
verwyt waarom hy dit dan nie beter gedaan het en ons so 
die kans beneem het om die foute te maak nie. 

Wat ons geef is nie 'n geskiedenis van die Afrikaanse ta"al 
nie; o'er die ontstaan en vmwing van onse taal het ons wat 
angestip, in " Die Eerste Beginsels van die Afrikaanse 

/Taal"-mar ons geef hier die geskiedenis van die Afri·· · 
kaanse 'lhalbeweging, van die werksaamheid om onse taal 
erkend en beoefencl te kry as landstaal. Mag dit dien om 
vele teenstanders te o'ertuige, en alle voorstanders te ver-
sterk en te bemoedig! · 

I. VooRBEREIDING 
Die eintlike geskiedenis van die Afrikaanse Taalbewe

ging begin eers in 1875, met die oMigting van "die Ge
nootskdp van regte Afnkaners." ar soos dit met die 
meeste sake gaat, waar waa~heid in is, die Heer sell berei 
dit voor sonder dat die mens daarop merk, deur middels 
wat die mens dit nie van verwag nie, en voor dat die mens 
self syn hand daaran kan IC. So was dit hier oek. · 

Ou KLAas w AARSE'ER. 

Die eerste wat die spreektaal hier as skryjtaal gebruik 
het is die skrywer van die Samesprake ~sen Klaa~
segger en Jan T;wy~, wat eers in die k:Oraii'tgopubli
ceer · en later in 'n boekie afgedruk werd an Cradock in 
1861. Vroeger het oek wel een en ander soms die taal 
gebruik, mar dit was mar meer ver C.ie aardigheid, in 'n 
gedig of so. Mar hier had die skrywer ('n Engelsman 
van afkoms, na ons meen) 'n bepaalde bedoehng deur 
die taal te gebrnik. Hy wou die :)eperasje-hewe.g:ing in 
die Oosteliko Provincia bevorder. Die settlaars-gees 
werd namelik sterk in die Oostelike Provincie, en die Kaap 
en die W estelike Provincie was te Hollans of Afrikaans 
na hulle sin; en daarom wou hulle 'n ei'e regering he en 
hoeltemal afgeskeie wees, Mar daar was 'n grote moeilik
heid, en dis onse Afrikaanse boerebevolking; die was nog 
deur, familiebetrekkings en andere bancle an die Weste 
verbonde, en nou werd die samesprake gedruk en by dui
sende versprei om die ~s.a.. 'n boel ingebeel~l'iewe 
v...a.a.t.-Qi~gees t~ l!ri~g, en sDaoende o'er te haal tot Sepe-
rasie. Duidelik verklaar die skrywer syu doel in die 
voorrede van die boekie (wat in Hollans geskrywe is). 
Eers vertel hy dat vele van onse bekwaamste Gouwerneurs 
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vootstanders van Seperasie was, en so oek "de voornaam
ste en bekwaamste mannen woonagtig in de Oostelyke 
Provilisie." Mar nou kom die beswarc: hoe met die A.f
rikaanse boere wat tog die meerderheid uitmaak? Hoo r 
die skrywer self: 

"Hiertegen heeft men ingebragt, dat de Hollandsche ingezete
nen-of liever de Boeren-het niet met de Afscheiding gezinden 

' eens zyn, en de zaak oak niet verstaan. De Zamenspra~:~k werd 
dus-op verzoek van vele vrienci.en-geschreven, alleenlyk om 
de boeren eene inligting te geven wat waarlyk bedoeld werd 
door Separatie, of Afscheiding,-en dat wei op de eenvoudigste 
wyze, en,jn hun eigen Plat-Hollandsch. De opwekking welke 
deze zamenspraak gemaak& heelt zyndl'i er "drie dttizend" exem
plaren van elk nommer nitgegeven-is oorzaak dat men tot be· 
sluit is gekomen het geheel in een.Boekje te publiceeren." 

Opmerkelik hoe onse liwe Heer hier oek al weer die 
vyand in syn eie strik gevang het. Die bedoeling was 
blykbaar om onse A.frikaanse boerebevolking in die strik 
van die Engelse settt§<~.~J2.Qle~iek ~ 
onse taal hstigTll{ gebruik. Mar in plaas van dat die Se
perasie deurgaat (waar die Settlaars-Ministerie nou nog 
me besig is, hoewel onder die naam van Konfederasie) so 
moes d~ 6eskryf 'n voorbereiding wees ver die A.frikaanse 
taalbeweg:gg wat die ergste hinderpaal is ver die o'erhee'f-

~
ng van die Engelse politiek en 'n kragtige middel om onse 
frikaanse boere die oge te open en 'n nasionaliteitsgevoel 

lat ontwaak by die bevolking. So is J osefs woorde 
hier oek al weer waar :" gylieden wel, gy hebt kwaad tegen 
my gedacht; doch God heeft a at ten goede gedacht; opdat 
Hy deed, gelyk het te dezen dage is, om een groot volk in 
het leven te behouden" (Gen. 50: 20). 

Ons noem die geskryf van Klaas Waarsegger 'n voorbe
reiding ver onse taalbeweging; want dit was 'n duidelike en 
kragtige getuigenis, van die kant van onse teenstanders, 
dat jy die taal wat 'n volk spreek moet gebruik as jy syn 
hart wil win. 

Ons geef hier as 'n staaltjie hoe Klaas Waarsegger an 
J an Twyfelaar uitl<?g, wat hulle eintlik met Seperasie b€-
doel: · 

"Klaas.-Wei oom, dih is de ding wat dCI mense aan de Baai, 
Uitenhage, Grahamstad, Fort Beaufort. Somerset, en Kweenstad, 
zoodunig over SPOOK. Daar is al veele jare een maatschappy tus': 
schen do Kaap eu de grensen gewees. .Al de gelt van landsin
komste gaat in een kas ao.n de E:a!l.p-hulle vermors de gelt, en 
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leen nog bovenop, en ons moet toezien en rente beta.a.l. Nou, die 
Ba.aiyse mense, en do mense van de andere grens dorpe wat ik op
genoem het ,' wil de maatschappy met de Kaap verb reek. L a at bulle 
bulle eige gelt verroors zoo as bulle wi l, en ons zal onze gelt be
stee t ot un t va.n onse lant. Ous wi l ook g oede p 'laij e bebbe, en 
brn g~e (wer on zo rivier, e n J ntso van onze Pi ~ e. w >~ t q> de grens 
v:nnn '11 k nn tore ~Jranr ons on·~e t· ig·· t PHt»mPnre h n rPg i st, r t-> el'8li 1 

z , In • •, I r on~ r · z q., 7; ·nd '"... 1pc ·nc·L ~elr. H'· n l{ ~~H pse 
,,"., · J,·.::, f •. h .~r. ;Jl: ~-· · ~. oi L-. h• Rt ·aHbarewt:. f.t e t e mr1rl k L .1 s ~nn rnees · 

t Pr en bedi enJ I) . ou~ wi l OflSe e\ge Gtlffe rnenr en andere hooge 
beamte hebbe, wat onder ons woon , en ook dezelfde p ~ ai j e en ri
viore moet deurry wat ons gebruik Oos wil de gelt wnt inkom 
voor welt verponding en verkoope van ope grond, bestee, en nie 
in de zee gooi nie. Daarom wil ons de maa.tscbappy verbreek, 
'en dit is wat hulle" Separatie of .A.fsobeiding noem. Dit is wat 
oom Jan nie kon begryp nie. Maar nou begryp oom Jan dit mos.'' 

So werd Afrikaans geskrywe voor omtrent 20 · jaar. 
Daar is in die tyd so te se gen verandering waar te neem 
nie. Die verskil in die spelling is nie te wyte an veranda
ring in die taal, mar an gobrekkige waarneming toen nog. 
So ~s daar ve~eb~e ~yng hier an te wys, 
byv.-

./ 

1. Die Lidwoord de moet wees die. 
2. Die Afrikaans gebruik altyd s, nie z soos hier nog 

voorkom nie. 
3. Die clt moet weg; nie tussclten mar tussen, soos hy hier 

oek al het in Baaise en mense. · 
4, Volgens die uitspraak moet dit nie wees aan nie, mar 

an, nie over nie, mar o'er, nie goede nie, mar goeje, nie hebbe 
nie, mar lte, ens· Hier is nog 'n vermenging van foueties 
en etymologies beginsel. 

5. Oh word le, in maatskappy, ens. Dis hier nog nie op
gemerk nie. 

6. In 'n ope lettergreep hoe£ gen klinker verdubbel te 
wordo nie, dis vanselfs lank, dis oek deur die skrywer nie 
erkend, daarom :>kryf hy zoo ver so, veele ver vele, p laa5e ver 
plase, ens. 

7. Op vele plase is nog versuimd om die slepende uit
gange wat in die spreektaal weg gegoi is, in die skrywe oek 
weg te laat, soos registrem·en ver regist1·eer, ens. 

8. Voor die bywoord van tyd of plaas word nog nie on
derk&i'e van ver die voorsetsel, en 'n die onbepaalde lid
woord van een die telwoord. 
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KLEIN KT.AAS w AARSE' ER. 

Na hom is 'n ander "maas Waarzec.r,er J r." opgestaan 
wat in die Zuid .AJril.-aan 0 {rywe 1e n he e party gees
tige " gesprekke tussen Oom Jan Vas vat en N eef Daantje 
Loslaat." Hy het n·og veul meer bygedra tot voorberei
ding van die Afrikaanse Taalbewe5ing, omdat hy ni,e aileen 
geskrywe het in die Afrikaanse taal nie, mar oek in 'n regte 
Afrikaanse g_eeg. Sig ht:eltemal losmaak van Hollanse 
v~og nie gebruik nie, kon hy egter nog nie ; 
anders moQs syn naam al gewees he "Klein Klaas W aar
se'er" in plaas .van "Klaas Waarzeggec ,Jr." Ons gee£ 
as 'n staaltjie die "Zesde gesprek," met weglating van 
enige grappies voora£ ; Jis meteen 'n stuk van geskiedkun
dig belang. 

DE VRIJSTAAT-WATERBOER QUESTIE. 
ZESDE GESPREK TUSSE OOM JAN VASVAT EN NEEl!' DAANTJE LOSLAAT. 

Oom.-M11ar kom alle gel;beid op 'n stokkie, op soo'n manier krij 
ek nooit klaar nie, om ver jou >an dieVrij staat sijn DiamHndvelt te 
vertel. Luister nou mooi boor Danie ! Maar wag, bier is een 
kaart, wat neef Willem sij n moester afgemaal{ he t, nit die book * 
waar al die , dinge in st.aat. Kijk D.mie, bi er-,;oo i'< nou die Di
amandvelt; zie j ij hoe loo p dio Vaalmvior- nan die Noordekant en 
vVeskant; en die I{ietravier en M.odc.lerravier aan die Suikant en 
Ooskant? Kijk biersoo, wa.r die Hietravier en Modderrovier in 
mekaar loop, leh David si j graf, en in roguit lijn Noord Oos leh 
Platberg. Sie jij d ~. ar soo'u endje van daan, een ding wat nes 
e,en sterretje lijken P Das Pe rdebcrg. wat die l~ngelse land· 
meters kom P 1 a tberg noem-wnarom bulle dit doen sol ek 
wei aans ver jon seh . Wei Danie, oer die lijn leh die vornaamste 
kwestie, en dio saak sal door arbiters uitgemaak wort. Ek donk 
as .die laaste Diamand eers uit die grant gehaal is sal bulle duar· 
aan begin. 

N. Oom, ek het mos gehoor dat ou Jut's Bel sal die saak besl is , 
maar ek dank bulle het maar lievers die Gorneur zelf mot ldes om 
di t nit te maak ! 

0. Wag Dania ons kom daar aansies. Om jon die beele histo
ric van die skepping af te verhaal, nan wie die Diamandveldc ge . 
behoor het kan ek nie, en leef claar ook seker geeu mens op die 
werelt nie wat dit kan doen; maar ons sal met soo'n goeije 100 
jaar geleden begin. Dit skijn, of die Doesmans die eerste bnaRe 
van die lant gewees is ; naderhand die Kor:mnas, en eindlik di e 
Grikwas. 

N.-Maar oom, as dio Grikwas baas was van die ]ant, dan 
het h·'l lle mos reg 0p die laot , en .... : .... 

0. Danio, mot nou ver mijn asseb!iet nie in die redo val nie; 

* ".A.damantia," by Capt. Augustus F. Lindley, 
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luister eers en .prallt don, Die Grikwas was baase, ja, maar op 
een aar,t; net so as jij salver jou neer pl•k op een ander man siin 
plaas en bij is te swak om ver jou weg te jab. Eerder is die Ko
rannas baase; want bulle bet met dre Boesmans uorlog gemaak 
en van die lant geneom. Maar hoe die v urk nou oek al in die steel 
sit, die Grikwa.s bet "op eon :1 ~rt baas gowort,'' amper op soo'n 
aart as Englant nou b •as gowort bet. " MA GT rs REGr". Maar 
laat ens nou ingeh, dat bulle baas was; want bulle is daarvoor 
erken door Engl».nt, dan neg, mot jij mooi verstaan, was qit nie 
die Grikwas waar Ruitenboer, och ek meen Watorboer, die kas
t11ggo kaptijn van is nio. Nee dat was Griquas waar Korneols 
Kok kaptij n van was; en daar Jeh r.ori een ander· punt waar bulle 
rusio oer maak. Waterboor sob, dat Korneels Kok maar eon 
o n1d e rkaptijn was, wat door Watorboor sijn ou tat ~. anngostel 
was; en dat Korneels Kok geen reg gehad bet nie, om van die 
grout aan die Vrystaat to verkoop; want op soo'n manier bet die 
Vryst11at baas gewort vari partij van die grout. Maar ]a at ik non 
ver jon met een paar woorden duidlik maak, dat W aterboer lieg 
dat uij so bars. Let op! In 1815 sterf daar een kaptijn, sijn naarn 
was Korneels Kok; hij was kaptijn van •l die Grikw>1S ; en bij sijn 
dood benoem hij sij r1 twee seuns, Adam, of soo as bulle hem 
noem Dam Kok, en Korneels, om Our die Grikw~ts te regeer. Dam 
sal ocr die Grikwas wat in die Suikmt, in Filopolis woon, re
gee r, en Korneels oet• die wat in die Noordekant. waar non die 
Di11mandjo; gevonde worde, regeer. vVa!:( bier is die !mart om jou 
duidelik to maak.• Siet jij hier soc Danie? 

