet hulle zo fals rapport
hulle zeg ons Hottenos drink nie drank nie-die Here moet 
rnaar by die kantien kom dan zal hulle zien dronkelappe, 
swere en swetse, baklyslagge, roesiemakers, en de meeste 
van die volk is van Bedelaarsdorp. 

Oom, ik verwag jouw antwoord en blyf jou knallpe 
ne.ef 

. ADAM SLOKKER. 

BIBLIOGRAFIE: 
Tydskrif vir Wetenskap en Kuns, XIII, 3. P. J. en G. S . 

Nienaber, Geskiedenis van die Afrikaanse Letter/cunde, bls. 
31-32. 

1) Bede!aarsdO'Tp: Bethelsdorp, bekende Sendingstasie. Vgl. Lichten-
!ltein Reizen,. . . . di. I, bls. 388. 

2) Kievedo, ult Cupido. 
3) Flippies: Dr. Philip. 
4) Zeks Pens: Sikspens 
5) Koert: Eng. (Law) Court, hof. 
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Uit: De Zuid-Afrikaan 
17 Desember 1830. 
(Van fotostat). 

Mynheer! - Ik boor en ziet dit bayen dinge wat gebeur in 
jou Courant kom, zoo als verlede week het jy van di 
Swellendamse tenders geschryven, maar hoe kom tog dit 
myneer van die Zwellendam S_chutkraal niet schryve, 
maar ik geloof dat myheer daar nog niets van weet. ,Hoe 
kom tog dit Swellendam een aparte wet het, wie maak 
tog die zoort van wette, ik geloof . die man trek al te 
bayen ponde op zyn gemak, want hy disponeer al te 
gemakkelyk over onze goed, ik wensch dat ik die man, al 
was dit maar voor een dag als die zon zoo reg warm is 
op myn land kan kry om koorn te sny. dan zal ik horn 
laate proeve hoe of ons onze goed moet verdiene. ik ziet 

" myneer, als in andere distrikke schutvee verkocht word 
dan kom dit tog eers in de Courant. daar kan ons dan in 
zien waar of orize vee is en dan kom ons tog in de gelegen 
Heid om dit te gaan uitlosse,, maar in Zwellendam nie 
Hulle verkoop zoo maar jou goed zonder dat jy daar iets 
van Hoor of weet, die schutmeester laat maar aan die 
veldCornet weete dat Hy moet kom om vendutie te Hou,, 
en zoo verkoop zulle onze goed, Hulle zeg dit di V Ct.1) 
moet in zyn wyk een briefi rond stuure dat die mense wat 
in die wyk wocin na die vandutie kan kom; waarom mag 
die mense wat in die ander wyk woon dit dan ook niet 
weete.. ik Het gezien dat by die een buurman vandutie 
is en die ander weet van niks, en Hulle woon zoo naa by 
makander dit als die een op zyn werf hart praat dan kan 
jy dit by die ander Hoore. dit is niet lang, toe was ik by 
een veld Ct. toe vraag Hy 'myn om met Hem zaam te ry 
naa zyn buurman. Hy gaat en verkoop toe het ons gery 
maar daar was niemand op di~ vandutie als de S .. Z) de 
v.C. en dan ik en een ander vrind wat daar net zoo 
on weetend als ik was aan ge-kom want Hy was op zyn 

. reis naar Swellendam,,. zoo word in die distrek met die 
schutvee gehandeld. Daar is die dag 3 osse verkoch, 2 het 
die veld Cornet gekoch : wie die ander het gekoch wil ik 
jou tog laate raaye: op dit ogenblik is de tyd te kort uw 
meer te doen weete 

maar ik hoop dit die regulatie mag veranderd worde, 
want die is maar net goed om ons van onze goed te 
berooven. 

BIBLIOGRAFIE: 

UE Dienaar 
EEN BOER. 

Geskiedenis van die AfTikaame Letterkunde (Nie~aber), 
b!s. 35. 

1) V.Ct. en v.C.: Veldcornet. 
2) S . .. . : Schutmeester. 
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Uit: De Zuid-Afrikaan 
13 Mei 1831. 
(Van fotostat). 

AN MY HEER DE REDATUUR van die SUIT-AFRIKAN. 
My Heer! - Ikke woon op die stellenbos, ikke nie mak 
troebel, ikke zo mar stil, nie bemoei ander mense sam, 
ikke een awend gedaan toe mak myn huys ik gan slaap, 
ikke betjie slap. ik hoor klop myn dur, ikke opstan oop 
mak myn dur, ikke zien een man, ik vrag wat wil hef, hy 
zeg "ik niet africander, ikke Balju, uyt nam van die 
Konink, jy moet loop mak patrolje die mense op die strat 
goie in die vensters, allemal wat jy find op die strat jy 
moet brin in die tronk, uyt nam van die Konink." ikke 
vrag, hy wil nie loop, wat moet mak, hy seg ik moet dood 
slan, ik vrag warme, zal dood slaan war is die wapen, hy 
seg moet dood slan mit die hand sam, now ik verwonder, 
my Heer, een man hy zeg hy is Balju hy geev voor my so 
een order, in myn lante, ik moet mak patroeje ik kryg die 
wapen, die patrontas, die kruyd, die lood, hierso, ik moet 
loop make patrolje moet dood slaan met die hand sam, 
now ik wi-nie banje prat, ikke luister, ik loop nog een man 
sam paltrolje mak, ons loop overal in die straat ons niks 
nie zien, allis zo maar stil, maar ons kom een ander straat, 
ander patroeje opvank een man, brin na tronk, now my 
Heer wat voor order is die, die man zulle brin na tronk, 
is ook patrolje man dit is allemal kinderspulletjie, - now 
ons loop weer ander strat, ons kryg twe man, ons wil .ook 
brin na tronk, maar ik gan zien een is die Attorn Jenera! 
die antler di Schout, de Attorn Jenera! vrag voor di Schout, 
wie is die mense, hy seg my nam, di Attorn Jeneral 1) een 
verstandik man hy seg voor my, Ik siet alles 2) st di no 
troubeL no noius in di street, jou better go hom en stiep, 
ikke seg y werre muts oblys jou Ser,, ei wish jou goed neid, 
ik so maar loop na huys gaat slaap. My Heer prober, 
die Attorn Jenera! niet was dar, die Balju altemet dog 
plag voor die mense voor niet mak patroeje uyt nam van 
die Konink, ikke verzoek my Heer jey wil schreif in jou 
Courant die brief, altemet ons moet weer mak patroeje, en 
die Attorn Jenera! is nie hier, dat di Balju kan geef beter 
order uit nam van die Konink. 

Ik ben, my Heer, 

EEN lNGFSETE VAN STELLEBOS ..... 

1) Attorn Jenera!: Attorney General. 
2) Ik siet alles . ... : Ik slet allesh ssht, there (is) no trouble, no noise 

in the street, you better go ome and sleep. Ek si!: I (am) very 
much obliged (to) you, Sir, I wish you good night. 
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P.S. Ik verseker u my Heer alles wat is gebeur hier 
is kinderspulletje, al die troebel is om een ruyt dat is 
stukken gebreek. - dat is waar. 

BIBLIOGRAFIE: 
Vgl. Geskiedenis van die Afrikaanse Letterkunde (Niena

ber), bls. 35. 

Uit: De Zuid-Afrikaan 
12 Augustus 1831. 
(Van fotostat). 

Een verlegene Crediteur van een Ambtenaar, 
Nif!uwe Weg naar Nieuwveld, en Ren

baan te Beaufort. 
Hartbeest Fontein, Neuwveld, den 24 July 1831. 

Mynheer en goede Vriend- Daar ik laas van Neef Gideon 
gehoord het dat UEd. allerhande soorte brieve in UEd 
Kourant laat sette, omtrent de groote Heere, as hulle met 
de arme mensche niet goed werk; daarom wou ik UEd. 
vriendelyk verzoeke om voor my ook en brief in UEd. 
Kourant te laat sette - omtrent net zoo een soort van een 
beer die aan my gelt schuldig is - ik zal de kerel zyn 
naam nie noeme nie, maar dat is een van de amtenaarse 
kerels wat op Boufoort woon; - Mynheer, de man die 
het in de maand Dezember een Paert van my gekoop -
soo een steekelhaar met een bles voor de kop, en twee 
witte achtervoetjes; en paerd Mynheer, op de jagt so 
goed as een mensch maar kon verlange, - ik jag met 
hem een Vogelstn,Jis mannetje maar zoo als niks in; hy zou 
my 90 Rds voor de -paerd geeve op laast van april te 
betaale - maar toe ik by hem kom op die tyd, toe zeg hy 
aan myn dat hy myn niet ken betalen, om dat de Governe
ment zyn Quartal voor die maant maart, nog niet betaalt 
het, en ik moet hem tog een beetje uitstel geeve; - nou 
Mynheer, om dat ik tog niet grag myn eeve mensch wil 
vervolge, het ik hem nog een maant uitstel gegeeve; -
nou toe die maant voorby was, toe ry Broer Cobus na 
Boufoort, met een vrag Botter en Zeep, - toe het ik hem 
de bewys me gegeeve, om voor my de gelt me te brenge, 
maar . toe Broer Cobus by de kerel op Boufoort kom, toe 
zyn gelt gekryge had - nou Mynheer ken wel denke, toe 
Broer Cobus my dit vertel dat ik tog en beetje quaat was, 
en dat ik met de eerste ruk lus gehad het om horn te 
vervolge; maar naderhand dag ik ik gaat tog na Boufoort 
met nag maal- dat is op de 3de van de maant July, - dan 
zal ik zeker myn gelt kryge; nou toe ik de Vrydag morge 
op Boufoo~t kom, toe het ik aan myn vrouw gezeg, zy 

1) Keu: lees: ken. 
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moet maar zoolang een karmenatje braaije, ik zal gouw 
zeg hy hy keu 1) my nog niet betaale, om dat hy nog niet 
na de kerel gaan. om myn gelt te kryge; - dan kan ik, 
met eens voor de meete van myn plaats betaale - ik kom 
by de kerel en vraag hem voor my::-i geldt, - maar wrentig 
Mynheer! hy vertel myn weer dezelfde storie; - Nou 
Mynheer u kon wel denke dat ik nou niet een beetje quat 
was, want ik dag, de kerel wou my voppe, en ik het hom 
gezeg, dat ik hom voor de Jud 1) zou kry, en ik zou dat ook 
gedaan hebbe. Maar toe ik by Neef Hans kom toe zeg 
neef Hans aan my, ik moet dat tog niet doen: want dat is 
maar waar, wat de kerel zeg, - want dat de Veld Cornets 
van September maand nog nie hulle gelt gekryge had, en 
andere kerels hulle gelt ook nog nie gekryge had, en ouwe 
Neef Joachim wat in overlede oud oom Abraham zyn huis 
woon, die het ook nog nie zyn gelt gekryge voor de huur 
van zyn huis aan de Jud, toch hy de laatste maal bier was. 

Nou Mynheer, ik weet ik mag nie van de Goverment 
quaat praate niet: - maar dat is mos tog niet reg nie dat 
.by zyn schuld nie wil betale nie; - daarom wou ik UEd. 
vraage om met onze oude Governeur een beetje daarover 
te praate, dat hy de- kerels hulle geldt wou late stuure, 
want dan kan ik myn ook kryge - de Boufoortse kerels 
die praat om een collecte te make voor de make van een 
pad in de rigting na Neuwveldt. - dat zou een te danige 
goeje ding weeze, als dat zou geschiedde voor de geheele 
Neuwveldt, want zoo as de pad nou gaat moet ons een 
schof of drie by oom Jaap de Klerk langs Zout ravier om 
rye; - hulle zeg dat de Lantmeeter Strets 2) over een korte 
tyd de pad zal kom afpyle - als ik myn geld kryg zal ·ik 
altemis ook tekene; maar ik zal nie betaale voor dat ik 
ziet dat hulle daaraan gaat - want de Batlfoortse mensche 
die kan nou al tedanig banjang wint make - hulle praat 
veul, maar hulle voer weinig uit - maar ik denk als UEd. 
de zaak· onder de oog van onze goeje oude Governeur sou 
brenge, dat hy al te mits een beetje gelt uit de kas daartoe 
zou geve, dan zou hulle zeker daaraan gaan - hulle praat 
om hier een Reesies baan aan te legge; maar ik geloof nie 
dat daar iets van sal komme want de Boufoortsche kerels 
die is tedanig . wilt voor onze Neuwfeldse paerde; - en 
Mynheer moet maar gloove dat onze paerde uithaalders 
paerde ben. 

Ik wou Mynheer wel verder schry maar ik sal dat 
lievers uJtstelle; want myn fingers kryg al te danig zeer, 
van zoo een lange brief te schryve en ik is ook zoo met 
de jig geplaag - UEd. moet tog als u blief daarin werke, 
1) Jud, - Judge, Rondgaande Regter. (Dlt is 'n aantekening van die 

Redakteur) 
1) Strets: Stretch 
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dat ik tog myn geld kryg - dan sal ik as Broer Jacob na 
de Kaap ry voor UEd. een stuk of wat heerlyk seekoe spek 
stuur: - myn vrouw die sal ook tegen die tyd een kooksel 
zeep klaar hebbe - dan sal zy UEd. ook daarvan stuure; 
sy is te danig met opwerkens aan sukkele; weet mynheer 
al te mits niet raad daarvoor - laat my dan tog as u blief 
weete - Met groetenis van my vrouw en kinderen aan 
UEd. an alle bekende an de Kaap. 

UEd. goeqe vriend -
Een eenvoudige en openhartige Boufoortse Burger. 

BIBLIOGRAFIE: 
Vgl. Geskiedenis van die Afrikaanse Letterkunde (Niena

ber), bis. 35. · 

DE NIEUWE RIDDERORDE OF DE TEMPERANTISTEN 
deur C. E. Boniface. (Kaapstad, 1832). 

Afrikaanse stukke hieruit oorgedruk in Uit die Lewe van 
Charles Etienne Boniface (Annale van die Universiteit van 
Stellenbosch, 1937) deur J. L. M. Franken; blss. 36-50. 
Bespreking o.a. by F. C. L. Bosman, Drama en Toneel in Suid
Afrika., dl. I (1928), blss. 299-320; G. S. Nienaber; Va.n Roem 
tot Selfmoord (1939), bis. 48-56, en E. J. M. Conradie: Hol
la.ndse Skrywers uit Suid-Afrika, dl. I (1934), blss. 248-252. 

PROEVE VAN KAAPSCH TAALEIGEN, in DE NEDER
DUITSCHE TAAL IN ZUID-AFRIKA HERSTELD (A. N. E. 
Changuion, Kaapstad, 1844). 

Uit: De Natalier en Pietermaritzburgsche Trouwe Aan
teekenaar. 
18 Oktober 1844. 
Inleidingsartikel deur C. E. Boniface. 

De Spel- en Spraakkunsten zyn juist twee kunsten 
daar men zich in bet Natalsche Land bedroefd weinig om 
bekreunt, en die zelfs tot nog toe geenen toegang tot de 
Publieke Kantooreu hebben kunnen krygen. De manier 
op welke men elkartder tegen komt en groet; die op welke 
men redeneert en zich zoowel mondelings als in geschrift 
uitdrukt; ja, tot die waarop men met elkander handel dryft, 
heeft iets byzonder origineel in zich. Twee Boeren ont
moeten elkander des ochtends op de Markt-plein. De eene 
is van bier; de antler van achter de bergen. Zy hebben 
sedert acht maanden elkander niet gezien. Zy stappen 
langzaam den eenen naar den anderen, met den regter 
arm reeds op tien schreden afstand naar elkander uitge-
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strekt. De twee handen komen in aanraking doch zonder 
zich te drukken. Een kleine hoofdknik vergezelt die hand
tasting; en dan is het: 

Dag, neef! 
Dag, Oom! 
Wat heh-jy deuskeer tog meegebrog? 
Zoo? Een stuk of wat Beeste. 
Wat heh-jy op jou wagen? Niks om te eeten? 
Ja, zoo! Een beetje Batter, Elandsvelle, Planke, 

Kehrsvet, Milies, en zoo wat. 
Verkoop-jy voor kontant, of hoe! 
Half voor kontant, en half voor negousie goet. Maar 

zeg: wies dat die wat daar staat? Is dit niet R altemit? 
Ja, dats hy zelvers. 
Denk die ouw kerrel het myn laas een hensinwaasie 

gesteurt over die transport van Koos zyn Erf wat niet by 
Kloet as gokkepeert opgegeve is; en nou dat ik aspres op 
de dorp kom om dat met horn te maak, daar kom die Bode 
na my toe met een dagfareri waaronder staat van Relateere 
u wedervarend te zyn, daar ik, wrentig ! niks van weet, 
nie ! En ik moet nog en Maandag by de Landdrost 
compareere om reden op te geven; net as of hy horn aan 
myn rede zal steur. Kan jy nou meer? 

Wel, man! heh-jy dan niet die Perklammasie van de 
Governeur gelees, nie? 

Egh! Wat traak my met Neppier zyn Priklemmasie, 
en Kloet zyn Traktaak, en al julle niewe Rekullasies? Daar 
ander kant die Berg wil mus gen mens daar wat van 
hoore! enz. 

Zulke eene conversatie heeft, wel is waar, iets verma
kelyks in zich, vooral voor een' vreemdeling die dezelve 
voor het .eerste maal hoort .... 

BIBLIOGRAFIE: 
Verder na te lees in: G. S. Nienaber: Honderd Jaar Hol

lands in Natal (1933); en veral Van Roem tot Selfmoord, deur 
dieselfde skrywer, bls. 100-101. 

Uit: Het Kaapsche Grensblad 
17 Oktober 1844. 
(Van fotostat). 

Origineele Correspondentie. 
Aan .de Krante Schreiver in Grahamstad. 

Grafernet, den 4 October, 1844. 
MYN HEER DE DRUKPERS! - Omtrent drie jaren 

geleeden hebben · hier twee of drie publieke vergaderings 
geweest, om een Mark op te zetten; ik zo well als vele 
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andere bewoners van de agterstraat moesten tot plezier 
van Neef H. alle zamen trekken om zo te maken als myn 
Heer het will hebben, maar een ding was tog niet reg na 
myn zin, namenlik, dat de Schout die by de Tronk behoord 
om daar de bandieters op te passen, onzen Markmester 
moet weezen, want myn Vajer, die een Vaderlans Kerel 
was, heeft myn verteld dat in Jan Companie zyn tyd, de 
Schout niet eens by een burgerman in huis mag komen. 

Ik zoude nog niks darom gesprooken hebben maar dat 
is tog onreg dat de Schout een burgerman zo kan opvliegen 
en angrauwen als hy altemis een beetje te laat komt om 
zyn geld te betalen, net als of hy met zyn Caffers of 
bandieters werkt. 

Ik wens dat dit wat indruk op hem maak, anders zale 
ik ver myn Heer, de Drukpers, nog wat vertellen. 

Ik is een Bewoner der Agterstraat, te Graafernet. 

AANTEKENING: 
Eintlik het ons hier geen Afrikaanse brief nie. Dit moet 

eerder geld as 'n voorbeeld van hoe 'n vreemdeling Neder
larids skryf. Maar dit het sy waarde. Vereers is 'n paar Hol
landse brie:vve na aanleiding hiervan ingestuur, o.a. deur 
Xerxes en Floris (5 Des. 1844), en tweedens (dit is vir ons 
die hoofsaak en die regverdiging vir die opname) het dit as 
prikkel gedien vir die eerste Afrikaanse briewe in hierdie 
koerant (bv. 31 Okt. 1844). Blykbaar het die skrywer van 
die volgende stuk gemeen dat ,,Ik is een Bewoner". . . . in 
Afrikaans wou skryf - kyk aanhef; en nou verskyn ook, vol
gens my opvatting, Meurant (Onderzoeker) op die toneel. 

Toe dit eers saver gekom het, skryf ,,Ik is een Bewoner ... " 
self in Afrikaans (23 Jan. 1845). Ek vermoed altans, o.a. op 
grand van die inhoud, dat altwee een en dieselfde persoon is. 

Die betekenis van die epistel le dan cl_aarin, dat dit die 
eerste definitiewe prikkel tot Afrikaanse bydraes in hierdie 
koerant was en waarskynlik vir Meurant tot aansporing 
gedien het. 

Uit: Het Kaapsche Grensblad 
31 Oktober 1844. 
(Van fotostat). 

Origineele Correspondentie. 
Mynheer Schreiver van die Rollans Krant in Grahamstad. ! 

Graaff-Reinet, 22 Oct. 1844. 
Ik is nie geleerd nie, maar ik zal meer beter 

geschreeuwe hebbe, als myn buerman die voor verleden 
week aan jou een briefe gestuur het, omtrent die Mark. 
Ik het nie in die tyd tot belief van die menneer die neef H. 
daartoe het moet gebruik heb, en die ons allemal ver te 
daanig slim hou, en die ook, zoo ik geloof, voor neef H. 
naar ons gestuur het, lank tyd al, om ons nie de mucipaal 
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te late aanneem nie, en nou weer zeg hulle ons moet maar 
het aanneem, anders wil de gouerment hier na toe twee 
Komsaars stuur die ons te danag banjang zal laat betaal, 
anders kry ons nie meer water nie. Nou, ons is te danag 
kwaay voor hulle die ons zoo gekul het; ons moet maar 
geluister het na die mense die graag die ding - ach ! hoe 
is nou weer zyn naam? Mu-mu-mucipaal, ja, hier wil 
gehad heb. 

Dat de schout ook Markmester is, is nie reg nie; maar 
cfat hy ons zoo kan aangrou as ons te laat kom betaal, is 
ook nie reg nie, want ons is nie zyn bandieters nie. Maar 
de beste is maar, om op zyn tyd te kom, of anders hem 
maar fluks uit te zeg wat daar op staat; ik is nie ver hem 
bang nie. Zit tog die brief ook, alsblief, in jou krant, 
dan zal ik ook tyken. 

Ik is ook een mens wat hierso in de achterstaat 
woon. 

AANTEKENING: 
Hy verwys na vorige brief (17 Okt. 1844), en is oak die 

skrywer van die brief wat op 13 Maart 1845 verskyn het. 
Daar teken hy sy skuilnaam effens anders. Hierdie persoon 
moet nie verwar word met die ander man, sy ,,buurman", 
wat amper dieselfde skuilnaam besig en wie se briewe ver
skyn bet op 17 Okt. 1844 en 23 Jan. 1845 nie. 

BIBLIOGRAFIE: 
Vir hierdie en ander werk uit Meurant se koerant moet 

ek verwys na Tydskrif vir Wetenskap en Kuns, Jg. XII en 
XIII, afl. 3, en P. J. en G. S. Nienaber: Geskiedenis van die 
Afrikaanse Letterku.nde, hoofstuk 2. 

Uit: Het Kaapsche Grensblad 
21 November 1844. 
(Van fotostat). 

· Origineele Correspondentie. 

Aan den Redakteur van het Kaapsche Gremblad. 
Graaff-Reinet, 29 October, 1844. 

MYNHEER! - Voor eenige dagen ontving ik tot myne 
verwondering eenen brief, welken ik, om de nuttige wen
ken welke by eene bedaarde lezing daarin doorstralen, op 
verzoek van den schryver, UEd. ter plaatsing in het 
Grensblad toezende, met de hoop dat zulks de bedoelde 
uitwerking moge teweeg brengen. 

De brief was met twee enkele letters onderteekend-en 
luidt woordelyks aldus: -

· "Beste Neeff!- Jy sel zeker weete dat hier in ons 
clorp nou een kleyn tydje geleen een man gekom is, hulle 
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noem horn een kopdokter, die zeg dat hy aan die mense 
hulle koppe kan voele hoe hulle geaartheyt is, of hulle gek 
is na die 'mooyje vroutjes, wie haastag is ofnie, en zoo 
voortz. Ook wat hulle overkomme sel. 

"Eers het ik om die dinge gelag - ik dog het was 
maar allemaal gekheyt. Dog naderhand zo veule mense 
ziende gaan; kan jy het well gelowe, ook Mynheer C.- en 
Mynheer B.- en S.M.- en nog meer Mynheers - ook neef 
A.E.- en Z.- en nog banjan meer - die ons domme en 
eenvouwige luiden voor te danig slim en vroom houwe: 
dog ik zo by mynsels, ik is dom, altemet kan het tog waar 
wees, ik sel ook maar gaan; nou ik was daar gewees, die 
kopman het my ook gehaat, alla mentjes ja ! - by het 
myn kop ook gevoel, gedruk, en gevat, dat hetzelve zo 
maar zeer was, toen het hy myn een pappier gegeeve, 
daar alles opstaan, maar ik moes horn vyf sieUings betaal ! 
Die ding was in de Engelsch taal geschreeuwe, die verstaat 
ik zo ver tog dat ik weet wat jis (yes) is en no en joe (you), 
maar ik kan 't nie lees nie - maar antler mense die Engels 
kan, die het my alles gezeg wat dat daar in staat. Banjan 
slegte dingen ook. Dit ken ik nie over myn hart krygen 
nie. Ik gaat ontrent 3 dage weer na mynheer de Kopman, 
ik het horn een ander naam opgegeve - hy het myn kop 
weer gevoel, toen hy klaar was zeg hy ik moet horn 
betaal, ik zeg nee, geef eers die certevikat, toen het hy 
horn geschreeuwe, en aan myn gegeve, maar goeye tyd 
riog toe! lieve Neef, toen zet ik · af zonder te betaal -
ha, ha, ha! Zo mooy het ik horn gefop. Nou moet jy tog 
na myn kom dan kan jy die papieren zien, - de laatste 
is beelmal anders als de eerste, - party wat in de een 
staat staat in de antler nie; en wat in de een staat die 
smoU (small) is staat in die ander laartsj (large), ens. -
dus heelmal agterste voor. Wat denk jy nou daarvan, bet 
de gekke mense, die aan zulke dinge geloof slaan nie 
verniet ·hulle geld in de water gegooy, he! En de g~ld is 
tegenswoordig zo danag schaars. N og iets, zel de naam 
daar ook eyts toe doen, of is myn kop in die 3 dage tyt 
zodanig vergroeyt dat by die dingen die by eers daarin 
gevoel bet, naderhand nie weer kryge kan? Dit kan nie 
wees nie, want ik is tog lang getrout hal, myn lief vrouw 
het hal, ik weet nie hoe vele kinders; dis een plasier om 
hulle te zien - zoo mooy en zoo zoet. Nou wil ik zegge, 
ik groey mos nie meer nie. Nee dat is als, zo als de Engels
man zeg, - hambak (humbug). 

"Die mense die bulle bet late voel, en de antler ook, 
moet maar lees wat staat in de Bybel, in Marcus xiii, vers 
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22 en 23; ik denk dat is tog zo bietje toepasselyk. Is dat 
niet schandelyk dat Kriste mense aan zulke dinge gelove? 
Ndu Neef, als jy wil doen stuur myn brief na de drukker 
van die Nuuwe Karant in Grahamstad, om bet in te-zet, en 
schryf hom dat als hy dit sel doen, ik ook daarvoor sal 
teyken. 

"Ik is U liefhebbende Neef, 

F. S." 

Nu schiet my nog over, Mynheer! te zeggen dat ik niet 
alleen den schryver van bovenstaande brief ontdekt, maar 
ook dat ik by een naauwkeurig onderzoek alles overeen
komstig de waarheid gevonden heh. 

Uit: Het Kaapsche Grensblad 
5 Desember 1844. 

- (Van fotostat) 

0NDERZOEKER. 

Onder hoof: Origineele Correspondentie. 
Visch Rivier, den 28sten Nov. 1844. 

MYNHEER!- De volgende brief door eene jongejuf
vrouw aan hare vriendin gerigt, werd my voor eenige 
dagen ter hand gesteld. Het toont aan dat de leesgierig
heid ook onder uwe Iandsvrouwen begint toetenemen. In
dien dezelve een plaatsje in uw zeer nuttig en vermakelyk 
blad waardig is, zal ik UEd. nog een of twee toezenden 
welke in myn bezit zyn. 

Ik ben, enz. 
EEN BOER. 

GEACHTE N1cm! - Ik heh al lang aan jou heh willen 
schryven maar de lammer ooyen hebben my zoo bezig 
gehouden, dat ik bet niet kon doen. Wat zeg jy nou van 
de Kaffers? Is bet nou niet waar uitgekomen wat oom 
Mias gezeg bet, dat de dood van ons arme neef de Lange, 
goed voor ons land zou zyn. Maar dit alles zou toch nie 
zoo reg gekom wees, was bet nie voor die Publieke By
eenkomst welke op de plaa ts van oom Gert Els is gehouden, 
- de memorie aan ons Gouverneur, en die mondgesprek 
aan Fort Beaufort, waar de kleine Grahamstad drukker 1) 
by was. Maar wat zeg die ouwe Luit.-Gouverneur Hare · 
nou? Waarom bet hy die Kaffers niet al lang stil gehou. 
Wie zyn schult was bet dat hulle zoo danig aangehouwe 
bet met steelen? En hoe kom bet dat die lieve nieuwe 

1) Meurant self. 
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Gouverneur hulle zoo met eens bet stil gekry. Jy boor nou 
van geen Kaffer; onze beesten en perde loopen nag en dag, 
- al ons vee zyn nu vet, en wy leven nets kleine konings 
op onze plaatsen. Daar moet toch ergens fout gewees. zyn, 
- want ik boor paatje zegge, dat de ouwe Luit.-Gouver
neur altoos gezeg bet, by kon bet nie help nie, dat de 
Kaffers zoo gesteel bet. Ik denk toch dat dit zyn schuld 
was, - en hulle moet ons vrouwens maar voor een klein 
tydje in de plek van de ma:ns stelle - wy zou bet beter 
maak. Onze Koningin is mos ook eene vrouw, en wy zou 
haar eene memorie schryf, en van alle de vrouwens laat 

, tyken, om die ouwe Luit.-Gouverneur maar zyn ontslag 
te geef. Want by doet toch niks nie, as zyn salaris te trek, 
en alle drie maanden na Fort Beaufort te ry, om de zaken 
van de boere door de war te maak. Apropos van de Gou
verneur. Het jy horn gezien; ik hoor van oom Jurie, dat 
hy zoo een mooye ouwe man is, met zulke fraaye zoete 
oogen, - en dat hy zoo vriendelik is. Oom Michiel, die in 
de Hollanse tyd onder de Burgery was, zegt dat by amper 
net zoo is als die ouwe Hollandse Gouverneurs, Jansen, 
en nog andere. Hulle naam heb ik vergeten. Denk toch, 
lieve nicht, daar was ook een Lord met hem; by is de 
gouverneur zyn achterryer; en de mense die hem gezien 
bet, zeg hy lyk net as een antler mens. Ik bet gedenk, dat 
een Lord zoo wat byzonders is, maar nou hoor ik dat daar 
net zulke mooye boere als Lords in de wereld is. 

Ik bet zooveel nieuws om aan jou te vertelle, dat ik 
amper niet weet waar om te begin. Het jy ·al die Hollandse 
karant gezien. Vajer is ook een tykenaar daarvoor, en 
wy kry het alle weken. Daar staat zulke koddige nieuws 
in, dat ik somtyds voor een half uur daarom lag. Denk 
tog die drukker heeft lessen daarin gezet hoe de vrouwen 
hulle mans moet behandel. Hy vergelyk eene nukkerige 
vrouw (foei tech) aan een booze geest, en hy zeg wy moet 
altoos opgeruimd en plesierig wees. Maar ik kan horn zeg, 
dat de mans ook hulle pligt moet doen, want als een 
ouwe man eene jonge vrouwe wil neem, meet hy haar 
ook goPd behandel. Moet die vrouwe dan alleen plesierig 
wees als die mans nukkerig en ontevreden is, en altoos 
op hulle vrouwe schel? 

Ik wou dat die Kopdokter wat op Graffernet was, ook 
bier wou kom, en de mans haarle koppe wou voel - dan 
zou ons gou zien of die vrouwe alleen nukkerig is. Denk 
nicht, - hulle zeg my dat die kopdokter alles aan een 
mens zyn kok kan voel, - een bult is goed, en de ander 
bult slegt; ik zou hem vervas aan myn kop nie wille late 
voel, - maskie dat ik aan zulke gekheid nie geloof nie. 
Maar ik is toch nieuwsgierig om te weet hoe hy dit doet. 
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Ik denk die gouvernement moet hem aanstel om al die 
Kaffers hulle koppe te voel, en dan sal ons gou zien of 
hy die waa:rheid spreek. En als daar weer een Luit. Gouver
neur aangestel wordt dan moet zyn kop ook gevoel wordt, 
of hy wel bekwaam is om het land te regeer. 