N.-Ja oom, 
Q.-Nou, soo as ek ver jou geseh bet, was dit in 1815. Die E •:

gelse Garment was· daarmede te vredE', en as een bewys dat. hulle dio 
twee Griel{wa kapitijns arken, gae bulle aan Adam of Dam een 
skepter, en aan Kornee!s een kirie met een gou knop. 

N.-Maar non spot com mos! 
"' 0.-Nee neef, das die wau'beid, allijk dit laf en verspot. ·water
boer syn lata, een ou Boesmnn Hotnot, was in die dage een agter
zijer van kart Adam Kok, efJn com vnn die andere twee Koks, Dam 
en K•,rneels. Die kort Adam was sno l ·IUI:( kaptija en rege~r soo 
hong in Grikwastad vo1r D drn; want Dam was op reis. V"rst,lan 
ver miju mooi, die ou an<lries Waterboer wos "11chtP.rrijjer" in die 
dag~. dus kan bij gen kaptijns aange~tel hot nie! neh? Naderhan:l 
maak kort Adam ver hom diend er of konstabel, en laat ver hom 
partij k ee r zjn regeering oer, , want jy mot weet : Kort Ad a·m was 
w~ l z ·1o lank keptijn, maar hy wa.s oak een smit. en het partijke'er 
m<'er te donn met die hamer en die aanueelt d ~ n moet die garment van 
sijn neef. In die dage\kom daar Eogelse zondelings, en krij rusie met 
Dam Knk oer mensa ophang ; Dam wit kwaacldoeners laat bang, en 
hulle wil dit ni e heh nie. So trek bulle nartij VOOl' W oteruoer en 
erken hem als kaptiju, en D :tm is niemand m~er in Grikwastad nie. 
llij was verplig om sijn goed te v•t t en na Filopolis te trel< waar hij 
regeer. Dit mot sao omstreeks 1820 gebeur het. In 1834, toen 
Sir B. D'U rban goffernenr was, het die zendelings bet soo ver ge
breng dat Waterboer ook door die Engelse <;}orment er.kend is as 
kaplijn in die plek van Dum Kok. Wut seh jy daarvan ned? 



N.-Soo, soo, oom, is dit die saak, en is daar op soo'n manier van 
twee Qrikwakapt.ijns drie gekom ? 

0.- Maar nou wil ek dit vra. hoe kan die agterrijer Andries W,a
terboer in 182.0, of di Copetijn Waterboer in 1834·, Korneels Kok 
ale kaptein aangestel het in 1816 ? Hoe zal zijn live seuutje KlaAs 
Waterboer, of ~ijn raadsmnn David Arnot. of syn andere vrinde di t 
lmn uitleh? Ek het oer die punt een beetje banja lang gepraat, 
maar ik het dit gedaao om jou te bewijs Danie, dat Water boer van 
sijn eerste lenen nie gebRrs is nie, eo omdat dit eeo vooruame punt 
is. Ons sal oer die ander dinge mot korterder prant, andere kom 
one voor I!OD onder nie ldaar nie. 

N.-Stop nou eers oom eijn ri,ip, bier is twak en metjes. 
0.-Ja, maar die swawelhoutjies kan jy maar hou, bulle is in die 

wint net nix wert nie. Met inyn tonteldoos sal ik eerderder vuur 
kry-kets-kets-:-kets-siet jy, daar brant hy al. 

N.-Non kan oom maar weer aangaan met prant nou kan ek weer 
lekker luister. 

0.-Wei, ek denk dat jy nou oertuig is, dat Koroeels Kok een 
kaptyn was wat "nie deur ou Andries W."terboer aangestelwas nie" 
maar deur syn eige papa, ou Korneels Kok, en dat hy eo syn volk 
dus reg had om van bulle grant te verkoop aan wie dat bullA wil, en 
dit bet bulle oek gedaan; bulle verkoop aan die boere van die grant; 
die maak daar plaase van, en soo loop die sake voort tot 1845, toe 
die oorlog met die boere uitbreek. Wag, ik kan tog nie nalaat nie 
om ver jou te vertel hoe die oorlog eill"eolyk begin het. Een Mora
long (geeo Grikwa.) wat .A:dam Kok ook as Kaptyn erken, het kwaad 
gedaan onder die boere ; by wort gepak, <ln die veldkornet laat hem 
eeo party houwe met die aapstert toetel. Hy klaag zyn nood by 
Adam Kok, en die swartjong bet die parmantigheid om vao ~yo volk 
te stuur om die veldkornet te dagvaar om voor hem te kom om daar
von verantwoordig af te leh! Nou kan jy nagaau , of jy, of ek, of 
ons ooit van die dogvaarding van soo'n swarte nixnuts oolisie sal 
geneem het, a! was hy duizendmaal een kaptyn. Die gevolg was 
dit, dat die zwartjongens geweld wil gebruik en dat di .,_ boere met 
blou boontjes begin te werk. Adam Kok maak hom klaar voor <lie 
oorlog, en die boere wag oie lank nie, bulle trek in lagers, en bulle 
sal permantige meoeer Adam Kok net nou maar wys gemank bet. 
Maar wat gebeur, die Eugelse Garment kry in hulle hArt soo banja 
jammer ver die arme Blekkies, dat bulle ver Adam Kok een party 
Rooibaatjes, stuur, om ver hom te help en om die volgende geslag 
van die Grikwas een bietje witter te maal1 ............ Endas gebeur 
ook; want "van die tyd is die Grikwa nase eeu heele eotje witter 
gewort" ...... 

N.-Mar oom sal dat nou re~tig van jammerbart gewecs bet dat 
die Engelse hulle gehelp het ? 

0 .-Foei! Hoe dam van jou, Donie! Maar das waar ook, jij 
weet die sake nie so goet nie; das voor jou tijd. Nee, dat was 
uet van afgedankste afgunstigbeid, dat dit met die ontevrede 
boere, wat uitgewijk het oer Grootravier, sao goet gaat. Hoe is 
dit dan gegaan in die laaste Basuto oorlog? Dit weet jij tog. 
. :N .-Oom 111een cer die kruit en I opt? 



0.-Ja ek meen, dat toe die Vrijstaat net klaar staan om die 
. Basutos voor altijd bulle diewerij af te leer, kom John Bull en 
verbied om kruit en loot aan die Vrijstaat te verkoop, en druk die 
Basutotjes in syn arme en n'oem bulle : ENGELSE ONDERDANE. Hoe 
zal dit ver Engeland nou smaak, as Frankryk of Amerika mot 
jammer kry ver die Assanties en bulle mot rkom help teun Eng
lant? :M:aar sien jy Dtmie, ek bet al ver jon van effen geseh: 
''Magt is regt" by Englant. Die 'meester bet een hoek, die hoek 
syn naam is: "Het misdarl ig Engeland," en is gedruk by Hen
drik Frijlinck tc :Amsterdam, die hoek bet myne oo'e oopgemaak ; 
daar het ek dinp-e · in gelees wat ek nog noc.it geweet het nie; ik 
hedoel oer die oorlog met China oer die opiumhandel, en hoe Eng
lant die eiland Malta gekry bet, enz., enz. Jy mot trag om die 
hoek van hem te leen t e kry; of, weet .iy wat, as jy in die~Kaap 
kom, kan jy maar ver myn een sien te kry; of anders kan een van 
die Hollanse boekverkoopers maar een voor myn laat kom van 
Holland. Maar ons raak van onze diskoers af. 8oo ab te denke 
is, bet die boere die oorlog verlies, en in 1845 was die Eng~l~e en 
Grikwas by "Zwartkopjes'' ov'erwinnaars. Van toen a£ is die Vry
staat ondet' Engelse bestuur gekom tot 1854 toe, en heli die sako 
buite verwagting goet gegaan. Dat dit soo goet gegaan bet, kau 
die Engelse die boere voor dankie seb; want bulle was verstr.ndi.g 
genoeg om maar in bulle Jot te vrede te wees. In die tijd, lwop 
die boere finks op stukke grout VllU Korneels Kok, en maak daar 
plaase van; en die Et1gelsche Gnrment geh hul le eigendoms brieve, 
dus een bewy~. dat die Engelse Gorrrumt in die da'e wel·deenlyk ge
loof he,t dat Korneels K ok reg had om te verkoop; en daarom, hoe 
of die teunswoordige Gort)'lent kan geloof sla.A.n aan Waterboer syn 
leuens, dat Korneels Kok geen reg had om te verkoop, dat kan ek 
maar nie klein kry nie; daar steek meer agter nR wat one weet, en 
wat ons oak wei seker nooit te we r-t sal kom nie. Hoe hulle DOll kan 
twyfel, met die eigendomsbrieve door die Engelse Gorment voor 1854 
self gegewe, voor hul!e oo'o, is onverst;vwbaar. Maar ons is by 
1854 nie waar nie? \Vag, last ek eers een slaggie op die pampiertjes 
kyk. Ja, nou Item ons by die ding, wat jy seh wat jy nie kan 
verstaan nie : die Conventie van 1854. Luiater Danie! Die onge
lukkige bemoeiziekte VA.n die Eogelse Gorment met die swart nasies · 
wat rondom die Vrystaat been leh, het ann Eoglant Lanja moeite, en 
banja gelt., ja baujtt menselevens gelws. Englant Rien toen das moei
lik om die Vrystaat te beheer, en om mst sulke kerels as Mosbesh, 
wat partykeer deenlyk die Eogelse troepe uitged un het, oorlog te 
maak, en daarom eeh die Engdoe Garment ons snl maar die Vry
staat vnn ons nek afgooi en die boere maar '\'feer aan bulle lot oer
laat. Hoe goet! Hoe braaf tog ·van Englao t nie vrt~ar nie? Ja, die 
dat wil kan zoo deolr, ik nio. E ers het hulle door hulle bemoeisel
geit die swart nasies rasend gema11k, en non !aat bull e die boere aan 
die genade van Moahesh en die ander swa.Cij es oer. Maar die Vry
staters was da.ar oolr nie mea te vrede nie; hullc protesteer daarteun ; 
maar dit help net so veul as toen h ulle· geprotesteer het dat hulle ver 
Adam Kok help. Die pot met. Jros is nou ee11 maal door Eoglant ge
stoof, en die Vrystaat mot nou maar sluk, sluk, sluk, dat bulle vol 
is. Nou van die tyd af ia die Vrystaat eigentlyk VRYSTAA'r geword; 
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want Eogelant wat selh met die swart nasies "geen raad meer weet 
nie, laat ·die Yrystn.11.t nou maar die spit afbyt. En' het hulle non 
maar rlie Yrystoat syn gang laat gaan dan was a ll es nog nix nie 
Maar hoe i ~ dat gPg<tan mot Moshesh en syn vol k en vVaterboer en 
zyn volk? Hulle is nou, let op, BRn·scrrE ONDERI1ANEN! ! En in die 
2<le Artikel van die Conventie, beloof Eoglan t nog a! plagtig, dat 
hulle geen verbond sal aangaan met eenige zwart nasie wat aan die 
Nonrdekant van die Grootravier wooo. Fraai! neh ? Woord gehon! 
neh? ' 

N.-Manr onm seh oonventie, oonventie, wat is dan die oonventie? 
D as soo'n hoo'e woord. ' 

0.-Das wnar ook ja, / ek is soo'n snaakse mens, as ik aan die 
praat raak dan hou ik nie Ofl nie. D ie oonven tie is wat ons eintlik 
ROU seh oen kontrakt tussc Engelse en die Yrystaat. Die 
kontrakt bestaau nit 9 Ar tikels. Onder ander hom daar in, dat 
die Yryslaat non een YmJE Staat is en door E nglant sal erkent 
wort. MAnr hoe is Advolmat Hamelharg, een afgesant van die 
ERKENDE YnYSTAAT in EoglRnt ontvaog? Maar hieroer salons aan
s tonsies praat. Dan kom daarin soos os ek geseh het, dat Englaot 
pleRtig beloof, om nie met die swart nasiQS een verbont te maak nie, 
en nog ander dinge. Yerstaat jy nou die woord conventie ? 

N.-Ja oom. 
0.-Maar non mot o~:s eers_ weer cen bietj ~ teruggaan. In 1840 

of 1841, rlanr wit ik van af weP.s, ontstaan dnar twis tusse Adam 
Knlc van Filopolis en Koroeels K ok, ver die verkoop van grout aan 
die boer!J; rnll.R r die saak wort fusse bulle geschilr, en toen wort die 
lyn van R 3m'\ nfl Dawid zvn graf gemaak : das dia !yo waar non 
o"k soo mee gelmoei wort. As die ou W aterboer non ver Korneels 
Kok na ngegtel het os kRptyn, soo ns bulle seh , zal hy dan in die 
da'e st il ~ehly het, "n die zq nk het laat uitmaak en bakens laat set 
van Adam K 0k en Korneels? Daar het on! weer een bewys, dat dit 
Pen verbrande lenen is. Maar om k ort te gaan in 1852 is die ou 
Andries W nterbo•1r doodgegano, en is zyn seun Nicolaas Waterboer 
(hnlle mot hem li ewers die naam van "Ruitenbaer" • gegewe het) 
k optyn in :>:yn plek gewort. In 1857, een jaar voor zyn doot, het 
K orneels Kok (want hy is in 1858 oorlede) zyn kaptynskap met 
ki ri ~ en a! nan zyn neef Adam K ok oergemaak. Die andere Adam 
K ok was dRorby, en ook ooze oujong Waterboer, jr. Als by nou 
iets te seh h et gaha t waarom toen nie gepraat nie. Waarom toe nie 
gevra nie watter reg het K •>rneels Kok om zyn kaptynakap oer te 
maak', en kl ein Adam om dit ann te neem. Waarom bet hy toen 
zyn bek g~hou? 