Maar ik gaat van de os op de ezlel. Ik wou jou van 
die Hollandse karant vertellen; want ik weet dat jou 
paatje nog nie getyken het. Waarom doet hy dat nie. Het 
is zoo mooi en nuttig, en jy kan zelfs daaruit leeren hoe 
om zuurdeeg te make. Denk toch, de drukker schryf 
daarin dat de vrouwjes in Engeland meer in de schrikkel
jare trouw, als ander jare. Maar hy moet hulle zeg, dat 
hulle maar bier kom, want bier hoef wy na geen schrik
keljaar te wag; kyk voor nigge Bet, - en Hannie, - en 
Siena, en Leentje, hulle het meer als te veel vreyers -
maar ik het amper vergeet; want ik boor dat van jaar 
ook schrikkeljaar is. Wie weet of dat nie waar is nie. 

Daar staat ook een mooye stukke in de eerste krant, 
van ,,Blyf zonder schuld." Het is toch jammer dat die 
Engelse mense van Grahamstad nie kan Rollans lees -
anders kon hulle dit toch ook weet, en dan zou de arme 
boere nie zoo onder hulle lei nie, en hulle zou dan nie 
vee koop nie waar hulle nie voor kan betaal. Dit is 
niemand zyn schuld als hulle zyn dat de wol schape nou 
zoo goedkoop zyn, - want had hulle geen groote schulde 
gehad, - dan zou hulle boedels :Qiet insolvent weze, -
en dan was de menigte van schape nie verkocht nie, en · 
de prys ook niet zoo laag geworden. 

Uit: Het Kaapsche Grensblad 
23· Januarie 1845. 
(Van fotostat) 

Onder hoof: Origineele Correspondentie. 
Visch Rivier, den 3 January, 1845. · 

GEACHTE NxcHT! - Jy het toch niet mooi gemaakt om 
de brief die ik aan jou geschreven het aan die drukker 
van de Hollandse krant van Kreemstad 1) te stuur. Denk 
toch hoe verwondert ik was toen ik voor eenige dagen 
geleden de krant van paatje lees om myn brief daarin 
te zien. Maar het traak my niet, en jy kan die een ook 
maar stuur. 

Maar waar was ik toch in de laatste gebleven? Ja, 
ik sprak van die stukje "Blyf zonder schuld," en ik hoop 
dat die schapenkoopers het toch in hunne eigene taal zal 
l) KTeemstad: Grahamstad. Benader dit die gangbare u!tspraak van 

daardie dae? ' 
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laten overzetten; want ons arme vrouens lei daar ook 
onder. Eerst toen de slagter met die outydse slagters 
brieves rond ry, kon wy mooye kleere dragen; maar nou! 
vra~g ik aan paatje voor een stukje muslien de leen dan 
is de antwoord, "weet jy niet hoeveel ik by de insolvente 
schapenboer verloren heb?" En zoo gaat het, de vrouwens 
moeten de zonde van de mans drage. 

Maar nou wil ik jou weer zoo wat van onze Hollandse 
krant vertelle. Hoor die drukker neemt dan toch moeite 
genoeg om over wol te schryven, en ik denk amper dat 
hy gelyk het. Maar het is toch reg waar, dat die arme 
boere ter dege in die Kreemstad gekul wordt. Denk toch, 
lieve nigt, die wolkoopers zeg nou allemaal dat daar 
zooveel wol is, dat het niet meer als zespense de pond 
waard is. Hulle het nou allemaal kneggies om de mense 
wat naar de markt gaat, voor te ry, en hulle goed af te 
zet ! en de boere zyn zoo onnozel om hulle maar zoo 
maar te laat ompraat. As daar dan nou ar te veel wol is, 
wat help het om nog met wolschapen aan te gaan. Maar 
ik gelof het niet. Het is alles, zoo als ouwe Moses 2) aan 
de Kaap zeg, loutere flausen en homboggery, en als de 
boere hulle zoomaar laat hombok dan is het hulle eige 
schuld. · 

Maar het jy gehoor, nigge, van die praatje, dat daar 
weer een nieuwe wet zal kom, dat daar niks kan gedaan 
worde zonder een Zegel3). Weet jy wel wat een zegel is? 
Paatje zeg, dat die lelyke stukke rooye papier wat aan 
die Grensblad aangeplak is, ook een zegel is. Die ouwe 
Gouverneur het dan mooi gemaakt. Hy is eers bier gekom, 
en alles stil gemaakt met die Kaffers, en hulle belet om 
niet meer te steel nie, en nou wil die gouvernement zelfs 
hulle handen in de boere zyn zakke steek. Eerst kom daar 
een pokkelmatie uit, dat daar geen opgaaf meer moet 
betaal wordt, - daarna kom daar weer een Ordonnantie 

2) Ouwe Moses .. . . : Die figuur verskyn dikwels, ook by Boniface 
(kyk daar). Wie is hy? Waarskynllk 'n bekende en 1naakse 
(Duits-) Joodse handelaar. Sou ons hieruit mag opmaak dat 
Meurant ook Boniface se Afrikaanse stukke in gedagte gehad het? 
- D!t hoef natuurlik nie, aangesien Meurant .. ouwe Moses" 
m!sk!en persoonlik geken het; hy het tog in Kaapstad groot 
geword en daar sy ambag geleer. Kyk o.a. Die Hutsgenoot, 29 
Junie 1928 (art!kel van dr. John Muir). 

3) Zege!wet: Meurant self het sterk hieroor gevoel. Op 9 Jan. 1845 
wek hy die ,.Zuid-Afrikaansche ingezetenen" op om protesver
gaderings teen die voorgestelde ,.Zegelregt" te hou en hulle besluite 
aan die regering op te stuur. Op 23 Jan. 1845 skryf Amen teen 
die wet, en ook J. D. Nel. Laasgenoemde is bate kwaad en ~ o.a.: 
,.Indien deze wet doorgaat, dan zal het voor ons wezen als of 
wy met vrouw en kinderen gebrandmerkt worden; . . .. en voor 
zeker zullen wy kan ook kunnen zeggen, dat het met ons alzoo 
gesteld is, als met een paard welk wy van de Kaffers hebben 
afgenomen, met den rug aan stukken gereden, en waarop wy 
oogenbllkkelyk het geraamte van eenen onder Engelschen zadel, 
zonder kussens, plaatsen.'' 

Die Sei!lwet is ook genoem ,.Het groote Becst" (De Zutd
A!Tikaan, 27 Jan. 1845). 
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van eene Weg Verponding, dat meer is dan de heele 
opgaaf; en voor onze vaayers iets van weet, hoar ons dat 
bet reeds door die W etgevende Raad aangenomen is voor 
een wet. Dan kom de nieuwe Civile Commissaris van 
Somerset weer, en hy vind uit, dat daar een ouwe wet 
is, dat as de boer een yster vark zie, wat zyn pampoene 
opv!'eet, hy het niet kan schiete zonder een lexins uit te 
neem. Des een mooye grap, en daar zal de jakkalse en 
muishonde wel bly om wees, want hulle is mos ook wild! 

Maar nou dwaal ik weer. Ik wou jou vertelle van die 
zegel wet. Ik hoar <lat geen nooye meer kan trouw n'ie, 
of zy moet eerst gezegel worde, - en as haar vryer per
missie vraag om met haar te trouwe, moet hy ook eerst 
een zegel koop; en voor elk kind wat getrouwde mense 
kry moet daar ook een zegel voor wees. Het jy ooit zoo 
wat gehoor. Hulle moet liever een wet maak, dat alle 
ongetrouwde meisjes en mans een zegel moet betaale, en 
dat als een ouwe man met een jonge nooi trouw hy een 
tiendubbelde zegel zou betaal. As dit zoo was, dan zou 
die gouvernement geld uitspaar, want dan zou daar binnen 
tien jare zoo veel mensen aan de Kaap wees, dat die 
gouvernement niet noodig zal hebbe om zoo veel Settlers 
van Engeland te laat kom, en zoo veel geld te betaal, 
want ik hoar mos dat hulle tien duizend pond sterling 
daarvoor op zy gezet het. 

Maar dit lyk voor my, of hulle opsluit die Hollandse 
boere wil van kant maak. Eerst laat die gouvernement 
die Kaffers toe om te steel wat los en wat vas is, en stuur 
hulle een ouwe pop hier na toe, om gouverneurtje te 
speel, en waar de Kaffers skillewyntje van maak, zoo 
als nou laas aan die nieuwe· Victoria kamp is gebeurd, -
en wanneer de boere <lit niet !anger kan uithoµ, wordt 
aan hulle gezeg, julle kan maar trek. En wanneer hulle 
trek, dan wordt daar soldate achterna gestuur, om van 
de boere te laat doodschiet, - en dan wordt daar weer 
een Afrikaansche Kamel en een Kommissaris gestuur 
om vrede te maak. En as alles stil is, en de boere weer 
met trekke ophou, en te vreden op hulle plaatse woon, 
dan kom daar weer een Stempel wet, om hulle weer op 
een nieuwe manier te kwelle en te laat besteele. Reg die 
nieuwe Gouvernements Secretaris moet toch een regte 
slimme kerel wees, om geld te kryg. As hy sterf, moet 
hulle horn maar op sterk water zet, met een groote roode 
zegel op de prop van de kan waar hulle horn in zet. 

Maar hy het mis. As die Zegel ding tot wet gemaakt 
wordt, dan kan die gouvernement maar nog tien duizend 
pond op zy zet om Settlers van Engeland te laat kom, -
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want wat voor hoer zal dan hier bly om alle dagen en 
alle uren gestempeld te worden. Dan was hulle wel gek. 
· Waarom zit hulle niet een stempel op de traktament 

van alle gouvernements dienaren wat meer dan £300 in 
een jaar trek. As hulle dan geld moet hebbe, waarom 
kan hulle ook niet bydrage. Ik hoor dat de gouverneur 
vyf duizend · pond alle jaar kryg, en Gouvernements 
Secretaris vyftien honderd - als daar nou een stempel 
van een pond op elke honderd was, dan zou die twee 
heeren voel hoe lekker het is om gestempeld te worde, 
en dan zou het beter wees dan alles op die arme boere 
te legge die al zoo veel lasten moet drage. Ik denk amper 
dat die Hollandse versje wat paatje opzeg, moet waar wees. 
Het jy dit al gehoor: het gaat als volgt :-

Alle die uit Engeland zyn gebannen, 
Worden hier groote mannen; 
En ons arme Hollandse gezellen, 
Kan men de ribben op de lyf al tellen. 
0, heere, wilt ons tog verlosse, 
Van al die Engelse osse. 
En leid ons toch naar wense, 
Ons arme Hollandse Christemense. 

Uit: Het Kaapsche Grensblad 
23 J anuarie 1845. 
(Van fotostat) 

AMEN4). 

Onder hoof: Origineele Correspondentie. 
Grafernet, de 12 Desember, 1844. 

MENEER DE DRUKPERS ! - Terwil een van de eeren van 
hi er an jou geskreven het, genamd Xerxes 1 ), en jou ver
zoek het, dat ik wat duideliker mot skreven sal ik jou 
so vel skreven as ik mar kan. Nou mot je weet, mineer, 
dat ons nefs A., Z., B., Y., en wie weet wie mer een mooye 
tid geleden, by nef W. da so in d agterstrat samen gekom 
is, en ton ons algar en par sopies gestek het, ton het nef 
H. ons algar vertel dat as ons de Mupiralteid aanneem 
moet ons arme mensen betal vor ons stolen, taven, kieste 
en kaaste, en wat nog slimmer is dan sal die slimme 
mensen da boven ok ons water afneem en dat zo tog erg 
wees. 
~) Die, ,.Versje": Die geskiedenis hiervan vertel Meurant self In sy 

her!nner!nge Sixty Years Ago (Kaapstad 1885). Kyk ook artlkel 
van dr. J . du P. Scholtz, Tydskrif vir Wetenskap en Kuns, Jg. XII, 
bls. 183-184, en voetnoot, bis. 326 van Jg. XIII in dieselfde tydskr!f, 

1) Xerxes se brief het op 5 Desember 1844 verskyn en was In Neder
lands gestel. 
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Mar ik mot, mineer, dog en grap vertel, as die brif 
van my in jou krant gekom bet was ik en dag op de mark 
en da was ok en s~imrnelkop, mineer, en die bet geprat 
van Jan Compani syn tyd, doen kyk de Il}arktmester my 
reg in de ogen en ik wor so rod as en kalkoense ban zyn 
slurp, wan ik kon sien dat hy denk de ik de brif geskreven 
bet, en hy lag sodaanig dat ik al de tanden in sin hek 
kan tel, en doen bet de rnensen algar geprat van myn hrif 
dat de so sleg gespelde en geskreven is. Maar, mineer, 
wat kon ik dat help. Kyk, mineer, myn vajer was en 
swart-witrug hoer, en doe ik veftin jar oud was had myri 
vajer en rniester gehuurd, dat was en mof. Kyk, mineer, 
myn vajer mos an de mof al rnand vef Resdaller betalen, 
nog dabi twe sopies janhever al morgen gewen, anders 
wile de mof nit skoolhouw. En kyk, mineer, de mof was 
ses rnanden by myn vajer ton begin hy te . vry na myn 
sussie, doen bet myn vajer die mof \Veggejagt, en mot 
de mensen my no utlag dat ik nig moi kan skreven? 
Altomis is de mineers da hove de sodanig vor my utlag 
nog domer as ik. Want kyk, mineer, ik kan dog skapen 
tel en de mineers kan niks anders as de negosi afel, en 
dat is dog ok nit grotte kuns. 

Mar ik het amperjes verget, mineer, no vertel nef H. 
ons dat onse landvajer beloft het dat hy ons drie Crome
saris zale stur en die Cromesaris mot van waterlee en 
klok op win en ok ons dam mak en ons stratte schon maak 
en dan kan de handieters mar loop, en de bandetersmyden 
kan mar de mooye kleren was. 

Lat no de mineers da hove mar lag ik bet zo goed 
geskreven as de mof my gelerd bet, en ik het ter dege 
gespelde en amperjes twe dag en nag op deze hrif getudeer, 
en ik sal no nit mer skryv. 

Mar, mineer, bet is tog wonderlik dat, as zo wat te 
doen is bier op Grafernet, dat ons altos te plezier van 
nef H. en mineer, de namen ulen die mineers rnogt opskryv 
op en lappie paper de ons gedoente mot waarneem vor 
dat ons in de kantor kom, wand las as ons de neuwe markt
credeeren mos kissen het nef H, ons gezeg dat mineer N 
darut mot en was mos die ander mineers zyn nam algar 
opskryven, en . nog zo klen mineer dahy zet, en dan kryg 
ons de rnel goedkop. Ton bet ons so gemak en ton de ver
garing was ton, was all de mineers da boven de naams 
daarzo opskryven en ons algar had allang klaar gemak 
zo as nef H. en rnineers dat wile heh, en ton lag ons hulle 
algar ut. Das genog. Ik is de 

Bewooner van de Agterstrat. 
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Uit: Het Kaapsche Grensblad 
13 Maart 1845. 
(Van fotostat). 

Onder hoof: Origineele Correspondentie. 
Gravernet. Mart, 1845. 

MENEER ! - Ons is tog bly det jy die Hollanse karant 
skryw, ons in die agterstraad maski is ons boere, ons 
teyken allemaal daar voor, nou weet ons tog wat hulle 
van ons skryw en als hulle ver ons swart maak; - kyk 
nou het ons gelees die brief van de man wat zyn naam 
is "Xerxes." Zoe! des en swaar naam om te skryw, wat 
ou Leeb van ons gepraat het en van die .... Mussipaltyd; 
maar ons is sommar stom; foey, hoe kan hy soo maak, -
een dag so praat, antler dag so; det is mos verkeert. Kyk, 
meneer, eers het hy self gezeg ons moe nie die mussipaltyd 
neem, ons zel bayan moet betaal, en die Komsaris wat 
ons baas sal wees sal nie wil werk, en kyk hoe het hy 
nou gepraat. Zies, ik schaam voor myn sommar det en 
ouwerwetse mens ken so maak; maski is ons ouwerwetse 
mense eenvouwig, ons is tog eeriik, - mar die nuwerwetse 
mens wat so slim is bayan der van is schelm; ik weet 
hulle het ver horn geseg hy moet so praat, maar hulle 
bring ver hem van die wal in die sloot. Als meneer weer 
jou karant skryw, sit die brief der in, en skryw ver hem 
hy moed nie meer ver antler mens luyster nie, - ik is 
jammer ver hem. 

Uit: Het Kaapsche Grensblad 
10 Julie 1845. 
(Van fotostat) 

Groetenis van 
Een van de Agterstraat. 

Onder hoof: Origineele Correspondentie. 
MYNHEER! - Gy zult sommigen uwer inteekenaren 

grootelyks verpligten door het volgende een plaatsje in 
uw zeer nuttig en vermakelyk blad te geven. 

WILLEM KOGELBLAD. 
Zamenspraak tusschen twee vrienden, - een Kapenaar 
genaamd Piet Grootkop, en een ongeletterde Boer, 

genaamd Paul Grootschoen. 
Paul. - W el, goei morge, neef Pi et, heb neef het 

nieuws gehoor omtrent den oorlog over de Groot Rivier? 
Piet. - Ja, neef; maar heeft gy ook gehoord dat de 

Engelschen de geheele blaam op de Boeren leggen? 
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Paul. - Ik heb zoo wat gehoor neef; maar denk jy 
dat het nie waar is nie? 

Piet. - Ik geloof het zoo min, als dat gy aan my 
zegt dat gy met uwe hand van hier naar Engeland kunt 
raken. 

Paul. - Maar, neef, de Engelse skryvers is tog hoog 
geleerde mense; weet hulle dan nie dat de Schrift zegt, 
,,Gy zult geen valsche getuigenis spreken tegen uwen 
naasten." 

Piet. - 0 ja ! neef Pouwel, dat is wel waar, dat zy 
goed geleerd zyn, maar het is zoo als de Heer Stocken
strom eens gezegd heeft, ,,zy zyn goed geleerd tot hun 
eigen verderf, en bet verderf van alle andere ongeleerde 
schepselen." Ik kent vyf volken in ons land, - namelyk 
Boer, Engelschman, Hottentot, Kaffer en Vrye Afrikaan: 
en ik weet dat er minder kwaad onder de Boeren gepleegd 
wordt, dan onder eenig ander van het genoemd volk. 

Paul. - Dat weet ik, neef Piet; maar hoe. bewys 
ons dat? 

Piet. - Zeer gemakkelyk; men behoeft slechts de lyst 
van teregstellingen voor de Judge elk half jaar na te gaan, 
om van de waarheid overtuigd te worden. 

Paul. - Maar, myn neef, dat ik van de os op de ezel 
kom, hoe lyk tog zoo een Jut? ik het al bajang van die 
ding gehoor, maar nog nooit gezien; hulle zegt dat daar 
kwaaye onder is, regte baboullies, wat een Christemens 
zoomaar grouw en snouw nes of hy een Hotnot is; en dat 
een mens amper beveracie laat kry as hy jou zoo reg 
kwaat aankyk. Wat voor een ding is tog zoo een Jut? 

Piet. - Een Judge is een Regter, voor wien alle 
kwaadplegers teregtgesteld worden, en die de zaak onder
zoekt, en het vonnis uitspreekt. Het is te bejammeren dat 
er wel somwylen onder hen lieden gevonden worden, die 
hunne oplopendheid niet weten te bedwingen, en menig 
fatsoenlyk man een bullebak opjagen, en zich voorts op 
eene onbetamelyke en ongeduldige wyze op den regter
stoel gedragen, en waardoor menig eenvoudig mensch 
overbluft en door de war raakt. Zulke regters vergeten 
dat geduld eene hoedanigheid is welke zy by uitstek 
behooren te bezitten, - en dat het publieke regt dikmaals 
door een tegenovergesteld gedrag benaadeeld wordt. 

Paul. - Maar, neef Piet, als een Jut zoo oplopend 
en nukkerig is, moet een mens dit dan zoemaar verdraag? 

Piet. - Neen, voorseker niet; ik ben nog nimmer voor 
zoo een regter geweest, maar indien men my op zulk 
eene beleedigende wyze behandelde, zou ik weigeren 
myne verklaring afteleggen, tenzy my zulks op eene 
behoorlyke wyze afgevraagd word. n° wet kent geen 
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onderscheid. Geregtigheid wordt afgebeeld als zynde 
geblinddoekt, met eene schaal in hare hand, waarin de 
zaak ten naauwkeurigsten gewogen wordt. Maar ter zake, 
nee! Paul, gaat en ziet wanneer een Judge op een der 
dorpen zit, - en gy zult zien dat er Engelschen, Kaffers, 
Hottentotten, en Vrye Afrikanen by dozynen teregtgesteld 
warden, met de eene of andere misdaad beschuldigd; maar 
zelden vind men er een Boer onder, en nog meer zelden 
vindt men schuldig bevonden. 

Paul. - Maar wat is tog een Vrye Afrikaan, neef Piet? 
Piet. - Een vrye Afrikaan is een vrygestelde slaaf, 

of Apprentice, - die het Britsch gouvernement heeft vry 
verklaard, en die nu rondloopt en op de roof leeft. 

Paul. - Maar wie is het dan wat de Boere zoo sleg · 
maak, want ik boor mos nooit nie dat hulle van die zwart
volk kwaad schryw nie. Ik ken tog brave en goeye 
Engelse? 

Piet. - 0 ja, er zyn zwarte schapen onder alle 
kudden; en er zyn brave Engelschen die even met ons 
gelasterd worden. Maar er zyn belanghebbende ellende
lingen, - wolven in schapen kleederen, - en schurken 
die kaal in ons land gekomen zyn, en zich met bedriegery, 
en door de Boeren het vel over de ooren te trekken, 
hebben verrykt, en die hen nu schinderen; ons gouverne
ment wil de moeite niet nemen de zaken onpartydig te 
onderzoeken, - men schryft naar Engeland, en de nieuws
bladen worden gevuld met zulke verhalen als de Heer 
Bowker ons met onze jongste publieke byeenkomst heeft 
voorgelezen. Aan de eene zy wordt de Boer verdrukt en 
gelasterd, en aan de andere door Kaffers en vagebonden 
geplunderd, - en hy krygt van. zyn gouvernement geen 
regt, en geene bescherming. Eindelyk, zat en moede van 
verdragen en klagen, - trekt hy, - eigenlyk door ver
drukking weg gedreven, - hy huurt eene plaats van de 
Bastaards, betaalt de huur voor vele jaren, bouwt er 
huizen op, en maakt groote verbeteringen, - de eigenaar 
van de plaats, die misschien een opgedroste slaaf is, en 
die geholpen heeft de ware eigenaren des lands te ver
dryven en te verdelgen, het huurgeld doorgebragt heb
bende, en de groote verbeteringen ontwarende 'welke hy 
zelfs te lui was te maken, zoekt met den huurder twist, 
en tart hem op alle wyzen. De Boer verzet zich eindelyk 
op zyn wettig gehuurd grond, en wanneer het vuur eerst 
regt aangestoken is, klaagt de Grikwa by zyn opperhoofd, 
en het laatste aan het gouvernement. Dat gouvernement 
welk de Boer, deszelfs onderdaan, verwaarloosd en ver
onachtzaamd had, en welk de oorzaak was van al het 
kwaad, komt nu tusschen in, - .de Boer wordt een Rebel 
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genaamd, - troepen worden tegen hem gezonden, - hy 
wordt aan de wereld voorgedragen als een wilde dier, -
en de Grikwas als onnozele, onschuldige bloedjes. En nog 
verwondert men zich dat de Boer ontevreden is! 

Paul. - Neef Piet, jy is een man van bloet; jou kop 
is klein, maskie is jou naam Grootkop, maar daar zit 
banjan in. Vrouw, ik bet my regt geerg, met die onreg 
wat neef Piet aangehaal het. Ik zou amper. . . . Maar nee, 
ik boor banjan van die nieuwe Gouverneur; ik zal eerst 
wach om te zien wat by doet! Vrouw, schenk een sopie. 
Meester, jy kan de kinders morge vry geef, en schryf 
op wat neef Piet gepraat het, - as dit klaar is, stuur dit 
na neef Willem Koegelblat, en zeg horn by moet dit in 
ops Grensblad laat zit. Reg, neef Piet, ik. is tog bly om 
die Hollanse krant. Korn, laat ons zyn gezondheid drink. 
Meester, die jaar is amper om, stuur Een Pond aan de 
drukker, en zeg horn hy moet myn naam voor drie jaar 
op zyn lyst zit. 

AANTEKENING: 
Die samespraak is ook in De Verzamelaar van J. Suaso 

de Lima opgeneem (22 Julie 1845), maar met die nodige 
wysigings om die blad self te pas. 

,,Limacon de Dichter" (tog wel Meurant; - hy erken dat 
by al die blaaie ontvang en neem nou ook iets uit De Ver
zamelaar oor) trek hewig te velde teen die roof en die opset
like verdraaiing van name om in die kraam van De Lima 
se tydskrif te pas, maar sonder 'n woord van erkenning deur 
De Lima waar hy die stuk vandaan bet. (Het Kaapsche 
Grensblad, 16 Okt. 1845). 

Die naam ,,Limacon de Dichter" is belangwekkend. Dit 
is die titel van 'n spotgedig op De Lima deu'r Boniface, en 
deur die toneelgeselskap Honi Soit Qui Mal Y Pense opge
voer. Boniface was ook die leier van die geselskap en een 
van die vernaamste lede van sy groep in 1825, toe Limacon 
de Dichter opgevoer was, was Meurant ! (vgl. Bosman: Drama 
en. Toneel . ... , dl. I, blss. 292, en 295-297). 

Die hekelbrief is stellig van Meurant, en die skuilnaam 
is stellig 'n herinnering aan die felle letterkundige twis tussen 
Boniface en De Lima, waaraan Meurant die redakteur van 
De Verzamelaar herinner - twintig jaar later. 

Nou kom ons opnuut by die vraag, het Meurant Bon1face 
se Afrikaanse stukke geken en het hy ten dele by wyse van 
reminisensie daaraan die taalvorm gebesig? (Vgl. nog die 
aanduiding van jaartalle, bv. by Adam Slokker (1830) (d.i. 
Boniface) en Elsie Beuzemstok (Meurant), 8 Des. 1849). 
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Uit: Het Kaapsche Grensblad 
13 November 1845. 
(Van fotostat). 

Origineele Correspondentie. 

GRAAFRENET-MUSIPALTEYT. 

MENHEER ! - Lang wou ik aan jou geskreven hebbe, 
was ik nie zoo ongeleert, en schaam ik mey niet over zoo 
veule danige slimme Briefen dat iu 1) jou Corant soo dik
wyls staat. Maar nou kan ik nie· meer, ik wil perbeer, 
altemits zal jy wel zo goed wees het te druk, wat ik zeg 
is de zuyver waarheyt, daar kan jy staat op maak. 

Een paar week geleen hoor ons, dan die Markmeester 
en ook de Waterman of FiscaaL voor hulle baantjes bedank 
het en dat ons Comsarisse papiertjies het late aanplakken 
voor die posten, - eens wou ik ook aanzoek doen voor 
de Sluis-Fiscaals baantje, dan kry ik tog 50 Pont Sterlin 
dog ik by my sels, - maar naderhand bet ik het om een 
Frind gelaten die bietje armer is al ik, - dis maar goed 
dat ik het nie gedaan het, want neef Gous was ook een 
van de drie appelkanten, die moet het tog zeker kreye, 
want hy is mos de Commissaris zyn soon, de ander het 
dus verniet hulle appelcazies ingestuur, altemit nog hal 
aan een notaars betaal voor skryven. 

Wag, laat zien wanneer de vergaaring was, - gister, -
eergister, - nee het was zondag, - voor-eergister, nee -
wag - wag, - daar's hy, - het was Woensdag, - ja het 
was op de 52ste van deze maand. 

Voor de ander Baantje was daar zoo als ik hoor vier 
appelcanten, drie daar van was ook altedanig knappe 
Kerrels, die al lang op ons dorp gewoon het, al drie Aff er
kaners, ons het graag gesien dat een van die het moet 
gekrey hebbe; om zulle hier goed bekend is. Maar nee! -
hulle is al te groot met schande daar van afgekom ! -
want een wat over die blauw water kom, en die veule 
van ons nie ken, het de baantje van Markmeester, Straat
wagter, en Eykmeester gekry. Nou Menheer, wie kom die 
beter toe, oude inwoonders, die ook een beetje praat en 
schryf en seyver kan? of nieuwe onbekende mense? of 
het hy altemits van te .voren rond gegaan, om by de Com
sarisse mooy te praten, en hulle stemme te bedel? Ik kan 
tog nie gelove nie, de Comsarisse zoo onreg zal doen om 
hulle stemme zeker van te voren te geve, dat zal dan 
na guns en gave gehandel wees. 

Maar hoe het zoo veule mense van te voren geweet 
wie die post kryge zoud? Wat weet de Komsaars of die 
1) Lees in. 
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ander mense te zegge, die tog, hulle landgenote is, een 
Comsaris is maar en Engelsman. Ons Predikant het eens, 
in de avond kerk aan ons gezegd, dat wy (ik denk ik het 
goed onthouw) eers . liefde moet betoon aan onze land
genote en dan aan uitlanders, of zoo omtrent, zo mooy 
luyster hulle na hulle Leerraart. De Comsarisse die nie 
vor die vremde man gestemd het, die het getoon dat hulle 
ware Afferkaners is, maar de antler weet ik nie. Ik het 
vergeet om te zeg dat die man vor een kleyn tydje School
meester was, in de agterstraat, nou daaromtrend woon 
twee Comsarisse. 

Zoe, ik is bly, dat ik klaar is; alla mantjes, ik zal tog 
bly wees myn brief in jou Carant te zien, en hoogmoedig 
ook daarby, als de mense weet wie die skreyver is, hulle 
zal hulle zoomaar verstom. 

Ik -is "PLATJE WYSNEUS." 

AANTEKENING: 
Op 20 Nov. 1845 staan daar 'n Nederlandse brief van 

Pompejus de Jonge met dieselfde klag. Dit blyk dat 'n seun 
van een van die Kommissarisse tot Sluisman benoem is teen 

· £50 per jaar, en 'n vreemdeling tot Markmeester ens., teen 
£60 per jaar. 

Uit: Het Kaapsche Grensblad 
27 November 1845. 
(Van fotostat) 

Onder hoof: Origineele Correspondentie. 
Graaf-Renet, 18 November, 1845. 

MENHEER, - Dat spyt myn eenkant dat ik aan jou 
een Brief gestuur het, want nou is ik al te danig groots 
en hoogmoedig geworden, vooral om dat die brief hierzo 
met zo grote blydschap geleze is, hulle wil graag die 
skreyver uitvinde; ja dan was ik wel gek om aan hulle 
neus te gaan hange dat ik de man is. Waar jy kom, ziet 
je mense staan met de corant in de hande, hulle lag en 
gaat te keer op een jammerlyke weyze, altemet praat 
hulle tege myn ook en zeg, die, en die, is seker die 
skreyver, maar ik praat zame, en verzoek hulle altemit 
vor myn die stukkie voortelees, en lag dan ook saam. 
Waarom doet ik nou dit? wag ik zal zeg, - om dat ik 
weet dat de meeste mense de waarheyt niet wete wil, 
vooral de reyke, als hulle zo een man kent, hulle kan die 
niet verdraag, - nee als jy by hulle kom, dan moet jy 
met jou hoed in de hand staan en Menheer voor en 
Menheer na speule, en hulle heuning om hulle mond smeer, 
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of so als myn oupapa, toen ons nog kinders was, aan ons 
gezeg het, - dat daar eens en man was, die bet gaan 
jagte, toen kom hy onder een trop Aape, die wou hem 
mos, (ken jy nie die storie nie?) verscheure, hy weet nie 
wat hy doen zal; naderhand krey hy die gedagte, "ik zal 
maar mooy met hulle prate", nou zo gezeg zo gedoen, en 
met eens begin hy te schreuwe:- "Apen wat is juUe tog 
mooye, ja altedanige mooye jonges ! " Wat denk jy nou, 
het die ou tydse mense (want ik hoor mos hulle is een 
soort daarvan,) pem kwaat gedoen? - nee, zo als hy dit 
gezeg het kom hulle na horn toe, en begin met horri te 
speule, en naderhand het hulle selfs gegaan om voor horn 
heunigneste uittehaal en uintjes en barros aan horn gegeye 
om te ete ! Keyk, het hy nou dit nie gedoen nie, dan was 
hy altemits nou hal dood; want ik denk dat hy nog leef 
en dat zyne frinde horn van dag nog kost geef. Foey ! -
is dit nou ook nie een mooye stukkie? maar ik weet nie, 
of dat hierzo in ons land geschiet is; zal bier ook zulke 
apies wees? Maar nou moet ik over ander zaake prate, 
- wag, laat ik eers prakseere, - wag nog een beetje, -
nou kom ik daarop, - ik bet gehoor dat de ander· mense 
die appelkazies voor de Sluis Fiscaals baantje hierzo 
gemaakt het, en hulle is knap daartoe, dat kan jy gelove, 
aangepresenteert het, dat waarteneem voor 48 Pont 
Sterlin, en hulle ken het nie gekrey hebbe; als dat waar
heyt is dan we,,et ik nie wat ons er van make moet.-

Nou dat jy eenmaa1 myn brief gedruk het, zal ik jou 
meer skreyven. Alsblief, als jy die brief ook zal druk, zal 
ik jou tog een persent stuur, maskie maar een lappie goed 
voor en onderbaatje, want binnen kort zal daar weer 
vanduiie wees en de goed gaat tedanig goedkoop. Zoe! ik 
sweet somaar van skreyve. 