N.- Ah oom, di e tyt was die Diamandjes n ">g nie ootdek nie. 
0.-Ja D a.n ie, doar leh <lie kooop. :Mau k >m, r!a t wor t. regtig al 

danker at, laat ons binoek.lVt gaan ...... Hanni~ myn kin l fkenk ver 
on~ een kelkiP. wr n. 

H11nnie.-P ,,, Ewa het ver ons laat lag; wat was dat dan, Pa? 
0.-Ek sa.! wet nans ver j 0u sr. l· , anders r ,tak ek en neef Danie 

in die war met oos ~ r :r.e l~ . E~n di ng wil ek j ou seh dat ek Ius het 
om ver j ou die naam .van Ewa te geh. 

" Ruitenboer is in Engels" Jack of Diamonds.'' 
2 
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Hannie.-Waa.rom dan Pa ? wat het ek ... 
0.-Stil nou maar, skenk maar die wyn in. Wat denk jy van die 

wyn Dania! 
N.-Nu oom, om die waarheid te seh die smaak staan myn nie 

aan nie, by bet soo'n smnak D P.S gelooide soul. . 
0.-En daa nog al Engelse Serrie. Een koopman in de Kaap 

het ver myn een kissie aongesmeer. Ek betaal nog al 3 sielings en 
6 ,oulap ver een bo\tel. Eogelse Serrie! Engijlse bog j a ! Das onB 
eige lant syn wyn, wat hulle in Englant wie weet wat in gebrou bet, 
en dan weer ver ons stnnr en met gout laat bettw.l. K a.n daar non 
seen by wee3 '! Ek sal die kissie wyn maar van die volk laat uitdri nk, 
as hnlle hull~ dop kom haal; anders vererg ek myn tog maar. Die 
koopman prys dit ver myn nogal aan om te drink, hy sell das sno'n 
~esonde wyn, daar is soo'n banja krag in . Wng as ek in die K aap 
kom, sal ek hem vertel wat hy nog nie weet nie. As ek aan myn 
twee ginies dink wat ek daarvoor betaal het, dan kook myn bloet 
soo maar. 

N .-Maar oom, Iaat ons :non maar oer die D iamantvelde verder 
gezels. 

0.-J a das goet dat jy royn danraan herinner, Danie, anders het 
ek soo maar weer vortgepmat sonder ophou. Wei , Adam Kok is 
dan kaptyn geworde in die plek van syn oo1n Korneels K ok en Rn i
tenboer het daar nix tenn gehad nie. Wat on Korneels het begin , 
het Adam klaar gemaak, want in 1861 het hy die laaste gront wat hy 
van zyn oom georwe het aarr President P erto rius van de Vrystaat 
verlmop. Wettig verkoop, die dokomente bestaan nog almaal. Ry 
bet om trent £8000 alles saam dearvoor gekryg, en toe parPra. hy met 
syn voile na een plek wat hulle soh Niemandsland. D!e Niemands
land is een pick wat hy van die Engelse Garment gekryg !Jet; en dit 
leg aan de Weslmnt van P ort Natal. Ek denk Da11ie, dat ek nou 
ver jon duidelik genog gemaak het op walter manier die Vrystaat 
aan die Diamantvelde gekom het; en ek twyfel niA, of ij dereen wat 
syn gesond verstand wil gebruik, sal mot beken dat dit wettig en reg-
verdig is. -

N.-Ja oom, ek voor myn part Iran nie begryp nie, hoe of vers tau
dige mense daartenu kan stry; as dit soo is as oom seh, dat die pam
pier almaal bestaan van wat oom ver myn vertel het. 

0--Ja Danie, en ek kan nog meer ver jon gevertel het, om dit 
ver jou n'og dnidliker te maak; maar dan kom ons middernag niet 
klaa.r nie ; daarom laat ons non magr aangaan ·waar ons opgebon het. 
Non kom ons by die knapie waar die heele stroeveling denr ontstaan 
het t.e wete: De Bastaard Hotnot DawiJ Arnot. Zyn vader mot 
een ·Engelsman gewees het, en zyn moeder een Rotnotmeid. RollA 
bet hem goed laat Jeer, want hy het in die Kaap op die "College" 
skool gegaan; on neef Petrus het ver myu laas nos geseh dat hy met 
hem Imam skool gegaan bet. vVel, die knapie speul een' flnkse a f. 
faire in Colesberg om trent 1863, en vat zyn goet en trek na Nico
Iaas Waterboer van Grikwastad waar by me t wyd oop arme ontvung 
word. En van die tyt af is die popptl ~ an die danse gegaan : want 
van die, 1 September, 1863, is dat een skrywe gewees aan die V ry
staat zyn Gorment en aan die K aap syn Gorment sander ophou. 
Die Kaa.p syn Garment het banja. min notiaie ~eneem van Water-
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boer, of lievers van Arnot syh briewe, en sal miskien tot van da&~ 
toe nng geen notisie daarvan geneem bet iiie; ' maar, wat gebeur? 
in 1870 wort daar wit klippies gevonde, en die wit klippies is Dia
mande, en Diamande is banja wert, en op soo'n manier begin Wa
terboer sen reg (s ic) oak banja wert to wort Hoe of President 
Brand van die V rystnat nou ook al pro teste, en brief op brief scbry
we nan diA Goffeneur Hooi (by is nou dood) en naderhand aan die , 
Goff,•neur Barkly wat ons nou bet, dat is almaal wei voor die getal. 
Of Bran:I hem nou ook al beroep op die Conventie van 1854. dat 
is net soogoet, als of hy hem beroep op een .stuk skoone pampier. 
Hulle hnnd ilaanip das swart Waterboer syn grout. Maar das nog 
almaal nix nie, bad bulle Ruitenboer nou maar nan syn Jot oerge
laat, om syn (sic) gront in besit te neem, dan sal die Vrystaat · 
hem, en zyn handjevol dronklap Grikwas gou tot bulle plig gebring bet. 
llbar dio weet hy ook goet, en daarom kom daar een brief, 
waarin hnlle verzoek om BRITSE onderdane te wort. 0, Arnot, 
Arnot ! En j ,v kan nagaan Dania. soo'n vette gans te laat loop, 
al wort ook die Conventie van 1854 geskonde, dat sou nie gaan 
nie. Onder die voorwendsel, dat die Yrystaat die Dlamantgra
wers nie goet kan re ~eer nie, en om die belange van Britse 
onderdane, t.w., vVaterboer Arnot & Co. te bebartig, moet die 
Vrystaat ruim en plelc maak; want jy weet, "Magt is regt." 
Reg, Danie. ek wort soo m:;lar soo aardig as ek daaraan dank. 
J y weet dat was sus of soo of daar wa.s oorlog; want toen 
Brant dit bekcnt maak in die Volksraad, dat die Engelse Gar
ment besit geneem bet van die Diaru1Lntvelde, en Oelof Truter 
met zyn prates en al geboender het, toen was daar een stem 
almaal : ' '00RLOG !" Brant bet toen getoon , dat by die re~te 
Afrikaander op die regte plek is ; want das net door h e m dat 
daar nie oorlog en bloedvergieting gekom is nie. De arme ke
rel het hemselwen die t 1 t amper dood gewerk, syn siekte was 
nix andere nie as "o'erspannin~." Hy is tog nou gelukkig weer 
gosont. Oelof Truter is nie een van die slimste nie, ek ken 
hem goot, muar hy iii lang in Australia een goutgrawer . ge
wees en dus bet by onderviuding, en hy het die Diamandgra
wers net finks in order gehou, en ek durf gerus te seh, dat bet 
in syn tyt bater gegaan bet as non. Brant bet underhand in
l{egeh, iogegeh , ingegeb , en altyd gehoop bulle sal nog insien hoe 
verkeert of hulla is, mar ja, wei, hy kan lang wag. As die IB.atste 
Diamant eers ui tgebaal is, dan miskien, maar eerder nie. Brant 
stel toe voor, dat; d ie zaak door arbiters mot beslis wort, en 
by wil de Kyster van DuitRland, die Koning van Holland, of 
die President van Amerika kies tot syri skeidsman, maar daar 
het hu1le geel;l oore voor nio. Naderband gesante van andere 
nasies, maar die ook nie-bulle weet wei waarom ! ! En die 
\"rystaat is nog al een Vryestaat-hm-hm -en wat skiet daar 
eindlik oer~ou Juts Bel-die gewese Tjiefjuts sal die saak nit; 
maak,-ons sal sian hoe-maar ek ......... 

N.-Maar wat dan van Hamelberg, en van dil!l van Rama. nu 
David syn graf. 

0.-Wel, Hamelberg is door Brant als "afgesant" van die 
VRIJE (?) staat naar Eogla.nt gestuur, om die belange waar te 
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neem; en eoo as te denke is, is by nes een ltwajong ontvang 
en met die kous op syn kop terug gekom. En die lyn van Ra
ms na David syn g~af was die luaste toevlug van die Vrystflnt, 
maar daar is suo mee geskoei, dat al die pleltke waar hulle Di
amanta vinde. en bowen op nog 143 VRIJSTAATSE PJ,AAsE, ban
ja waarvan Engelse eigendcmsbriewe het-, aa.n dn • kant, d• t is 
op Engelse, ahas Waterbocr syn gront'l"al. Necf Vilj e van dio 
Vrystaat, eil ook Capt. Lindley in syn boek, bet aangetoon, hoe 
verkeerd bulle gewees bet, en Perdebe"g en Plntberg met me
kaar het verwar, on David syn 'graf glat op een ander plek bet 
loop soek, maar jy kan denl1 dat daar miu notisie van ncem
o-o--o-o oh. En non asseblief, Danie, mot jy vermyn ver
excnseer, ek is nou moeg, en wat jy verder wil weet kan jy 
ander dag vra. 

N.-Goed oom, maar seh myn eens wat is van Arnot gewor ? 
0.-Arnot, Ar'not? kerel, hy is skatr)l!, en banja plaatse is 

zvne, en staan op zyn naam, en hy is uou in die nicu wo WeE
grikwalanse Parlment, en pra:J.t van Federasie van al die state 
van Zuid Afrika . . lly sal almaal onder Engelso vlag brcng en 
by zal dit en by sal daten ...... by sal hem nog een dag Vl\8 },Jop 
en ach basta, hy Rfll syu vrient Soutie help om Vvaterboer syn 
gront op te pas. J y weet mos Sou tie die setlaar van 1820 is nou 
Gofl'eneur van die Diam~ntveldc . J y weet mos ook do.t by met 
Antonia Krynou syn dogter is gctrout. Loop nou mnar in die 
voorkamer Danie, Hannie het al tweemaal om die hoekie l!om 
kyk of ons al klaar is sl. ..... Mimie, myn hartje, jy mot gou 
gou maak met die kos, want pas laat al . . 

KLAAS WAARZEGGER, Jn. 

P.S.-Al myn vriende wat kan Engels lees of ldrders hPt wet 
dit ken, mot tog die boek van Capt. Lindley "Adamantia," ko( p 
om te lees, dan sal hulle meer weet as ek vcr hulle het ge
skrywe. 

Klein Klaas skryf stellig syn Afrikaans suiwerder as ou 
~laas, syn spelling is . oek al meer na die reel : "Skryf 

j soos jy pra:at." Mar daar is daarqm nog enige gebreke in 
syn spelling o'ergebly. Hoe kon dit oek ande:::-s? Dis nie, 

) een man syn werk: om di~ sEellinl van 'n ta~tff~e~ 
~gte1~Klem K aas syn ve · s e m die 
:..Opsig, dit val nie te ontken nie. 

1. In enkele woorde blyf hy te Hollans in syn spelling, 
byv. hy skryf oolc ver oelc maa1· ver mar, ens. 

2. In . ander~ weer skryf by te plat, byv. Gorrnent ver 
Gouwerment, ravim· ver rivier, mot ver moet, skry ver skrywe, 
ens. 

3. Veral die bisondere e-klank wat Afrikaans gemeen 
het met Grieks en Frans, en wat in ons taal so dikwils 
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\'oorkom, byv. jn se, he, le, perd, wereld, ens. het Klaas 
nie bra weet op papier te breng nie. Hy skryfnie meer soos 
ou Klaas segge, ltebbe, legge, ens. nie, omdat hy te etimolo
gies was in syn spelling, mar syn manier van spelling selt, 
leh, lzelt, ens. is daarom verkeerd, en is, juis omdat dit in 
Hollans 'n vreemde klank is wat die meeste 11ie weet uit te 
druk nie, deu~ 'n menigte ander nagevolg, tot nou toe nog 
deur enkelde, waarom ons juis di€ verkeerdheid daarvan 
anwys. Die h. deug daar nie, want 

n) Dis onnodig ; 'n h is 'n toe biasing ( aspirasie) en kan 
dus wel voor mar nie na 'n klinker gehoor worde nie, 

b) Klaas is sig self nie gelyk gebly in die gebruik van 
die h nie; want dan moes hy dit oral gebruik waar die bison
dere ~-klank voorkom, byv. in pehrd, lcehrs, wehreld, ens . en 
dit bet by nie gedaan nie. Dit is dan oek veul makliker 
om die klank te onderskei met 'n teken daarop, so e. 
Daaro'er lat<::r meer. 

WARE AFRIKANER. 

Mar die man wat eintlik as advokaat opgetre het ver die ' 
regte van die Afrikaan~S"'SllTjrtaal en volkstaal was 
"Ware Afrikaander." Hy het 'n hele spul briwe geskrywe 
in ffie-Znt'lt Aj1 ikaan in 187 4, waarvan die eerste drie was 
o'er "De Afrikaansche Taal." In suiwer Hollans bet hyver 
die Hollans lesend publiek die regte van ~rtaal be
pleit met, tot nog toe onweerlegde en ons clmf se onweer
legnare bewyse. 

Hier werd die saak erns; bier gaat die voorbereiding as 
van~~· werksaamheid. Ou Klaas en • 
kfein Klaas het albei in Afrikaans gcskrywe, mar gen een 

~
·uis met die doel om die taal daarme erkeQ.d te kry as 
kryftaal nie; ne, die eerste, met 'n byoogmerk en.clie laaste 

meer· ver die grap. Mar'" Ware Afrikaner" ma2.k lJOU 

rns van die saak. Omdat die 3 briewe so'n keerpunt 
vorm in die geskiedenis van die taalbeweging en deur die 
gegronde bewyse dam·in hygebring blywende waarde het, 
neem ons dit hier heeltemal o'er. 
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AAN. ALLE WARE AFRIKAANDERS. 

1. DE AFRIKAANSCHE TAAL. 

"En hy (Ahasveros) zonu brieven aan al de land
scbappen des Konings , aan een iegelyk land
schap naar zyn schrift en a an e 1 k v o 1 k 
n a a r z y ·n e s p r a a k: dat elk man over
heer in zyn huis wezen zou en spreken naar 
de spraak zyns Volks."-EsTnER I: 22. 

Myne waarue Landgenooten !-Leest en overdenH wat een 
ware Afrikaander n te schryven heeft over uwE TAAL . Moge
lyk zal hy ook later over uw Parlement, nwe scholen, uwe 
kerk, uwe kweekschool, enz. scbryven. 

De taal van een volk vertoont het lmralder des volks. Men 
~ k~n nationaliteit vormen zo~e~~ taal. Out· 

neemt eon illkZyn~ntneemt <IatVOJ:lfiJGt voer
tuig zyner gedachten ; gy ontneemt dat volk de wysheid zy
ner voorvaderen, nagelaten in aldie zinspreuken, spreekwoor
den, uitdrukkingen, enz. 

f) Eene slecht§....is..de moedertaal- aal ' t hart . De 
taal waannwy, reeds a:i:n moeders bors ' het eers apfl. 
en mama l ~: erden uits tamelen ;-de taal waarin onze ouders 
met teedere liefde ons het eerst hunrie genegenheid openbaar
den ;-de taal waarin ouzo vrome moeder ons het eerst, toen 
wy met het hoofd in haren schoot nederknielden en zy hare 
hand op ons hoofd lei:de, ons den dierbaren naam van Jezns 
leerde uitspreken ;-de taal waarin onze vader, to en wy met 
betraande oogen voor zyn sterfbed stonden, ons voor het 
1aatst vermaande en vertroostte : "Myne kinderen ! wandelt 
in de vreeze des Heeren, gelyk ik u een voorbeeld Jwb gege
ven !-Ik ga u verlaten-maar ilc heb u Gode opgedragen !" 

• -de taal waarin .:>nze lieve moeder stervond haren laatsten 
adem uitblies in het gebed, terwyl wy snikkend nederknielden 
om de sponde : "0 God! ontvang myn gee st ...... en wees de 
Vader mynor kinderen !" ...... clie taal blyjt ous lwilig. E n 
elke paging om ons zulk eene t aal te ontrooven is in ons oog 
ontrou wheid a an c1e nageJachieuis onzer voorvaderen, geweld 
aan het t egenwoorclig geslacht, en onregt aan ouzo kinderan 
gepleegd. Maar omgekeerc1, ook het zwal,ste streven om dat 
wat ons hart heilig is te bewaren en te vcrdedigen, heeten wy 
van harte welkom. ' 

Een volk zyne taal te ontrooven, het zy dan met list of 
met geweld, is dus een groot onregt dat volk aangedaan. · H et 
strydt tegen het ~ egt cler volheren. Luat my hierover eenige 
zinsneden overnemeu uit het schryven van Dr. Tancred aau 
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Sir Philip Wodehouse, in De Z1tid .Afrihaan van 23 Augustus 
~- ' 

"""""Bet was en is ook bier uwe (namelyk, Engelsche) staat
kunde om de boeren en lnmne kinderen altoos in onkuncle te 
houden, opclat gy altoos over hen zondt kunnen heerschen ; 
maar zulk eene staatkuncle levert nooit goede vruchten op, 
zy eindigt nooit goecl. Uwe staatkunde moest die zyn van de 
wyste staatsmannen :-

" Tros Tyriusque :Qnllo cliscrimine agetur. 
•Tusschen Engelschen en Afrikanen ken ik geen ond'er

scheid, beiden zullen gelyk geacht en met de stiptste onpar
tydigheid behandeld worden ; indien zy hunne t aal willen be
houden en geene andere leeren, zttl ik trachten hun verstand 
te ontwikkelcn, in welke taal zy ook verkiezen mogen.' Uwe 
staatlmnde moest die zyn van Mithridates den Koning. Deze 
regeerde over 22 Koningryken en bestuurde elk volgens zyne 
eigene wetten en in zyne eigene taal. En zyne officicren, gou
verneurs, regters, enz. moesten zich oefenen in de taal van 
iedere natie en zich bekend maken met hare manieren en ge
woonten. H et is niet de pligt van een veroverd lapd om de 

\ 

taal des veroveraars aan te leeren, maar bet is de pligt van 
den veroveraar om zich bekend te maken met de taal en g_e-
woonten der veroverden ...... Rome, in al zyne heerlykheid, 
be ef~ zich niet van vervolgzucht bediend om zyne taal onder 
de veroverden te verspreiden ; het wenl aan de keus der ver· 
overden gelaten dezelve aan te leeren of niet·" 

Voegt bier nog by wat de schryver in denzelfden brief voor
af had gezegd :-" Deze kolonie is steeds erger behandeld ge

/ worden dan een veroverd land. Stipt gesproken is zy nooit 
veroverd, . maar gecedeerd; maar al ware z..y veroverd, dan 

t 
moest zy nooit met die onverschilligheid en nalatigheid be
handeld zyn geworden, welke zy seder~ 1806 heeft onder
vonden." 

Maar h;,t is VJZ.2rflJ...in ~~cl m~t ({gels Woo~ .QQ:_t voor ons in 4 

alles het 'boogste tfezag eeft, om een vol r zyne Gal tk ont
nemen. ·teest E1erover m het boek Ester 1: 22 en verder 
3: 12 en 8: 9. Aldaar vindt gy dat Aiiasveros, 7ie regcerde 
van Indie af to-t Moorenland toe, 127 lanc1schappen, zyne on
derdanen regeerc1e en zyne bevelen uitzond "aan een iegelyk 
landschap naar zijn schrift en aan elk ~:o ll• naa'r zyne spmctk.'' 
Ja hy vaardigde bet zelfs als. een gebod uit, "dat elk man 
overheer in zyn huis wezen zou en sprekcn naa1· cle spnwk 
zyns volhs." - Maar leest verder U,aml. 2: 5-12, en bier ziet '" 
gy hoe God zelf de menschely)ffi"tafen ee1'1hedigt. Om des 
menscben zonde "verwarde de Heer de spraak der ganscbe 
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aarde ~" (Gen. 11 ;) van daar de verscbillend.e talen. God, de 
Heer, kon nu slechts in eene-de oorspronkelyke-taal zynen 
wil aan den mensch bekend gemaakt hebben en dan gezegd 

-hebben: "Laat hen allen die taal leeren," maar neen, de
Heer liet door den Heiligen Geest "verdeelde tongen" op de 
boofden der discipelen verschynen: "tongen," opdat zy Gods 
wil zouden prediken; " verdeelde tongen" om zulks in iedere 

YJ taal te doen. Vandaar ook, volgens Gods bepaalden wil, was 
bet dat Parthers en Meders, enz. moesten uitroepen : "Wy 

· hooren .hen een 1:egelylc in onze eigene taal, in welke wy gebo
ren zijn, spreken." Maar nog meer-"die ooren heeft, die 
hoore.!''-in het hoek der OJI:enbaring lezen wy (5: 92 bet 
lofliecl der gezaligden: "Gy ~1ebt OD S Gode geliocht met uw 

~ bloed, uit alle geslacht, en tan/., en volk, en natie." .En in 
_7 : .JL lezen wy : " N a deze;;- zag ik, en ziet, een groote 
SCllaar, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslacbten, 
en volken, en talen, staande voor den troon en voor bet Lam," 
enz. Uit deze plaatsen zien wy duidelyk dat de verscbillende 
volkeren en talen zelfs in den bemel, voor Gods troon, erkend 
en geeerbiedigd .yorden. · · 

En wat heeft men tot nog toe gedaan, wat is men thans 
doende met de Afrikaansche taal en bet Afrikaansche volk ? 
Steiselmatig aile nationaliteit uitroeien en daartoe onze taal 
verdringen in ons Parlement, in onse Gerechtshoven , in onze 
Scholen, ja men begint reeds in onze kerken. 

Doch daarover meer in ons volgende. Intusscben blyve ik 

EEN WARE AFRIKA,ANDER. 

II. DE AFRIKAANSCHE TA..<\.L. 

" Ik wil liever in de gemeente vyf woorden spre
ken met myn verstand, opdat ik ook anderen 
moge o·nderwyzen, dan tien duizend woorden 
in eene vreemde taal."-1 CoR. xrv: 19. 

Myne waarde Landgenooten!-Ik heb myn laatste scbry
ven geeindigd met de ernstige aanklacht dat men bezig is 
ons aile nationaliteit te ontnemen en onz.e taal te verdringen 
in ons Parlement, in onze gerechtshov.en, in onze schol.en, 
ja reeds in onze kerken, hoewel zulks in stryd is met bet 
recht der volkeren en met Gods W oorc1. 

En HOE tracht men nu ons onze taal te ontnemen? Voor
namely!Hnet list ; omdat men weet clat een vol r zich niet met 
gewelcl zynetaallaat ontnemen. Daarvan toch zyn er vele 
v:oorbeelden in de geschied~Jnis , o.a. Polen en de inwoners 

an Wallis. Op bedekte, listige wyze wil meu ons dus onze 
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moedertaal ontrooven en daartoe bezigt men velerlei middelen 
Laat my u op eenigen wyzen . 

Een van de voorn aamst,c listen di e men dnn rtAc gel>rnik 
is, men 1;Jil u 11iys m tdct.t ,rat d'! AJn'l;;uan<che ~ e~u e t.t ul is . 
Welke ro re raag uc e us aau 1e wy"'" 1bc:r J81l , 
die u dat vertellen "Wat is dau eigenlyk een e taal? Watl 
maakt eigenlyk eene taal nit?" Mogelyk zyn zy niet eeris 
in staat u daarop te antwoorden-mogelyk hebben zy nog 
nooit daarover gedacbt. Nu dan zal ik u aantoonen wat 
eigenlyk eene taal is, en daardoor metoen bewyzen, dat bet 
Afrikaansch even goed eene taal is als eenige andere taal, ten 
minste eveu goed als bet Engelsch, .de mode-taal, die het Af. 
rikaansch verdringen moet. , 

Elke ta bben ·4nhr;,ucl en vo1·m ; woorden om zyne 
ge achten te knnnen uitdrukken en verbmgingen om die woor
den te kunnen gebruiken ; dus een woordenboek en een 
spraakkun:.t. . . 

Beschouwt nude Afrikaansche taal naar baren "i~' 
Elke taal moet een woordenscbat bebben ; zonder woorden 
geene taal. Maar wordt bet nu ve~·wacbt dat elke' taal be
paald hare eigene woorden bebben zal en geen enkel woord 
met andere t n.len gemeen_? \Vel, dttn is bet Afrikaansch 
geene taal maar het Engelsch evenmin. Ja, dan Destaat er 
geen enkele taal over de geheele aarde . N een, alle tal en ko
men voort uit eene bran, gelyk geheel het menschelyk ge
slacht uit Mm paar onders . De taleu zyn dus verschillende 
takken Vall CCl1 bOQtn , V( rschiJlcndo Stl"OOillCll uit c(>n bran, 
en hobheu gevolgelyk vcel met e!lmmler gemPen . Waarom is 
J(m !JPt Afrikaausc!J aiet -even 1-{0<'t l cc:;c•. :o t;_:_~,;tn.m~ i.::;~> ta:·.l :;,~, 

eenige andere taal , als het· Eugelsch byvoorbeeld ? Velen 
uwer is bet onbekend hoe de Engelsche taal zamengesteld is, 
en al wat gy leert als Engelsch, dm1kt gy, zyn Engelsche 
woorden. En clan vertelt men u, bet Afrikaansch is geene 
taal, want het is zamengesteld uit Hollandsch, Fransch, Hot
tentot.;ch, enz. Maar hoe de Engelsche taal zamengelapt is, 
houclen zy wyzelyk verborgen. Zie bier nu bet gevoelen van 
Max Mii.ller, een der grootste Engelsche taalkundigen van 
onzen tyd, aangehaald in Chambers Encyclopooclia, onder het 
woord "English Language" : "Er bestaat mogelyk geene taal 
die zoo vol is van woorden uit andere talen afgeleid, als bet 
Engelsch. Elke landstreek der w:Jreld schynt uit hare woor- . 
denfabriek iets bygebracht te hebben op de markt van de En-

' gelsche taal. Latynsche, Grieksche, Hebreeuwsche, Celtische; 
Sa·xische, Deenscbe, Fransche, Spaansche, Italiaansche, Duit
sche,- ja zelfs Hiudostansche, Maleische en Chineesche woor· 

• deu-liggen door elkaar gemengd in het Engelsche woorden-
3 
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hoek. Naar de woorden aileen geoordeeld, is het onmogelyk 
, om de Engelsche taal te rangscbikken onder eenig ander van 

de erkende stammen van de menschelyke spraak :' ... "Na bet 
nauwkeurigste onderzoek, door ieder woord in de woorden
boeken van Robertson en Webster te tellen, heeft M. Thom
merel het duidelyk aangetoond, dat het getal Teutonische of 
Saxische woorden in bet Engelsch bedraagt 13,330 tegenover 
29,354 woorden, die middelyk of onmidclelyk hmnen terug
gebracht worden tot hun Latynschen om·sprong." ... "Wy 
kunnen geheele zinsneden in het Engelsch vormen, bestaancle 
enkel uit Latynsche of Romaansche woorclen."-Oorcleelt nu 

.I zelven! Als wy slechts de woorden, die het Engelsch uit het 
'\ Latyn heeft overgenomen, wegnemen (niet mincler clan 29,354 

woorclen !) dan is de Engelschman niet in staat een enkele 
bladzyde te schryven of een enkele gedachte uit te spreken in . 
zyne taal. 