Uit: Het Kaapsche Grensblad 
10 Januarie 1846. 
(Van fotostat) 

Ik is de W el-Edel 
"PLATJE WYSNEUS". 

Onder hoof: Origineele Correspondentie. 
03 Deetzember, 1845. 

MENHEER ! - Ik wil jou nou weer en brieffie stuur om 
in jou corant te zit, want dat is schandelik zo als dat 
hierzo met party van ons lantgenote gaan. Jy weet tog, 
want jy is selvers en Afferkaander, dat ons dag om een 
beetje achterop te schop, en vrolik te leef, de nieuwjaars-
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dag is, en van de Engelse korstdag 1); nou Menheer kan 
jy het wel oyt gelove dat hier Afferkaanders is die met 
de Engelse zaam doen, en op zoo een · groot dag, net als 
of hulle Engelse is; moet ons, of almal die een klein beetje 
verstand het ons niet vererg nie, om zulke domme Eseltjes? 
hoe dat hulle, hulle ook aanstel, hulle is, en blyft, Affer
kaners. Maar nog meer, waarom doet hulle dit? is de 
Engelse altemit beter als ons, nee dat kan nie wees, maar 
hulle maakt dat die naatzie zoo laag op ons zien, maskie 
het ons nie nodig nie, na ander land te gaan om kost te 
zoek. Maar nou dat hulle zo hoog van de Engelse denk, 
maak hulle, hul zelfers slegter als de Engelse, is dat nie 
schande? 

Nee, ik erkent, dat myn vader nie en Afferkaander 
is, hy is een Deen. Ja, hy is in de stadt Parys geboor, en 
myn moeder een Afferkaanse vrouw. En ik denkt dat ik 
ruirri. zo goed en fatsoenlik is als de beste Engelsman, en 
zal voor hulle niks onderdoen. 

Ander weer, die een beetje in de school was, stel hulle 
aan als of hulle nie Rollans praat kan, is dat nie belaglik? 
Was dit nou in de Kaap dan was het toetegeve, maar 
hier onder op die boere dorp. Ik is zelvers een wat hierzo 
geboor is, maar ik was tog ook aan de Kaap; ik kan ook 
praat hoe dat het daar gaat, en van ander mense hoor 
ik ook dat een mens in de boveland amper noyt twee 
Afferkaanders zal hoor Engels praat. 0 ! als hulle dat 
doen, hulle word bespot, vergek gehou, en altemits met 
allerhande goed gegooy, en besmeert van kop tot toon. 
Dat verdien hulle ook, ik schaam my voor hulle part, 
de Engelse lag zelvers voor die na-apers uyt. Morge is 
oujaar, en ons leeraart het ons Zondag getrou gewarskout 
ons nie dronk te drink, en reuse te maak, nou ik zal zien 
of almal luyster sal, ik zal het doen. Nou ik wens jou 
veuls geluk met het nieuwjaar, - lank leef, en zalig sterf. 

Uit: Het Kaapsche Grensblad 
17 Januarie 1846. 
(Van fotostat). 

"PLATJE WYSNEUS." 

Origineele Correspondentie. 
Kraddok, 

MYN SEUR ! - Ik woon hieso by Dusvolk - nie by 
Guis nie - en Seur is tog ook en Dusman krantskryver, 
daarom het ik ver myn klein nooi gevra om een klein 
brieve na Seur te skryve, want ik hoor mos hoe dat al de 
dusvolk Seur zyn krant lees. 

1) Kersdag. 
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Denk toch, myn lieve basie, bier was een regte groote 
bakleislag - nie ender Hotnos volk nie, maar ender die 
groot Base, wat ons Hotnos moet beter leer. Een dag :Korn 
bier een klein kerel na toe, amper net zoo groot als Seur 
- want ik het Seur mos lank al op Graffernet gezien, hulle 
zeg hy is zoo een kasta Magistraat by de Grikwas - hy 
gaat by Seur Campbell zyn huis, en of hulle nou alrnal 
lekker was weet ik nie, maar de mense zeg zoo. Daar kry 
hulle roese, en baas Campbell het die kleine Magistratje 
geslaan, en die het ver horn weer geslaan, en hulle twee 
zyn ou remskoen knegts het hulle baase van makaar 
getrek. Toen loop die kleine Magistratje om by onze 
groote Magistraat te kla. En toe hy al bietje lang daar 
was, kom Seur Campbell ook om te kla; maar denk, Seur, 
toe kry hy weer rusie met baas Greaves, in de voorhuis van 
onze regte Magistraat, en hy het die arme klein landmeeter 
een opneuker gege dat hy op de naat van zyn rug leg. 
Toen kom die ou baas regte Magestraat weer uit, en hy 
geef toe weer Seur Campbell en oorvyg dat hy ook op zyn 
neus te lant kom; en naderhand geef hy hem en schop 
onder zyn - dat hy van al die trappies rol. Reg, myn 
basie, jy moet tog zyn gezig gezien het ! Die ander dag 
kom hulle alma! voor de regte Magistraat, en Seur Camp
bell het een kerel megebreng om voor horn te praat. Maar 
denk tog, toe zeg die kleine Grikwa Magistratje dat die 
ou baas advookaat die avond (foei tog) regte dronk was. 
En toe moet Seur Campbell een gouwe pond betaal. Seur, 
as dit nou Hotnos volk was, dan het hulle horn op rys
water gezit; maar waarom zit hulle dan die Guis wat 
baklei ook nie op reiswater nie. Myn Seur, jy zal we! van 
my gehoor he, van baas Kowes 1) op Grafenet; ik het in 
die Droege Rivier gewoon. Ik woon nou bier; en as basie 
die brief in jou krant zit, zal ik jou al weke die neus 
skryve; want des en regte plek hierso voor nus. 

Baas moet groetnes he van ou nooy, en ook van my, . 

SABIENA ZEEKOEYGAT. 

AANTEKENING: 
Nie net die skryfnaam Zeekoeygat nie (socs dr. J. Scholtz 

in Die Huisgenoot, 21 Nov. 1941, oak gese bet), maar oak die 
naam Baas of Seur Campbell herinner aan Kaatje Kekkelbek, 
en sterker as die uiterlikhede neg die gees en toon. Neu wil 
ek voorlopig neg nie aanneem, socs dr. Scholtz, dat Sabiena 
'n pennaam van Meurant is nie. Dit sal anders ook die eerste 
en enigste keer wees dat hy Hottentot-Afrikaans geskryf het, 
altans sever ek weet. Dit alreeds laat my twyfel. My grootste 
beswaar is gegrond op die .sty!-, toon- en spellingverskille. 
1) Baas Kowes: J . J. Meintjes, ryk handelaar op Graaff-Reinet : 

later ook lid van die Wetgewende Vergadering en sterk bekamper 
van Meurant insake die afskeidingskwessie. 
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Uit; Het Kaapsche Grensblad 
31 J anuarie 1846. 
(Van fotostat). 

Origineele Correspondentie. 
Graaffernet Janivary 1846 .. 

MENHEER, - Ik het soo banjan voor jou nou te skreyf 
dat ik regtig niet weet wat ik eers aan jou sel vertel, maar 
wag, ik begint eers van jou corant; want jy sel wel weet, 
dat ik ook nou voor datzelve geteyken het, en daarom ken 
jy nie weyer myn briefies te plaats. Jy sel ook sien dat ik 
nou al veul beter skryfe ken dan eers, een mens ken noyt 
te out worde om te leere; eers het ik niet lus gehad te 
lees, maar nou van jy jou <:orant uitgegewe het altedanig. 

De pos van Grahamstad kom nou al Maandag agter
middag, dan staat ik hal 1) lang in die voorstraat, om te 
wag, en leest dan aanstonds myn corant heelmaal uit, van 
voor tot agter, ja ik slaat nie een fakkie over; en de antler 
dag gaat ik altemits weer hal om te zien of de corant 
gekom is, warom ken jy vor mey nie al dag een corant 
stuur, ik sel jou betaal daarvoor. 

Maar foei ! wat een allemantise grote bakaleyslag is 
tog op Kradok tusschen twee Engelsen gebeur ! is dit nou 
nie een goeye voorbeeld voor de zwartvolk? een is nog 
hal een Mayestraat ! Ik verstoni my regtig daarom. Maar 
ook wat een moye briefie staat ook daarin van Graaffernet, 
banyan daarvan het ik nie ken verstaan, om dat het voor 
meyn verstant al te hoog was, en nie dat ik dit zelf zeg, 
maar ik is tog nie soo dom nie. Ja ik dink dat die skreyver 
goed bekwaam is voor leeraart, ja het was vor meyn, nes 
of ik een predikazie van Abrakel lees; want hy ken ook 
soodanig een mens de warheyt zeg. 0 myn liefe broer, als 
al de Afferkaners zo was als ik, sal alles reg kom, want 

' een ouw man, of oom J., die banyan weet, het nieyn gezeg 
dat teenswoordig alles onderstebove is, hy het meyn ook 
gezeg hoe het kom, maar ik ken het nie onthouwe:h nie. ' 

Voor een klein tydje kom ik in een nigozie winkel, nou 
daar is een paar kneggies, regte domme kindertjes, die 
altoos wil praat <lat hulle nie verstaat, en maskie het 
hulle, so hulle zeg, engels geleer, en daarom hulle wil aan
stel almal die een bietje verstant het, lag hulle uit, en hou 
hulle vergek, want hulle is niet in staat een diskoers te 
voer, nog minder een paar regels, maskie Engels, maskie 
Rollans, uit hulle selvers te skreyve, want hulle lyk maar 
naar een mensch, en is nog dommer als de domste Boesman 
of Ka;ffer, want die sel hulle niet Engels aanstel. Nou die 
:1pies seg alles wat in jou corant staat is bog, de rede is 
1 > Hal vtr al. Vergelyk d1e asplrasie voor beginklinker in beklem

toonde lettergreep in: her-h-inner; ide-h-aal, situ-h-asie. 

42 



om dat die corant een Hollanse is, en die gekke Bavyaans 
of . Meerkatjes, dikwils de waarbeyt seg, dit maak bulle 
beelmal oproerig tege jou. Maar jy moet jou daar nie 
aan steur; maskie bedank een paar, jy sel meer weer in 
de plaats krey, want ik raay tedanag de mense aan om te 
teyken. . ' · 

Ik sel nie gou moeg worde om te lees, dat ken jy 
gelove ! · Maar jong, wat een droogte bet ons bal een lang 
teyt, neb? Een· flukse regen sel ons tog van pas kom, 
nie waar? 

Maar zoe ons bet tog bierso, verlede week, Zaturdag, 
en Zondag, warm gebaat ! so als ons uit de buis kom, dan 
was bet nes of ons voor een bakowen komt. Denk tog 
neefie, Zondag is bierso, een tamaaye vark, van de slagter 
waarvoor by dikwyls 4 gouwe ponden ken gekrey bebbe, 
van de Son moorsdood gebrant, de vleys alles was somaar 
gaar nes als of bet in een groot pot, op de vuur gekook is, 
of by de vleys altemits wors van gemaak bet weet ik nie. 
Een moye grap is bierso tog, met die scbut, bet jy geboor 
daarvan? De Goverment wil mos nie de scbut afgeve, toen 
seg de Commissarse, das goed, maar de grond rontom die 
dorp boor de Musipaliteyt toe; en toen gaat bulle been en 
buur voor bulle selvers in de dorp een kraal, en nou is 
bierso nie een Goverments scbut, want de Commissarse 
bet een man gebuur om al de vee die niet in ons veld 
beboor optepak en in bulle scbut te jaag. Is ons Commis
saars nou, in die kas van sake nie veul slimmer als die 
Goverments Sectaris? want ik boor mos dat by al die 
verkeer.de dinge anvang. Maar zeg meyn tog, sel ons 
hierso ook een jut kreye? 

Ik wil om die pos verzoek, ik denk ik is mos goed 
daarvoor bekwaam, want ik bet mos de wet boek in meyn 
buis, diezelfde die Comsaarse van de Caap bet laat drukke, 
daar kan een mens alles in leer; ik geef daar een sieling 
voor. Denk tog Maandag nag, bet bulle de nigozie winkel 
van neef Kowes Meintjes oopgebreek, en banyan goed 
daaruit gesteel, ook banyan gouwen ponden, twee Engelse 
is gepak, bulle bet met een togganger mee gereye, en die 
goed bet bulle in de wagen gebaat, onder Ouberg is de 
wage gekofiskeert, en die twee Engelse is diezelfde dag 
in de tronk gekom, en ook een meyt, die de vrou is van 
een van die, nou bet sel bulle gluk wees als bulle voor 
meyn niet kom sel, ik sel bulle lekker levensteyt na 
Botnabay 2) stuur, want sulke lantloopers is niks meer aIS 
sede bedervers. Een daarvan was ook een perdedokter, 

%) Botnabay: Botany Bay. Australie het dus nog steeds die reputasle 
dat dit die plek van .,lantloopers" is, en dan word die algemene 
geroep om die Bandieteskip Neptune drie jaar later (1849) daar
heen te laat vaar, 'n begryplike els van die Kaapkolonialers. 



nou hoe wonderlyk is bet nie, een dokter sit in Kradok, 
en een hierzo, en wie weet of altemits op de ander dorpen 
almaal, ook nie zulke eerlike dokters zit, hoe is het in jou 
stadt? In de Muspalteit schut is 170 Osse gelyk in gekom. 

"PLATJE WYSNEUS." 

Uit: Het Kaapsche Grensblad 
7 Februarie 1846. 
(Van fotostat). 

Origineele Correspondentie. 
Graaff-Reinet, den 19 January, 1846. 

MYNHEER, - Indien er eenig ruimte mogte opevallen, 
vergun my dan een plaatsje in uw zoo vermakelyk 
Grensblad, deze ondervolgende te plaatsen. 

UEd. Dienaar, 
JANTJE GEDULD. 

Zamenspraak tusschen PLATJE WINDVOGEL en JANTJE 
GEDULD. 

Jantje. - Goien dag neef Platje, het jy ook de brieve 
en de krant gezien? 

Platje. - Watter brieve meen jy? 
Jantje. - De brieve wat neef Wysneus in de krant 

laat zit het de 03 December, van die Averkanders die ook 
wil Nuwjaar hou zo as de Engelsmanne. 

Platje. - Ja ik het horn gezien en gelees, dat hier o.'
Gravernet party slegte Averkanders is die hulle ook by 
de Engelsman ophou. 

Jantje. - Das waar, wat neef Wysneus zeg en de 
krant, dat hier nog nie Averkanders geloop het nie na 
Engeland om kos te zoeke nie, zo as banyank Engelmanne 
hierso gekom i~, en hulle word hier somaar groot Maneer. 

Platje. - Ik denk nou der om, om voor jou te vra, is 
jou Erf ook getakseer, myne is twe maal getakseer, een 
mal door de Sentraal Armee, toe weer deur de Musepaal 
Armee, maar die het gesweer. 

Jantje. - Neef Platje ik glo jou Erf is deur de Engels
manne getakseer, die hierso groot Maneer geworde bet. 

Platje. - Neef dat kan jy denk, des groot Maneer, het 
jy nie een keer nie een brieve rympe gelees nie van die 
negge Vis Rivier in de krant? die zeg mos "alle die uit 
Engeland wort verbannen wort groot Maneer, groot man-

44 



nen, en onse arme Rollans gesellen kan men de ribbe op 
het lyf tellen." 

Heere wil ons tog verlosse 
Van al de grote Engelse ossen, 
En schenk ons tog na onse wense, 
Onse arme Hollanse Christe mense. 

Jantje. - Dit ik van de perd op de kleine eseltje kom, 
zoe tog, hoe warm tog, zo elendig, ons het nou weer een 
nuwe Schutmeester gekrey voor de Musipal Komisse. 

Platje. - Ja neef, hy is veltkafver ook mos, om de 
mense zyn vee op te hange, maar hy kan mos nie lees 
en schryve nie. 

Jantje. - Ja neef, hy het mos tog een awend Engels 
school gegaan, ik het geoor hy kan Engels prat, hy ze y~s. 
Ik vra vor horn of hy myn os nie geseene het nie, hy ze no. 

Platje. - Maar hy moet mos vantisie hou c:iok van die 
vee wat hy ophang waar nie baas is, hoe zal hy tog dat 
over leg? 

Jantje. - Ik wens tog dat hy vantisie moet verkoop, 
ik denk ons zal te danig lag; ons lag nog al dage ver de 
markmeester zo leker, en hy kan nog nie de vantisie ver
koop reg kry nie. 

Platje. - Jy denk voor niet daarom, de Musepal zal 
horn help en by spring vantisie verkoop ver zyn part. 

Jantje. - Maar des al te groot schande, de Muspal 
komtee bet tog een dedelyk man kan gekry het, die wil 
hulle nie gehat nie, dat gaat uit guns, want kyk met de 
water viskaal bet dit ook zo gegaan. 

Platje. - Alle matjesgoed, zoe wat klag tog de mense 
tog alle daag om de water viskaal, dat by zodanig verkul 
met die water, maar ik denk zyn papa het horn gezeg by 
moet zo maak; de mense kan horn neksnie doen nie, by is 
ook een Muspal komtee, maar de Prysdent J. M. Eskweer 1) 
het horn de broek warm gemaak, hy het amper doot gewees 
in de raatzal. Zyn lieve vroutje het voor horn tog weer 
gelaaf, hy zal dat nooit weer doen nie om zo te verkul met 
die water nie. Ons Prysdent loop nou zelw.ers na die 
water omkyk. 

Jantje. - Korn neef Platje laat ons maar uitschy, ons 
is danig moeg al om te schrywe, des al donker al. Maneer 
de drukker zal voor ons kwalyk neem <lat ons voor horn 

1) J. M. Eskweer: J . M (Jakobus Meintjes) Esquire. 
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zo banyank laat druk, laat ons maar ons naam tyken, ons 
bet tog getyk~nd voor zyn nuwe krant de Blom 2) en ver 
ae blad ook, 

PLATJE WINDVOGEL, 

JANTJE GEDULD. 

Uit: Het Kaapsche Grensblad. 
13 Maart 1846. 
(Van fotostat). 

Onder hoof: Origineele Correspondentie. 
De volgende brief hebben wy van eenen correspondent 

ontvangen, met byzonder verzoek om dezelve te plaatsen, 
zonder eenige verandering of verbetering van taal. Wy 
danken hem voor de moeite die by genomen heeft om 
zyne landgenooten tot bet lezen op te wekken, en ver
trouwen dat by niet te vergeefs zal geschreven hebben. 
Wy hopen dat er niet vele voorbeelden onder onze land
genooten zullen gevonden worden van drie ossen voor een 
vat brandewyn te geven, en hetzelve binnen 14 of 15 dagen 
te ledigen. Een ding is zeker: dat er weinigen zyn die £1 
per jaar voor een nieuwsblad zou missen, - en dat wan
neer zy hetzelve gelezen hebben, zy den volgenden morgen 
niet met eene hoof dpyn zullen geplaagd zyn. 

WAARDE LANDGENOTEN ! - Moeni voor my 
kwaalk neem, dat ik voor jelli dezen brief gescreven heb; 
dat is dom, maar ik ken nie beter, en ik is tog mos ook een 
inteekenaar van het Hollandse "Grensblad." Daarom wil 
ik ook graag een dingetje daarin laat zet, want wie weet 
daar kan tog altemet van die puntjes van den brief voor 
jelle raak vat, en een klein veranderinje te maak. 

Nouw, ten eerste, wat denk julle daarvan, als julle 
die nog niet voor het "Grensblad" getyken het dat nou 
dadelyk doet; zal dat nou nie beter wees als om drie osse 
.voor 1 halfaam brandie te geef, en dat in 14 of 15 dagen 
uit te drinke en te schenke, want denk voor .het nuttige 
2) De B!om : Vgl. die advertensie van Meurant in d ie Grensblad van 

18 Des. 1845 e .v.: ,.DE ZO.NNEBLOEM, een maandelyksche Tyd
&chrift, gewyd aan het gebied der Letteroefening, Kunst en 
Smaak. De Uitgever van het Kaapsche Grensblad maakt het 
geeerd publiek bekend, dat - ingevolge den _leeslust te gemoet 
te · komen welke onder de Grens-mgezetenen is opgewekt sedert 
het oprigten van een Hollandsch Weekblad - hy mede voor
nemens is, in het begin van het aanstaande jaar, een Maand
werkje , onder bovengemelde benaming. aan zyn Kantoor uit
tegeven." 

Behalwe die vermelding In die brief, is daar geen aanduidinf 
dat die plan ooit uitgevoer is. 
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kourant moet ons maar 'beetJe meer als een pond betalen, 
en dan het wy horn voor een heele jaar. Nou daag ik uit, 
wie zal zeg dat zoo banja brandie drink beter is als om 
voor die nuttige krant te tyken, en ·daar een behoorlyk~ 
gebruik van te maak. Ik weet zeker, alle verstandig/ 
mense nie, vooral de ouwe maneer J. Nel en de slimme 
nigge wat in de krant schryf ook nie, en ik zeker ook uie. 
Want wat ontstaat door de drank? alle snoodse en weer
wilse zonden, - alle verveelende praatjes en achter
klappery. Ik het banja keer gezien, byna heel · dag zit 
mense by die brandie; dan praat hulle niksnie van als van 
een ouwe pert die de Kaffers altemet al in hulle bezit 
gehad beef, - of van een ouwe vooros, of van een ouwe 
agteros. J a, julle ken my gloof, tussen die stryery en 
w indmakery kry meer as een op zyn oog en neus. Reg, 
julle ken voor my gloof, ik zit altemet zoo prendeleus 
daarby of ik geen woord heb, en ik is tog een mens die ook 
een woordje ken gooi. Nou dan, gaat hulle uit makaar, en 
dan harder jagen as die ouwe perde kan; en dan val de 
perde, of hulle, - en wat dan, - meer als een zyn nek of 
arm is daardoor gebreek. En kyk, als zulke mens nou voor 
die krant tyken, dan het hulle altoos iets nuttig om over te 
spreek; want daar staat zulke koddige en nuttige briefjes 
en dingetjes in, dat een mens altoos iets te leeren ·en te 
vertellen heeft. Want dat het gouvernement zoo banjaan 
zware dinges op ons pak, dat is om ons beetje slim te 
maak; want kyk, zoo gou als die mense wat een beetje 
slim is memories aan die hooikerrels stuur, dan ziet hulle 
mos beetje banjan af van hulle oplagen en dinges. En 
nog een ding, - julle praat zoo banjan dat de Engelse van 
Grahamstad julle zoo fop; ik wens dat hulle dat nog meer 
doet, dan zal julle slim wort, en luister na die lieve slimme 
nigge wat in de krant voor ons onderrigt. Ja, als die 
meisje en oom Mias hulp heeft, hulle zou banjan aan ons 
land kan doen. Maar is dat voor julle tog ook zoo een 
mooye rympe, wat de nooye in de krant laat druk heef. 
Laat ons inzien en tot besluit kom, om niet meer te zeggen · 
- "Ach ! ik ben tog al oud, ik zal die tydje dat ik nog te 
leven heb klaar kom!" Is dat een mooi gezegde voor een 
huisvader? Hebben wy niet nablyvenden, die na ons zeg
gen zal - "Het was beter dat onze vajers ons heef goed 
laat leer, en met nuttige en zedige lessen en voorbeelden 
heb voorgegaan, als veel te laten erven, en daarby onge
leerd, of slegt geleerd, de goede uitgesloten." 
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Kyk hoe slim is de Engelse mense, en waarom kan ons 
ook niet zoo wees. Tyken, wat ik julle raai, tyken! en 
julle zal zien dat julle niet teleur door de karant zal 
gestel worde. 

Ik ben een bewooner hierzo in de Ranten van 

de Oost Riet Rivier, 

POUWEL GROOTSCHOEN. 

AANTEKENING: 
V gl. die skrywer hiervan met sy genant in die stuk van 

10 Julie 1845. 

Uit: Het Kaapsche Grensblad 
4 Julie 1846. 
(Van fotostat). 

Onder hoof Origineele Correspondentie. 
Swavel Fontein, Bruintjes Hoogte, 

20 J uny maand. 

GOED VRIEND MURANG! - Wenschende UE. en 
vamilje alle gesondheid van lyf en siel als ik myn ook 
wensch so doet ik u weten dat dit braaf koud is en geen 
regen; en ook de negosante op Somerset ons by die core 
heef; die koffe seg myn ouwe vrouw, want zy was laats 
op Somerset, is 1 Ryksdaalder voor die pond, en alles is 
even duur. Voey tog, waarom maak hulle die door ons ryk 
geworden is, dan so? Is dit nu mooy, alle ons buiten 
mensen is op commando. Ik en neef Piet, byde oude 
menche, is alleen tuis met onse oude "oortmans," en al 
die winkeliers is tuis op Somerset; maar sul seg sulle 
capiteins is; begryp tog, en ook al die vlukse kerels is 
tuis; en myn buurman neef Stephanus seg hy wil ook niet 
ry of sulle moet ook gaan; want wat maak sulle daar, net 
maar ons goed daar aan te smeeren, - wy noem hulle 
negotie kapteins. Meester Murang, siet tog na ons, want 
wy kan niet meer; wy is verpligt om valsche coffe uit die 
schaap kraal te halen, en verbeel ons dit regte koffe is, -
voey, hoe zal dit met ons gaan. 

U Vriend, 

JAN VELBROEK DE OUDE. 

AANTEKENING: 
Murang: benaderde uitspraak (op sy Frans) van Meurant. 
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Uit: Het Kaapsche Grensblad 
22 Augustus 1846. 

Onder hoof: Origineele Correspondentie. 
Somerset, Ude Augustus. 

MYNHEER !-Onse menschen is al weer uit geweest op 
patrolje en gister terug gekomen. Zulle was tot na Aries 
Berg, en daarvandaan dus kant Grahams Stad tot na Slag 
Kaamer in Zuurberg, maar niets bysonder gedaan of gesien. 
Het is ·tog swaar ieder maal die dorps menschen uit te 
neemen, want die wat gaat is meest arm en ambagts men
schen; en paarden is schaars te krygen, en ook so sleg <lat 
zulle byna niet kan loopen. Maar die menschen wordt 
daarcim gedwongen om te gaan; onse Civile Commissaris 
en Veld Cornet is volstrek niet over te klagen, alwaar 
huime iets kan doen tot plesier van die ingezetenen die 
uitgaat dienst te doen wordt gedaan, en alwas die heele 
gedoente van begin af onder die ambtenaars gesit dan was 
alles regt; maar die woude Captein wesen, en die Lieute
nant, en encetra ook Captein, en met alle hulle encetaras 
heef zulle mooy op die lappe gekomen-net so als en party 
gekken-die een maakte memories aan die Governeur over 
zyn Capteinschap, die ander over zyn prys van zyn vleesch, 
die antler over die licentie van brandewyn verkoopen, die 
antler over wat voor monteering of die Somersets Regi
ment moet dragen; en na dat sommige hunne monteering 
klaar hat, roode broeken geele baatjes met groene opslag, 
en een blikke emmer op die kop-om die Dragoonders na 
te doen (begryp tog) wordt alles tot niet. Tog swaar, na 
al de omsta,ndigheid en onrustigheidr Daar was twee Cap
tein hier geweest; die een leer zyn companie laaden kruit 
onder en kogel boven, maar die antler kogel onder en kruit 
boven, en daar was byna en dispuut wie of regt had. 

Men segt dat terwyl dat die Civile Commissaris alle 
die gemelde Capteins soldaaden gecommandeerd heef, dat 
die Capteins heel besig is, om een antler Regiment op te 
rigten. Hier is groote troppen bavyannen in die berg, en 
so als men segt heeft al 23 hunne geinrolleerd by die Cap
teins dienst te doen; en Dr. Cooper sal over en paar dagen 
begin hunne staarten en ooren aftesnyden, en verder in 
order te maken. Men segt dat die Veld Cornet over dese 
geen magt sal hebben; maar sommige segt weder voor 
lyders en dryvers. Ik zal UE. verder schryven over een 
tydje. 
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SAMUEL VELBROEK, 

Samuels zoon. 



· Uit: Sam Sly's African Journal 
20 Augustus 1846. 
(Van fotostat). 

THE SLY CORNER. 
KAATJE KEKKELBEK; 

OT 
LIFE AMONG THE HOTTENTOTS . 

. AS SUNG WITH UNBOUNDED APPLAUSE AT THE 
GRAHAM'S TOWN AMATEUR THEATRE. 

TUNE:-"Calder Fair;" or, "How cruel was the Captain." 

[Kaatje Kekkelbek enters, playing a Jews' harp.] 
My name is Kaatje Kekkelbek, 

I come from Katrivier, 
Daar is van water geen gebrek, 

But scarce of wine and beer. 
Myn A B C at Ph'lipes school 

I learnt a kleine beetje, 
But left it just as great a fool 

As gekke Tante Meitje. 
SPOKEN. - Regt dat 's amper waar wat ouw Moses in de 
Kaap zegt van Dr. Ph'lipes zyn school. Hy zegt: "Das ist 
alles flausen en homboggery," 

Met myn Tol de rol, enz. 
But a b, ab, and i n, ine, 

I dagt met uncle Plaatje, 
Aint half so good as brandewyn, 

And vette karbonatje. 
So off we set, een heele boel, 

Stole a fat cow and sack'd it, 
Then to an Engels setlaars fool 

We had ourselves contracted. 
SPOKEN. - Ja, jong! jy kan myn g'loo', dat ons bet die 
Setlaars gehad; en hy denk altoos dat bet antler volk is 
wat zyn goed steel; zoo een Jan Bull is een domme moer
hond, een kleine kind kan horn vern ... k ! 

Met myn Toi de rol, enz. 
We next took to the Kowie Bush, 

Found sheep dat was not lost, aye, 
But a schelm boer bet ons 'gevang, 

And brought us voor McCrosty. 
Daar was Saartje Zeekoegat, en ik, 

En ouw Dirk Donderwetter, 
Klaas Klauterberg, en Diederick Dick, 

All sent to the tronk together. 
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SPOKEN. - Re gt! so een Boer is een moer slimme ding! 
Hy was errst net so stom als de Setlaars en Christenmens, 
maar Hot' nots en Ka ff ers het hom slim gemaakt ! Ja, ras
nawel, ons het die dag so lekker sit kramnaatjes eet, dat 
de vet so langs de bek afloop; maar hier kom de Boer by 
ons uit met zyn overgehaalde haan en sleep ons heele spul 
na de tronk. Maar nou trek hy weg over Grootrivier, die 
moervreter zeg dat hy niet meer kan klaar kom met de 
Engelse Gorment ! 

Met myn Tol de rol, enz. 
Drie months we daar got banjan kos 

For stealing os en hammel, 
For which when I again got los, 

I thank'd for Capt Campbell. 
The Judge come round, - his sentence such 

As he thought just en even, 
"Six month hard work," which means in Dutch, 

"Zes maanden lekker leven !-" 
SPOKEN. - So een Jud, hy verbeel horn dat by slim en 
geleerd ·is, als hy daar zit met zyn witte kop, wat net so 
lyken als die ding waar de Engelse die vloer mee schoon 
maak, en zyn mantel en bef net als een predikant; -
maar ons Hotnots, will jy g'loo' is banjan slimmer, - ons 
weet wel wanneer ouw Kekwis rond kom - dan steel 
ons de meeste, want zyn straf is altoos "Six months hard 
labor!" maar die kwaai ouw, met die rooi bakkies, wat 
hulle zeg Menzie, die is beetje straf - hy geef ons twee 
jaren in de bandiet, en laat ons klop so als in ouw Bres
laar zyn tyd. De lange speetses van Seur Jan Wyl, daar 
geef ons niks om! Maar ou' Kekwis het hulle afgezet, 
om laat hy te goed was voor ons, en Muisgraaf in zyn 
plaats gesteld. Daar is ook een Montakee de Sectaris, die 
net zoo goed als Gov'neur in de Kaapstad tegenswordig. 
Nieman kan de kerl vern .. k. Hy laat al de Hot'nots work 
op de Hard way which is a very hard way of dealing met 
de poor Hot'nots. 

Met myn Tol de rol, enz. 

De Tronk, it is een lekker plek 
Of 'twas not juist so dry, 

But soon as I got out again 
At (Todd's) I wet mine eye, 

At Vice's house, in Market-square, 
I drown'd my melancholies; 

And at Barrack hill found soldiers there 
Who treated me with jollies. 

SPOKEN. - Rasnavel, jong! jy kan myn g'loo', dat die ouw 
dikke kerel zyn brandewyn lekker is! maskie ouw Pratt 

51 



zyn ook. Maar ons neem altoos sluk by ouw Todd als ons 
uit die tronk kom, dan smaak hy reg lekker ! 

Met myn Tol de rol, enz. 

Next morn dy put me in blackhole, 
For one Rixdollar stealing, 

And knocking down a vrouw dat had 
Met myn sweat heart some dealing, 

But I'll go to the Gov'nor self, 
And tell him in plain lingo, 

I've as much right to steal and fight 
As Kaffir has or F,ingoe. 

SPOKEN. - Da ts onregt, het is de grootste onregt in de 
wereld ! de teef het myn man afgeronseld, en hulle het 
myn in de blackhole ingesteek ! Ik moet gelyk krygen; 
de Engels Gorment moet myn gelyk geef, ander zal ik 
toon wat Kaatje Kekkelbek kan doen ! 

Met myn Tol de rol, enz. 
Oom Andrie Stoffels in England told, 

(Fine compliment he paid us,) 
Dat Engels dame was juist de same 

As ons sweet Hot'not ladies. 
When drest up in my voersits pak, 

What hearts will then be undone, 
Should I but show my face or back 

(Kaatje here turns round) 
Among the beaux of London. 

SPOKEN. - Regt, jong! I wish toch dat de mis-den-vaar
heid Syety would send me to England to speak the trut 
net so as oom Andries 1) en Jan Zatzoe done in Extra 
Hole, waar al de Engels kom met ope bek om alles in te 
sluk wat ons Hotnots vertel. I not want Dr. Flipse to 
praat soetjes in myn oor wat I moet say, so hy done met 
Jan Zatzoe, and ouw Riet met oom Andries. Kaatje Kek
kelbek het zelfs een tong in haar smoel en is op haar 
bek niet gevalle. Ik zal vertel hoe dat de Boere en de 
Setlaars ons hier ver ... k en verdruk, en dat hulle een 
Temper Syety hier wil oprigt om ons niet meer brande
wyn te laat drink, dan zal ik plenty va'rlands t'wak en 
dacha kryge om te stop, en brandewyn en halfkroons; 
want als een mens wil ryk word in England, jy moet 
maar banjan kwaad spreek van de Duits volk; maar hulle 
zal voor myn niet laat gaan, hulle is bang voor Kaatje 
Kekkelbek ! Maar myn right wil ik hebbe ! Ik gaat 
verd. . . . na de Gov'neur ! ! - [Exit Kaatje.] 

KLIP SPRINGER. 
1) Andries Stoffels, Esq. 
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AANTEKENINGE: 
Die teks is verskeie kere oorgedruk; die oudste tans

bekende teks kom voor in Sam Sly's African Journal (20 Aug. 
1846), bier weergegee. Dr. Scholtz (o.a. Die Huisgenoot, 21 
Nov. 1941) noem nag: Graaff-Reinet Advertiser (6 Des. 1864), 
waar dit beet ,,From the pen of the late Mr. A. G. Bain" 
en waar vermeld word dat dit oorspronkelik in The South 
African Magazine verskyn bet - blykbaar 'n vergissing, ook 
volgens dr. Scholtz. Dr. Bosman (Drama en Toneel in Suid
Afrika, dl. I, bls. 541-543) druk die teks oar soos gepubliseer 
deur P. W. Laidler: Annais of the Cape Stage (Edinburgh, 
1926), blss. 41-44, wat egter die laaste versie weglaat. Kyk 
oak Umpa, Oktober 1925, waar 'n teks verskyn deur prof. Le 
Roux verstrek en wat belangrike afwykings bevat, o.a. 'n 
hele ekstra versie. 

Ek vind in The History of· the Battles and Adventures of 
the British,, the Boers, and the Zulus, & c. in Southern Africa 
from the time of Pharaoh Necho, to 1880, with copious chrono
logy, by D. C. J. Moodie (Cape Town 1888), deel II, blss. 
554-557 'n teks wat dieselfde is as die een by Laidler. Ook 
bier is die laaste versie weggelaat (om chauvinistiese redes 
of ter wille van kiesheid?) 

Die voorbeelde van ,,Sduth African Rhyme" hierin word 
as volg ingelei: ,,For a philological reason, and in . order to 
fix the character of a people, I give the original "Kaatje 
Kekkelbek", which I have had a deal of trouble in running 
down. Mr. Bain and Mr. G.eorge Rex composed it long ago 
-about 1834." 

Dit lyk my taamlik goed aanneemlik, dat Laidler · sy 
teks, en sy feite oor die datum en skrywers van dieselfde 
bron as Moodie gekry het. Dit is inderdaad jammer dat by 
sy bronne nie vermeld nie, 'n versuim wat ons oak by Moodie 
betreur. Die jammerste is ek dat ans die oorspronklike van 
die Umpa-teks nie meer besit nie. 

Dr. P. de V. Pienaar berig my in 'n privaat-skrywe na 
aanleiding van my navraag oar die teks o.m. ,,Ons meen dat 
die oorspronklike wat tussen Dr. Philip se papiere was in 
1931 verbrand bet. Vir saver ek my kan herinner was dit in 
gewone handskrif." 

Die verlies is in _tweerlei opsig jammer. 
(1) Dit kom my voor asof daar aantekeninge by was 

oor die datum van ontstaan, die skrywer(s), en oar die ont
vangs. Prof. J. J . le Roux se in sy bespreking van die lied 
a.a. ,,Die _gedig Kaatje Kekkelbek is in 1835 - na vermeld 
word .... met uitbundige applous begroet .... " (Umpa, Okt. 
1925, bis. 26). 

Nau het ans oor die datum van ontstaan twee opvattings: 
Laidler stel dit in 1834, so-oak Moodie, en waarskynlik die 
Umpa-teks se oorspronklike, wat blykbaar direk vermeld dat 
dit in 1835 opgevoer was. Waar kom hulle alma! daaraan? 
Tog seker van eerstehandse getuienis, soos bv. Moodie ans 
wil laat vermoed. Of steun Laidler net op Moodie? Wat van 
die Umpa-teks dan? 

Dr. F. C. L. Bosman (t.a.p. bls. 541) wantrou die datum · 
1834 en maak 1844 aanneemlik. Ek kon tot my spyt dr. Bos
man se gronde nie kontrolleer of presiseer nie, maar is op 
die oomb:ik ongenee om horn te volg met soveel getuienisse 
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teen horn van persone wat beter in staat was om betroubare 
inligting in te win. Tentatief beskou ek 1834 as 'n juister 
datum. 

(2) Dit het weinig sin om 'n reeks vrae te stel wat onbe
antwoord moet bly, bv. is die aantekeninge by die oerteks 
van Umpa deur dr. Philip self? - dit was in handskrif, na 
dr. Pienaar meen, en die spelling van Bresselaar as Brefselaar 
en dresst as drefst, waar qie f verkeerdelik staan omdat die 
oorskrywer nie voldoende op hoogte van die outydse skryf
wyse van die dubbel-s, was nie, skyn dr. Pienaar se mede
deling sydelings te bevestig. Maar ons kan ons vermoedens 
nie altyd onderdruk nie. As ek nou Moodie se woorde letterlik 
opneem: ,,I give the original ,,Kaatje Kekkelbek", which I 
had a great deal of trouble in running down" (my skuinsdruk) 
en ek vergelyk dit met die teks in Sam Sly's Journal 1846, 
dan lyk dit asof die allerpopulere monoloog gedurig toe
voegings bygekry het met verloop van tyd. As dit in 1834 
geskryf is, dan het dit in 1846 klein wysigings ondergaan. 

Vergelyk ek die teks in Sam Sly's Journal met die afdruk 
in Umpa, is daar verdere ,,Zersingungen", en die Umpa-teks 
berus vermoedelik op 'n afskrif van later datum. 

Ek noem hieronder die afwykings en dui die tekste as 
volg aan: M soos by Moodie, B soos by Bosman en U soos 
in Umpa. Alle vergc~ykings is t.o.v. die teks in Sam Sly's 
Journal (1846). 

U. - by aanhef: Enter Kaatjie (sic) Kekkelbek with a 
swinging air and playing a Jews (sic) harp. 

Eerste Vers: 
r. 1. U. Kaatjie. 
r. 2. M, B. Kat Rivier, U. Kat Revier. 
r. 3. M. Daar s, B. Daar's, U. Daar is. 
r. 4. U. bier. 
r. 5. M. Mijn A.B.C.; B. My ABC; U. Myn a, b, c, at 

Phlipis. 
r. 6. B. learned. 
r. 8. U. tante Mietje .... 
Dan. bevat U nag die volgende byvoegsels: 
Spoken: 11/Iaar wil jy g'.oo' 'ts am per waar wat ou Moses 

in de Kaap ze&t van Dr. Flippy syn school, hy zeg ,,Das ist 
alles lauten flausen en hombogery." Met myn tot Jan &a. 
By M. Regt, .... the Kaap zegt ,,Dat is alles flausen and hom
boggery." Met mij Tol de Rol, &c. By B. ,,Reght,. . . . Mozes 
in the Kaap zegt, ,Dat is .... and. . . . Met mij tol de rol, etc." 
Tweede Vers: 

r. 1. M. A.B.C. and I. N,in; B. ABC and IN in; U. a, b 
ab an i, n. 

r. 2. M. Ik; B. Ik. 
r. 3. M. Ain't .... Brandywijn; B. Ain't .... Brandywijn; 

U. Ain't. 
r. 4. M. Karbonatje; B. Karbonatje; U. Karbonaatje. 
r. 5. U. of; heeleboel. 
r. 6. M. cow,; sacked; B. ibidem M; 
r. 7. M. settlers; B. settler's. 
Nou bevat U die volgende gesproke en gesonge stukke 

wat nerens elders voorkom nie. 
Spoken: De en gels is een goe zort mens maar hul laat 

hulle te danig verneuk van de Hotnots. Met myn zal, etc. 
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His va'rlands sheep was plenty fat 
His Brandewyn was sterk oak 
Maar ons hombogged him out of botl} 
For very little work ook. 
And what he would not geef, ons tok 
For Hottentot is fry man. 
We stole his fattest ox and eek 
We drank his vatjes dry m<:n. 

Dan volg gesproke gedee'.te in ans teks. M. jong, jij kan 
mijn .... de settlars . ... En hij. . . . zijn ... . Zoo .... vernuik. 
Met mijn Tel de rel." B. soos M, behalwe: mij gloo; en .. . . 
etc." U . my g'loo laat ons het de setlaar. . . . altoos laat ... . 
syn. . . . So. . . . klyne. . . . verneuk. Met myn zal &a. 
Derde Vers: 

r. 1. U. de Kowie bush. 
r. 2. M. that; B. that; U. that .... lost aye. 
r. 3. M. Boer; B. Boer; U. gevang (sender k omma). 
r. 4. B. M'Crosty. U. - ans . . . . M 'Crosty. 
r. 5. M. Zaatje; B. Zaatje. 
r. 6. U. OU. 
r. 7. M. Diedrick; B. Klas, Diedrick; U. Diederik Dik. 
r. 8. lVI. Trank; B. Trank, U. de. 
Spoken: M. . . . zoo. . . . Hij. . . . eerst . . . . sett!ars, en 

christemense,. . . . rasnavel ! Ons. . . . de. . . . zoo. . . . Kram
natjes . . . . zoo lans. . . . aafloop. Hier. . . . bij. . . . uit ! . . .. 
zijn. . . . Trank. . . . hij. . . . oor Groot Rivier, . . . . - hij 
zegt .... hij .... Met zijn tol, &c." B soos M. behalwe .. .. die 
Trank.... die Engelse G.... U. moers slimme slimme 
sing .... eers . . .. Christe mens. Maar (res nie kursief.) Ys 
rasnovel, . . . . ka:i;naatjes. . . . eet laat d ie . . . . Maar. . . . beer 
.... syn oorgehaalde .. . . sleypt . ... hele .. .. groat Revier .. .. 
moernieter zegt laat. . . . Klaar. . . . Enge:s. . . . Met myn zal, 
&a., &a. 

Vierde Vcrs: 
r. 1. U. - month .... byaankos. 
r. 2. M. ons een hamel; B. soos M., U. hamel. 
r. 3. M. which,; B. For which again when I got los; 

U. For when, when I. ... 
r. 4. M. thanked .... Capt. B. soos M.; U. Capt. 
r. 5. M. judge came, B. soos M.; U. judge came . . .. en 

sander slotwoord such. 
r. 6. M. and; B. and; U. we .... and. 
r. 7. M. en B. months; U. months'. 
r. 8. U. Ses; en sin nie kursief nie. 

Spoken: M. Jud! Hij. . . . hem. . . . hij. . . . geleert .... 
hij .... zijn .... zoo lijken .. .. de ding .. . , de vloor . ... zijn 
.... bej .... maar, .... wil jij gloo? Kekevis .... zijn .... 
labour." Maar de kwaaye .... de raoye .... Hij gee . ... yaar 
en. . . . zoo. . . . Breslar zijn tijd. Die. . . . spitzies. . . . ouw 
Kekevis .. ... dat hij. . . . Musgraaf. . . . zijn die Secretaris .... 
gouverneur. . . . Kaapstadt is tegenwoordig. Niemand kan de 
kerel fop. Hij .... Hotnots werk .... hard . . .. poer Hotnots. 
Met hulle "Tol de rol, &c." B. socs M. behalwe: predicant .... 
zij straf. . . . bietje straf. . . . jaar. . . . nix . . . . omdat. . . . as 
goveneur in die Kaapstad. U . ... jud' .... verbeelt .... la at hy 
.... geleert .. . . sit. . . . syn . ... kap .... de ding .... de vloer 
me. . . . syn mantel (sander: · en bef). Maar onse Hot'nots, 
wil gy g'loo is byaan. . . . ou. . . . rand horn. . . . syn ... . 
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months'. . . . de (kwaai). . . . de (rooi). . . . seg. . . . jaar . . .. 
Brefselaar syn .... Maar (de) . ... speet ses van Sem .... niets 
om [Die res ontbreek hier]. met myn zal. .. . 
Vyfde Vers: 

r. 1. M. Die Trank is; B. 1:,oos M. 
r. 2. M. en B. joost; U. t'was. 
r. 4. M. en B. Todd's; my; U. Todds; myn. 
r. 5. B. Market Square; U. Nice's; Market Square. 
r. 6. M. drown; B. soos M., U. drowned; melancholys. 
r. 7. M. Hill; solders; B. Hill; U. Hill. 
r . 8. U. To treat me well at Sally's. 
Spoken: M. Jij. . . . mij gloo. . . . de ouwe. . . . zijn bran

dewijn . . .. zijn ... . maar .... bij .. . . de Trank kom. Dan .... 
hij .... Met zijn "Tol de rol, &c." B. soos M. behalwe: die 
Trank .... etc'." U ..... jong: gy .... my g'loo laat de .... 
iyn . ... Maski. . .. syn ... ., maar ... . de eerste sluk .... Tod 
.... de Tronk. . . . smak. . . . Met myn zal. . . . · 
Sesde Vers: 

r. 1. M. they. . . . Blackhole; B. they . . . . black hole; 
U. Blackhole. 

r. 2. M. rix-dollar; B. rix dollar. 
r. 3. M. en B. that. 
r. 4. M. mijn sweetheart; B. mijn; U. sweetheart. 
r. 5. M. en B. Governor's S'elf; U. de. 
r. 6. M. Kafir has, Fingo; B. Kaffer has, Fingo; U. 

Kaffer. . . . Fingo. 
Spoken: M .. . .. onregt. Het .. .. wereld. De .... mijn ... . 

mij.. .. the Blackhole . ... gelijk krij. De Engelse.... mij 
gelijk .... anders .... ek .... kan doen. Met haar "Tol de rol, 
&c." B. soos M. behalwe: mij (man); etc'." U ..... De (teef) 
.... (afgeronseld)? Een ... . my . ... Blackhole .. . . Engelse . . . . 
my .... anders . . .. kan (doen). Met myn zal, etc ... . . 
Sewende Vers: 

Dit kom nie voor by Moodie, (Laidler) en Bosman nie, 
hoewel die vorm toon dat die oerteks 'n versie bier moes 
gehad bet; want nerens elders volg twee gesproke stukke op 
mekaar nie (soos J:?y Moodie-hulle); bowendien hou die 
gesproke gedeelte verband met die gesonge stuk, maar by 
Moodie-hu'.le hang die laaste gesproke stuk los in die lug; 
m.a.w .. dit moet saam met die ontbrekende vers gelees word 
om volledig begryp te word. Waarom het Moodie en Laidler 
(- wat Bosman tot bron geneem bet) die onaangename strofe 
weggelaat? Is dit nie aan Moodie gegee nie - of bet by dit 
opsetlik agterwee gehou om chauvinistiese redes? 

r. 1. U. Ands. 
r. 2. U. - nie tussen hakies geplaas nie. 
r . 3. U. Dames. 
r. 4. U. - niks kursief gedruk nie. 
r. 5. U. - drefst .... mijn voersitspak. 
r. 7. SOOS by r. 2. 
r. 8. Beaux. 
Spoken: M .. . . . Zoo Andries (Andries Stoffels, Esq.) . . .. 

Zatzoedone . ... Extra Hole (nie kursief, G.S.N.) .... Philipse 
.... mijn.... ik moet zeg,.... zoo hij done.... en .... 
self. . . . hoe (de Boere) .... Settlaars .. .. vernuik .... brande-
wijn .... krijge .... brandewijn en half kroons . ... rijk ... . 
jij . . . . Duits-volk . . . . mij . . . . mijn regt. . . . verdomd ... ; 
B. soos M. behalwe: d e (trut); Zatzoedoene . ... (hij) doen 
. . . . gefalle. . . . boere. . . . krije. . . . r edt .... 
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Algemeen: 
Dr. Ph'lipes: vir dr. Philip, die bekende negrofilistiese 

sendeling. Kyk Boniface oor Kok, 1830. . 
Ouw Moses: ook by Boniface, waarskynlik 'n Duitse 

Jood (vgl. lauten/r Flausen) en 'n bekende Kaapstadse figuur. 
Setlaars fool: die Engelse inkomelinge van 1820 het as 

boere 'n swak naam gehad, waarskynlik om hulle onbekend
heid met die nuwe laridsomstandighede waardeur hulle dom 
dinge aangevang bet. 

Boer, Setlaar en Christenmens word as drie groepe onder
skei; Boer is blykbaar 'n ingewyde Christenmens, d.i. 'n 
Europeaan. 

Trek over Grootrivier, d.i. Oranjerivier: die woord nou 
skyn bewyskragtig te wees vii; 1834 en nie vir 1844 nie -
toe Natal, ens. reeds weer van die Voortrekkers afgeneem was. 

Witte lcop : pruik. 
Kekwis: Kekewich. 
Menzie: Menzies. 
Speetses : speeches. 
Seur Jan Wyl: Sir John Wylde. 
Muisgraaf: Musgrave. 
Montakee: Montagu. 
Todd en Pratt: waarskynlik kroegbase. 
Blackhole: toespeling op die geval van die Blackhole in 

Indie - hier vir tronkarres. 
Mis-den-vaarheid Syety: Missionary Society; verstaan 

vaarheid as waarheid (Engelse uitspraak van v) . 
trut vir truth: hier vir ingewyde blankes gelykbetekenend 

met leuens. 
Andries Stoffels en Jan Zatzoe: Hotnots deur Dr. Philip 

en Read (hier Riet) na Londen geneem as getuienis in hulle 
stryd teen die regering en base insake die behandeling van 
die Hotnots en Kaffers. 

Extra Hole: Exeter Hall. 
Temper Syety: Temperance Society. Lees Boniface se 

hekeldrama De Nieuwe Ridderorde (1832). 
Rasnavel, modale en kragwoord, ook by Boniface; van 

Frans raisonnable. 
Byaan in die Umpateks is 'n interessante wisselvorm. Oor 

die gebruik en verskyning van sommige woorde hierin kyk 
die artikels van J. du P. Scholtz in Tydskrif vir Wetenskap 
en Kuns, Jg. XIV, afl. 1 en 4. 

Uit: Het Kaapsche Grensblad 
10 Nov. 1849. 

ZAMENSPRAAK 
Tusschen Piet en Jan, twee Sneeuwbergsche 

Boeren, en Jan's Vrouw. 

October 1849. 
Piet.-Goen dag neef Jan! hoe vaart jy nog? 
Jan. Zoo .... maar waar komt dit van daan? dit is 

wonder! dit moet ik aan de balk schryven ! . . . . Korn 
in! . .. ~ zit! .... vrouw, bier is neef Piet! 
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Piet. Dag Nigje, hoe gaat het nog met je gezondheid? 
Vrouw. Wel, dankje .... hoe vaart thuis nog? 
P iet. Zoo, niet al te bestig ! van dat vervloekte speul 

aan den gang is, is myn vrouw helenmal desperaat ! 

Jan. Hoar ik hen bly!-Vrouw, schenk dan een kopje 
thee voor neef Piet. . . . wat voor speul meen jy? 

Piet. Die speul met de bandieten, die Kraay, de 
Engelse Minister, waaronder ons allemal staan, hier na 
toe gestuurd heeft om ons te vermoorden en te bestelen ! 
-Dan schelt zy op Kraay, dan op di zatanskinders, en 
dan weer op de Gouverneur; en wat de mooiste is, ik 
onschuldige lam moct dat vergelden; want ik kan byna 
myn werk niet meer doen ; de geheele dag moet ik maar 
met myn roer klaa::: zitten, om, zoo zy zegt, haar te 
beschermen, want dat wy niet kunnen weten of die schel
men reeds geland zyn; en of zy nu al reeds niet op de 
roof uit zyn; en heeft zwager Toontje niet voormiddag 
by my gekomen, en beloof zoo lang in myne plaats met 
de geweer te zitten, zou ik vervast nog niet naar jou 
gekomen zyn. Nog meer, zy wilt hebben dat ik nou al 
myne plaats en al myn vee moet verkoopen en op het 
dorp gaan wonen; daar zal zy, zoo zy zegt, niet zoo veel 
gevaar loopen, hierzo woon de mensen al te ver van 
malkaar, de een kan de antler niet helpen, als daar nood is. 

Jan. Wilt je gelooven!-je vrouw beef niet heelmal 
ongelyk; en wilt jy zoo maken? 

Piet. Ach, neef Jari ! hoe kan een mensch die van zyn 
geboorte af een hoer is, en gewend is met vee om te gaan, 
met het Dorps leven klaar komen, he? 

Vrouw. Neef Piet ! als die Kraay zyn roofvogels ender 
ons moet los gelaten worden,-ik beef als ik daarom denke, 
hoe het met ons gaan zal, zyn daar niet reeds genoeg 
schurken in ons land?-Ik zweer!-ja ik raai geen onbe
kende Engelsman aan, van nou af zoo maar zoo bier te 
komen, vooral als myn man niet thuis is, ik slaat hem 
knoken en ribben stukkend ! en als hy een beetje par
mantig is, zal ik hem zonder compelmenten zoo maar zoo 
laten ooptrekken, en dat door myne Kaffermeiden, en zal 
hem ook geven, dat hy voor al zyn leven genoeg heeft ! 

Piet. Regt zoo, regt zoo! By my kwam ook verlede 
week in de avond twee onbekende Engelse, te perd, die 
wouwen wy, myn vrouw en ik, ook geen voer, kost, of 
logies geven; en de een was nog al amper dood van honger, 
--ik was jammer voor hem; maar kan niet helpen, de goeije 
moet het nou met de kwaaye vergelden, zoo heeft ans 
gouvernernent gehandeld. 
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(En nou nog die slotparagrawe:) 
Jan. Altegoede Kerel,-maar jy moet hem niet kwaad 

maken ! Zoo als jy van oom B. begint, dan wordt by zoo 
maar opsternaat, en by begint dan dingen aan te halen 
daar jy jou over moet verstommen ! Zoe! ik hou tog al 
te venl van hem! 

Piet. Maar dan heeft by mos geliegd? foei! 
Jan. Neen, dat zeg ik niet; altemit beeft by de krant 

gelezen, maar niet reg verstaan; daar was een beetje ver
deeldbeid onder de lede van de Ant Bandiet Genootschap, 
maar zy beginnen nou al Wf''=r by te draayen; dat was 
ook maar een stuk of wat, die nets belde in vredestyd 
veel kunnen praten, voor dat bet gevaar daar was, en 
toen het gekomen is, in bun broek gelmepen was. Neen 
de mensen boven houden nog styf, uitgenomen een stuk 
of wat nietsnutse, die het verdiende loon van bunne god
deloosbeid zullen ontvangen, ja ! die wat voor de bandieten 
kost geven. 

Piet. Arie, het wordt laat!-myn perd als blief!
Wanneer komt neef Jan nou naar myn? 

Jan. Vrydag, denk ik. 
Piet. No, goede dag neef Jan.-Dag Niggie,-dag 

kinders. 
Jan. Goede dag, neef Piet, compliment ook tbuis! 

AANTEKENINGE: 
Kraay. Grey. 
Ek het net die begin en slot van hierdie lang samespraak 

aangehaal - eintlik 'n tirade teen H. A. Enslin (later Eensiel 
en Esel genoem), omdat by die Anti-Bandietebeweging nie wou 
steun in stryd met die opdrag van die regering nie. 

Eintlik is dit eenvoudige Nederlands met 'n sterk Afri
kaanse inslag na woordkeus en idioom en bet net illustratiewe 
waarde. 

Uit: Het Kaapsche Grensblad 
1 Desember 1849. 

TWEEDE ZAMENSPRAAK tusschen JAN 
en PIET,-en thans PIETS Vrouw. 

Begin van November 1849. 
Piet.-Daar komt neef Jan aan, Vrouw! 
Vrouw.-Wacbt laat zien! .... Waarzo? 
Piet.-Daar onder, langs bet voedpad. 
Vrouw.-Ja, nou zie ik!-ja, dit's hy;-Dit's ouw 

Bruintje waar hy op zit. . . . maar bo'or Pi et! die ouwe 
ding moet al oud wees! want kyk. ik bent mos al 35 jaar, 
dus moet zy ruim al 25 jaar oud wees! en nog zoo capabel 
en zoo frisch ! 
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Piet.-Wel ik zeg .... toch woord gehouwe? kom af! 
kom af, neef Jan! 

Jan.-Nee, zeg my eerst, of jy geteykend hebt, 
Piet.-Wel vervast, wat ik zeg doe ik. 
Jan.-Dan zal ik afkomen.. . . dag neef Piet, dag 

Niggie, dag kinders ! 
Piet.-Kom in .... zit . . .. ja neef Jan! ik heb ook als 

een eerlyk man, gerust zoo groot en zoo duidelyk als ik 
maar kan, myn naam op de lyst gezit .... maar hoor, neef 
Paultje is toch een regte knappe kereltje; daar steekt dan 
gaar niet een druppel hoogmoed in. 

Jan.-Ja, en dit is een teeken van verstand. Maar neef 
Piet ! wilt je gelove, jy hebt bier gerymd ! 

Piet.-Zoo. . . . laat boor! 
Jan.-Hoor nou: 

"Korn in .. . . zit. ... ja neef Jan! 
"Ik heb ook als een eerlyk man, 
"Gerust zoo groot en duidelyk als ik maar kan." 

Piet.-Myn magtig vrouw, wat zegt jy nou? 
Jan.-Kyk, alweer!-hoor:-

"Myn magtig vrouw, 
"Wat zegt jy nou?" 

Piet.-Allamantjes ! maar zoo gaat het dikwils neef 
Jan, dat ik dinge ·aoet, waarvoor de mense hun moete 
verstomme, zonder het zelf te weten; zou neef Jan op die 
twee gedichte niet een wyzie kan krygen, en ook op noten 
kan brenge, he? 

Vrouw.-Stel jy jou weer onnozel aan Piet? dit 's mos 
meer geluk als wysheid van jou. 

Piet.-Laat staan dan maar neef Jan. 
Vrouw.-En hoe gaat het nog thuis ! 
Jan.-Zoo, de kleintje heeft zoodanig de zeere oogen. 
Vrouw.-Neef Jan moet witte Vitrioel perbere. 
Piet.-Was neef Jan by die ouw aan? 
Jan.-Nee neef Piet, wat zal ik ook daar gaan balen? 

Saul hoort mos niet onder de profeten. 
Vrouw.-Regtzoo, regtzoo, neef Jan, daarom bou ik 

zoo veul van jou, en hoor ik jou zoo graag praten ! jy 
is niet van die soort, die iemand om zyn goed eer, jy is 
nets . ik, deugd is alles wat jy na kyk, of iemand ryk is, 
of arm, dat is bet zelfde,-want staat in de Trapterjeugd 
niet : -

"Deugd is 't hodgste goed op aard; 
"Ze is meer dan alle schatten waard?" 

en kyk nou, hebbe alle mensen hun rykdom op eene deugd
zame manier gekrygen; neen, ik ken mense die nou trots 
is op hun geld en goed, die de tyd van de trekking, rond 
gery hebbe, zelfs met perde wagens, om de mense aan 
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te raaye hunne plaatsen maar te verkoopen, en te trekken, 
en hun alles wys maakte, dat het zoo slecht en zoo slecht 
zou gaan, aspres om hunne plaasen voor een appel en 
een ei te krygen. Nou moet zulke mense van die dinge 
ook niet eens rekenschap geven? De Trapterjeugd is maar 
een nuttige boek ! 

Piet.-Ik hebbe geweet, dat het zoo zou kome, van my 
wordt geen noticie genome! 

Vrouw.-Maar Piet, begint jy weer met jou streken? 
wanneer zal jy toch verander, he? Bennen ik en neef Jan 
niet eige bloedvrinde? was zyn grootmoeyer, niet een eige 
bloed tante, van myn moeyers stiefbroer zyne vrouw?
wat zegt jy nou, he? 

Piet.-Maar ik speul mos maar myn Ou! 
Vrouw.-Dat is jou ook geraay ... . hoor neef Jan, ik 

is een aardige vrouw, zulke mense als wy van effe van 
gesproken hebbe, moeten hen niet capabel langs my 
houwen, en my wil zoeken te berispen, zoo als by andere, 
die hun niet kennen,-zoo sabander moet hy weer naar 
zyn Peetje, en daarmee basta ! 

Piet.-"Op en uit," zegt Vlotman ! 
Vrouw.-Maar dit moet ik jou ter eer nageve, neef 

Jan! ik heb nog nooit gehoor dat jy iets om de naam 
doet, want kyk, ik ken mense die denken als zy maar 
by den P in gunst staat, onmogelik kan verloren gaan; 
ja, die in plaats zoo als jy doet, wat hun te missen hebbe, 
aan arme geve, zoo als biltong, hotter, pluimvee, lamme
tjes, en nog antler dinge, stoppen zy mensen in die bet 
zelvers in overvloed kunne hebben. 

Piet.-Die twee,-o nee-ik weet niet (het hoofd 
schuddende). 

Vrouw.-Stil Piet ! hou jou smoel!-anders neef Jan! 
... . hi, kyk voor Pi(:t,-is jy een dief; want dan ontsteelt 
jy de armen wat bun wettig toekom, en geef het aan de 
ryken. 

Jan.-Dan trach ik toch in dit opzigt volgens myn 
geloof te handele. 

Vrouw.-Ik heb nouw in kort nog gehoord dat jy een 
arm blinde man dedelyk geholpe hebbe, daar was ook 
een lyst opgemaakt, maar jy wilde niet teykene, om geen 
naam te make, daarom zal ik jou ook pryzen zoo lang 
als ik leef. 