De redenering dui>, dat de Afrikaansche taal geene taal is, 
omdat zy nit .veschillende elementen is zamengesteld, is !ou
t er dwaasheid. Het is een vai;J. die drogredenen die men ge
bruikt om u met list uwe moedertaal te ontrooven. Dwaas
heid! Eene taal kan zoo' vele v.;oorden met andere talen ge 
meen hebben als zy wil-zy komen toch allen uit eene bron
als zy slechts woorden genoeg heeft om zich daari'n te kunnen 
uitdru"kken, als men maar zeggen kan wat men zeggen wil .in 
zyne eigene taaL En dit kunnen wy even goed in Afrik., als 
de Engelsman in bet Eng. Neemt blinclelings een paar voor
beelden. Z oon in het Holl., Sohn in het Duitsch, Son in het 
Eng., waarom kunnen wy nu niet even goed Seun zeggen in 
het Afrikaansch? H em in het Roll., ihm in bet Duitsch, him 
in bet Eng., waarom kunnen wy nu niet even goed zeggen 
hom? 

"En neemt nu de Afrikaansche taal naar haren -oonn. "Maar 
ae :Afril~aansche taal heeft geen ei!2'5ll,l..ia~Jkunde . Men moet 
t~bhigil'rgen, em-:-;-'he1rbeu; en dat heeffhet Afrik. niet"
zoo spreekt men verder. Wy' antwoorden: Ret Afrik. heeft 
even goed zyno vormen van verbuiging. en spraakwendin gen 
als het Eng. Wat tach is de Engelsche spraakli:unst? Eon 
zaamgelapte boel, meesta.l uit hot Latyn on -Grieksch gene
men. Laat ons eens voor de grap een Engelsche spraakkunst 
in handen nemen! Zy hebben zelfs geen enkel oorspronkelyk 
woord om uit te drukken wat spraakkunst en de verschillende 
deelen daarvan is. Voor op het woord GmnH7W7' is geen En· 
gelsch maar oorspronlwlyk Grieksch woord. Slaat een blad 
om en ziet hoe zy. dat, wat zy in hunne taal niet eens noemen 
kunnen, nu zullen verdeelen. In vier cleelen gewoonly~: 
''0rthogmphy, Etymolog?J, Syntaa,, and Prosocly ." Geen een 
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oorspronkelyk Engelsch woord, allen weer uit het Grieksch. 
Een blad verder daar vindt gy in hun Ortog1·aphy de verdchil
lende som·ten van woorden naar de spelling dus aangeduid : 
" Monosyllab le, D yssyllable, TT ,:syllable, P ollysy llable"-allen 
woorden die zy eerst den leerling moeten verklaren, omdat 
by ze. niet verstaat; want zy zyn uit het Grieksch geleend. 
Neemt nu de tweede afdeeling van hun Gmnm~ct1' en ziet eens 
hoe zy hun Etymology behandelen ! Zy beginnen natunrlyk 
met de !) rededeelen, en hoe noemen zy die ? "A1·t·iclc, Noun, 
Ad,ject·ive, P 1·o1wtm, Vm·b ," enz. ·weer geen enkel oorsprou
kelyk Engelsch woord. Ditmaal hebben zy echter voor ver
scheidenheicl alles nit het Latyn gesmokkelc1. E n zoo konden 
wy voortgaan tot op de laatste bladzyde. Doch genoeg ! R et 
verveelt my en u reeds en met verontwaardiging leggen wy 
zulk een mengelmoes ter zyde en vragen: Moeten wy nu 
claarvoor ouze moeclertaal prysgeven ? Hoe durft men ons 
verwyten cht wy geen spr(laklmnst hebbeu, terwyl zy zelven 
er geene hebben? Als men maar overnemeu kan , en zamen
lappen, ja, dan lmnnen wy ook ui t Latynsche, Grieksche en 
Holiandsche regelcn ons eene sprankkuust zame~stellen . 
Doch, hoort eens wat dezelfcle Max Muller hiervan zegt, in 
hetzelfde Artikel in Chamber's Encycl. aangehaald.: "Talen 
kunnen wei gemengcl worden in hare woordenboeken, maar 
niet in hare spraakkunst." 

En wat is dan eigenlyk de Engelsche spraakkunst ? Hoort 
Max Muller nogeens : "Wat nu eigenlyk E ng. spraakkunst 
kan . genoemd worden , is weinig meer clan de uitgangen van 
den tweeclen naamval enkelvoucl en eersten naamval meer
voucl der zelfstandige naamwoorden , de trappen van vergely- 'v 
king, en eeniae weinige van de. personen en tyden van het 
werkwoord." ~aadyk, de armoede zelf !-En daarvoor wi1 
men u uwe moedertaal ontnemen ! 't I s waar, het Afrik. heeft 
?:yne - gebrel"en , vergeleken by het Hall. byvoorbeeld. Iviaar 
het Afrik. heefb ook zyne clcngclcn , gemakkelykheicl en kort
heid van uitdrnkking, naiviteit, enz. 

Dan, men houde in het oog, geen taahs op eenmaal v-olko
men. Eerst de taal en clan de taalkuncle. Wat was het 
Eng. en he£ H"o1r. oors'pronkelyl{";' :rretaaf ontwikkelt zich 
zamen met het volk. En wat cloet men nu met de Afrik. 
taal ? Ivien wil het kind in zyne jeugd versmoren, omdat het 
nog geen ·volwasscn man is ! vVat gruwel! En zult gy clat 
toelaten , Afrikaanders ! die een hart hebt voor nw land, voor 
uw volk, voor uwe taal ? ! Neen , nooit! 

Maar men heeft nog een ~~t. ..M.e.JJ. zegi ~~Beot•h-
- Z.if'I!.C. ;· hct Iioll~~.4.Ji.;il•~ , U;....J,acJ~,. amt!E:Pk.d,i,r;,lelct ~t 
~hierop antwooeclen wy besliiir: Neen, bet Hall. 
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is u te vreemd reeds. Neemt byv. een boerenzoon, die nooit 
het Holl. grammatikaal heeft geleerd, en geeft hem een boek 

n sierlyk Hall. styl (van Bilderdyk of DaCosta byv.) in han
den, en het meerendeel van hetgeen hy leest verstaat hy niet. 
Waarom dan niet liever onze eigene moedertaal erkend, ze 
geleerd, daarin gesehreven ? "Zy is slechts een dialekt van 
bet Hollandsch !"Maar, vragen wy, waren (tlle talen dan niet 
eerst dialekten ? Welke taal is op eenmaalm haretrvorm als 
eii.-aori11e1'!ttl~n den hemel gevallen? Neen, alle talen 
aren e "alekte'rreii"'"zyn langzamerhand eerst gevormd 

door het gebruik. Hier .is dus een andere drogrede om u te 
yerstrikken ; doch ongelukkig zoo lomp en dom uitgedacht 
dat gy ze met uwe handen tasten ktint. 

EEN WARE AFRIKAANDER. 

' III. DE AFRIKAANSCHE TAAL . 

"Gy zult niGt meer dat stuurscbe volk zien, het 
volk, dat zoo diep van spraak is, dat men het 
niet hooren kan, van belagchelyke tong, het. 
welk men niet verstaan kan."-JEsAJA 33:19 • 

Myne waarde Landgenooten! Gy vraagt mogely k: , "Waar
om begint Afrikaander juist met de taal van ons volk ? En 
waarom schryft hy zooveel over de taal ? Is dat dan van zoo
vee! belang ?'; 

Het antwoord hierop vindt gy in dit laatste stuk over de 
taal, waarin wy u gaan aantoonen wat nadeel wy reeds gele
den hebben by het verdringen van onze moedertaal door bet 
onbillyk invoeren van bet Engelsch. Laat my slechts canige 
cbadzaken .noemen. Feiten spreken voor zich zelven. 

Ons Pa1·lement ruoest in het Engelsch gehouden worden, 

\ 
hoewel riii'm t'Wee derden cler bevolking evenvcel Eng. als 

· llussisch verstonden, toen het Parlement werd opgencht. \Vat 
'v:as _h~t g~olg ? De ~udsten des lands, mannen van verstancl 
e~illci!ng, mannen die een hart hadden voor het beil 
en de welvaart van hun ·vaderland, konden wy niet kiezen. 
Vree,mdelingen, fortuinzoekers, die meer belang stelden in een 

I gevulde 'beurs dan in den vooruitgang der kolonie, namen 
hunne plaatsen in. vVa~rom ? Alleen omdat men de taal 
Vftn het volk mis'kende en de,llaad der Kolonie in eene vreemde 
taal gehouden werd. Als ons Parlement van het begin in de 
volkstaal gehouden werd, gelyk de Volksraad van den Vry
staat en de Transvaal, '3n de Vaders van het land da.arin be
raadslaagaen, gew'is men zou zulke dolle dwaasheden niet be
gaan hebben, als om £150,000 te verspillen voor een nutte-



I 

21 

!ooze emigratie-enorme sommen voor publieke gebouwen
£5,000,000 voor spoorwegen, die nooit beantwoorden zullen, 
noch kunnen ;-men zou nooit zulk een blyvende smet op 
zich gehaald hebben (gruwt daarvan, Afrikaanders!) als om 
Britsche knoeijeryen met onze bloedverwanten den Vrystao.t L.-
goed te keuren ! 

In onze ge1·echtslwven zyn wy vreemdelingen en moeten ons 
dus becl'ienen van,lken, prokureurs, advokat~n, enz. die 
hunne zakken vullen met geld den armen onkundigen boer 
onrechtvaardig afgeperst. W~arom worden onze gerechtsho
ven niet in onze eigene taal gebo.llden "T' w aarom k'Un~y 
:!hM-t1aarfirm!'Ztl" elgene taal onze zmn bepleiten? Waarom 
moet de rechter, die dikwyls de volkstaal goed verstaat, vein
zen also£ by haar niet kent? Zou bet een scbande zijn voor 
een Governementsambtenaar om onze moedertaal te verstaan? 
ls bet om onze taal daardoor in minachting te brengen ? 

Op onze Scholen moeten onze kinderen .eerst eene vr!),emde 
taalleeren oiil dan m "\tie \fl'iiemde taal (trlnpli) verder on
derwezen te worden. Waarom niet bunne moedertaal, die 
zij verstaan, genomen om fien''aaar·rr~'t'n:eiden? 
Maar weet gy wei, Afrikaanders ! hoe uwe moede r 
~Engels~re~ wordt_~,v. . y wordt op eene 
lyn geplaa s me ali~riaaf? Op het Onderwyzersexamen, 
waar certificat~ van bevoegdheid uitgereikt worden voor 
Gouvernementsonderwyzers, wordt bet Hollandscb niet als 
een vereischte beschouwd. Op genoemd "'"examen wordt het 
Hollandsch en bet Kafferscb, als aanbeveling, niet als verbin-'
dend, bescbouwd, en het hangt af van de verkiezing van den 
kandidaat zicb daarin to Iaten examineeren, of niet. Hoort 
bet! Arme moedertaal! Zy wordt door John Bull op g,elyken_ 
voet gesield met de taal van Barbaren ! , 

En gaat eens op die geangeliseercle scholen ! Hier vindt gy 
John Bull in zyn glorie! Wat worclt bier toch onderwezen? 
Daar ligt een bockje over Aardrykskunde, en wel "STANDARD 

Geo~mphy." Ruim t\ ee-derden van bet boekske is gewyd 
a!lifile Gescbryving van' een • ein Eilanflje i!WleHNQ.,g,Jj.zee," 
ge:yk •·Criticus" onlangs aanm~en geheel de overige 
groote aarde moet met eenige weinige bladzyden tevreden zyn ! 
Wat zullen die knapen daar toch een mooi id~e krygen van 
de aardryksku·nde ! En nu, de getfeit;;cW!tis ? In plaats van de 
kinderen iets van de Algemecne ·eschiedenis te Iaten leeren, 
worden zy enkel in "BJ;its~lh :gistory" onderwezen ! Geheel 
de overige wereld, de geschiec ems d'ei· overige volkeren, wordt 
maar stilweg miskend. En als de kincleren in de geschiede
nis van Engeland lezen van oorlogen met de Franschen b. v., 
dan weten zy niet of de Franscben mogelyk maanbewoners 
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zyn ! En waartoe moet nu zulk een bekrompene, eenzydige 
opleiding dienen? Om .den kinderen van jongs af in te pren
ten, dat Engeland alles en geheel de overigo wereld niets is. 
En ac'Ii ! hoe d1ep zyn de"worteleu van zttlrt een verderfelyk 
systeem reeds in de h arten van de Afrikaansche jeugd gescho
ten! (Van den Engelschen vreemdeling zullen wy liever met 
minachting zwygen). Maar wat van de Afrikaanschejeugd? 
Wat van aldie geangeliseerde windbrekers? Hoort d~er
~eens! "'t Engelsch is de mooiste taal !"-Ja, om~ 
geene andere talen kennen. De Boesman zegt dat zyne taal 
de mooiste is; eenvoudig omdat hy geen ancler taal kent. Hoe 
vele talen kennen toch die ac1elyJ~e juffertjes! E:ennen zy het 
Hollanc1sch? Neen, dat is hun te laag (zoo zeggen zy; maar 
eigenlyk : te hoog; dit weten wy). Kennm zy Fransch of 
Duitsch? Neen, wie zou c1at k ennen ? (Men leert het wel; 
maar tnsschen lee1·en en l.:enncn liggen nog groote bergen , 
waaro ver maar weinigen kunnen h enenstappen) . W at dan ? 
Hoe vele tal en kennen zy toch? Niets dan een mondje vol 
Engelsch en daarmee zyn v.y verbazend geleerd ! ... En on ze 
jonge heeren, met Engelsche ]deeding, Engelsche manieren, 
Ebgelsche taal, enz.? NeeTI, hen willen wy zoo hard niet vallen! '· 
-Zy willen rnogelyk nag een of ander postj Q ve die nen, magistraat 
of rn agistraatsklerk, ·of iets anders: en dat verkryg;en zy nooit van 
de Engelsche Regering, v66r zy zich ontkleed hebben van al wat 
Afdkaansch is, en zich geheel in een Engelsoh gewaad hebben 
gestoken. 