Piet.-Wat zal dit afgeve! 
Jan.-Maar niggie heb het tog uit myn mond niet 

gehoord, want ik denk altoos, de linker hand moet niet 
weten wat de regter doet. 

Vrouw.-Neen, hy heb het zelvers verteld. 
Piet.-Hoe is bet toch met de bandieten, neef Jan? 
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Vrouw.-Ja neef Jan, hoe is het daarmee? 
Jan.-Nog zoo .... Ik heb een lyst opgemaakt van die 

ellendelingen die de Gelofte gebroken hebben, en van 
die, die de bandieten kost geven, zoo veel als dit nou al 
in de krant staat, alle weke zal ik kyke of daar meer 
bygekome is, om dit ook by de ander te zitten; en als 
ik weet wie de Gelofte niet teykenen wil, ook, dan kunnen 
wy voor altoos zien wie in zoo eene gewigtige zaak, onze 
vyanden waren; en hen dan ook maar net zoo als ban
dieten behandelen; ieder hoer moet zoodanig ding in zyn 
huis hebbe. 

Vrouw.-Wilt je gelove? maakt dan ver my ook zoo 
een ding op, ik wil het hier in myn voorhuis ophange, 
maar neef Jan moet het alseblief maar groat en duidelyk 
schryve. 1 

Piet.-Dit is zoo maar neef Jan voor, en neef Jan na! 
Jan.-0, met alle plezier, niggie ! Maar niggie wil mos 

op het dorp gaan woon, neh? 
Vrouw.-Wie hebt dit verteld? Dit 's weer Piet; babbel 

moet hy, dit 's onmogelyk dat hy zyn mond kan houwe ! 
Piet.-Maar myn lam .... 
Vrouw.-Stil Piet, val my niet in de rede ! Hoar neef 

Jan, hy 's nog veel benouder als ik, nets met de laatste 
kommande, toen stelde hy hem ziek aan, om .... 

Piet.-Dit 's niet waar! 
Vrouw.-Alweer tussen in, wach jou beurt af! 
Piet.-Dan zal ik maar stil blyve, en denk maar 

"antwoord een zot niet op zyne dwaasheid." 
Vrouw. Wat zot? Neen, jy is een zot! dat jy altyd 

achter myn rug kan kekkele, en dan nog altemit leugens! 
zies ! als ik zoo een broekhusaar is als jy, zou ik lievers 
myn mond hou, in plaats van altoos oproer te verwekken! 
en ik zeg jou nou .... 

(Jan als een verstandig man, maakte een einde aan 
die twist, door te groeten, zyn paard te nemen en te ver
trekken.) 

(Tusschenpozing). 
Vrouw. (Reeds bedaard) Bent jy dan regtig kwaad 

Piet? 
Piet. Hoar, jy hebt my ook in de schande gesteekt! 

denk jy dan dat het ver my lekker . is? 
Vrouw. Jy bent ook altoos zoo onnozel, waarom moet 

jy dan altoos zoo maar alles praten? Korn maar, maak 
maar af. (Eene hartelyke kus herstelde de vrede voor het 
tegenwoordige.) 

AANTEKENING: 
Ook dit kan ons nie sander voorbehoud Afrikaans noem 

nie, tog staan dit nader aan die spreek- as aan die preektaal 
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en mag wel 'n p'.ekkie opeis - as 'n soort ~an tussenvorm. 
Of is daar mense wat so gepraat bet? Ek het gevind dat dit 
opgeneem moet word, al kan sommige persone ernstige 
besware teen die besluit opper, en met enige reg. 

Uii::, Het Kaapsche Grensblad 
· ' IB Desember 1849. 

,,~Van fotostat) 
Origineele Correspondentie. 

Ouw Vis Riviers Rant, 
29 Nov. 1000, 800, 49. 

WAARDE NEEF DRUKKER! - Dit 's al veule jare dat ik 
de laatste keer voor jou Krant geskreven het - toe arme 
ouwe oom Jury nog leefde, en toe julle allemal, (ik geloof 
neef, jy was daar ook by,) op Vort Bovort by die vrome 
ouw governeur Mytland, was, toe hy die Trieties de eerste 
maal is kom regt make. Ik het jou al weer wil skryve, 
maar jy weet toe is die oorlog tussen in gekom, en arme 
oom Jurie en Tante Betje, en nog meer andere familie 
is overlede - en toe had ik geen lust meer om te skryven. 

Maar nou kan ik niet !anger stil zitte. Ik zit al zes 
maande op heete koole om die konviks, of wattergoed 
hulle naam ook is. Allemantjes, neef Louis! hoor, die 
Kapenaars is kerels ! ! Hulle het hulle nie laat lomp nie. 
En op Grafernet is der ook flukse manne. Neef Kowis 
Meintjies het horn nou een regte Aferkaander getoon. Hy 
zeg zoomaar, in zyn brieven aan die Anti Convik 
Sasaatje 1) reg uit de waarheid aan die regeering. Maar 
ik is kwaat voor ons vrouwe geslag, dat hulle nog niks 
gedaan het nie. Ik hoor Vaer en Moer alle dag spreek 
dat hulle verstrek geen onbekende Engelsman in onze 
huis zal laat kom, of hem kos geef nie; maar dit's nie 
genoeg nie. - De vrouweluy moet ook iets doen om de 
mans in die zaak te help. - Ik is al getrouwt al van ik 
jou laas geskreve het, anders zou ik die nooyes voorgaan 
in myn plan. Jy weet mos, neef Louis, want jy is mos 
ook getrout, watver invloet vrouweluy, en voornaam 
noyes, op de mans het. Nou, myn plan is, dat de getroude 
vrouens en noyes ook zoo een Plets 2) of Gelofee voor hulle 
zelf maak, en dit van alle vrouweluy in hulle distrik laat 
teyken. Die Gelofte moet wees, dat alle getroude vrouens 
rnoet teyken om volstrek geen kos . te kook voor mans 
die de Gelofte van de Anti Convik Sasaatje niet geteykend 
bet - en om geen omgang hoegenaam met die mans te 
hebben, - ja, maskie is dit ook hulle eyge mans. Laat 
hulle zien dit hulle klaar kom, als hulle nie hulle vrouens 
1) Anti-Convict Society. 
Z) Pledge. 
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en dogters wil beskerm door die Plets te teyken. En de 
noyens kan het beter stel. In onze land, en voornaam 
buiten, is de mans regte verlege om vrouens; en al trou 
hulle nie allemal nie, hulle is tog eeuwig aan vrye. Nou 
moet al die noyens - ik spreek alleen van Aferkaanse 
meisies, want de antler gaat my nie aan - hulle Plets 
zoo maak, dat hulle nie een woord zal praat nie met jonk· 
mans wat die antler plets niet geteyken het, - nog min
der moet hulle toelaat dat die jonkmans na hulle vry, -
of nog minder moet die meisies wat al verloof is, met 
hulle vryers trou, voor hulle die Plets getyken het. Reg, 
neef Louis! 1) ik erg my over die onverskillige mans, wat 
denk ,,dit zal wel reg kom buiten myn;" hulle moet alle
maal blouwe skeene kry. Sapper loot! was ik nog noye, 
dan zou jy zien wat ik zou doen. Myn ouwe wou eers nie 
teyken, nie omdat hy onverskillig over de zaak was, maar 
omdat hy dog dat het zonder hem wel zou reg kom. Maar 
ik het horn gou uit de slaap gekry, dat moet jy geloowe. 
Toe hy een morge opstaat, vraag hy na Koffie; ik zeg, 
,,gaat vraag de gouverneur," (nets de mense aan de Kaap 
gemaak het - maskie was hy myn man) - zoo het ik 
voor een heele uur aangehou, tot hy my belOof het om 
te gaan teyken, en toe het ik hem eers koffae gegeef. -
Wel savels, als alle vroueluy zoo zou maak, en alle noyens 
zoo als ik hulle raay, is de leeste man in ons land nou 
maar geteyken. , 

Reg, neef Louis! ik wou tog dat ik op die Grafernet 
kon kom. Ik zou my by de vrouw van die kasta Justies 
of de Pies 2), of Veldcornet, - hoe is tog zyn naam, 
Eenziel 3), of Ezel, of zoo wat - inwikkel; en ik zou haar 
omkonkel om net zoo te maak als ik met myn ouwe 
gemaak bet. Ik zou hem laat tiithonger tot hy getyken 
het. Die lummel, is hy dan slimmer als antler mense? het 
hy nooit van die Hollanse rympie gehoor 

Al draag een aap een gouwe ring, 
Hy is daarom tog een lelyke ding. 

Reg, ik wou dat ik hem kon bykom. Ik zou hem wys. 
Hy denk zeker dat de regeering wat hem als Jm;ties of 
de Pies aangestel het - een abuis gemaak het - en dat 
als hy zyn baantje afleg, hy geen gevaar zal loope om 
dit ooit weer te kryge. Reg, dit is toch om een mensch 
te vererge dat der zulke goed in ons lant is. Ik het hem 
geken toe hy nog in Groenlant gewoon het - onderkant 
die ouwe meule - Wie zou hem toe voor een Jusies of 
de Pies uitgescholde hebben? Wil jy my geloove neef 
Louis, by het toe niet geweet niet wat die naam beteyken, 

2
1) Neef Louis Meurant. 
) Justice• of the Peace. 

3) Eenziel of Ezel: H. H. Enslin. 
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- of dit een mens was of een waterlamoen. - Neef Louis, 
verneem tog of hy een huwbaar dogter het, en of zy mooi 
is, en of zy nie na haar vaar lyk nie, - dan zal ik haar 
stilletjes een brief skryve, en haar raaye wat zy doen 
moet om Eenziel te laat teyken, en zyn baantje bedanke. 
Ik het een regte goeye plan in myn kop, en ik wet met 
jou dat ik horn laat teyken en bedank, voor een maand 
om is. 

Nou, neef, moet ik uitsky; maar ik zal jou weer 
skryve. - Groetnis aan niggie en de kinders, 

Uit: Het Kaapsche Grensblad 
29 Desember 1849. 
(Van fotostat). 

Jou opregte Nigt, 
ELSIE BEUZEMSTOK. 

Origineele Correspondentie. 
Ouw Vis Riviers Rand, 

den 26 Dec. 1849. 
WAARDE NEEF Loms, - Dit is van daag net vyftien 

jaren dat ons in de uiterste schrik was van die Kaffer 
oorlog van 34; ja, dat staat my nog zoo goed voor, - net 
een dag na Korsdag moes· wy allemaal vlugte om ons 
leven te redden. Wie het ooit kan denke dat de Engelse 
goverment, wat alle mense ons altyd gezeg het zoo regt
vaardig is, ons land in tienmaal erger ellende zou brenge 
as die Kaffer oorlog voor vyftien jare gelede, - en 
goeyste weet, dat was erg genog. Neef Louis! ik wou by 
jou ouwjaar kom deurbreng hebbe, maar reg alles is zoo 
naar en aklig met die konvick spul, dat een mens regtig 
geen lust het om iets te doen. Ik verlang alle weke zoo 
erg om jou Grensblad te zien, om toch te boor hoe het 
voortgaat, jy kan jou niet verbeelde. En zoo as ik de 
Grensblad kryg, . dan kom oom Jan, en neef David, en 
Petrus, en oom Koeraad, en nog meer vriende, en dan 
moet ik voor hulle allemaal van stukkei tot beentje voor
leze. Ik wou jou weer van die lelyke kring, Veldkornet 
Ezel of Eenziel van Grafernet, geskreve hebbe, hoe hy 
in de jongste oorlog bier gewerk het met de skape van 
oom Mias en Koeraad, maar ik zal dit voor een ander 
gelegenheid late staan, en dan zal ik hem geve dat hy 
zal wete dat hy in de wereld is. Ik zal jou ook myn 
gedachte skryve omtrent die pop die hulle daar op Graver
net opgehange het. Ik hoor dit was een abuis; ik het 
schryvens gekry dat een heele speul flukse kerels voor 
de deur van Eenziel hem opgepas het, om hem met per-
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mISs1e met drek te smeer, maar hy het dit gehoor, en 
hy het een pop aangetrek net zoo groot als een mens en 
die voor zyn deur opgezet, en toe die kerels daar kom 
denk hulle dit was die kasta Justis van de Pies, en hulk~ 
gryp hem zoomaar aan, en toe ziet hulle <lat het een pop 
was; en hulle het die zoomaar zonder verder gedachte 
gaat ophang. Maar ik zal jou verder van al die dinge 
skryve. 

Ik was toch zoo bly om jou laaste Grensblad van den 
22 te ontvange. Reg, rieef Louis, die Engelse is toch slimme 
mense. Ik het die lange schryvens van Bells Messenger 
gelees, en nou is ik toch zoo bly, want als ik ouwe Regina, 
die wyze ouwe Malbaarse meid van vaar ongelukkig weer 
een gat in haar kop slaat met de achterste end van de 
achter os sambok, zit ik daar maar gou een pap van beeste· 
mis en azyn op, en dan durf zy niet gaan klage, want 
kyk de skryver van die Engelse krant zeg mos: "Een 
gramstorige en ongeduldige meester moet zich niet te veel 
vernederen in zyne erkentenissen aan zynen dienaar dien 
hy een weinig te haasi:ig heeft behandeld;" en "nadat wy 
onze amende (om Mias zeg die laaste woord is Frans, en 
meen vergiffenis vragen) hebben gemaakt door bet her
stellen der dwaling, hebben wy alles gedaan wat van ons 
kon worden gevorderd." Wel! ik zeg, dit is reg zoo als 
dit weze moet. Die wyze, nukkerige, ouwe Juts Menzies, 
wat alle mense zoomaar grouw en snouw nets of hy alleen 
een Kristemens is, en ons allemal Hotnots is, moet nou 
oppas. Want als dat zoo is zoo as die Engelse krant
schryver zeg, dan het hy al banjang onreg gepleeg. Een 
staaltje val my nou by. Jy zal jou dit ook nog wel heuge, 
neef Louis. Weet jy nog toe ouw Klaas Opperman een 
hamel van vaar gesteel bet; ons het horn met die hamel 
gevang, en afgeneem, en arme ouwe Klaas het regte 
banjang gezoebat, en om vergiffenis gevra, of zoo as hulle 
op ze Frans zeg, de .ameude I) gemaak, maar ouw oom 
Jury het horn daarom na de tronk gestuur, en toe hy 
voor die kwaaye, nukkerige ouwe Menzies kwam, het hy 
arme ouw Klaas gevonnis voor zeuve jare zware werk. 
Is dit nou reg, neef Louis. Die Engelse krant zeg mos, 
als een mens verbrui, en hy het ameude I) gemaakt, kan 
niks meer van hem gevordert worde. Nou, ouw Klaas het 
de hamel terug gegeve, en hy het gezoebat, en beloof 
hy zal nooit meer doen nie, en toe straf ouwe Mencies 
hem nog ! Hulle zeg mos een krant kan geen leugens vertel 
nie - Neef Louis, een van bei moet tog verkeerd hebbe 
- ouwe Mencies of die krant::?kryver. Stuur my tog, neef 
Louis, nog een van jou Grensblad van de 22 Deetcember, 
waar die skryvens van Bells Messenger in staat; ik wil 
1) Lees : amende. 
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dit bewaar, - en as ik ouw ~Etfif~~- weer een gat in de 
kop slaat, zit ik daar gou re~~'' 2:alf op, of keziesblaar 
pap, en ik zeg haar, dit spyt 'tny, en as zy dan by ouwe 
Hutson gaat klage, en hy vraag my Wat ik te zegge het, 
lees ik horn reguit die stukkie voor uit die Engelse krant, 
en dan durf hy my mos niks vermaak nie, of de drommel 
haal horn. 

Groetnis aan niggie en de kinders, neef Louis? Altemits 
kom ik nag op ouwjaar na julle kuyere, en dan zal ik 
jou alles van die Eenziel, of Ezel, van Grafernet vertelle. 

Uit: Het Kaapsche Grensblad 
5 Jan. 1850. 

Jou opregte Niggie, 
GRIETJE BEUZEMSTOK. 

VIERDE EN LAATSTE ZAMENSPRAAK TUSSCHEN 
JAN EN PIET, OP HUNNE TERUGREIZE VAN 

GRAAFF REINET. 

December, 1849. 
Jan. Eergister zegt neef Piet, dat jy met myn nag een 

appeltje te schillen had, wat 's het? 
Piet. Ja, hoe kan jy zoo make, om ons gesprekke die 

wy met malkander gehaat hebbe, in de krant te late 
zitte, he? 

Jan. Neef Piet ! ik heb het niet gedaan, maar dit heb 
ik gedaan, ik heb het aan kleine Josie verteld, ik kan dus 
niet anders denke als dat hy het 'moet gedaan hebbe, ik 
zelvers was verwonderd om dit in de krant te zien, 
-'maar ik moet jou zegge dat ik daar niets om geve, al 
had hy oak myn Van daarby gezit; want wat ik gezegd 
hebbe, wil ik voor den Gouverneur zelfs staande houwe; 
de bandiete kan hy maar voor myn part, voor zyn gezel
schap houde, en aan zyn tafel kost geve, de troepen hebbe 
toch al een gestole os opgevl'.ete, is dit niet schande ! 

Piet. Ja, van die grap het ik oak gehoor .... maar dat 
die roesie die myn vrouw met my:o gemaakt hebbe ook 
in de krant staan, dat's toch niet mooy ! 

Jan. Maar de mensen wete mos niet dat het juist jy 
bent,-daar zyn zoo veul Piets in de wereld. 

Piet. Ja dat 's waar! maar dit is mos haar ouwe 
manier om myn zoo in de schande te steek als daar antler 
mense by is,-en zoo zulle weg is komt zy altyd weer met 
haar afmakery. 
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Jan. Wel, dan is bet geed dat dit in de krant gekome 
is, dan zal zy bet aflate. 

Piet. Ja, als dit maar waar is!-.... nou tot daar na 
toe, een wolf verander wel van nukke maar ·van hare niet. 

Jan. Van hare wel maar van nukke niet, wilt je zeggen. 
Piet. Wat myn altoos de meeste ken vererggen, is 

altoos haar verhekse uitleggery van famielje ! jy zou 
zweere dat de hele wereld haar vrinde is, zoo koppel zy 
alles aan malkander. 

Jan. O! dat 's de broederlikke liefde .... wie weet .... 
van Adams kant, heeft zy altemit zoo groote famielje; 
ha, ha, ha! 

Piet. Ja, jy met jou a, a, a! jy meet altyd spotte ! 
anders ken jy niet leve ! 

Jan. Korn neef Piet, laat ons maar van ander dinge 
praten .... wat denk jy, zou de boere niet kwaad weze 
als ze weet wat ik eergister omtrent de opvoeding hunner 
kinders gezegd hebbe? 

Piet. Ik weet niet .... dit 's mos waar neh? 
Jan. Neef Piet, hoor,-daar is nooit geen regel zonder 

uitzondering. Ik ben een beer, jy bent ook een boer,
nou daar is meer boere die zoo denke als wy, en die 
hebbe half niet zoo veul moeyte om aan meesters te kome 
als de andere, die ook zoo als wy denke, dat het net zoo 
onmogelyk is een kind in zes maande te Ieere, als met 
ons hand aan de maan te rake, nou van zulke praat ik 
niet, maar dit getal is nog maar klein, in vergelyking 
van de ander. 

Piet. Maar boor neef Jan! wat zeg jy nou van advokat 
Ebten? 

Jan. Een spreekwoord zegt, aartje na zyn vaartje,
even als de ouwe heef~ hy ook onze heilige zaak verlaten, 
en ons verraaye; ook hy zal zyn loon kryge, en meet nou 
maar uitscheye altoos met de Judge af te komen; want 
ik denk niet dat hy hierzoo weer zaken zal krygen, behalwe 
van een of andes ellendeling, zoo als Eenziel waarvan 
Elsje Beuzemstok voorlede week in de krant geschreve 
hebbe. 

Piet. Ja, magtig, de mense op het dorp praat nou 
toch schandelyk van hem ... : als de bandiete nou geland 
worde, moet hy maar voor hulle pleite, want die aasvogels 
zal voor de Jutse genoeg te doen geve ! 

Jan. Ja, maar dan kan hy ·zyn zakke maar late toe
naayen, te stoppe zal hy dan niet kunne; met die proces 
aan de Kaap is het dan to ch mooy afgeloope, neh? 

Piet. Ja, ik denk Letterstet moet maar aan alle mense 
die zyn winkel of pakhuis verbygaat, de notaris stuur, 
en hulle late afvrage waarom ze hem voorbygaan zonder 
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te kome kopen, en van hulle dan almal geld eise, dan zel 
hy wel de Vyf duizend pond by malkaar kry, die by noodig 
hebbe, want hy moet daar danig om verlege wees! 

Jan. Jy bent van daag regt op jou stukke, neef Piet! 
Piet. "A! hoe denk jy dan? 

"Ik wil maar nie, neef Jan!" 
Jan. Maar als jou vrou daarby is dan gaat dat niet, 

nie waar? 
Piet. Begint jy weer. . . . zy overbluft my ook altoos, 

maar als alles verby is, dan komt zy toch altoos de eerste 
aan, anders zoen zy my nooit, maar dan kryg ik een, daar 
help my geen dokter van af, en daarmee, "op en uit." 

Jan. Dat 's toch eene deugd van haar. . 
Piet. Ja, neef Jan! maar jy moet wete, als ons alleen 

is, dat ik myn parmantig hou, dan toon ik dat ik baas ben. 
Jan. Nee, dan is het toch niet zoo, ik heb nog altoos 

gedacht dat het met jou is: -
"Arme Piet Klaas! 
"Boter en Kaas, 
"Hy durft niet raas, 

"Zyn vrouwtje speul baas!" 
Piet. Hoor, neef Jan Spotvogel ! ik ben bly dat bier 

de pad afdraay na myn huis !-(Jan de hand toereikende) 
nou, goeen dag neef Jan! kompelment ook aan niggie en 
de kinders ! · 

Jan. Dag neef Piet, ook de compliment als je belief! 
Piet. Dankie .... hurt! hurt! Boontje; hurt! 

Uit: Het Kaapsche Grensblad 
2 Februarie 1850. 
(Van fotostat). 

Origineele Correspondentie. 
Vis Riviers Rand, 

den 20 Janewarie 1000,800,50. 

WAARDE NEEF DRUKKER! - Ik het jou mos geschryve 
dat ik zou verneem of die Eenziel op Grafernet een dogter 
had; wel ik het zoo gedaan, maar nou hoor ik gelukkig 
dat die baboullie zyn kinders a1gaar zoons is; maar of dit 
wel de waarheid is weet ik nie; want ik denk amper dat 
myne Krespondent bang is om my de waarheid te skryve, 
want dits mos nou tegenwoordig niks anders als akcies, 
of processen. As een kerel dom, en leelyk, en inbeeldig, 
en nie die moeite waerdig is om horn aan te kyk, - en 
hy kom bemoei met zake wat hy nie verstaat, en waarvoor 
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onze Lieveneertje hem nooit gemaak bet nie; ja, neef 
Louis, as een kerel wat gemaak was om milies te skoffel 
of watervoore schoon te maak, hem wil uithange als een 
groote beer, en een heele party kopere l:orsspelde op zyn 
manzette hemp steek, of vergulde kettings om zyn hals 
hang; as zoo een vent, Neef Louis, by de groote lui een 

, witvoetje wil zoek, om justies van de Pies te worde, -
en jy zeg hulle dit reg uit, zoo as in de oude tyde de 
gebruik was, dan het jy een proces aan jou kwas, en dan 
moet jy geld by schepelswyze uitrukke om aan hulle 
schadevergoeding te betaal, - nets of zulke vuilgoed ook 
kan skade lye voor iets dit iemand van hulle kan zeg. 
Maar hulle zal my met hulle akcies nie vaskry. Een ding, 
neef Louis, hoop ik; - laat de Engelse doen wat bulle 
wil, maar laat onze Aferkaanders nooit die lekhontjes 
vergeet niet, wat ons land verraay het. Ik hoar mos, dat 
daar in de Engelse Krante geskryve wordt, dat daar reeds 
een verzoening onder de mense plaats vind, en dat as die 
Konvik spul eers over is, ons weer met janrappe en zyn 
maat moet goeye vriende wees! Wel! dats een mooye 
grap ! Zoo; dan kan een mens maar liege en bedriege, -
zyn makkers met wie hy eers meegewerkt heeft verraaye, 
- de beste voorstanders en verdedigers van ons land op 
alle maniere zoeke te overrompele en te vernietige, -
zyn plegtige woord breke, - en op alle maniere handele 
dat schurkagtig is, en wanneer alles over is, en bulle het 
hulle zin nie kan kryge, ofschoon hulle alles gedaan bet 
om die vyand de overhand te laat kryge; - ja, neef Louis, 
as zulke lage, infame, oneerlyke, skurkagtige mense alles 
dat bulle kon gedaan heeft dat een mens verachtelyk kan 
maken in de oogen van alle eerlyke mense, - en dan 
nog al party hulle zakken ter dege gevuld beeft - dan, 
as alles over is, moet ons bulle de hand geve, en ontvange 
als of zy net zoo die slegte ding tegengewerkt het als 
oom Ferbern 1), en onze brave ouwe Predekant Morgan. 
Noem hulle dat verzoening? Nee, neef Louls! ik is wel 
Greformeert, maar zoo ver gaat ik nie. Ik zeg, beloon de 
eerlyke man, en straf de verraayer ! Maak een onderscheid 
tussen opregte eerlyke mense, en knoopedraayers, leuge
naars, verraayers, verdrukkers, witvoetzoekers, en skur
ken. Stel de eerlyke man in jou publieke posten, geef 
horn werk in zyn nering, handel by zyn winkel; - maar 
verjaag de verraayer in vervolg uit alle fatsoenlyke gezel
skap, - geef horn geen publieke pos, - kyk horn nie aan, 
laat by zien dat hy klaar kom, al is hy Advokaat, Justies 
van de Pies, Bank Direkteur, of iets anders. Laat hy as 
Judas rondloop met de merk van zyn verraayery voor 

1) Ferbern: Fairbairn. 

70 



zyn kop. Doet horn geen kwaat, maar laat hy loop. Ver
zoene! wel ik zeg! dats een mooye grap! Dan zou ik my 
gaan verzoen met een slang wat my fleussies in de been, 
digt by een aar, gesteek het; en horn in myn borst rond
draage, om myn weer by de eerste goede gelegenheid een 
doodsteek te geve. Nee, nee, neef Louis! zoo bet ik nooit 
gekatikiseer nie. - Myn geloof is, om eerlyke goede mense 
te ondersteun, en aan de wereld op te draage als een 
voorbeeld voor andere om na te volge; dat geef aanleiding 
om alles wat groot en goed is aantekweek, en alles wat 
sleg is uit te roey, nets onkruit. Maar as alma! met een 
kam moet geskore worde, en daar geen onderscheid moet 
gemaak worde tusschen Oom Ferbern en - - - - -, en Advo
kaat Brand en------ aan de Kaap, of Neef Kobus Mein
tjes en - - - - - op Grafernet; wat voor eer is daar dan om 
goed en eerlyk te wees? Hoor neef, kortaf, en jy kan dit 
maar in jou krant laat druk; as de Juts weer afkom, en 
ik had een zaak voor horn, al was daar tien Advokaats, 
ik geef myn zaak aan - - - - - en - - - - - - en al was daar 
maar een Advokaat, en by een verraayer, ik vat horn nie, 
al moet ik myn zaak verspeul1 nee, regtig, ik vat horn nie. 
Ik pleit liever zelfs. Nee, dits verzeg, ik verzoen nie met 
zulke schorremorre. Laat vogels van eender veere, met 
malkaar verkeer; maar ik hou my nie met zulke aas
vogels op. 

Uit: Het Kaapsche Grensblad. 
9 Maart 1850. 
(Van fotostat). 

Jou opregte Nigt, 

GRIETJE BEUZEMSTOK. -

Onder hoof: Origineele Correspondentie. 

ZAMENSPRAAK 

Tusschen WILLEM, ADOLPH, en JANTJE EENVOUDIG. 

Graaff Reinet, Feb. 1850. 

Willem. Hoe verblyd gevoelt zich myn hart thans niet, 
myn waarde vriend ! u, na zoo een geruime tydsverloop, 
weder in goeden welstand te ontmoeten; doch helaas ! 
ik vrees, in eene geheel andere betrekking v.oor elkande
ren, als weleer ! 

Adolph. Hoe zoo, waarde vriend?.... verklaar u 
nader .... Ik voor my denk dat ik ten uwen opzichte nog 
dezelfde gebleven hen; nog roepe ik dikwyls, - doch niet 
zonder aandoening, - dien gezegenden tyd, voor myne 
verbeelding terug, toen wy, door de aangename banden 
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der opregte vriendschap verbonden, met elkanderen dage
lyks daarhenen wandelden; dagelyks onzer beider ouderen 
huizen, als zoo veele heiligdommen mogten betreden, ter
wy l de volmaakste harmonie in denkbeelden en gedra
gingen ons !even veraangenaamden ! 

Willem. Ziedaar, eeuwig geliefde vriend! wat my van 
u het meeste grief . . .. 

Adolph. Verklaar u! verklaar u vriend! 
Jantje. Verduivels! ik weet nie .... ik ken tech Rol

lans maar daar kan ik niks nie van verstaan, - dat 's 
een wonderlikke taal ! 

Willem. Hoer dan, - van een uwer buren hoorde ik 
voor eenige dagen, dat gy de meeste handelingen der 
Anti Bandieten Associatie afkeurt, en dus, in eenige 
opzichten, niet zoo sterk tegen den invoer van bandieten 
zyt, als ik van u met rede verwacht heb ! - is dat zoo? 

Jantje. Ja wach! . . .. nou hoer ik van bandieters .. . . 
nou zal ik begin te begrype. . . . die vermoerde geed! 

Adolph. Waarde vriend ! Is de smaken en gevoelens 
der menschen steeds niet, indien men met opregtheid te 
werk gaat, - Hemelsbreed van elkander verschillende? 
wel nu, ook heb ik de. myne, zoowel als gy de uwe, - en 
daarom bezwere ik u, by onze, zoo ik hoop, eeuwigdurende 
liefde en vriendschap, die wy van onze vroegste jeugd 
af aail voor elkanderen gekoesterd hebben ! my geenzins 
te haten, indien ik in het onderhavige onderwerp, in 
gevoelens van u moge verschillen; maar veeleer my, indien 
ik dwaal, met die zachtzinnigheid aan uw karakter zoo 
eigen, - myne dwaling ender het oog te brengen, denkende, 
dat te dwalen aan het mensckelyk natuur eigen is; ender 
deze voorwaarde dan alleen, zal ik u myne gevoelens hier
omtrent verklaren. 

Jantje. Myn magtie! jy zou zweeren dat die twee 
uitgestudeerde Predikante was! - ik kan hulle nog nie 
vat, - dat's te hoog ! 

Willem. Wel, myn vriend, ik ben verheugd u zoo te 
hooren, nu reeds weder herken ik in u, diezelfde opregte 
en verstandige vriend myner jeugd; spreek dus vry uit, 
even als ik zal doen, zoodra gy klaar hebt, misschien 
kunnen wy elkanderen beiden tot nut verstrekken. 

Adolph. Zoo sterk als iemand ter wereld, ben ik ook 
tegen den invoer van bandieten; ook heh ik de Gelofte 
geteekend, doch onder den indruk, dat dezelve geenzins 
vatbaar was voor zoodanige uitlegging als welke men 
nu daaraan geeft; ik dacht dat het genoeg was dezelve ook 
in werking te brengen zoodra er pogingen aangewend 
zouden word en de bandieten te Ian den .... 

Jantje. Dat's een mooye grap! 
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Adolph. Temeer, daar de Gouverneur in zooverre aan 
het verlangen der ingezetenen voldaan heeft, de ·Neptune 
met hare helsche lading, tot nadere orders, in de Simons
baai dryvende te houden . . .. 

Jantje. Nee, nee, na hulle moer! dit's de beste. 
Adolph. En daar Sir Harry uitdrukkelyk gezegd heeft, 

dat het opstand tegen zyne Koningin zoude zyn, het pest
schip weg te zenden; heeft hy van zynen kant dan niet 
gedaan wat hy kon, om ans genoegen te geven, en dit 
zoo zynde, waarom moet men dan de Gouverneur op zoo 
eene wyze trachten te dwarsboomen, zoo als nu dagelyks 
geschied, door zelfs provisien te weigeren, en dus doende 
honderden van menschelyke wezens den hongerdood te 
doen sterven? . 