Eindelyk, in onse [ccrluen begint men ook reeds het Engelsch 
preeken, ·J annerne;;=R'vonl'!maal vieren, enz. , in te voeren; hoewel 
f!.V die de kerk gebcuwd hebt er geen woord van verstaat. 
Vreemd.elin~en nemm u:we plaats in, en-gy zwygt . .. J\.id.k~·~n· 
d~ hi Ll.u ene profbe_yan de toekomst ? G ~ heu::g:eh~ , 
vreemdelin ~!ln nemm uwe plaataPnlnr-2;Tedaar de richting van 
oiisen tya - En het ongeiu\('klg:q van al, cnse predikantm-pre 
dikanten v1m de N edenluitsclw Gerefo1 meerd~ ~e~·k helpen 
zulks bevo deren. In hun "Herdeilyken Brief" zeggen zy: 
"Wy verheugen ons, dat de liefde tot uwe sohoone moedertaal 
z~c,h meer en rneer begint te openbaren," enz ., en dat le y u 

· voor van uwe reekstoelen, terwyl zy ' velen alt ans al hun in-
vl.£!!.d ~n ~r;. om.Ji~l[C1e ver il'i~ • < n m te 

'
~m· >kke en. · e ui'ge hiervan~iiietslecht het noodeloos Erig.elsch 
~r'eken in vele gemeenten; maar ook inriohtingen als de Hngeno
ten Soho,ol en bet Good Hope Seminary. Afrikaander;s! Merkt 
gy het nag niet. waar het henen wil ? 't Is tyd dat gy ontwaakt! 
vVeldra is het te laat ! ' 

Wy bedoelen Afrika's toekornst-een eigen nat:onaliteit. Doch 
zonder taal geen natie. Daarom, Afrikaanders, houdt u land, uw 

~ volk, mce taal in eere! EEN WAnE AFRIKAANDEn. · 
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KLEIN KLAAS EN wARE AFRIKANER. 

Die gevolg van ilia Enewe was al vereers dat die twe, 
klein Klaas en ware Afrikaner, in 'n puhlieke korrespon
densie tre in die Z1tid Aji·ikaan. Dit was 'n angename en 
nuttige briefwisseling, jammer mar dat dit so gou gestop 
het. Ons geef hier die 3 eerste, en ons de!!k enigste, 
briewe wat hulle gewissel het; dis veral bclangrik om die 
reels ver die spelling. 

AAN "WARE AFRIKAANDER." 
Beste Neef,-Dat jy soo fluks op in die koerante skrywe, 

het myn hart banja goed gedaan. Jy sal wel gesien het dat 
ek ook soo dan en 'V'an van myn laat hoor. Dit skyn, dat 
die mense nog al ons stukke lees; want waar eli om, y ou{ 
mense ol Jonge, op brmlotS"''rpicknics, op vendusies of ba
saars, oeral praat bulle van ons. Non kan jy nagaan hoe 
sty£ of ek myn mot hou om nie te laat merk nie wie tog nee£ 
Klaas is. Daar was nou een van die aanrle een niggie wat 

\
dit ook zoo graag wil weet, en sy vra sco lief, dat ek amper
tjes verklik bet. Ek bet ver haar beloof een dag. JYiaar jy 
seh miskien, wat skry Klaas aan myn, ons ken makaar nie ; 
non juis, ek wil graag met jon kennis maak, en daarom mot 
jy die neef Koerantdrukker permissie gewe, om stiltjes ver 
tmyn te seh w!e jy is. Ek het banja mot jou ocr die Afri
kaanse taal te praat, daar mot tog een taalkunde gemaak 
word, en vaste regels, hoe ee,n mens mot spel, soo dat ons 
nie soo maar h o t en h a a r skrywe nie. J y mot daar oer 
een bietjie in die koenmte skry, en jy mot ook een dag een 
stuk in Afrika a n s skrywe om ver myn te laat sien hoe jy 
die woorde speld8. Ons kerels wat voor die Afrikaans is, 
mot met makaar kennis maak, dan kan ons saam werk, dat 
sal banja beter wees. J y weet Danie het ver Hannie gekry. 
Oom Jan en Neef Danie gesels non eers lekker; wa.g, ek sal 
non maar een van die da'e weer soo'n beetje van bulle ge
sprekke skrywe. 

As jy nou ver myn· skrywe, dan saljy weer van myn boor. 
Groetnis ver jon vrou en kinders as jy die het. 

KLAAS w AARZEGGER, JR. 

AAN "KLAAS WAARZEGGER, JR." 
Beste Neef,---Ek het jou brief an myn_gelees in die Zniu 

Afri!taan van die24ste October, en was regte bly daaro'er. 
Ek bet oek al lank tyd al gewens om met jou kennis te 
maak. Jy kan myn naam mar vra ver die 11eof koerantdruk-

~ ./ 



ker. Ity sal ver jou se, wie't ek is. Mar ge dan ver hom 
die reg om· Ver myn oek te sr. hoe jou naanr"rs . Dit wort 
hoog tyd dat ons nou ma'ka'er leer ken, en begin same ~ 
werk ver ons taal. Jy moet ma r angaan met skl'ywe, neef. 
Die mense lees dl'1nig jou briewe. Party kn ip dit uit en ber'e 
dit dan by ma'ka'er. En ek denk als jy klaar het met s-ruy:
we, dan moet jy al jou brie;ve same laat druk in een boekie. 
Die mense sal dit graag lees. . 

Mar nou o'er die .tatk1p~cle . Jy se: "Daar mot tog een 
taalkunde gemaak wor , en vaste t egels hoe een mens mot 
spel, soo dat ons nie so maar hot en haa1· skrywe nie." J a, 
myn bQste neef! Ek denk oek ons moet een dag een taal
lmnde maak ver ons ; mar nou nog vereers nie. Kyk, di's &-
met al die tale so gegaan: ''Eers die taa.l en dan die taal
lcuncle." Kyk, ons taal is nog jonk; by moet nog groi. !J>
ons nou al een taalkunde gaan maak, w~ hoe dit dan ver 
m,yn lyk? Ne's ons een pak klere wil maa.k ver een kind en . 
dan se, by moet dit syn hele lewe lank dra. Mar die kind 
wort al groter en die klere is net nou uitgegrgj...-- Ne, neef! 
ons taal moet nog banjang g~_.. Moet tognie nou al ver \ 
die kind een jurkie gaan maak nie. Di's net nou te nouw; 
dan knel dit ver hom. 

Jy vra altemit: "Wat sal ons dan maak? Daar moet tog 
iets gedaan worde." Wei, ek denk, te:wyl die kind nou be
gin te loop, moet ons ver hom een leiband IDJ!..!J.k; dan kan by 
daaran vashou om te leer loop. Want een kind struikel en 
val maar net lig. So wil ek graag he, dat ons een part:y re~l 
els moet vasstel ver die spelling van ons taal. Di's die lei\r 
band. En dan moet ons •mar skrywe, cbt die taal kan ge
vorm worde. 

Ek denk in die plaats van een taallmnclc moet ons liewers 
eers skrywe "DIE GESKIEDENIS VAN ONS LAND, IN DIE TAAL VJ\.N 
QNs you." ~'l1t""da'ar n o trf~"'eelis Hol
lans een Geski'e'(ien~n ons land geskrywe is nie. In En
gels is daar wei. Mar elkeen kan self begryp hoe een Eu
gelsman die Geskiedenis van ons land sal beskrywe. Die 
F.ngelse bet altyd reg, en die arme boer wort mar alty 
sleg gemaak. As een Engelsman die speuletjes met die Dia 
mandvelde moet beskrywe; ag ne, neef! ek meen, dan bet 
die Engelse die grootste reg van die wereld. Want bulle ver. 
dr.ii-die dinge net so's bulle wil. Mar ons weet van be
ter, ne ? 

Maar nou denk ek, ons moet die moeite doen om van die 
begin af ondersoek te doen hoe dit gegaan bet met ons land, 
van die eerste Portugees hier gekom bet tJt nou toe, en dan al
les sekuur beskrywe. Wil jy dit perbeer, neef? Wat denk jy 
daarvan? Of wil jy myn help.? dan sal ek perbeer. 
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Mar nou nog o'er die spelling. Ek het perbeer om een 
party re'els op te stel. J y kan myn se wat jy daarvan denk, 
en as JY nog wat wil byvoeg sal ek bly wees. ' 

1. Ons s.l:ryf soos ons praat. Laat ons tog nie so gek wees ' 
so'!" die Engelso, om een woord anders te skrywe en anders 
uit te spreek nie. Party keer moet een mens ver joa vererg, 
party keer moet jy lag, as jy die gekheid sieD. Verbeel, jou 
Johnson het 500 re'els opgestel ver hulle uitspraak. En al 
ken jy al 500 uit jou hoof, da.n kan jy nog Die al die EDgelse 
woorde uitspreek nie. 

2 E i' e name en vreemde 1voorde skryf ons so's d£t in die tale 
gt?t;ywe wort waamit ons clit a' erneem. So doet hulle in die 
meeste tale. Net mar die Engelse is so dom astrant om al 
die vreemdA woorde en name ewe brutaal te verdraai en ver· 
knoi. Homen~.s skryf hulle Home1· en spreek dit uit Hammer. 
Horatius skryf hulle H01·ace en spreek dit uit Hol'ri s. Ens. 

3. Ons slcryf nooit z ?JW1' altoos s, of dit moet wees in 
vn~mde woorde. Eeu Afrikaner ken geen • z in syn uit
spraak nie. 

4. In een ope syllabe shryf ons nooit twe kl-inkeJ'S agterma'
ka'er nie. Die syllabe is dan van selfs lank: twee is niks 
!anger a's twe, sao is niks !anger a's so. ' 
~Waar een medel•linl1er 1t1'tval wys ons dit an met een'. 

DIT kom dikwils te pas. Byvoorbeeld, ODS skryf nie "lwoge 
en laage mense" nie, mar wel ''ho'e en la'e mense," want 110 

spreek ODS dit uit. 
· 6. Ons het vier e-klauk e : die gewone e en die skerpe o in , 
ge!f{'; dan bet OilS die dowwe e (die Griekse a eta.) in we
reid: perd, se, he, le, en aulke woorde ( ek Hi en jy Hkrywe seh, 
ens. ma.r waar jy die h van daan kr.Y \Y er"t ek :J i (~ , ) en 11n.n 
het ODS nog die kor!;e e i o ne ? Di L sal OllS nit~pr>u:k !ffiff:: il f; 
venluidelik a 's ons die vier e-klanke ouder:;kei deul' u le su 
te skrywe: e, e, e, e. Kyk nou neef, so's jou naam; jy te
ken "KLAAS WAARZEGGER Jn." Mar di's nie Afrikaans nie; 
dis Hollans. Een ware ·Afrikaner sou jou naam skrywe 
KLEIN KLAAS w AARSCER. 

7.:-f).ns shyf nie soH maar sK. Een Afrikaner se nie school, 
mar sftool; nie schapen , mar skape, ens. 

Maar nou, beste neef, ek het ver die slag genoeg geskrywe. 
Ons kan oek nie van die Neef Koerantdrukker syn goedheid 
misbruik maak nie. Skryf my tog watjy van die re'els denk, 
dan sal ek die vol'ende keer eenige re'els o'er die taalkunde 
ge. Marjy moet oek byzit wat jy weet. Ons moet ma'ka'er 
help. Dit sal wei atles reg kom! sG Jan Braud. 

Nou, tot wederziens! Beste g·roetenis oek van 
EEN wARE AFRIKAUR. 



P.S.-Ek moes nog om excuus gevra het dat ek jon brief 
nie eerder beantwoord het nie. Mar Neef, jy weet self hoe 
swaar ons arme Afrikaners dit nou hot; om; lsan mos geen 
volk kry om ver ons te werk nie, en die bietj e volk wat daar 
nag is neem die Engelse om die Spoorwog to maak, en so 
gnat ons boerdery agteruit. 