J antje. Wil jy geloove neef Dolf! dat zoo ver als ik 
jou verstaan het, jy ook onder de plets moet kom; en als 
jy van daag op Stellenbosch was, en jy het zoo gepraat, 
jy nou al onder de vrotte eyers was, net als eene Morkel, 
die vrederegter van Hotnots Holland, en die nou nets een 
bedelaar by de Kaapsche Anti Bandiet Assoacie alle haver
klap kom mooi praat, en altemit nag huile oak daarby; 
want hy is, geloof klaar voor zyn duite. Dit het ik zelf 
in de krant gezien .... he wat zeg jy nou daarvan, ver
moerde kerel ! 

Adolph. Gy moogt een driftige - <loch geen verstan
dige patriot zyn ! 

Jantje, Wat zegt jy! 
Willem. Wees bedaard vriend Jantje! - laat my maar 

met myn' vriend begaan, door driftigheid bederft men vaak 
de beste zaak. 

Jantje. Toe dan maar, ik wil zien hoe het zal afloopen; 
ik denk roskam is . de beste. · 

Willem. Gy hebt my nu uwe gevoelens verklaard, 
hoor my nu voor een oogenblik aan . . .. Wat de Gelofte 
aangaat, dezelve is in onbepaalde bewoordingen geschre
ven, vatbaar voor elke uitlegging die men aan dezelve 
geven kan, het algemeene doel te bereiken, daar zoo velen 
onzer medekolonisten zoo veel voor opgeofferd hebben. 
En ik denk dat, indien men de werking der Gelofte tot 
later opgeschort zoude hebben, de bandieten nu reeds lang 
onder ans zouden rondzwerven, en misschien hadden ver
scheidene van ons, nu reeds, meer dan een dierbare 
betrekking te betreuren die door den geoefenden arm 
van den God en eer vergetenden booswicht, naar de andere 
wereld gezonden zoude zyn, - en dat buiten de Gelofte, 
en de werkzaamheden der Anti Bandieten Genootschap
pen, zulks werkelyk het geval zoude zyn, behoeven wy 
slechts ons, aan <lien schrikkelyken eed te herinneren 

73 



door den Gouverneur gezworen, om de bevelen van Graaf 
Grey optevolgen ! dank dus dien tegenstand, dien hy aan
stonds ontmoette, en waardoor hy belet geworden is zulks 
te bewerkstelligen. Wat nu het verblyf van de Neptune 
in de Simonsbaai betreft, - des Gouverneurs wetgeleerde 
raadgevers hebben hem zulks aan de hand gegeven als 
wettig, terwyl anders te handelen onwettig zoude zyn; 
terwyl weer de andere, of liever 's volks eergetouwe wet
geleerden, van een tegenovergestelde gevoelen waren. Ik 
ben geen wetgeleerde, maar ik zou denken dat hy even 
zoo goed het schip kon weggezonden hebben als hetzelve 
op zee dryvende te houden; want de bandieten zyn 
gekomen om alhier dadelyk verspreid te warden; dus 
heeft hy zich toch aan ongehoorzaamheid schuldig gemaak; 
ja zelfs eenen schrikkelyken eed, als een zaak van geringe 
waarde beschouwd ! En nu, over die nadere orders, kan 
dezelve niet van dien aard zyn, als om de schelmen te 
doen landen? - en dan, wat zal de Gelofte dan baten? 
zouden wy dan niet, door onze handelingen, aanleiding 
geven tot moorden, raven en plunderen; want waarvan 
moeten zy leven? Nu, door benodigelheden . voor het 
Gouvernement te weigeren, bedoelden wy slechts de ver
wydering der helsche Neptune uit onze wateren, en er 
is geen twyfel aan, of indien, niet eenige ellendelingen 
opgestaan waren, en het gouvernement niet hebben voor
zien, wy· het toonbeeld onzer vernedering reeds lang 
zouden verdreven hebben. Ziedaar, myn vriend !, wat men 
daardoor bedoelde. . . . uithongeren ! ! wat ! kan zulk een 
denkbeeld ooit in het gemoed van een denkend wezen 
ontstaan zyn ! ? Neen, de Gouverneur zoude dan, geen leef
togt kunnende krygen, genoodzaakt geworden zyn, aan 
onze wenschen gehoor te verleenen, en door omstandig
heden (veronderstel dat bet anders onwettig zoude 
geweest zyn) gedrongen, zoude de geheele wereld, hem 
van eenige onwettige daad vrygesproken hebben. - Wat 
zegt vriend Jantje er van? 

Jantje. Ik weet nie .... ik denk ophang is de beste. 

(Vervolg hierna.) 

J\ANTEKENINGE: 
Die Vervolg bet nie verskyn nie. 
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Uit: The African Journal (New Series) 
2 Mei 1850. 
(Van fotostat). 

THE POET'S CORNER. 
HET VERSCHRIKKELYK GEVECHT TE 

BOOM PLAATS. 
EEN NIEUWE LIED NAAR EEN OUDE WYZE. 

. Wyze:- "Olie, olie van de Druiven." 

Vrienden komt en hoort hier aan 
Wat heeft Pi et Rasmus gedaan, 
Hy was daar ciok een V eldkornet 
Te handel naar Pertoors zyn wet. 

Maar hy is aanstons omgekeer, 
En heef by Waarden ingesweer, 
Hy heef zyn mantel omgedraay 
En heef Pertoors gaan veraay. 

Toen deet Rasmus meenig zug, 
Hy moes daar voor Pertores vlug 
Twee man die zyn hem na gery 
Om hem te zeggen hy moes bly. 

Rasmus was toen in de velt 
Hy doch toen al dat zou hem gelt, 
Hy is naar Hendrik Plooy gejaag 
En heeft daar zynen noot geklaagd. 

Rasmus was toen in de noot, 
Hy doch toen al dat kos zyn dood, 
Hy heeft Pertores eers genoot 
Toen moes hy voor Pertores vloot. 

Toen is Rasmus deur gery 
Hy heeft die Governeur gezey 
Dat hy moet deur komt in dit lant 
En bring Pertores al van kant, 

Die Governeur hy was zoo bly 
Dat Rasmus toen was zyn laky, 
Hy heeft verstrek daar zynen raad 
Om tegen Kommendant Pertoors te slaat. 

Toen is Rasmus deur gekom 
Met Grikwa, Kiepkoort en Kanon, 
Maar, Rasmus schrikte byna dood 
Toen hy op Boomplaats hoor de schoot. 
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Wat heeft Pertores toen gedaan, 
Daar tegen die Goverment geslaan, 
Vyf burgers blyf daar in de slag, 
Van die Goverment een groote mag. 

Pretores is een dapper held 
Met zynen burgers op slagveld, 
Hy heeft geslagen die groote mag, 
Agt Offesiers blyft in de slag. 

Toen had die Governeur geen mag 
Die avond plats zyn vlag, 
Hy heeft geslaap die nagt daar om 
Zyn oorloogs hoet op de kanon. 

Die Gouverneur die zug zoo zwaar, 
Hy bit en hy zag geen uitkomst daar, 
Die avond vlugt hy in de rant, 
Tot dat hy zag een vrede stant. 

Nu is Rasmus Kommedant, 
Zyn hoogmoed overstroomt het lant, 
Hy is die oorsaak van veel bloet, 
Nu zoek hy weer een witte voet. 

Hat Rasmus gedaan een goet woord 
Was Draaier en de Engelsman 
Maar hy is al die overzak groat, 
Daar van de twee man zynen dood. 

Maar Draaier zyn bleed die roep om wraak, 
Die Governeur die maak ons kwaad, 
Hy is gewees tot onze straf 
Hy vordert onz veel boete af. 

Pertores is een man van eer, 
Hy houd zyn woord met die Governeur, 
Hy heeft gezegt blank tegen blank 
Smit is een leugenaar al van lang. 

Wat heeft Rasmus toen gedaan, 
Na onze eigendom geslaan, 
Hy heeft die vlouwe vee gezogt, 
En heeft het op Bloemfontein verkocht. 

Toen is hy naar huis gegaan, 
Want hy heeft groat onreg gedaan, 
Hy doch hem daarmy te verryk, 
Maar het zal wel smelt als de slyk. 
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Wat is Rasmus toch niet bly, 
Hy doch hy zou de burgers kry, 
Hy heeft belooft vier· hondert man 
Hy blyf daar ook een leugenaar van. 

Rasmus is Kommedant alhier, 
Daar op de wal van Modderrivier, 
Hy is de Heer van twee man hoog, 
Van Piet en Gert met zyne holle oog. 

Vrienden komt en hoort het al, 
Wag u tog ook voor dit geval, 
Dat gy nooit uven mantel draay, 
Noch uven lantgenoot verraay. 

Eynde van dat liet, 
Die verdraayer zyn verdriet, 
Zyn vouten daar in zeit, 
Die digter van dit liet - is · 

J. N. N. VAN STOEL. 

[An English Translation will be given in our next.
Ed. A. J.] 

Uit: Het Kaapsche Grensblad 
12 Oktober 1850. 
(Van fotostat). 

Origineele Correspondentie. 
Aan den Editeur van het "Kaapsche Grensblad." 

MYNHEER, - Eergisteren morgen reed ik naar de 
Kerkplaats om my van een barbier die daar woont, te 
la ten scheren, omdat ik zoo eene · beveratie had, en op 
weg telde ik den volgenden brief op, die ik naar UEd. 
ter publicatie zend, daar dezelve toch geene byzondere 
geheimen bevat. 

Annaatjes Kraal, Olifants Hoek, 
13den Sept. 1850. 

LrEVE NIGGE BETJE! - Wel, wat denk jy nou van 
Olifants Hoek? Ik het jou mos al lang gezeg, dat de Kerk
plaats een dag een voorname plek zal worde - maar wie 
het ooit kunne denke dat het zoo gou zou kom? Wat bet 
ons toch nie binnen de leste maand beleef nie? Ja net 
gister was dit een maand dat onze lieve ouwe predikant 
bier was om kerk te houwe, en as ik denk wat er na die 
tyd gebeur is, dan schrik ik zelf. Maar wag, laat ik jou 
maar met eens vertelle, want ik weet jy bars nou al 
amper van nieuwsgier:.gheid om dit te I].oore. Nou ! eers, 
zoo als jy weet, was daar kerk en rykelyk wagens, en ik 
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verzeker jou jy zou verstomt geweest hebbe om te zien 
hoe de jufvrouwe en de noyens gekleed ware. Nee! op 
myn woord, ik het nag nooit zoo wat gezien. Hu!le verbeel 
hulle op Uitenhage en op Kreemsstad dat hulle alleen 
modeboekies het, en dat wy van niks weet nie, maar hulle 
het dit mis. Ik verzeker jou dat de vrouwe en dogters van 
de "Zandtrappers" (zoo als ik hoor dat hulle ons in de 
Karrooveld noem) dit maar ter dege goed verstaat om hulle 
mooy aan te trekke - ach ! ik wou gezeg hebbe, te kleede. 

Maar jy zal ongeduldig worde, en ik zal maar voor
gaan, anders zou ik jou geskreve hebbe wat tante Martje, 
en tante Kalie, en nigge Antje aangehat het, want ik ver
zeker jou, ik bet ter dege in de Kerk al de patrone van 
hulle nuwe dresse afgekyk, en ik is nou bezig om voor 
my een kleed te maak, wat ik van niggie Leentje afgekyk 
het. Maandag, da die kerk, was daar Vanditie, en broer 
Gert het my een pragtige Tjalie gekog, reg spotkoop. Het 
pas zoo reg by myn kleed. Diezelfde avond het de mans 
een Mieting gehouwe in de Kerk, over de Beestegeld wat 
de ouwe Gouverneur onze mans nou uit wil kul, en hulle 
het daar op Emgels gepraat dat de moeite werd was om 
te hoor. Maar broer Gert kon geen woord verstaan nie, 
en dus kan ik jou niet vertelle wat Poot en Etley (wat 
ver aardige name) gezeg het. 

Knap was de Mieting vocirby, of toe kom de landmeter, 
Brandvader, (reg wat voor aardige name het die Engelse 
tog) om de erve op de Kerkplaats te mete, en toe vond 
hy uit <lat alles harlaboerla was. Leech zyn huis staat op 
zyn buurman zyn grond, - ouwe oom Adendorff moet 
8 voete van de straat hebbe, en zoo al voort. 

De landmeter was schaars met zyn kettings weg, of toe 
hoor ons weer dat de Beestekop (weer een koddige naam) 
van de Engelse Kerk, hier zou kom, en hy kwam ook reg 
onverwagts by oom Adendorff aan, met Kornel Somerset, 
een of twee van zyn predikante handlangers (denk, by ons 
Greformeerde is <lit toch nie zoo nie) en byna de heele 
Kaapse Resement agter hulle aan. Ik dog reg dat dit een 
patrolje was, maar de heele spul is de dag daarop weer 
weggery. 

Maar nou, lieve Bet! kom de mooiste van myn brief. 
Denk tog, gister avond zou hier een Baal weze ! nie een 
ordinaire danspartytje nie, maar een opregte Superskuptje 
Baal. Dit was by Kemp zyn Hotel, en jy kan denke dat 
dit niet zoomaar een vrolykheid zou weze, want hulle het 
zelfs by oom Koeraad groene ertjes bestel voor de supper, 
zoo als de Engelse dit noem, en de jufvrouwe wat daar 
was het zoodanig gedans, dat hulle de antler dag by ouw 
Tilbury al zyn sober water opgedrink het, om hulle weer 
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fris te maak ! W el, zoo as ons gehoor het, zou de heele 
Olifantshoek daar weze. Ik het my ook een lootje laat 
koope en ik het een van myn kerktabbertjes, daar ik in 
aangenome was, zoo reg smakelyk late opmake. Jy kan 
denke hoe fraai het was, - ik het 6 skellinge aan lint en 
3 elle kant gekog. Maar ongelukkig toe ik dag dat alles 
klaar was, en net zoo als ik op de disselboom van de 
wagen trap om op te klimme, trok die slegte agteros, 
Kornet, myn voet . glyde, en was met eens uit lid. Toen, 
kan jy wel Qegrype, kon ik niet na de Baal gaan, dat my 
reg speet, want ik hoor dat het zoo reg vrolyk daar is 
toegegaan, en dat al de groote luy van de Kerkplaats, en 
de hee!e Olifantshoek daar was. 

Nou, lieve nigge Betje, moet jy geduld gebruike tot 
aankomende week, en dan zal ik jou omstandig skrye 
wie allemaal op de Baal was, zoo wel heere en jufvrouwe, 
en wat hulle alle aan had, en wie met malkaar gedans het, 
en wat op de tafel was, buiten de groene ertjes en sober 
water, want Tante Martje het beloof om my van stukkie 
tot beentje te vertelle. Jy kan dit dan, as jy wil, in de 
krant laat zit, want ik hoor dat de Superscriptie Baals wat 
laas op Kreemstad was, niet te vergelyke was met de 
Baal op de Kerkplaats. 

Tot wederzins, lieve Bet, 
Jou Nigt en Vriendin, 

GRIETJE van PAS. 
1) Beestekav: Blskop. 
2) Supersknptje : lees: superskriptie (d.i. subskripsie-). 

Uit: Het Kaapsche Grensblad 
9 November 1850. 
(Van fotostat). 

Onder hoof: Origineele Correspondentie 
Annaatjes Kraal, Olifants Hoek, 

28 October 1850. 
Myneer de Drukker! - Hoor, neef drukker, dit is van 

jou zeer onbeleef om myn brief van nigge Betje, wat die 
man die de beveracie het, opgetel het, in jou krant te zit. 
Ik is daar regt gesteurt om, want hoe kan jy een brief 
wat jou nie aangaat nie, laat drukke. Jy het nou een 
groote steuring hier in Olifants Hoek gemaak door jou 
onvoorsigtige gedrag. Ik zal jou dit nou- vertelle, dan zal 
jy op een antler maal beter wete. Ik kom, moet jy wete, 
zoo reg onverwachts op de Kerkplaats, en eer myn voete 
koud was, kreeg ik oom --, (ik is bang om name te 
noem, want hulle zal my weer slaan) in de straat. en hy 
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vaar sommaar met eens tegen my uit, - "Jou dit en dat,";, 
riep hy zoo reg woedend uit, "hoe durf jy myn naam 
gebruik, mag ik geen Sober Water verkoop nie aan 
jufvrouwe wat hulle moeg en boeglam gedans het, of jy 
moet dit in de krant laat zit? Wil jy hebbe dat ik al myn 
klandisie moet verloor? Jou smeerlappin!" Jy kan denke, 
myneer drukker, dat ik oak ergerlyk werd, want ik wist 
niet dat hulle myn brief aan nigge Betje opgeraap het, en 
laat druk het. Ik antwoorde hem: "Zoetjes, vriend, stoat 
je toontjes niet, jy wordt al te piquant, en als ik my niet 
toevallig herinnerde dat men onlangs voor de regter 
betoond heeft, dat smeerlappin geen scheldwoord is, dan 
zou ik wel lust hebbe om je dat eens in te peperen ! " Ik 
draaide my om en ging heen, en toe hoar ik naderhand dat 
die oude ziel met de krant in zyn zak is rondgeloop en 
overal myn brief voorgelees het, en zelf aan oom --
gevraag het om hem te helpe daar een antwoord op te 
skry¥e. Knap was ik egter van oom --- ontslagen, of 
toe viel oom --- my weer aan: "Wat raak jou myn 
groene ertjies, Grietje? kan jy de mense niet met rust 
late? Hoar, ik verzoek dat jy myn naam niet weer in jou 
paskwelle gebruik, of de drommel haal jou." Wat ik oak 
tot verskoning zeggen kon, oom was maar kwaad. Einde
ly k om hem tog weer goed te kryge, zeide ik: "oom, ik 
heb er niets kwaad by gemeen, je moet die ouderwetse 
denkbeelde van paskwelle op een kant zette, en dan rol jy 
er beter deur." "Dat is waar kind," zy hy eindelyk, "het is 
tog wat om over te lagge, en ik ben niet kwaad." Maar 
sapper loot, Myneer drukker ! ik is van myn ooms goed 
afgekom. Nou moet ik jou vertelle hoe myn eige vrouwe
geslag myn gekry het. Ik hat een mooye strooi hoedje 
aan, met gele lint opgemaak, en een "vergeet my niet" 
takkie er op, toe ik tante -- op de lyf loop, (want hulle 
het my opgepas). Zander een woord te prate, denk, sloeg 
zy my zoo vlak op myn neus, dat de bloed daaruit vloog, 
en met eens ruk zy myn fraaye hoedje van de kop, en 
kreeg my met de antler hand in de kondee, die maatje 
zoo fraai achter op myn kop gevlochte had, en by elke 
ruk kwam daar een hand vol hare uit. Hoe ik oak bad en 
smeek, dat was voor niet - zy schreef maar gedurig: 
"Groene ertjes en Sober \Vater," - paf, poef. "Jufvrouwe 
zyn kleere in de kerk afkyk," paf, poef, paf ! "Ik zal jou 
leere om mense met rus te late," paf, paf, poef. "Super
skriptie baals ! achterosse ! neef Gert zyn tjalie ! beschry
ving geve wat de mense aangehad het ! Tante Martje ! 
Tante Kalie! Tante Annie! Ik zal jou leere." Paf, poef, 
paf, poef, paf, ~f. Ik kwam tog eindelyk uit haar hande, 
maar regte naa~oegetakeld; en ik verzeker jou dat ik niet 
lang verzuim het, of ik was op ouwe "Zwink" zyn rug, 
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en voort na huis. Maar amper was ik weer daar aan, want 
hulle het niy in de strate voorgekeer, en daar ouwe Zwink 
maar altoos die ouderwetse pas-achtersteek loop wat 
Paatje hem geleer bet, was ik amper in de hande. 

Nou schryf ik nooit of de nimmer geen briewe meer 
nie; want zoo een ophef wat de mense bier van myn een
voudege brief gemaak bet, bet ik nog nooit belief nie. En 
ik het jou dit maar alles te danke, want jy ilet nie noodig 
gehad nie, om opgeraapte brieve van ander mense in jou 
vrotte krant te zit nie. Nou is de heele buurt op my kwaad 
en ik durf nergens na toe gaan nie. Ik bet my zelf late 
vertelle dat oom --- daar een vloek opgedaan hcl, as 
ik weer by hem sober water kom drink (ik doet dit ook 
somtyds) om daar een jalappa poeyertje in te doen. Is 
<lit nou mooi? En dit nog aan een jongejufvrouw. Hoe 
dit nog gaan zal als ik ouwe Annaatje op de lyf loop, weet 
ik waarlyk nie, want ik hoor zy is reg gestoord dat ik zoo 
een misgebruik, zoo als zy dit noem, van haar kraal 
gemaakt heeft. Zy was van meening om die plekkie op 
te veil en te verkoop, maar nou zeg zy, na zoo een pas
kewel, zal niemand daarvoor biede nie. Maar "a la bonne 
heure," zoo as oom Karel zeg. Ik zal dit maar late over
waaye; maar druk toch nooit weer als jou blief, myn 
opgeraapte brieve in jou krant nie. 

Ik hen jou Nigt en Vrindin, 
GRIETJE van PAS. 

1) Ouwe Annaatje .. . . . haar kraal: Kyk adres bo. 

Uit: Het Kaapsche Grensblad 
23 November 1850. 
(Van fotostat). 

Onder hoof: Origineele Correspondentie. 
. Hoenderkop, 5 Nofemer 1000,800,50. 

Klaas.-Goeije morge neef Jan, hoe vaar jy; waar kom 
jy dan zoo van daan? 

Jan-Nog redelyk, neef Klaas; ik kom zoo van de 
Kerkplaats; maar dit is tog een groote ongemak, want 
<mze ou Predikant is niet gekom nie. 

Klaas.-Ja, dat is reg ongemakkelyk, voornaam als 
een mens nog zoo veel moeite gedoen het om zyn fyne 
zwart lakense heupbaatje aan te trek. Maar ik hoor daar 
was zoo een kleine steuring gister avond op de Kerkplaats. 

Jan.-Ja, denk tog, dat was tog niet mooi van oom 
Hanse nie, om Pita zoemaar zoo goeds moeds op zyn ooge 
te slaan, hy zou gezeg hebbe dat daar een karkatje op was. 
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Klaas.-Maar vertel dan, ik is in de zaak heel dom? 
Ik boor maar zoo een mompeling, en niemand wil my iets 
zegge. Hulle is gloo almal bang. 

Jan.-Nou boor, oom Hanse weet jy mos is stikziende; 
hulle zeg hy kan beter by de kers zien als by dag; nou 
het iemand hem met een glas gegooi, zoo schram by zyn 
kop voorby; en hy verbeel hem toe dat oom Pita hem 
gegooi het. Hy spring zoo op de plek op, en klaps, pardoef, 
slaat hy oom Pita op de oog, dat de weerschyn zoo daar 
uit vlieg. Oom Pita het met de vuis gepareer, maar dat 
help nie. Oom Hanse is te rat. De mense zeg daarom 
dat oom Hanse altoos de dikste mense uitzoek, dat by nie· 
kan mis slaan nie. 

Klaas.-Hoor, dit is tog reg ombeleef van oom Hanse 
om een mensch zoomaar in zyn gezig te schender, en dit 
nog al met Kerktyd. Wat zou de ouwe leeraar nou daar
van gezeg hebbe. Dit is amper goed dat hy nie gekom is 
nie, wil jy dit gloo. Maar ik val jou in de rede. Wat het 
oom Pita toe daarop gedaan. 

Jan.-Ja, wat zou hy doen; by het zoomaar de wagen 
laat inspan, zoomaar in de nacht, ja dit was een plezier 
om die ouwe witkop vooros te zien uitspringe na huis 
toe. Jy kan begrype, de ander dag zou daar kerk weze, 
en oom Pita was natuurlyk bang dat de leeraar zou vrage 
"Wel, Vriend ! wat scheelt er dan aan je oog?" Nou, hy 
kon wel gezeg hebbe,-Wel Eerwaarde, dit is een karkatje 
of een bloedvin; maar dan, dit is tog nie goed om op. 
Zondag te lieg nie; en hy ry toe liever na huis. 

Klaas.-Ja, dit is een groote straf voor een mensch 
wat zoo graag woel als oom Pita, om een heele week in 
de huis te zit, tot dat die blouwigheid weer weg gaat. Dit 
zou oom Pita alles behalve aangestaan het, want hy is tog 
nie een man nie wat kan verdrage om in de huis te zit. 
Hy is maar eeuwig buite, dan in zyn land, dan in zyn tuin, 
en hy roer maar al tyd. 

Jan.-Ja neef Klaas, dit is nou zoo. Maar zoo as ik my 
het late vertelle, is de oog juist nie de grootste van zyn 
straf nie. Jy moet wete, toe oom Pita tuis kom, zag hy eers 
dat daar geen verse vleesch was; nou, wat zou hy doen; 
hulle moes haastig een beest dood schiet; en toe het een 
of ander schobbijak oom Pita wys gemaak dat "Bief stiks," 
of zoo een naam, want ik kan die Engelse name nie onthou 
nie, goed was voor zyn oog. Nou kan jy begrype, oom Pita 
wou graag zyn oog gezond hebbe. Zyn meening was om 
Zuikerdoos dood te schiet,-maar jy begryp mos dat een 
mens met een oog nie zoo goed zien kan als een met twee 
ooge. Hy brant los met zyn groot schiet roer, en pardoms, 
daar leg de koei;-maar magtie, hoe jammer toch, in plaats 
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v:m Zuikerdoos, was dit zyn beste me!kkoei, ouw Kolletje. 
Sommige mense wil zegge dat dit die roer zyn schuld is, 
want dat daar een ouwe schot op was van 1846, toe oom 
Pita zoo ontzaggelyk veul patroljes gery het, en die schot 
was nat geworde. Maar dit is maar schender bekke wat 
zoo praat, want dit geef mos eigenschap, dat een man met 
een oog niet zoo goed zien kan als met twee gezonde 
oogen,-hy kyk mos altoos half maantje. Hy het wel na 
Suikerdoos geschiet, maar Kolletje stond net op de hoek 
van de Kraal, en toe raak hy haar. Dit is niemand zyn 
schuld nie.-Had hy nou een bril opgezet, dan had hy 
weer twee ooge, en dan zou hy netter geschiet het. 

Klaas.-Wel, dit spyt my om zoo wat te hore. Maar 
ons verpraat onze tyd, en de zon is al amper onder. Goen 
dag, neef Jan; groetnis aan nigge Sara en jou kinders. 

Jan.-Dankie neef Klaas. Groetnis ook tuis. 
P.S.-Oom Klaas had zoo een kleine entje weg gery, 

toe draai hy weer met eens om; en toe zeg hy-
Hoor tog een beetje neef Jan: die kale plek op myn 

voorkop is zoo koud in die lieve regens, dat ik dit sawens 
nie meer houwe kan. Als jy oom Pita toch ziet, zeg hem 
tog ashy weer na de baai ry, dat hy tog alseblief voor my 
net zoo een mus moet meebring as hy die tyd in de baai 
gekoop het voor homzelf. Hy zal wete waar. dit te kryge, 
by diezelfde mussemaker waar hy zyne gekog het. Ik zal 
hem een pond met de eerste gelegenheid stuure. 

Uit: Het Kaapsche Grensblad 
22 Maart 1851. 

Origineele Correspondentie. 
Aan de Drukker van de Grensblad. 

Carels Rust, den 7 Maart, 1851. 
Geachte Neef,-Ik het een brief gezien die in de extra 

van de Griemstad Journal van den 25 van February staat, 
en van Oliphants Hoek geschreef is op den 18de, door· 
iemand die horn zelfs noem, een Oliphants Hoek man, die 
een van de patrolje was toe wy de osse in Zuurberg afge
neem het. Nouw die brief was en Engels, en hy zal horn 
wel geleest hebbe, en slegt van my en onze mense gedink 
hebbe, neef Cresjan het horn aan my in duis overgelees, 
maar ik moet jouw seg dat ik my tedanig verstomd en 
regt vererg het over die leugen brief; ik zou weer aan die 
Engelse korant geschreef hebbe, maar ik ken die taal nie, 
en hulle schryf ook gloo nie duis taal nie, nouw zel jy 
my plasier doene om deze brief in de Grensblad te schryve, 
want de meeste mense van die patrolje was Aferkaanders, 
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-uitgenome neef Kirkwood, en dan nog een paar luns
rieme, en als jy dan de brief ook in Engels wil schryf, 
zoo dat hulle ook kan lees wat ik zeg, zal ik jou daar voor 
dank en petaal wat het kos-want ik wil nie voor een 
slegte man loop nie als ik niks slegt gedaan het nie. Nouw 
ons het al banjang overdinkt wie die kring is, die de brief 
van den 17de geschreef het,-en wy zeg zommaar almaal 
dat dit Marant is, en dat zyn komadant Woest digteby 
horn gezet het toe hy de slegte brief geschreef het, en als 
dat nie hulle is nie laat hulle dat dan nigeer als hulle ken, 
-of is dat hulle manier om mense slegt te maak, die 
hunne leven voor hulle goed gewaag het,- foei, wy noem 
horn een Oliphants Hoek man die by de patrolje was; ik 
glo niet dat daar meer zulke manne van Oliphants Hoek 
by die patrolje was als die kring is nie, want hy is geen 
man nie anders zou hy ons nie slegt maak nie, en stank 
voor dank geve nie,-en zoo lieg nie om nouw te zeg dat 
ik en neef Chresjan, en nee~ Jan Harman nie wou met 
hulle mee gaan, voor dat hulle ons eers petaling gebloo 
het, dat lie die Oliphants Hoek mannetje, of Marant, of 
wie dat ook mag gezeg het,-en dat zal . wy hulle bewys. 
Dat lyken my of hy ons mot de Oliphants Hoek mense wil 
aanmakaar steek, zoo als wy hoor dat hulle daar alle dag 
doen, maar dat zal horn nie gebeur nie,-laat neef Kirk
wood zeg hoe dat op de patrolje gegaan bet, ik ken verhom, 
hy was met de leste oorlog met my over de Key, hy is 
een man en zal nie lie nie,-Marant zeg hulle is nouw een 
Vredeman of Mantjestraat, en Woest een komadant,-ik 
zel nie meer praat nie, maar net vertel hoe dat met hulle 
osse van de Kaffirs afgeneem gegaan is,-dat was zoo-

Myn komadant S. Hartman het myn geroep en gezeg, 
dat hy tyding met twee Hottentots die komadant Buchner 
gestuur bet, gekreeg had, dat de Kaffers twaalf span ossen 
op Addo van wagens afgeneem had, dat ik alle de perde 
van onze lager die lopen kon neem moest, en uitgaan om 
die osse (150) weer van de Kaffers afteneem, ik kreeg toe 
agt mannen, dat is, drie Hartmans, Leonard, Charles, Booy, 
Johannes Bezuidenhout, H. Bezuidenhout, en ik zelve maak 
negen van ons, en twee Hotnots van komandant Buchner, 
(daar was niks van petaal gezeg) en met die mannen ging 
ik uit na Nieuwejaars Rivier, en sny al de Kaffer paaijen 
af die van Boschmans Rivier en Zuurberg uitkom, maar 
vond dat de Kaffers nog nie uitgekom was met de 
Oliphants Hoek ossen, toe het ik die nacht voor de paaijen 
geleg, om de .Kaffers de ossen van de Oliphants Hoek 
mense afteneem als hulle uitkom, maar de Kaffer spejoene 
moet ons gezien het, en daarom is hulle nie uitgekom nie, 
-de anderdag vroeg is de Oliphants Hoek mense by ons 
gekom, en daar was van de Hartmans hulle vrinde by, en 