W. A. 

AAN "WARE AF .RIKANER." 

Beste N eef,...:....Banja dankie ver jon brief in die "Znid-Af
rikaan" van 25 November. Ek het wel kan denk, dat die 
skaarsheid van hande die . oorsaak was dat jy een bietje ge
talm het. Ons mense snkkel ock te. danig, en ons boerdery 
gaat banja agteruit met die spoorweg wat die Engelse lwsta 
ver ons (?) maak. 

W at jy se van myn briewe, dat die mense dit te danig lees, 
en dat par,ty dit uitknip, en dat ek hulle mot laat druk in een 
boekie, is nfi)t wat ek van jon stnkke kan s6 . . Non bet ek ge
dag, as jy wil, dan laat ons ons briewe saam drnk in een 
kleine boekie, as ons klaar het met skrywe. J y het mos-nog 
banja te skrywe. Die secle is no~ nie klaar nie, en G.ie " skole" 
mot jy nag behandel, en nog ander dinge'; daarom salons nag 
een rukkie wag. 

Om met die "taalkunde" te wag, t ot die taal eers meer ge
vorm is, kenr ek goed. Ek het die saak nooit so ingesien 
nie, mar nou jy myn dit dnid'lik maak, met die pak kleere en 
die jurkie, mot ek jon gelyk ge. 

Jou plan om die "Geski"'denis van ons Lancl, in die Taal 
van ons V olk" te <;krywe is gaaf, nee£, gaaf, net gaaf ! Ek 
wil nie die hecle werk op myn neem nie, maar jy han daarop 
reken, dat ek jon sal help wn.t ek kan. Dis een skande dat 
die Afrikaanders nie een geskiedenis van hnlle ei'e land in 
hnlle ei'e taal het nie. J y weet self n2ef, hoe die Engelse 
die Geskiedenis van Afrika beskrywe. Nix as gif sp1uv:; op 
ons arme boere. Mar N eef! as ons die Geskieclenis skry \ve, 
clan moet dit een ~'en1li$:.e boek word, ons m_oet a~le ~oeko 
raadpleeg. Ek het en memgte; o.a. "Het M1sdad!g Enge
land," daarin kom heel wn.t voor o'er ons land. Ons mot be
gin nes jy se ; " van die oerste Portngees hier gekom het, tot 
die Diamantvelde syn spnltjes-nix o'erslaan nie. .Mar nee£! 
denk jy nie dat dit good sal wees, dat ek die skrywers in diQ 
koerante, wat oek ver die Afrikaans is, nitnodig om met ons 

• saam te w'erk? b.v. "Critic us," "Regni.t, ". "Locomotief," 
"X.Y.Z.," "0.," ens., ens. Jy kart ruyn " privaat" skrywe 
of ek dit doen sal: jy weet tog nou myn adres. 
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Jon 7 re'els ocr die spelling is fhiks. Jy praat reg: "Ons , 
skry£ so's ons praat "; Aocln.t ons nie mtderband "PRONOUNCING l 
DrcTIONAIU Rs" met 500() re'els van die uitspraak nodig bet 
nie, so's die Engelsm::tn. Bespotlik om bulle spelling te 
sien. 

"Eine n::tme en vreemcle woorde bou bulle spelling. Hora. l. 
tins in H arries ver::tnder, assieblief nie! 

Z val weg. Sch word sk. In een ope syllabe een nie twe 
klinkers, is alles goed. Mar is clit noclig nee£ om elke letter 
wat weg gelaat is met een ' aan te wijs? Sal ons taal met 
al die tekens dan me een bietje al te banja op die Hebreeuw- \ 
sche taal begin te lyken? Ek hot gedag om aileen 'te maak 
om to voorkom, dat con mens onder die lees nie twee :klanke 
of two sylbbos iu eun smel t. Wat aangaan die vier e-klanke, 
clc was ecll heetjc bang vcr vcrwa,rring met die tokens, van 
'daar da,t · ek die "Grickscbc aetc in se, le he," met eon h ge
skrywe hct: seh; ck beskou die h is die uitblasing tusse fl en 
10 ; maar ck is daarom gene'e om jon vt>orskri£ te vol'e. "Nn. 
we re'els ". hot ek nie; alleen wil ek ver jon vra, of ~e €len 
letter sal beclenk in d_ie plok van ng, om die mense te leer, o:n 
tog die woorde ding, slan g, ens., good nit te spreek. · 

Mar, beste nee£, genoeg. Nee£ koerantclrukker het mee_r 
corresponclente wat hy mot pilsicr. Ek sal jon private brief 
verwag, en na die re'els o'or die "taalkunde" uitkyk. Hou 
maar mood, Jan Brn,ncl se mos, dat sal alles' rep;.kom. Nog 
banja work ver ons. Die Bybel in Afrikaans wag oek 
no g. ............... -~·~, 

Groetnis aan jou vronw en kinclers oek. 
der keer. 

Meer op een au-

KLAAS W AARZEGGER, JR. 

Die reels van "Ware Afrikaner" is goed en het oek 
veul bygedra om die spelling te regel. Mar tog het Klaas 
gelyk die vyfde regel deug nie, eenvoudig omdat dit in 

, stryd is met die eerste ; die eerste seg: "skryf na die uit
spraal,;" (foneties) , die vyfde seg: "Skryf na die woord
afleiding " ( etimologi~), en die twe is iu stryd met ma
kaar. Klaas het gelyk ons mo&t die komma (') net 
hou waar dit ver die uitspraak nodig is, soos in lw'e, lct'e, 
o'er, ens. 

Dit blyk dus cbt ons hier al tot 'n vaste werksaamheid 
begin te kom; taalreels wot·d vasgestel~~ ver same. 
werkin word gerrlaak; die uj}B;Sw.iil[Va11-boekewora~ 
sproke, ens., og sou .. -~~ 
S'aamfieitrgeko!h hC nie. Daar moes 'n nade,re anleiding 

--.....: • .. • 7 . 

m ,. ,, -' 

' . 
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kom wat die saak tot 'n punt bring. Daaco'er handel ons 
in 'n vollende hoofstuk. 

Mar vooraf moet ons nog die andag bepaal by 'n rcde
voering o'er die Afrikaame taal, gehou an Bloemfontein 
deur 

DR. BRILL, w$ ,......... .... _ L! ..... 

Rector van die Grey College aldaar. 

Op ons versoek het Dr, Brill ons goedgunstig die voorle
sing gestuur om te gebruik. W egens die belangrikheid van 
die inhoud neem ons dit in syn geheel op. 

DE LANDSTAAL. 

Bloemfontein, Mei, 1875. 
~ 

Dames en Hee?'etl, zeel" gewenschte H ooJ·de1·s . 

I~der, die ·optreedt voor een gemengd gehoor, ew gehoor, 
waar aan bet te doen is om iets te leeren misschien, maar 
yooral om !l.angenaam bezig gehouden te worden, neemt eene 
taak op zich, die op zichzelve reeds zwaar genoeg is ; maar 
hoeveel zwaarder wordt die taak, wanneer hij ·het nooit z66 
zal kunnen inrichten, of het geval doet zich voor, dat de eene 
helft zijner zeer ge'Yenschte hoarders de taal, die hij gebruikt, 
niet verstaat, terwijl daarenboven een vermoeden hem drukt, 
dat een gedeelte der andere helft hem daarin mis&chien ook 
slechts bezwaarlijk zal kunnen volgen. 

Dit nu is het geval hier; en, in het volle bewust zijrr, dr.t 
mijne krachten veel te zwak zijn om zulke moeielijkheden te 
overwinuen, zou ik het zeker niet gewaagd hebben, heden 
avond voor ,u op te treden, zoo ik niet gesteund werd door de 
gedacht.e, dat ik in ieder geval u ga toespreken il! de taal die 
officieel als de taaJ· des )ands is erkend, en tevens door de 
vrees, dat, indien ik deze spreekbelirt niet op mij genomen 
had, die officieele taal des lands niet zou vertegenwoordigd 

• zijn in de reeks van lezingen, wellw dezen winter in deze 
hoofd en residentiesta:l van den ~taat znllen gehoudon 
worden. 

Het is met het oog op den eigenaardigen toestand van het 
land, \Ya:1rop ik zooeven doelde, dat i k: het onderwerp heb ge
kozen, waarmede ik u dezen avond eenige oge11blikken 
·wensch bezig te houden. Dat onderv;rerp is de L cmclstaal. 
Verstaat mij wel. Door de Landstaa~~ 
blik niet de officieele landstaal, mijne Moedertaal, het Ho 
hl,ndsch i ik vcr.stllo d~:~.arondtll: thus de onofficieele taal, d 
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tft.al, die niet geschreven, maar gesfl'roken en verstaan wordt 
van de Kaapstad tot ver in de binne~anden van Afrika, zon
der welke geen vreomdeling, hij zij Bngelschman of Duitscber 
die hat land beroist, zich redden kan, de Zuid-Afrikaansche 
taal. 

De keuze van dit onderwerp, al is hct ool.: nit de naaste 
OUJL!eving gegrepen, z\me_ID~emden. 't Zuid 
Afrikaansch-Hollandsc , zal men zeggen, 1s ~s niets an
ders dan een bedow~dsch, la~ Hollandsch, Hol
lands'eh verbasterd en met aller.rnt--ITecmde bestanddeelen 
vermengd, waarbij men noch op grammatica, nccll op zniver. 
heid van taal of stijl acht slaat of behocft te sla:1n ; wat zal 
men van zoo 'n taal al veel zeggen ? tenzij men het betreuren 
wilde, dat bier geen betere taal gesproken wordt en annbeye. 
len om 6£ bohoorlijk grammatisch Hollandsch, hoog Hoi. 
landsch, zooals men het hier no~;~mt, 6£, als dat onmogelijlj 
blijkt, maar liev.;-r Engelsch te gaan spreken, althans dat verl 
achte dialekt, de zoogenaarnde landstaal tot een zoo beperkt 
mogelijk gebruik te bepalen. Ik heb op~emqk±., oa.trwa.u.. 
neer men ..DW-, zel"ir.;L_~ .. de ~~ stanJ spreekt, dit 
no01t zonaer eene sterke bJJ tlleiiging van 11' 'i~eeft; 
men wil daar mede zooveel zcgg-en als: waarom toch niet zon
der verzuim het Engelsch als officieele taal ingevoerd; het l 
Hollandsch, dat nu officieel erkend is, wordt bijna evenmin 
uls 't Engelsch verstaan, ~n de werkelijkc landstaal i s eigen
lijk in het geheel geen taal. 

Niettegenstaande, of liever, juist omdat dit een vrij alge
meen heerschend gevoelen is, heb ik de Landstaal tot mijn 
onderwerp gekozen; daar ik bet er voor houd, dat tegen dat 
gevoelen, hoewel het niet geheel ongegrond kan genoemd wor. 
den, van wetenschappelijk stand punt nog wel icts kan aange
voerd worden. 

Vooreerst moet ik opkotl]_en!f.!{en de be~, <if.l,t n~ 
taal, hoe onbeschaafd o~~1ltonwaar(hg zou zijn. 
"'\' ai1het standpunt van'Clmi1'Mfv'Qi:scl'iei: iSCte--t:rti"Fcler l!ll:fl-
gen van Homerus of de proza van Cicero op zichzelve niet 
belangrijker dan het gekrijsch van " ·i lden of het geklikklak ( 
van Hottentottcn." 

Wanneer i k dat zeide, zou het u waarschijnlijk tc v.onder
lit}g klin&en om het te gelooven, maar wannecr ik n xeg, 
dat het de woorden zijn van de grootste autoriteit misscbien 
op taal \vetcnscbappelijk gebied, van den Dnitscher :Nia::x: Mul
ler, .Professer te Oxford, en vuorkomen in zijne algemeen 
bekende en beroemde, Lectures on the Science of I.anguage " 
znlt gij ze w::iarschiJnlijk wel als wn.arheid willen aanne
men. 
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De schoonc vorm eonel' taal is bet voorwerp der lettcrknn.i 
v dige wetenschap; de ta::ilwetenscbap houdt r.ich uitsluitend 

bezig met cle klanken en vormon, waardoor do mensch zijne 
gedachton uitdrukt en ie<Jerc !dank on iodere vorm waardoor 
dat doe! ueroikt wordt, is hare aandacht ten volle waar
dig. 