84 



hulle was regt bly om ons daar te zien,-maar dat lyk 
nouw of party niet bly was nie,-ik dink hulle kon almaal 
bly gewees het om ons daar te krei, om hulle te help dat 
hulle hulle osse weer kon krei, want hulle komandant het 
vermy gezeg dat hulle onbekend was en niks van de 
paaijen wist; ik het toe verhom gezeg dat ik mot horn zou 
mee gaan; toen het hy ver my gezeg dat hy de heele 
komando aan my over geef, en ik is toe zommaal' voort 
gegaan met hulle en al myn mense, (zonder dat daar een 
woord van petaal gepraat was),-wel wy is toe hove de 
poort op Zuurberg gekom, ik het toe laat afzaal en gaan 
spejoen, maar vond niks te zien als de Kaffer spejoen 
spoore, en die het ik aan Jan W oest gewys, en toe ver horn 
gezeg dat ik dink dat hulle osse noch in de kloven van 
Zuurberg by Toetebe was, en als hulle nie daar was nie 
dat ik dan tot op Ado zou gaan en de spoor van de 
Oliphants Hoek osse zou opneem van waar de Kaffers 
hulle geneem had,-toen weer opgezaal en vort gegaan op 
Zuurberg,-(zonder een woord van petaal te praat)-maar 
hier het Jan Woes voor myn gezeg dat hy voor zyn part 
twee ossen aan ons zou geven als wy de ossen afneem en 
hy dogt wel dat de andere mense die daar osse by had 
dat ook zou doen, maar ik het verhom geen antwoord 
gegeve nie, en wy is vortgegaan en kwam de Kaffers met 
hulle ossen gouw tegen, de Kaffers wou de ossen in de 
kloof jagen, maar wy het de sambok opgeleg en was gouw 
by hulle,-de Kaffers schoot aanstons op ons, en ik kwam 
by Jan Woes, en ik glo neef Jan Scheepers, en nog een 
man of vier vyf, en ik zeg toe voor hulle, neefs wy moet 
hier de bosch ingaan, ik gong voor en .hulle volgde my, 
maar niet lang hierna was de geschiet erg op een antler 
punt. ik dogt toe dat zal nie gaan nie, en liep zoo hart 
als ik kon daar heen en vond de Kaffers daar braaf par
mantig buiten de bosch met geweer en assegaai,-de mense 
veg toe regt mooi, en ik vergeet toe ook <lat ik al een beetje 
oud was, ik gaf een Kaffer een koegel van myn ouwe 
zesponder door de pens, en hen zeker <lat hy niet weer 
osse zal afneme, en nog een schoot ik op de plek dood, 
ik zag ook hier en daar vyf of zes neervellen door anderen, 
wy was verstrooid, en daar zal wel meer Kaffers gevallen 
zyn, want hulle was naderhand mak. Hoe kan die Oliphant 
Hoek man, of Marant nouw zeg <lat de Kaffers zoo te zeg 
geen tegenstand gedaan het, of nie amper geschiet het nie, 
-maar ik kan dat raai,-hy was zoodanig verschrikt, dat 
hy doof en blind was, want ik heh al in myn !even meer 
zulke kerels gezien :-Wat het Marant op de klip gemaak 
toe Kaffers noch op ons aanschieten was, en toe neef 
Kirkwood aan horn gezeg het "wat maak jy daar op de 
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klip de Kaffers zal jouw dood schiet?" maar toe was hy nie 
meer doof nie, ik verzeker jouw hy was gouw van de 
klip. Wel nu het wy al de Oliphants Hoek mense zyn osse 
by makaar gemaakt en daarby noch tien perde die niet 
van hulle was. Ik dogt toe dat ik nie meer komadant was 
nie, en dat ik gedaan had,-maar komandant Woest gaf 
my weer de komando over, en verzogt my om voor te gaan, 
ik deed bet met neef Jan Hartman. (zonder dat daar een 
woord gezegd was van petaal) Wy moes nouw een gevaar
lyk nouwe kloof af, en pad deur tot na de open veld van 
Luisekop, alwaar wy zonder slag of stoot behouden kwam 
en afzaalde. Van hier gong de Oliphants Hoek mense met 
hulle ossen, en al de van de Kaffers genomen perde voort, 
daar ik en de twee Hartmans niet wel mee te vreden was, 
Woes bet ook niet meer van de twee ossen gepraat die 
hy zou geve, noch ook niet een antler die daar ossen by 
had. Zoo veel van al dat leugenpraat van petaal, ik roer 
maar van Woes zyn twee ossen die hy zelfs aangepresen
teer bet aan, niet omdat ik bet zou geneem hebbe, maar 
omdat hy zou geve eer wy de osse had, en toe wy hulle 
had, dat hy toe stil gebly bet; dat is nouw byna alles dat ik 
zels weet. Nouw zal ik zeg wat de twee Hartmans my 
gezeg bet, en ook wat ik zelfs gehoor het-hulle zeg, dat 
hulle elk aan Woes om een van de genome perde gevra 
het, en dat hy dat aan hulle gegeef het tot dat de baas 
uitkom, en toe bet neef Chresjan voor my ook om een 
perd gevra, (maar dat was . buiten myn weten,) en Jan 
Woes bet toe geseg dat hy my ook een zou geve; maar op 
pad van Zuurberg, bet ik gehoor dat Woes aan Marant 
gezeg bet dat hy ons drie elk een perd gegeve had tot de 
baas uitkom, maar kyk nouw, ik vererg my zommaar,
als jy Marant toe gezien het jy had jou ook om horn 
verergd, hy trok zyn schouwers op en begon Engels of 
Malys te praten met J. Woes, en ik verstaat net maar 
duis, maar ik dogt daar schuil wat achter, en dat was ook 
zoo,-want toe wy by Luizekop afgezaal was kw am Woes 
by de Hartmans, en zei aan hulle dat hulle de perde weer 
moes afgeve, -maar, dat hulle als hulle gouw kon stuur, 
een vragt hawer kon krei. Onze perde was slegt,-maar 
wie kon zonder hescort vier dagen ver stuur om een vracht 
hawer? Wy wou de hawer nie hebbe nie, wy wou maar 
(voor onze moeite niet. zoo erg) al was dat maar voor een 
dag, de Kaffers perden als een zoort van overwinning in 
onze lager brengen, maar hulle was niet te vreden dat 
hulle hulle ossen gekregen had, hulle moes ook alle de ver
overde perde hebben, en die hebbe hulle ook nog van dag, 
die perde kom ons net zoo goed toe als hulle, en kon bier 
eerder by hulle baasen ge~omen wees, want zoo als wy 



hoor is de meeste van die perde Veldkornet Keulder zyne; 
maar laat weldinkende mense hi~r over oordeel. 

Hulle schryf ook in ds Engelse kQrant van Hans 
Bezuidenhoud en myn andere mense, maar daar heef ik 
niks mee te doen. hulle kan hulle zelfs verantwoorde, ik 
is Veldkornet van onze mense geweest, onze perde is braaf 
slegt, en wy heeft nie 400 man nie, zoo als hulle zeg dat 
hulle in de Oliphants Hoek lager het nie,-en neem hulle 
ons kwalik als wy van ons negen man zes na onze lager 
terug gesti.mr bet van Zuurberg, hulle was zoo bezorg over 
bulle sterke lager daar toe nog 378 man in was, want als 
ik 22 neem van 400 blyf daar 378 volgens myn tavel, die 
myn ouwe meester Papenaauw my geleerd heeft, en Woes 
het ook by horn school gegaan,-ik zeg <lat hulle daarom 
noch van die 22 man die by ons was 6 of 9 man van Luise
kop na de Oliphants Hoek lager gestuur het om hulle 
lager te versterken ! ! in onze lager is maar 36 man, en als 
jy 9 daar van neem blyf daar 27 man, en waarom ons dan 
beschimpe als wy onze 27 man met nog 6 versterke ! ?
maar de man van Oliphants Hoek wou ons maar slegt 
maak, maar wy zal zyn falsheid na verdienste straffen, 
-ik hef nog een paar slagen om myn elboog voor horn, 
als hy nouw nog niet waarheid genoeg het zal hy meer 
kreig, . . . . die kring. Wy · is gerust, wy heft onze pligt 
niet alleen aan de Oliphants Hoek mense gdaan, maar 
ook aan andere, en wy hoop om zoo vort te gaan zoo 
goed als wy kan;-had Weest de Oliphants Hoek man, of 
Marant met hulle 400 man, komandant Buchner liever 
geholpen toen hy hulle om hulp gevraag bet toe de Kaffers 
zyn wachter vermoord had, en al zyn vee weggenomen 
had, dan had hulle ook hulle pligt gedaan, maar wat was 
hulle antwoord? en plaats van te kom, laat hulle koman
daut Buchner weten dat hulle te zwak was! !-400 man 
te hebben, geen Kaffer op die tyd in de Hoek, en dan nog 
te zwak, wat moet ik daarvan <link? ik verdink die 400 
man daar niet in, want als hulle niet gestuurt word, kan 
hulle niet gaan, te meer daar hulle onder krygs wet staat. 
Wy staat niet onder krygs wet, maar wy help alle mensen 
met onze magere perden en wynig mannen, en had 
komandant Buchner geweten waar wy op die tyd was, zou 
hy ons om bulp gevra hebben, bet zou ook nie voor niet 
geweest bet. Ik kan de mense van Olipbants Hoek nie, 
maar myn komandant zeg dat daar flukse kerels is, als 
dat waar is, daar ik nie in de minste aan twyvel, dan moet 

. de vout op een antler plek gezog worden. 
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Neef drukker dit is alles waarheid, en wees zoo goed 
dit zoo wel in duistaal als in Engels in jou korant te druk. 

Na groeten, ben ik uwe Neef, 
H. BEZUIDENHOUD, 

V eldkornet. 
AANTEKENINGE: 

Lees dr. J. Scholtz se artikel in Die Huisgenoot (13, 20 
en 27 Junie 1941). Lewensfeite oar komdt. Woest en oor sy 
rol in die oorlog, op blss. 589-590 van Moodie: History of 
the Battles, &c., in Sou thern Africa, dee! II (Kaapstad, 1888). 

Vredeman of Mantjestraat: Vrederegter of Magistraat. 

'N OU-AFRIKAANSE GRAPPIE. 
Bladvulling, Het Volksblad, 6 Maart 1856: 

"Klaas, was jij mee op die commando." "Ja, oom ,in 
die laatste Kaffer oorlog." "En het jij nag al zaam 
gevech?" "Dat kan oom g'loo' ! ons het geschiet dat het 
zoo gons." En het zulle jou nie geraak nie?" "Ja, alla
matjies, drie maal het ik die schot gekrij.' Twee maal deur 
mijn hoed, en een maal deur mijn twakzak." 

Uit: De Gids 
Mei 1934 (Jg. 98, nr.5). 

(Die gesprek vind plaas in 1857.) 
.... Het duurde nu oak niet lang of ik had kennis gemaakt 
met de persoon aan wie ik was aanbevolen, en werd door 
hem allerminzaamst ontvangen. Hij was een Afrikaner, 
doch had eene Europeesche opvoeding genoten. Van hem 
vernam ik oak goede berigten en ik meende mij gerust 
aan hem te kunnen toevertrouwen. Eene betrekking te 
Maritzburg raadde hij mij ten eenenmale af omdat 
Engelsch daar de hoofdzaak was, maar wanneer ik er niets 
tegen had, zoo raadde hij, moest ik beginnen met boeren
schoolmeester te warden; ik zou dan niet alleen met de 
gewoonte van het land bekend warden, maar ook kans 
krijgen om verder vooruit te komen. Ik bewilligde in 
zijnen raad, en daar er juist een zwager van hem, een 
Afrikaansche boer, in de stad was, nam hij op zich, onmid
dellijk met hem over de zaak te spreken. Niet lang 
behoefde ik oak te wachten, of mijn nieuwe kennis kwam 
met zijn zwager opdagen, die een echte type van een 
Hollandsch-Afrikaanschen boer kon genoemd worden. Een 
kerel, minstens 6 by 2! voet; de zwaarte kon ik bij moge
lijkheid niet gissen. Bij het binnenkomen reikte hij mij 
zijne kolossale hand toe en drukte ·de mi~ne zoo hartelijk, 
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dat ik bang was, dat ze uit het lid zou gedrukt warden. Al 
spoedig had het volgende gesprek plaats: 
Hij Is jij die Hollander; wat kom jij maak? 
lk Ja mijnheer, ik ben Hollander, en ben met mijne 

familie hier gekomen om Afrika tot mijne woon
plaats te kiezen. 

Hij Nou, ons is schaarsch van Hollanders. Jij wil school
meester wor? 

Ik Als ik goed geplaatst kan warden, ja. 
Hij tot zijn zwager. - He jij nie die boek nie? (De 

zwager komt met den grooten bijbel). Kan jij lees? 
Ik Ja wel. 
Hij Lees dan wat uit Genesis of Exodus. 

Nadat ik aan zijn verlangen voldaan had, zeide hij: 
goed, jij lees nes 'n prekant. 

Hij Jij kan zeker op die papier? (hij maakte eene bewe-
ging met zijn regter voorvinger op de linkerhand). 

Ik Ja. 
Hij Ik dach zoo, maar kan jij zing? 
Ik Welk zingen bedoelt u? 
Hij Wei, zing. Gezang. Zalm op noten en liedjesgewijs. 
Ik Ja. 
Hij Zing dan nou net maar Gezang 24. 

Nadat ik een paar regels gezongen had, hernam hij: 
Nou Zalm 25 met draaiers. 

Ik Wat bedoelt u met draaiers? 
Hij Jij da nie kan nie? Hoar dan: 

Hier brak zijn stemorgaan los dat de kamer er van 
dreunde; hij zong psalm 25 op een wijs die mij geheel 
vreemd was. 

Ik J a z66 kan ik het ook. 
Hij Nou dan is alles goed. Jij kan bij mij kom. 
Ik Wat zijn de voorwaarden? 
Hij Ik zal jou geef voor mijn 6 kinders £3. - in de 

maand en 5 shilling voor andere kinders; een klip
huis om in te woon, vrije kos en alles wat jij ver jou 
familje noodig he, maar geen kleeren nie. 

Ik Mag ik weten waaruit die kost bestaat? 
Hij Een kapater of hamel in de week (een kapater is een 

bok, een hamel een schaap), wildvleis en een schepel 
meel en vet; uw vrouw kan dan banje bak en keerse 
maak. 

Ik Maar mijne vrouw is niet gewoon brood te bakken 
of kaarsen te maken. 

Hij Nou is dan die Hollandsche vrouwe zoo gevrot dat 
zij da nie kan nie? da's aardig, dan zal mijn ou vrouw 
dat wel doen. 

Ik Accoord; en groenten? 
Hij Alles wat wij he. 
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In het kart wij hadden accoord gekregen .... 
Deur die Herinneringen heen is nog los Afrikaanse 

sinnetjies gestrooi. Na 'n swaar haelstorm se die berus
tende boer Marais aan die simpatie-betuigende skrywer : 
"Ou meester kan nie help· nie, ik hou banje over, zal 
weer opnuw ploeg en zaai." (Bls. 178). Omdat meester nie 
aan die skietwedstryd wou deelneem nie, was spotterny en 
gelag aan die orde. ,,De Hollanders kan wel in de boek 
lees maar anders niks nie." (Bls. 179). 

Een Sondag moes die meester kerkhou. "Ik was juist 
in het nagebed toen een kaffer binnen komt stuiven met 
de woorden: Baas! die baas zen peerd is in de lavier 
verzuip, hij is al gevrek ! " (Bls. 182). 

"De hoer, eigenlijk du Plessis geheeten, had zijn naam 
verar.derd, want, zeide hij ,,Plesir is zoo 'n aartige naam;" 
daarom vertaalde hij dit in goed Hollandsch, namelijk 
"Vermaak". (Bls. 185). Colenbrander merk hierby tereg 
in 'n voetnoot aan, dat die verklaring op 'n misverstand 
moet berus. 

" .... een der boeren kwam bij mij, en na behoorlijk 
met zijne linkerhand den breeden rand van zijn hoed te 
hebben aangeraakt, stak hij mij de regter toe met de 
woorden: "da Neef". Toen ik hem een veldstoeltje toe
schoof met de uitnodiging "zit", vroeg hij al aanstonds: 
"Is Neef smous?" Nijdig beet ik hem toe, wie hem het 
regt gaf mij voor een smous uit te maken. Hij zette groote 
oogen op en zeide bedremmeld : "Is Neef nie smous nie, 
ik dach Neef is smous." Door mijnen voerman werd ik 
uit de dwaling gebragt, die mij vertelde dat het de 
gewoonte was ieder handelaar of koopman met dien naam 
te bestempelen; Jood daarentegen was bij hen de naam 
voor bedrieger." (Bls. 193). 

"Eens kwam een boer bij mij, die nogal voor verstan
dig doorging, met het verzoek "of ik een brief voor hem 
wil schrijf nie." Hij gaf mij den "Oom" op aan wien hij 
wilde schrijven, en toen ik hem vroeg wat hij wenschte 
te schrijven antwoordde hij heel naief: "Nou, das ook 'n 
ding; ou meester is zoo knap en ou meester zou nie weet 
nie wat hij in een brief moe schrij nie." - Het woordje 
ou voor iemands naam beteekend goed of best." (Bls. 317). 

"Eene boerin bragt mij haar "zeun" ter school, een 
lange slungel van 18 jaar. Hij kon geen A voor een ' B. Ik 
gaf hem een spelboekje. Dit lag volstrekt niet in hare 
bedoeling (zij had een kwarto-bijbel medegebragt). "Nee, 
he mot maar net nou in die boek lees, he mot lidmaat wor; 
he wil en bietje gaan trouw."" (Bls. 318). 

"Een Transvaalsche boer" wat in die blok gevange 
gesit het, "bleef een hardnekkig stilzwijgen bewaren. 
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Eens echter zeide hij tot rnij: "Ou meester, ik zal die 
skandaal nie vergeet nie; ik zweer ver jou as ik kom los 
ik zal een van die krijgsraad skiet." . . . . De man heeft 
naderhand toch woord gehouden." (Bis. 336). 

Verder is daar nog tipiese woorde en wendinge wat 
hy gebruik, bv. pijnappels (170); ha-nou ! (aan die osse) 
(175); Korn nader! (as uitnodiging) (175); kombuis· (175); 
milies (176); die zwarte kos (vir haasvleis) (179); die won
derlijke Hollanders (179); kraal (180); kafferkoorn (180); 
boschbok (186); dorenboom (188); wildebeesten (190); bles
bokken en springbokken (190); padkos (316); lekker gezels 
(316); hartebeestehuis· (317); witstinkhoutboom (342). 

AANTEKENINGE: 
Die bladsye en getalle tussen bakies bet betrekking op 

die bladsye in die Mei- en Junie-nommers van De Gids van 
1934, waarin opgeneem is: Lotgevallen gedurende een Verblijf 
in Afrika, afskrif van Tine Brinkgreve-Wicherink. Nerens 
word die naam van die vrysinnige skrywer gemeld nie. Hy 
deel ons egter lewensbesonderhede mee, o.a. dat hy in die 
frigatskip De Prins Frederik na Natal as onderwyser gekom 
het ......- met 'n (waardelose) aanstellingsbrief van . prof. Lauts. 
Colenbrander van Pinetown naby Durban bet horn en sy gesin 

· gehefp. Te voet is hy na Pietermaritzburg, alwaar die gesprek 
(1857) plaasvind. Agtereenvolgens was hy onderwyser op 
plaasskooltjies (naby Weenen by Marais; op Middelrus by 
Lotter; naby Greytown by Du Plessis) en goewernements
onderwyser op Pretoria sedert Oktober 1859. Gedurende die 
Transvaalse Burgeroorlog was hy staatssekretaris onder pres. 
Schoeman. Dit gee die sekerheid dat die skrywer H. Stiemens 
is (Staats Courant der Z.A.R., 29 Nov. 1861, en Notule van 
die Uitvoerende Raad meld dat H. Stiemens as sekretaris 
opgetree het van 4 Des. 1861 tot 9 April 1862). 

Na sy goewernementsekretarisskap het hy weer onder
wyser geword tot aan sy terugkeer na Nederland in 1879. · 

Uit: De Zuid-Afrikaan 
Byvoegsel, 8 April 1858. 
(Van fotostat). 

Origineele Correspondentie. 

Heeren Veldkornet en Vrederegter te Franschhoek, - lk 
heh gehoord dat de magistraat al lang zou gekom het om 
bier te kom zit om alle die kwaaddoeners te straffen; ik 
was reg bly ofschoon ik ook in de tronk kan kom, dat dit 
toch eenrnaal zou geschiede <lat ons arme mense bier toch 
ook zoo als op Stellenbosch en aan de Paarl op bescherming 
kan reken en ik wens dat de tronk ook al klaar was; als 
daar nou lawaai gemaakt, word onder in die pad by 
Anet zoo dat onze predikant moet uit zyn kooi spring in 
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de nagt, of als hy de boere gesteel word, dan zeg almal 
dit is niemand anders als die zwarte spinnekkoppen uit 
die spinneraknest die somtyds ook in den middernacht 
schiet om mensche uit hulle slaap te laten opspringen, die 
"vagebonden," maar ik wens dat meneer Breda toch wil 

· kom dan ik die man met witte kleren die snagt's rond
loop en de kerkklok somtyd lui in den nagt gaan oppas 
en hem vange en na de tronk breng om te bewyzen dat 
ons zwarte mensen niet alleen kwaad doet. 

Ik denk dit meer als een kwaad geschied door die 
zoort van nagtloopers en wens dat alle nachtloopers, dronk
lappen en dieven toch wil schrik als zulle lees of hoor 
wat ik geschryf het want ik zal resnavel probeer om hulle 
te vang en na de tronk te brenge. 

Uit: Het Kaapsche Grensblad. 
15 Mei 1858. 
(Van eie afskrif). 

WAAIBROEK. 

Onder hoof Origineele Correspondentie skryf Een 
Burgervriend 'n warm patriotiese brief ter aanmoediging 
van die Vrystaters en voeg 'n voetnoot by oor die naam 
van Moshesh se seun Nehemia. 

"Wy vinden in de gewyde geschriften van Nehemiah 
de zoen van Hachalya - en van nog twee andere van die 
naam, alle brave mannen. Maar Nehemiah de zoon van 
Moshesh? neen hy is Sanneballat, en heeft de naam 
Nehemiah heel verkeerd gekregen - Wag maar die zwarte 
mannen zal moeten ditroepen: 

"Aree broer de Koegel kom! 
De witte mensch die is zoo dom; 
Hulle denk nie ons is regte mens · 
Hulle schiet zommaar op ons . zwarte pens." 

AANTEKENING: 
Vergelyk die versie met Lied van 1795, strafes 6 en 10. 

Uit: Het Volksblad 
8 November 1859. 
(Van eie afskrif). 

Na de Uitspraak van het Hoage Geregtshof in de zaak 
van Blom had het volgende gesprek tusschen Blom (in 
het Hollandsch) en Regter Cloete in het Engelsch plaats: -

Blom.-Hoor mij toch, mijnheer ! 
Regter.-What have you to state? 
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Blom.-Ik wil vraag, as dit kan wees, dat de Gouver
neur mijn naar een ander land stuur. Als u 
blief, mijnheer, als dit zoo kan wees! Ik wille 
weer naar die statie gaan nie, mijnheer! Stuur 
mij weg naar een antler land. Ik verzoek dit, 
mijnheer ! Als u blief ! 

Regter.-Wilt gij zeggen Willem Blom, dat gij naar· 
eene andere kolonie getransporteerd wilt 
worden? 

Blom.-Ja, mijnheer! Ik verzoek de Gouverneur om 
dit te doen. Verhoor mijn toch, mijnheer! 

Regter.-Ik zal den Gouverneur uw verlangen me&
deelen; hij alleen kan er iets aan doen. 

Blom.-Dankie mijnheer! 

Uit: Het Volksblad 
8 September 1860. 
(Van eie afskrif). 

De Stellenbossche Tol.-Een paar weken geleden kwam 
een drukkersduivel dezen weg voorbij, luisterde de vol
gende zamenspraak af, en vond haar zoo interessant, dat 
hij niet nalaten kan ze door middel van het alom ver
spreide Volksblad wereldrucbtbaar te maken :-

Reiziger (aan tolmeisje).-Daar is je sixpence tolgeld. 
Tolmeisje.-Dis nie genog nie, seur! 
Reiziger.-Wat mot je dan hebben? 
Tolmeisje.-Ach oulap, seur ! 
Reiziger.-Wat, voor twee wielen en twee paarden? 

Hoe komt bet bier dan meer dan aan de 
Kaap en overal elders? 

Tolmeisje.-Ik weet nie, seur !. 
Koetzier.-Ik zal ver meneer zeb. Dit 's omdat die 

pad hier zoo baijan slechter is. 
Reiziger.-0 zoo! dat is waar ook . (Hoogst ingenomen 

met den schranderen uitleg van zijn koetsier 
betaalt hij zijn acht oulap met een genoege
lijken glimlach, en liet trekken.) 

Tonele in die Policie Hof . . 
Policie Hof is die opskrif van 'n gereelde weeklikse 

rubriek waarin verslag gelewer word van die sake wat in 
die magistraatshof die afgelope week verhoor is. Oor
tredings is meestal dronkenskap, diefstal, onsedelikheid 
en rusverstoring in die nagtelike ure, en die aangeklaagdes 
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'n paar onverbeterlike blanke rondlopers, matrose en 
merendeels lede van die gekleurde gemeenskap. 

Die verslaggewer - ek bet rede om aan te neem dat 
dit die digter W. A. Vintcent van Rodebloem is - skets 
hulle na voorkoms .en segswyse, wat horn dikwels aan
leiding gee tot die gebruik van woorde, wendinge en sin
netjies in Afrikaans. Vir ons leksikologie is die sketse 
van waarde, en vir voorbeelde van verbloeming 'n ware 
myn, veral oor dronkenskap, diefstal, uitskellery en straf. 
(Bv. vir houe verneem ons: by kry dit met die rottang, 
op sy dikvleis, sy sitspiere, sy agterkwarte, op sy soe ! sy 
begrijp-je? by word geraak op sy nooit-weer-doen-nie; by 
ontvang "24 borstzuikers op zijn posteriori'', ens.) 

Aan hierdie hofsake ontleen ons die volgende voor
beelde, almal uit Het Volksblad. Net twee keer sal 
Afrikaners praat (nrs. 6 en 27). 

1. 13 Okt. 1859: Maart (,,een dagdief') erken skuld op 
dronkenskap met 

,,Die wijn was oud, seur! 
En die weer was koud, seur ! " 

2. 10 Nov. 1859: 'n Slamse kind: ,,Memme ze, ik moet 
ze, motje bet gesteel die geld." En Lijza: ,,Basta 
drink nou!" 

3. 22 Nov. 1859: Mango ('n Masbieker): ,,Ik wou kom 
klagen, toen is ik geval." 

4. 24 Nov. 1859: Frans Marthese (,,een geele"): ,,Foei 
toch, mijnheer Brown! zal nooit nie weer doen 
nie,-ik zal schrobbe, veilen, alles ! asseblief toch ! " 

5. 6 Des. 1859: Maria ('n malabaarse meid): ,,Hulle bet 
mijn hare afgesnij, en nou is ik ligthoofdig, en · 
daarom val ik elke maal." 

Christiaan: ,,Dat lieg jij, jij het mijn eerst uit
geschel." 

Lafeur (was dronk): ,,Die slave is vrij geworden 
seur, dit is dit." 

6. 15 Des . . 1859: "Alamagtig, wat makeer die roer ! " 
roep die boerseun uit, toe hy die skoot aftrek en 
'n kaffermeidjie doodskiet (-kyk onder hoof: 
Burgersdorp en Cradock). 

7. 20 Des. 1859: Booi ('n dronk ou Hotnot) antwoord 
op iemand se vermaning dat hy horn nog sal dood
drink: ,,Kan nie help, een mensch moet doodgaan." 
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8. 29 Des. 1859: '1'.wee Masbiekers het twee ,,balies" wyn 
,,geledigd" en verontskuldig hulle met: "De touw 
was vrot, Seur, en het gebreek, kan nie help nie." 

Annie: "Jij is verkeerd, het was hier." 

Jakob, een brutale Hottentot die zich zeker een jaar 
geleden voor het laatst gewasschen heeft, kwam 
heden voor om te antwoorden op eene beschuldi
ging van zich te hebben bezopen en verhit zijnde 
met twee even verhitten handgemeen te zijn 
geworden. Daar deze zijne eerste verschijning 
was, vroeg hem de Baron wat hij te zeggen had? 
"Happy Christmas, Master." "Hoe kwam jy zoo 
dronken?" "A, dit is amper nieuw jaar, moet een 
mensch dan nie drink nie?" "Vijf shillings, of 48 
uren rijstwater." "Toe maar, dan krijg ik nog een 
shilling uit, van wat die schout het afgevat." 

9. 3 Jan. 1860: Frederik en Kariem: (,,twee zwarte 
vagabonden") ,,Ons was een beetje lekker geweest, 
baas; maar ons het niks gebreek nie." 

10. 5 Jan. 1860: Pieter ('n Masbieker): ,,Seur weet mos, 
ik kan nie helpe nie ! " (dat hy dronk was). Hy 
word vrygelaat: ,,Dankie, 011 baas!" 

Azor ('n Slamse ,,lawaaimaker"): ,,Julle kan mijn 
nie ophangen nie ! " ·· 

John ('n dronk Masbieker): ,,As je blief, mineer, 
dit was nieuwe jaar ! " 

11. 7 Jan. 1860.: Andries Kok: ,,Ik het mos alles daar in 
die huis verteer, baas!" · 

Lambrechts (dronkenskap): ,,Gedorie, Baron! al 
die vrije dagen het mijn zoo maar onderste boven 
gemaak." 

Esau (Masbieker), wat die ,,zuipers b.eker" wil wen, 
klae oor ,,benaauwde borst, zeere been, gat in mijn 
kop, mense mijn geslaan." - ,,Veertien dagen 
klippen kraken." Hy: ,,Kan nie werke nie, al te 
ziekelijk." 

Amos (Masbieker): ,,Ik is zoo zwak, seur! en het 
geval, en kan nie weer opstaan nie."-,,Acht dagen 
klipkuil toe!" Hy:. ,,Is daar nie genade voor een 
mens?" 

Marthinus Mathys ('n inboorling, van beroep 'n 
,,eendedief") antwoord op aanklag: ,,Het hij die 
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eende gemaak? kan hij daar een zweer op doen 
dat dit zijn eende en zijn hoenders is?" - ,,Hoe 
komt je daaraan?" wil die magistraat weet. Hy: 
,,Ah, mijnheer is aardag ! " 

12. 12 Jan. 1860: Hans (Hottentot, dronk): ,,Dit's de eer
ste maal van deuze jaar." 

·I 
Jan Fester beloof om ,,nooit nie weer te zing nie." 

13. 19 Jan. 1860: Dirk de Beer: ,,Die ossen is mak, seur ! " 
Dolla ('n Maleise, het weggedros): ,,Oema zal mijn 
slaan." 

Jan Adam (gedros): ,,Zal nie weer doen nie." 

Magiet (Mobammedaanse priester): ,,Kan de Baron 
dan een Snees geloof?" 

14. 28 Jan. 1860: Jama (nog nie nugter nie, ho or hoe 
almal beboet word en merk op): ,,die mallicipali
teit krijg banjang geld vandaag." 

Jan Titus ('n Hotnot) wat met dragonders omge
gaan bet: ,,Wrentig, mijnbeer, ik praat nooit meer 
met een soldaat nie, marselve mijn eige natie." 

Jan Zezar ('n skeel Hotnot, halfdronk, het gesing): 
,,Alie, mijn Alie, gij kost mijn nog mijn nek, 
Zonder mijn Alie wil ik lievers vrek." 

15. 31 Jan. 1860: Sinkoe ('n besope Masbieker): ,,Aks
kuus van deuze keer, ik was een beele maand nie 
v66r nie, maar ik heb een pijp van mijn maat 
gerook, en toe is ik aardig gewor." 
Moos het in die strate gebulk: 

,,Mooije meisjes, mooije blommen, 
Van een mooi meisje is ik gekommen." 

16. 9 Febr. 1860: Jonker ('n grappige Hotnot wat lekker-
lyf was en ,,apie" in die straat gespeel het, teenoor 
die poliesman wat horn in hegtenis wou neem): 
,,Korn, ouwe ! speul zaam ! " 

17. 3 Maart 1860: Baron (magistraat) : ,,Waarom bet 
jelui gedrost?" 
Twee klein Kafferlandsche Apies: ,,Mrs. Ford het 
geze ons het geld gesteel, daarom weggeloop." 

18. 10 Maart 1860: Dolla (balfgekke Maleier), het gedros 
en gee as rede op: ,,Mense maak mijn op, seur ! " 
'n Ander Maleier: ,,Wag, laat die ou vrouw praat." 
Dolla: ,,Ja, mijnbeer, zij zegt (lees, die ou vrou) 
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ZIJ is mijn grootmoeder, nou weet ik mos nie of 
di t waar is nie, zij zeg ik het aan haar gezuig .... " 

19. 20 Maart 1860. Mietje het 'n swart vriend gekrap en 
gebyt: ,,Dan moet hij mijn pie moveer nie; hij 
het mijn ook gekrap." Hy: ,,Zij lieg ! ik het nie 
nagels nie, kijk hierzoo; hoe wil ik krap?" · 

Andries Kok: ,,Als ik dronke is, weet ik nie wat 
ik doet nie - ik vraag akskuus John!" 

Iwokol; een Mozambieker had eerst op straat 
gebakkelijd en toen bij zijne moeder en zusters 
huis een lawaai geschopt. Moeder: - ,,Vergeef 
maar voor horn van deuze keer, Seur ! " - Dach.,. 
ter: - ,,Nee, moe nie Baron, memme kom eers 
klaag dan wil zij schik." - Moeder:- ,,Hou jou 
smoel!" .... 

20. 24 Maart 1860: John (Masbieker): ,,Ik het die wijn 
bij Evert Habakuk gekoop, en dat was geen slechte 
drank zoo als die van ander mens, hoe kan die 
diender mijn dan neem, als ik nog kan loop?" 

Georgina Flemming: ,,Annie Miller was tegen
woordig, en zij kan nie strij nie, want zij het zelf 
twee bottels gekoop." Tweede antwoord: ,,Ja, 
maar ik kan daarom de waarheid zeh." 

Annie Miller: ,,Hij hou alang een smokkelhuis, 
en nog .... " 

21. · 27 Maart 1860. Eerste Masbieker: ,,Hij het eers 
geslaan!" 

Tweede Masbieker: ,,Jij lieg, jij het eers geslaan." 
Hadjie Somodien: ,,Baron! Zaturdag is Dolla mos 
uitgekom, hij het zijn straf gekrij', - no' ik laat 
voor hem zoek, hij was weer bij die ou vrouw 
wat zeg hij het horn gezuig. No, Adam (t.w. ,,een 
brutale Maleier") zeg hij is oom, hij wil nie di 
"klein jong" (N.B. een lummel van 20 jaar) 
opgeven nie; maar Dolla kom daarom laat thuis. 
- Zondag morgen kom Adam bij mijn en zeg: 
'Wat is dit met Dolla? ik is zijn oom en Saartje 
is zijn ou memme, en jij het niks over hem te 
zegge nie.' Ik zeg voor horn, loop naar die Baron, 
toen zeg hij 'die Baron moet oppas, ik zal hem 
verkla' bij Kapt. Hill, hij het nie reg om Dolla 
te straf.' Dit's alles wat ik klaag, maar hij het 
mijn toen geslaan en ik bet hem na tronk gestuur." 
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Margaretha Salomons (teen haar beleedigster): 
,,Jij het eerst gezegd, mijn kind was een scheele 
teef ! No ja, dit is zij ook ! " ,,Stop, zei de Regter: 
Ik zie hoe laat het is, jij bent, madammetje, zelf 
de oorzaak van het gebeurde .... " 

22. 29 Maart 1860. Kassiem ('n Slamse droster): ,,lk was 
gaan visse, en dan verkoop ik die vis." 

Jama ('n Mosambiekse): ,,Het nie kwaad gedaan 
nie, bietje gedrink maar." Baron: ,,Was je in 
Stellenbosch ook al in de tronk?" Jama: ,,Vijf 
keer maar." 

Salea (,,gecrinoliseerd") ,,Dit was alles over een 
poppetje, wat zij zeg mijn kind gesteel het." -
Die aangeklaagde: ,,Dat liegt de beest, zij het mij 
kind 'bloedneus' geslaan." - Salea: ,,Dat is nie 
waar nie, - jij is een bees, jou varke .... " 

Annie Kirsten (,,een blaauwtje"): ,,Mijnheer Baron, 
ik is aan hem verloof, om met hem te trouw; 
nou het hij te veel gedrink, en mij zoo behandel, 
- eers het hij met Mary (t.w. Mary Ann Warren) 
gaan zit drink totdat zij voor dood op die grond 
leg; toe het hij alles gebreek in die huis, en toe 
krijg hij voor mijn beet, en klop mij, trek mijn 
haa:r, en schop mijn, dat ik geen raad weet." Die 
wreedaard is 'n Ier, Alexander Smith. 

Jan Karieka (een Hottentot): ,,Ik kan nie strij 
nie, lekker lijf gewees." 

23. 31 Maart 1860: Frederik Willemse: ,,Het is waar, ik 
is zwart, maar ik bet een witte hart, ik gaat na 
kerk, en .... " 

24. 3 April 1860: Januarij (Masbieker), het geld onwet-
tig ontvang. ,,Dat was een rnisteek." (Vonnis: een 
twaalfmaal herhaald "raaksteek" op zijn "basta, 
baas!") 

25. 12 April 1860: Bowie (Masbieker): ,,So lekka lyke 
je lolla wa" (zoo lekker als ik weet niet wat). 
John ('n dronk Masbieker): ,,Ik is verkouwe Seur ! " 
(= drank!) 

26. 19 April 1860: Gaviesa: ,,Hij wil nie werke nie, hij 
wil niks doen als speul." Carel: ,,Ou memrne is 
nooit tevrede nie, ik wil liever na buiten na mijn 
tata gaan." Sij: ,,Neen, jij blijf bij rnijn." - ,,Hebt 
je een kontrakt?" - ,,Neen, ik is zijn tante." 
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Andries ('n "bastaard Hottentot"): ,,Mijn lieve ofr 
seur, ik zal van de plek na buite "druk", moet nie 
voor mijn laat klop nie, als je blieft toch." -
,,Voort naar Ceres!" - ,,J a oil baas!" 

Sara huil. ,,Of het "reg-reg" of "tjakkie-tjakkie" 
huilen was, ken men door de zakdoek niet zien." 
Kareka, 'n krom Kaffer, se dat hy ,,banjang" werk 
en ,,moeg" word. ,,Nee nie zoo maak nie, tronk toe 
nie, hier is die geld." 

27. 24 April 1860: Gola ('n Kaffer): ,,Wanza de (kliks) 
piko a Iola." - ,,Wat?" Een Bystander: ,,hij zeg 
hij het maar bier met water gear.ink." 

28. 1 Mei 1860: Lafleur Jackson (dronklap) het voor die 
pakhuis van Ross ,,lawaai" gemaak: ,,Nie geweet 
die Seur is hooge man nie ! " 

Esau (Maleier) was jaloers ,,o'er Dollie" en is toen 
met hem hangemeen geworden, en P.C. 8 bragt 
hem :haar het statiehuis. ,,Ik is te vreden minneer, 
ik wil hem maar net op zijn (mag niet zeggen) 
gespeul heh." Niet ,,speulen" maar 8 dagen rijst
water genieten ter verkoeling van het bloed. ,,Die 
Baron is toch maar een goeije man, ik het gedag 
hij zal mijn laat klop ! " 

29. 5 Mei 1860. Henry Mokee: ,,Ons het voor niet gespeul 
baas." (- nl. klawerjas.) 

Arie by en Tom: ,,Ons moet vroeg opstaan baas, 
en dan krijg ons sawens vaak." (- hulle het 
besope in die straat gele). 

Anna Sims: ,,lk word onderhoude van de kerk, 
mijnheer, omdat ik zoo zwak is." 

Antonie Soyers (weggeloop): ,,lk was bang voor 
slaan." 

30. 17 Mei 1860: Aangekla dat hulle sub-inspekteur Evans 
beledig bet, antwoord Magmoed, I dries en Idien: 

,,1. Dit is nie ik nie, dit is hij ! " 2. ,,Jij lieg dit is 
jij ! " 3. ,,Ik het niks gedaan nie ! " 
John McKan: ,,Mijnheer, hij maak 'savonds op 
school spelden krom' en dan zit hij dit op mijn 
plek om mijn zeer te maken." Joseph Wiggels 
(ook skoolseun): ,,Nou ja, teen is jij gaan klagen, 
en 'meester' het mijn toe een pak gegeven." 
Drie meide: ,,Laat ik praat,'1 

- ,,nee ik zal praat,'' 
,,slechte beest ! " - ,,gemeene bond!" 
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31. 24 Mei 1860: Eight days hard labor, - which means 
in Dutch Acht dagen lekker leven." - Rex. - In 
Politiehof, by Cox. 

William Decker: ,,Ikke gevra brood, wille nie gee 
nie." 

KLaas ( een Hottentot): ,,Baas! ik was die dag van 
te voor dronk gewees en toe het ik die antler dag 
oggent een dop gesteek om lijf reg te maak, en 
toe wort ik so maar lekker, das waar ja." -
Similes Similibus curantur, dat in het goed Hotten
totsch vertaald, beteekent :- ,,als die hond gebijt 
het, dan moet jij die haar opzit." 

32. 31 Mei 1860: Tom (Masbieker) dronk in die straat 
opgeraap : ,,Zoodanag koud gewees, Seur ! " 

Dorothea Cares (het ruite gebreek, en gee haar 
redes:) ,,Omdat ik kwaad was. Zulle wil mij naar 
die Eiland sturen, en zeg dat ik gek is; maar 
mijnheer moet mijn die plezier doen om al die 
predikanten naar die Eiland te sturen en al die 
kosters naar die tronk; ik zal bewijzen dat hulle 
allemaal gek is. Stuur maar een briefie na die 
Gouverneur, dan kan jij zien; hij ken voor mij 
goed." 

33. , 9 Junie 1860. Sarah: ,,Dronken was ik nie, en ook 
nie nuchter." - ,,Waarom heh je 'spektakel' 
gemaakt?" Sy: ,,Daar weet ik niks van, die kerel 
(diender) die lieg; die "Follies" kan mos zoo lieg." 

34. 12 Junie 1860. Lena: ,,Ik ken die jonge heer nie ! " 

35. 23 Junie 1860. Esau: ,,Ik was verkeerd seur ! " ,,lk 
vraag akskuus, alseblief ! " 

Sara (antwoord, toe die magistraat haar vra of 
sy al weer in die hof op aanklag van dronkenskap 
moet verskyn): ,,Als hulle mijn nie hier breng, 
dan zal ik hi er nie kom nie, en .... " 

36. 26 Junie 1860. Arend (Maleier): ,,Ik weet ik verdien 
straf, maar dat was die Satan." 

Thomas (op vraag hoeveel keer hy al voor die 
magistraat was): ,,lk weet nie, seur, maar 'ban
jang' keer al; zoo als die dienders mijn maar ziet. 
moet ik zoo maar naar die tronk; maskie het ik 
niks gedaan nie ! " (Word gevonnis, en roep terug) : 

,,Jij gaa t toch af ! " 
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Petersen (het 'n kalkoen gesteel) : ,,die ding is 
weggeraak Seur ! " 

37. -30 Junie 1860. Hendrik du Toit van Caledon (het on
versigtig gery): ,,Mijn osse is onder die juk; ik 
zal maar betaal, ik wensch maar dat. ik buiten 
was." 

38. George (,,een blinkende zwarte") : ,,Al de huizen 
het met mijn deurmalkaar geloop, toe kan ik niet 
mijn plek k:rij.'' · 

39. Philida Abrahamse ('n smokkelaarster) ,,Mijnheer, 
ik hou een huis van plezier - ziet mijnheer?" 
Ik is nie een· slechte vrouw nie, maar als een 
jonge mensch bij mijn kom, om die kinders te · 
zien, mag ik dan nie ver hulle een glas bier of 
wijn geewe nie?" 

Joe ('n klein Masbieker): ,,Dit is de eerste keer 
Seur, ik was nog nooit nie voor nie." 

40. 3 Julie 1860. Pieter Sagers (toe Baron wil weet wat 
hy te se het): ,,Niks anders mijnheer als dat ik 
tedanig honger gehad het, en hartzeer, voor die 
kouwe weer; mijnheer ziet mos hoe ik is, nie een 
stuk kleere nie." 

41. 5 Julie 1860. Samuel Jacobs (vir diefstal): ,,Ik het 
nie geweet nie; ik denk dit was mijn baas zijn 
grond!" 

42. 12 Julie 1860. Samo: ,,Ik het maar net voor horn 
gezeg hij moet hard loop, toe vat de diender voor · 
mijn ook." 

43. 17 Julie 1860. Jacob Adonfs : ,,Hij het met mijn gebak
kelijd om mijn vrouw, die-. . .. · 

Dirk · September: ,,Hij het zijn vrouw geslagen, 
en ik is haar broer. 
Jacob: ,,Ja, maar ik is haar man!" 
(Die vrou vertel hoe Jacob haar ,,gemokerd" het, 

en Jakob se gevoelens is:) 
,,Als ik mijn vrouw wil slaan 
Wat gaat horn dat aan?" 

Esau : ,,Ik is haar oom, en ik het haar een paar 
klappe gegeef." 

44. 19 Julie 1860: Kepie (Slamaaier) : ,,Zal nie weer doen 
nie, baas! ". . . . - of hij ook grillen zal : 

,,Tata! memme, help, of kijk 
Ik word gewis van daag een lijk." 
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45. 21 Julie 1860. Abdol Waggie: ,,Ik het gedag dat was 
goed voor die straat om op te vul" - (hy het nl. 
,,vuilnis" in die straat uitgegooi.) 

Aron Schultz (,,Wat maakt jij op die stoep?): 
,,Niks nie, slaap maar." - ,,Hebt je geen antler 
verblijf?" - (Hij): ,,Ja, maar als een mens non 
te veel gedrink het, kan hij dan zijn plek krij?" 

Windel en Curley (diefstal): ,,Ons het honger 
gehad." 

46. 31 Julie 1860. Cassiem (Slamaaier): ,,Das waar, ou 
heer, ik het dit gedoen; - maar met een ongeluk, 
want ik het niets tegen die man nie, maar zoo 
als ik voorbij kom blaf zijn hond, en toe het ik 
horn met klippers gegooi, en die een klip wat nou 
hier is, het opgespring tegen die venster, en die 
ruite gebreek." 

Alieda (,,een bastaard Hottentottin"): ,,Als haar 
man voor mijn lief krijg, kan ik dan help?" 

Anna ('n Malabaarse): ,,Jij lieg, jij het voor horn 
eers lief gekrijg." 

47. 2 Aug. 1860. Bunje (dronklap): ,,Ik het gekijk na die 
kaarsen en prentjes en toe is ik naar gewor." 

48. 9 Aug. 1860. Joemat (Maleier}, beskuldig van dief-
stal: ,,0 lieve vader ! moet mijn niet laat klop 
nie, alseblief toch, ik zal wrentig dit nie weer 
doen nie!" 

49. 11 Aug. 1860. Beista: ,,Die eend het verdwaal minneer, 
en toe het ik horn opgetel, ik weet mos nie wie 
zijn hij is nie." 

Lea Adams: ,,Ik was nog nooit voor die Baron 
nie!" 

50. 18 Aug. 1860. Cambala ('n baie lang Masbieker): ,,As 
julle mijn nou nie trakteer nie dan krijg julle 
op julle--; ik het nog nie genoeg gedrink nie, 
en mijn geld is op." 

Isaak (Masbieker), hy het 'n kabeltou gesteel : 
,,Opgetel seur, daar bij die strand, wat maak daar 
mee, dat is mos maar--" 

Straatkinders (aan 'n afnemer): ,,Daar kom die 
gekke kerel aan, - maak mijn portret." 
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Manoel (het iemand geskop): ,,Dat was maar spul
letjes met die bloote voet." 

51. 21 Aug. 1860. Rachel (Slams): ,,Mijnheer, zij het mijn 
uitgeschel en toe het ik haar ondergegooi, en zij 
bet kwaad van mijn gepraat bij mijn priester over 
een 'jong borsie'." 

52. 23 Aug. 1860. Fredrik Isaaks (diefstal, verklaar): ,,Ik 
wil maar gekijk bet." 

53. 30 Aug. 1860. Delia (hoenderkop): ,,Mijn dochter was 
jarig, Seur, en toe is ik van buiten gekom en bet 
bij haar gemmerbier met brandewijn gedrink, en 
toe word mijn kop zoo zwaar dat ik val, en toe 
kon ik nie opstaan nie." - ,,Als ik je ditmaal ver-· 
geef, beloof je mij dadelik weer naar buiten te 
gaan?" - ,,Van de plek af!" - ,,Ga dan, en als 
je binnen een half uur niet achter bet Kasteel 
bent, krijgt je het tuchthuis!" - ,,Neen, alle 
krachtig ! - dag meneer ! " 

54. 11 September 1860. Kaatje ('n Hottentottin) verhoor 
weens diefstal: ,,Hij lieg mijnheer ! hij het dit 
voor mij gegee." - ,,Wat maakt jij met broeken 
en baatjes?" ·_ ,,Verkoop, seur, voor kost en geld." 
(Na vonnis) : ,,Dankie Seur ! " 

55. 13 Sept. 1860. Sara (ondervra haar baas): ,,Het min
neer nie voor mijn gezeg nie, als ik beken van 
die ringen wat ik geneem bet, dat minneer mijn 
nie zal verkla. nie?" 

Klager: Jawel, maar ik deed zulks om mijn eigen
dom maar terug te krijgen. 
Sara: En het minneer nie allebei die twee ring 
gekrij nie? 

Klager: Ja, van jou, en bier zijn ze ... . 

Sara: En waarom dan kom kla, - als een mens 
steel en geef weer, das mos nie zoodanig groote 
kwaad nie; en als jij nie gezeg bet nie jij zal voor 
mijn vergeef, en nie kom klaag nie, dan het jij 
jou ringe nie weer gekrij nie; - hoe wil jij dan 
bewijs, ik het gesteel die goed?" 

Noach ('n arbeider, het sy vrou geslaan): ,,Ik het 
horn nie banjang gesla nie, maar zij wil nie luister, 
toe bet ik horn een paar houwe gegee." 
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Jonas: (horn word in die mond gele) : ,,Astakka ! 
Tata! dit is zeer; Hou op met klop - ik zal niet 
meer Otl Smith zijn goed gaan stelen; -" 

56. 22 Sept. 1860. Raphael (misdryf op 'n plein gepleeg) : 
,,Dat was van verliefdagheid." 

57. 25 Sept. 1860. Carolus (een zwart schepsel): ,,Ik zal 
die geld indien, Seur ! " 

58. 2 Okt. 1860. David en Motly: ,,Ons is mos Mozam-
biek ne, - kan nie kijk op die horlosie nie." · 
Grietje (was hulpeloos dronk in die straat): ,,Ik 
bet een zeere been." 

David Holtman (het gedros): ,,Dit was die tijd 
met die holidays en die prins." 

William Everton (wangedrag in publieke straat): 
,,Minneer, ons maak zoo op Worcester, das mos nie 
kwaad nie, wie kan uithou?" 

Joemat (diefstal): ,,Ik het maar gekijk na die 
bolletjes, ik bet nie geneem nie," - en aan sy 
aanklaer: ,,Waar is die brood? wys dit, dan kan 
julle zien." 

59. 18 Okt. 1860. Gambea (Masbieker): ,,Seur ! die Kaap
sche brandewijn is te danig vurig ! " 

Magistraat. - Jij wordt beschuldigd dronken te 
zijn geweest, en .... 
Daantje Houtshoorn (Hottentot). - Das waar ja ! 
Magistraat. - En in de straat gaan leggen slapen? 
Daantje. - Das ook waar ! 

Magistraat. - Als een of ander rijtuig jou nie 
overreden had, en .... 

Daantje. - Dan moet hulle oppas, en voor mijn 
nie hier breng nie, want ik weet dit is een v-
plek. 

Magistraat. - (Voortgaande) en de dood het gevolg 
zoude zijn, wat. . .. 

Daantje. - Neen, alla kragtig, das waar ook ! 

Magistraat. - Dus, als jij voor je zelf niet zorgen 
wil, dan moet ik voor jou zorgen, en daarom .... 

Daantje. - Wag ou baas! geef mijn maar vier
en-twintig houwen op rnijn , dat zal mij 
goed doen. 
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Magistraat. - Neen, van deze keer niet, maar als 
je weer komt, zal ik aan jou verlangeR voldoen. 
Nu vooreerst tien dagen rijstwater. 

Daantje. - Das v-d gemeen ! ! ! 

ifiO. 25 Okt. 1860. Joemat (eendedief): ,,Ons het kom 
gekke mense kijk." {En de eenden7) - .,Gesteel 
Seur!'" 

Bassiera en Tom Harries: ,,Ons bet nie gesteel nie, 
Joemat het gesteel." 

Johanna: ,,Mijnheer, ik is nie gewend om te 
bakly." · 

Giema Rasdien: .,Ik ook nie, maar als jij aan mijn 
lijf kom dan wag ik nie, dan moet jij oppas ! " 

81. 1 Nov. 1860. Klaas ('n Malabaar): ,,Kijk seur, mijn 
lip, hij het mijn eerst in mijn lip gebijt, en toe 
het ik horn in zij oor gebijt!' 

Afrika (Maleier): ,,Ik het nie gedros nie, ik was 
maar op een 'spree'·!" · 

Ideries, alias Annie: ,,Dit is twee fatsoenlijke 
kinders Minneer ! " 

Abraham werd beschuldigd zijn landgenoot Jakout 
'(beiden waren Mozambiekers) aangerand en gesla
gen te hebben. 

Abraham. - Hij het mijn gespu ! 

Jakout. - Jij lieg, jou m ...... : - "Dinges" het 
gezien dat jij mijn geslaan het .... 

Abraham. - ".Dinges" Doppa, jij geef mijn eerst 
.een op. . . . op mijn neus, en toe op mijn oog; kijk 
die merk .... 

Abraham. - Baron Hill, moe nie voor horn geloo 
nie .... bet jij niet eerst geslaan? 

.Jakout. - Ik weet nie; - maar kijk mijn oog .... 
Magistraat. - Pedro, hoor jU wat die man zegt? 
Pedro (Masbieker, van diefstal aangekla). - Waar 
.is die kommetje, wat hij zeg dat ik gesteel het? 

Magistraat. - Je behoeft slechts te zeggen of je 
schuldig of onschuldig bent. 

Pedro. - Nee baas! waar is die kommetje? als ik 
gesteel bet, dan. . . . dan moet hij mos wijs die 
,goed wat ik geneem het. - Ik is niet zoo stom nie. 
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Magistraat (teken pleit as ,,onskuldig" aan). 

Pedro. - Ja, zoo ja; - ik is ook onschuldig; 
maar ik zeg vooruit : "Die kerel kan lieg net als 
een olifant." 
Alie (klaer): - Zaturdag, op vendutie, Seur, hct 
ik gekrij kommetjes om weg te breng, en .... 
Pedro. - Jou kommetjes? 
Alie. - Nee, ik jg mos koelie neh? .... Ik ziet hy 
vat een, en toe ik voor horn zeg, Pedro, waarom 
steel jij, toe zeg hij, kijk ill mijn mandje of ik 
gesteel het, - toe kijk ik en ik vinde die kom
metje en breng hem naar die schout, en .... 
Pedro. - Wie het gezien ik het geneem? die 
schout? hij lieg als hij dit zeg, hij was daar nie 
bij nie. 
Pedro. - (na vonnis van drie dae ryswater): ,,All 
right! maar als ik uit den tronk kom dan krijgt 
jij op jou (Later): Maskie dood maak, -
das niks! 

62. 8 Nov. 1860. Tom (Masbieker). - Ik ziet ondank is 
die wereld zijn loon, en toe het ik hem een 
op .. .. r gegeven op zijn oog." 

Kieba (gedros): ,,Mijn stiefvader leef zoo straf 
met mijn." 

Lea (moeder): ,,Zij lieg, haar stiefvader maak met 
mijn rusie als ik voor haar slaat." 

63. 17 Nov. 1860. Carolus Salomon (Maleier): ,,Ik wil 
geberre he', ik denk die mense zal die altemit 
steel, toen het ik dit in mijn zak gesteek." 

David (dronk): ,,lk het al vergete seur." (t.w. dat 
hy dronk was) .... ,,Als een mens dronke is kan 
hij dan onthou?" 

Daantje (Hottentot, ,,gekleed in een soldaten 
baatje en in zijn kroeshaar was een groote hanen
veder gestoken"). 

Magistraat. - Wel Daantje, ben je weer hier? 

Daantje. - Ok so! 

Magistraat. - Wat? 

Daantje. - Toe maar, maak gou, wat spook zoo 
Jang, een mens is mos een mens. 

Magistraat. - De diender zegt dat je weer dronken 
was, en met steenen gesmeten hebt op de straat. 
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' Daantje. - Zijn m--, dat gaat horn niks an. 

Magistraat. -Ja wel gaat het hem aan, en mij ook. 

Daantje. - Nou, das goed, laat mijn dan maar 
afk~9p. 

Magistraat. - Dat is de tweede maal dat je er 
om vraagt, zal ik nu maar aan je verzoek voldoen? 

Daantje. - Ja, toe maar, · als ik mijn pak gekrij 
. het, kan ik met . een na mijn m-- gaan. 

Magistraat. - Wel, ik zal jou twaalf laten geven. 

Daantje. - Als dat over is, kan ik dan trek? 

Magistraat. - Ja, en pas op dat je niet weder komt. 

Daantje. - Ha, ha, ha, ha a-a!!! Van deuze keer 
nie rijswater nie. - Ok so! Dag ou Baas! 

64. 22 Nov. 1860. Alexander (Malejer, dronk): ,,Ik zal 
.mos die kar weergebreng het." .... ,,Nee Seur, ik 
zal betaal." 

65. 29 Nov. 1860. John en Casa, twee Masbiekers het 
mekaar oor 'n ,,zwarte Venus" afgeransel, en die 
verslaggewer le in die mond van Casa:-

,,Ik het horn eers gevrij; 
Hij wil op straat baklij; 
Kala is mijn vrouw 
Hij wil met hom kom trouw ! " 

Jacob ( dronk) : ,,Kan, nie gehelp bet nie, so maar 
naar gewor, en geval seur!" 

66. 6 Des. 1860. Betje Jansen: ,,Zijn kinders dobbel op 
mijn stoep en gooi met zand.'' 

Jacob Timbo: ,,Das waar, ou Baas, maar dat was 
maar een "moeder" met tien kleine "otjes" wat 
geen mens kan kwaad doen nie." .... (Na vonnis, 
omdat hy die varke oor die straat gejaag bet): 

,,Neen, wag Baas, ik het geld bij mijn gesteek, 
he, he, he, ik weet mos, ik is scbuldig, Seur." 

67. 11 Des. 1860. Willem Markus (Slamaaier): ;,Mijnbeer, 
ik kom van Namaqualand, en bet een beetje 
gedrink." 

Doris (Maleier): ,,Hulle het bij mij gekom, ou 
Kornel, en gevraag om bakvis; ik gee hulle ieder 
een bort met rijs daarbij; toe hulle klaar het, 
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vraag hulle drank; - ik zeg, ik verkoop nie drank 
nie, ik bet nie een laksensie, toe vat hulle mijn 
en wil rnijn slaan, toe bet ik hulle voor die diender 
gegee." 

Kassiem: ,,Ik was nie dronke nie, - zoo maar 
geleg op di stoep." 

Awaldien: ,,Ik was in de Kalkbaai, en ik bet dors 
gehad, en hij wil nie bier gee nie." 

Abdol en Bendol (Twee Masbiekers): ,,Ons het 
ma:ar gespeul baas!" 

Isaak Pietersen (Masbieker): ,,Daar, geef mij klein
geld?" .... ,,Dat raak jou niet, wil jij masschie een 
orlosie koop met een kettang? . . . . opgetel op die 
stoep van Mr. Wettlers" (Whittington Hotel) . 
(Later:) ,,Hij was dronk en ik bet die arlogie toe 
geneem." 

Rachel Jackson: Mijnheer hij bet mijn eers uit
geschel en toen zijn vrouw; en ik was alleen, -
ik het niemand gehad om mijn te help uitschel 
voor hem nie." 

Gaaijerdien: ,,Zij maak een dam en dan loop die 
water in mijn fondament." 

Rachel: ,,Neen, mijnheer Kol. Hill, hij maakt alle 
dag pestakel, hij en zijn vrouw daarbij . Ik wasch 
in die dam, en hij bet ook een dam op die Malli
cipaliteit zijn grond; als mijn dam moet toegemaak 
wor, zijne ook. 

68. 27 Des.· 1860. Carolus (kleurling, lyk na ,,koffij-met
melk" en sy hare soos ,,peper-en-zout", is skeel 
en dronk, en besoek die kombuis van Scott se 
vrou, na hy gevra bet) : ,,Wat ruikt hier zoo 
lekker?" Scott se vrou: ,,Wat doe je daar?" (in die 
kombuis). Carolus : ,,Ik wilde zien of dit de pot 
niet is, die onlangs van mij gestolen is, en ik ziet 
bet is zoo!" 

Vrou: ,,Jou 'peetemagol' is jou pot!" 
(Carolus vat die pot, smyt die inhoud uit en stap 
weg.) 

Magistraat. -'-- Wat was in de pot? 

De Vrouw. - Koolbredie, braaivlijs en rijsbrensie. 

Magistraat. - Wat is dat? (Na verkree inligting): 
Goed, ja, ja. - Het was eene ,,stew." 
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De Vrouw. - Neen mijnheer, dat was kost die ik 
voor mijn man geborgen bet, en in die pot gezit 
om warm te maken, en nou het ons de heele dag 
niets als drooge brood moet eten. Hij het hard 
weggeloopen met die pot. 

De Magistraat. (aan gevangene). - Waarom het 
je al die ,,What do you call it," op den grond 
gesmeten? 

Carolus .- Omdat ik rnijn pot wil geneem het en 
nie hulle kos nie. Ik eet nie zulke goed nie. 
Magistraat. - Moet je het dan op den grond 
smijten? 

Carolus. - Moet ik dit dan in hulle mond steek? 

Lafleur Jackson (bejaarde Masbieker, gee as rede 
vir sy verskyning in die hof aan): ,,Hulle vat voor 
mijn." 
Regter. - W aarom? 
Lafleur. - Omdat ik dronk is, ik moveer mos nie 
mens nie? 
Regter. - Wat doe je dan? 
Lafleur. - Ik drink, en gaat dood stil slaap, en 
dan tel hulle mijn op; - waarom kan een mens 
nie slaap nie als hij wil? - ik is voor niemand 
in de pad nie .... 
Regter. - Jawel hen je in de pad voor een ieder, 
grooter dronkelap en vagabond is er in de geheele 
stad niet te vinden. 
Lafleur. - 0 ja ! Daantje Ruiter is nag greater 
schelm als ik, hij schuld mij nag sixpens. 
Regter. - Nu krijgt jij 14 dagen rijstwater, en 
als je weer voor mij komt, een tripje over zee voor 
je gezondheid. 

Lafleur. - Ik gaat nie na die Eiland nie. Ik wil 
nie . . .. ik .... 

Jakout. - ,,Die meid is een Hottentot, zoo als ik 
thuis komt dan maak zij alles 'holder de bolder' 
en mijn pijp het zij al 'pees-pas' gebreek. Ik het 
horn gezeg ik zal horn eenmaal doodslaan, en als 
ik aan opgehang word dan •gaat mijn dit niks 
an nie." 
(Vonnis: 14 dae tronkstraf). 

,,Maar laat mijn dan, asseblief, eers van haar schei, 
ik is mij lewe mos moeg neh ! " 
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Jakout en Mietje zullen scheiden, 
Het lastig juk werpt men thans · af; 

Het wijfje kan zich thans verblijden. 
Haar baviaantje kreeg nu straf; 

Maar ___; "Als ik uit die tronk uit kom, 
Dan slaat ik Mietje scheef en krom ! " 

69. 29 Des. 1860. Ajora (,,een zwart half-vrouw mensch, 
en half geraamte): ,,Ik is mos nie koelie van die 
Slamse knoop nie. Als hij mijn betaal het dan 
het hij zijn brief gekrij, nou kan hij met sieling 
en al naar zijn . . . . gaan." 
Magistraat. - Vier dozijn uren tuchthuis. 
Ajora. - ,,Waar is die plek?" (Later): ,,Is dit in 
de ouwe of die nieuwe tronk?" 

Christiaan de Jager (,,beter bekend onder den 
naam van ,,Chris Duivel" ") : ,,Ik is klerk van 
Minneer Marais, en slaap alle nachten op die stoep 
·van zijn wijnpakhuis, als hij mijn dan noodig het 
dan kan hij mijn altoos roep, ziet mij-lord? dat 
is voor die gemakkelijkheid."-

Magistraat. - Waarom slaap je dan niet binnen 
in huis? 
Christiaan. - ,,Nee, ik het al te veel 'trippensies' 
op mijn lijf." 
Grietje (,,een Hottentottin, een van de opregte 
soort): ,,Ik was lekker seur, gister eers van buiten 
gekom." (Magistraat stuur haar weer na buite): 
,,Dankie baas! " ik is nou maar achter kasteel." 

1) Baron : Is dit 'n magistraat Brown? (Kyk nr. 4) . 
2) Zezar (In nr. 14) is waarskynllk Caesar. 
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