Wij behoeven dns geeno verontsch ldiging wanneer wij 
ons bezig houden met de wijze, waarop de Hollandsche 
ZuidAfrikaan zijne godachten uitdrukt. Maar e1· 
is moor. Dim:elfdo Professor Max Miiller leert ons dat, wan
neer men van taal spreekt er eigenlij k geen onderscheid ge
m:takt kau worden tusschen groei of ontwikkeling en verval, 

V zoodat men zeggen lmn, dat de hoogst ontwikkolde Europee
sche talon van den tcgon woordigeu t ijd c ~nvoudig door voort
durena verval ui ~ ceiw rijkc en volle oorspronkclijke taal zijn 
ontstaan, welke in overouclen tijd door de vooroudors dcr 
Europeesche vollr.en, de Aziers, gesproken word . N u gaat 
bet niet a.an, hot Holhmlsch of E ng-elsch b.v. als eon soort 

-.1 van model- of standaanltalen to beschouwen en op 't Afri
kaansch, dat als eon eigena::trdig vcrv::tllen tak van 't Hol
ln.ndsch n.an to mer ken is, noer to zion, -..ntnnecr men weet dat 
hot Hollandsch en E ng-elsch eycnzeer vervallen vormen van 
den · German,nschen stam zijn, beidc, maar v_ooral 't Engclsch 
door \vr~ j ving met de talon van vree:.nde veroveraars z66zeer 
afgesloten, dat hot geene noemenswaarcle gramrnatische vor
men hceft overgehouclcn. Niets is dan oo~' gemakkelijker 
clan een parallel to trekken tusschen Engelsch en Zuid-Afri
lran,nsch Hollandsch. Is men daarom gerechtigd op het En
gelsch als op eon afgesleten, vormlooze taal neer te zien! 
\ 'Vaarlijk ni(~t, want in tliezelftlo taa,l hceft de groats to dichter 
der wereld zi jne verwonder-lijkc mcesterstukkcn goschrevon, 
waarin bet hecla] zich als hot ware afspicgelt en bet meusche
l ijk gc moecl met aJ!e ha:-tstochten die hot bewegen iu onein
dige vcrscheiclenhciJ zij ne uitdrukking vindt; en in die 
taal worden i1og hcdcn in 't l'arlement, in kerken en gehoor
zalen 1·eclevooringen gchoudon, die in kr[Lcht en gloed to vcr
gelijkon zijn met hot lwste, >v:lt Athena en Home in vroeger 

·eeuwen hebben opgeleverd. En toch haddon die Grieksche 
en Romeinsche rcdcna::trs con prachtige vormrijke taal tot 
hnnno beschikking do Engelscho slechts dat afgesleten van 
vor;:ucn ontdane Engolsch. Gcnoeg om to doen zion , dat mea 
niet te voorzichtig zijn kan met eene taal enkel naar den rijk
dom harer grammatische vormeh te beoordeelen . 't Hoogste 
en di epste, wac h~t den mensch gogeven is uit te spreken, 
kau volkomen dnidelijk:, krachtig .en schoon oak zonder die 
vormen worden gcui t. ' ' 
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Twee dingen derhal ve mecn ik met deze redeneering reeds 
hewerm te heub3n: lste 't Zuid .Afrikaansch is van weten
schappelijk Rtandpunt nie, verachtelijk, eenvoudig reeds om
dat de wetenschap geene enkele menschelijke ta<tl veracht, 
maar iedere uiting van menschelijke spraak hare aandacht 
even waarclig kcurt. 2de 't Zuicl .Afrikaansch is niet verach
telijk, omdat het de Hollanclsche gr:otmmatische vormen vcr
waarloost, want dit is nu eenmaal de wet van clen taaJgroci, 
dat de taal hoe langs zoo meer verva1Ien moet en zich van 
hare buigings\'Ormen en uitgangen ontcloen; terwijl ten an 
dere clit verval geene afbreuk behoef te docn aan hare bruik
baarlleid tot h et n!tclrukken der menschelijke ged:whte. 

' Om een juist denkboeld te krijgen, wnt 't Afrhansch ei
genlijk is, zal 't best ziJn, het met de Holland&che moederhal 
te vergelij!Cen en te doen zien, h0e clie wet van het kl:otnkver-

., val, clie de geschiedenis cler taal beheerscht, hier gewerkt 
heeft. V 66r ik echter daartoe overgn., wensch ik die' wet zelvg 
een weinig nade1· toe te lichten. Een beeld zal m1sschien het 
meest geschikt zijn om de zaak duidelijk te maken. De 
oudste oorspronkelijkc vorm der Indo Eueopeesche talen kor: 
vergeleken worden bij een prachtige plant, waaruit aan alle 
kan ten takkqn en loten uitschieten, die vol zijn van weelde
r ige blacleren, bloemen en vruchten. Maar cl e mensch neemt 
die plant voor de behoeften van zijn dagelijksch !even 
in beslag en hoe langs zoo mecr verdwijnen de vruchten en 
bloemen, h at dichte gebladerte de loten en t:1kken, en in den 
loop des tijcls blijft er niets over dan een naakte stam, ge
schikt om tot aile praktische doeleinden gebruikt te worde, 
tot een wapen ter verdediging·, tot ecn staf om op te steunen, 
maar niet Ianger door schoonen vorm het oog verrukkencl.
Zulk een weelderige plant is de taal der Vedo 's, de Heilige 
Boeken der Oude Indiers, met )mren rijkdom en volheicl van 
vormen. Maar in den loop der eeuwcn zien wij Iangzamer
hand dien rijkdom afnemen, die volheid als 't ware inkriro
pen. 't Grieksch, 't Latij n, 't Gothisch, 't DuitsclJ, zelfs L 
mogen ons nog rijk in vormen schijn met 't oud Indisch. 
vergeleken, zijn zij reeds verarmd en 't Hollandsch is al we
der armer dan 't Duitsch, tenvijl 't Engelsch, wat Gramma
tische vormen betreft, een beeld van naakte armoede mag ge
noemd worden. Men ziet het rammatisch verval is de wet, 
w~ke de ontw~~kehjfn' 1er~ aa ~~n, 
on erworpen ZlJD. ]; n t ui .Afrikaansch Hollnndsch hceft . 
niet anders gedaan clan die wet volgcn en is, da,ar niet, zooals 
in het moederland, allerlei invloeden van gezag, geene Jetter
kunde, geen schrij fta11.l, geen schoolmecsters, geen overwegin~ 
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' gen van schoonheid of fatsoen tegenhielden, maar aileen ge-
.tmak en bruikbaarheid in aanmerking werden genomen, met 

oneindig grootere snelheid de helling afgeloopen en met de 
grootste stoutmoedigheid verminkt, besnoeid en voor 't dage
lijl•sch gebruik pasklaar gema:1k. Al wat de vrije beweging 
hinderde, al wat den volslagen ongeleerde te geleerd ·voor
kwam, waarvan het doel of het nut niet Ianger begrepen werd, 
werd verwijderd, verwaarloosd, verworpen, niet t~et bewust
heid, maar langzamcrhand, als van zelve, onbewust. Evenals 
de .~:Urikaansche boer, met den onden Diogenes wed~jverend, 
in zijn huiselijk leven scheen te willcn toonen, met hoe wei
nig een mensch toe kan, zoo deed hij bet ook in zijne taal, 
ten minste in zijne grammatica en z66 werd l.J.et Zuid-Afri
kaa.nsch de taal, welke bet op dit oogenblik is. 

Maar het is niet voldoende clit te beweren, bet moet ook 
bewezen worden; en het kan dit gemakkelijk door eene ver. 
gelijking der beide talen. Staat mij daa,rom toe een paar 
grepen te doen. 't Hollandsch zooals het bier gesproken 
wordt met het in Holland gesprokene te vergelijken, dan zal 
het duidelijk worden, hoe 't eerste een zeer vereenvoudigde 
vorm van 't laatste is. Bij voorbaat versoek ik verschooning 
van mijne hoarders en vooral van mijne hoorderessen, indien 
ik daar;bij een enkele maal en schoolsche term moet gebrui. 
ken; maar dat komt er van, wanneer men eer. sehoolmeester 
eene lezing laat houden ! 

N emen wij:dan vooreerst bet Grammatischgeslacht der woor
den: In 't Hollandsch bostaat nog de onderscheiding van ge
slacht ook by levenlooze voorwerpen, uitgedrukt door 't ge
bruik van een verschillend lid woord en een verschillenden ver
buigi~gsvorm. De opvatting, die tot dat verschil vangeslacht 
geleid heeft, ill lang nit het bewustzijn verdwenen; toch houdt 
het Hollandsch, evenals bet Duitsch, nog daaraau vast en 
spreekt b. v. van : elm tuin, maar van hct huis, terwijl de ka
mer vrouwelij:-: is;zoo ook de stad, maar het dorp. Dat fijne 
verschil werd don van de schooltucht iu 't ruoederland out· 
slagenKaapschen kolonist weldra te lastig en hij zeide: die huis, 
even goed als: die tuin, erie kamer; die dorp zoowel als dies tad, 
ziedaar reeds dadelijk eon groct vereenvoudiging, die dan ook 
zoo voor de hand ligt, dat het Engelsch die met het Afri
kaansch gemeen heeft; alle woorden een geslacht en een lid
woord; geene onderscheidingen meer, die toch on'begrepen 
blijven. Natuurlijk is daardoor de plasticiteit en rijkdom ver
minderd; daarentegen is de gemakkelijkhcid, de eenvoud, 
derhalvc de bruikbaarheid der taal voor den gemeenen i:nan 
toegenomcn, en dat was immers het doel, dat onbewust werd 
;pagestreefd? Ik behoe£ nauwelijks te zeggen, dat de weini-
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ge overblijfselen van buiging der naamwoorden, die in it 
Hollandsch nog bcstonden, geheel verdwijnen, .gelijk zij ook 

\in 't Engelsch verd wenen zijn; dat dus vormen als : des mans, 
den manne, cler vrouw, enz. geregeld vervangen worden door : 
van die man, an die man of liever nog voo1· die man, (welk 
voor menigmaalook daar gebruikt wordt, waar het volstrekt 
niet te pas komt.) D verdwi'nin der yerbui in is dus de 
tweede vereenvoudigin . e gevo g: e aa wor ge 
keilj fef''"'*ffi t gemee · e gebruik; !pinder schoon voor den 
dichter of den redenaar. 

Hetzelfde &telsel, dat wij by da bebandeling van het naam
woord opmerkten, vinden wij ook op het werkwoord toege
past. Daar vooral is in 't Holla.ndsch nog een lastige rijkdom 
en verscheidenheid van vormen ; 't Afrikaansch kan zich 
daarmede niet langer ophouden en zal eens toonen, hoe goed 
men daarbuiten kan. 

Hoe lastig, onregelmatig is b. v. 't Hollandsche: ik ben, hij 
is, wij zijn, gij z1;jt, zij zijn; hoe eenvoudig en regelmatig 
daarentegen datzelfde werkwoord in Afrikaansch waar het 
ald.us luidt: ik is, jy is, hy is, ons is, julie is, hulle is. 

Maar bij die hervorming blijft het niet. Eon tijd van 't 
Hollttn!!tche .. v:;~rkw,£.Q!1l(de onvolm. !erlt.) TerWJmni~el 
en:-tlaarmede 11!1 ver1iazen veeTgeWonnen : wan Jmsrinde 
vormmg van dien tijd lag ~~n der gNatste moeilijkheden 
van 't moeielijke Hollandsch. · 

N u heeft men ~elukk:ig niets meer te maken met vreemde 
vormen als : ik brach t van breng, ik za.g van zie, ik zocht van 
zoek, ik deed van doe, ik sloeg van sla; men zegt eenvoudig: 
ik het gebreng, ik het ge,zoek, ik het gedoen, ik het gesien, 
ik het geslaan, enz. 

Volkomen consequent, bemoeit het Afrikaansch zich ook 
. niet met een derde moeilijkheid in 't Hollandsch, de verschil

lende uitgangen der Deelwoorden op do£ ten op en, na.ar 
mate 't werkwoord zwak of sterk verbogen wordt; het laat 
zich met zwakke of sterke verbuiging 'hoegenaamd niet in en 
heCJft dus ook met die d o£ en niets te maken; bet laat beide 
eenvoudig weg en zegt: ik bet geleer voor: geleerd; bij bet ge- \ 
ltrij: voor gekregen. Verwondrlijke vereenvo'!ld~in~L.,! Een 
vorm en wel de eenvoudigs e van tg'eh'eefe werfiwoord, is 
voldoende Nor alle wijzen, tijden, getallen en personen, b.v. 
tegenw. tijd, enkelv. ik denk, meerv. ons denk, verl. tijd: ik: 
bet gedenk, toek. t. ik zal denk, enz. 

't Bebaalde voordeel springt alweer in 't oog, zonder dat ik 
er nader op behoef te wijzen. Zoo 'tons Hollanders al eenig
r:ins barh.~ar.sch ~linkt, wat doet. bet er toe en welk recht\ 
hebben WlJ mgenh k mn aan de Afr1kaansche taal onzen maat-
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sta£ ·aan te leggen.en onze wetteri voor te schrijven? Zoolang 
zij voor Hollandsch wil doorgaan, dan voorzeker hebben wij 
dat recht; maar wanneer zij nu eens geen Holland soh wil 
zijn, maar Afrikaansch ? Dan zal ons niet anders overblij
ven, dan ons, zoo noodig onder protest, terug te trekken, met\ 
de verklaring, dat wij onze taai schooner vinden, iets wat de 
Afrikaander ons mogeiijk wei zai willen toegeven, zich troos
tende met de gedachte, dat alle dingen twee zijden hebben 
en dat de zijne wei zo0 gemakkeiijk is. 

' Maar-om, na deze bespiegeiing, tot ons onderwerp terug 
te lceeren-niet aileen in de vormen van verbuiging en ver
voeging wordt alles vereenvoudigd, aile moeilijkheid verme
den of weggenomen; ook in .§.e itsP.!]!!-.lf waar .jie..~;g.igzihs 
m~ijk o~hadrd.acl.l~C'~~~~~e~~~ v~~zac,.. t . 
o rWIJ er . . 

Z66 met de voor de meest-e buitenlanders moeilijk nit te 
spreken g klank, die aah 't eind, zoowel als in 't midden der 
woorden verdwijnt, aileen bij 't begin behouden wordt. 
Da.arom wordt 't Hollandsche wageu hie1: : wa, dragen, dra, 
krijgen, kry, zeggen, ze, negen, ne'en. Zoo wordt de ch, de 
harde keelklank, evenf.LIS in 't Friesche dialekt, achter de & 

als k iutgesproken; schoon wordt skoon, schip skip, schrijven, 
skrywe; verschrikkelijk, verskrikkelijk. Zoo wordt ook de 
zachte v tusschen twee klinkers niet meer gehoord; of tot u 
verzacht overal wordt oorals, daarboven daarboo; schrijven, 
gelijk wij reeds zagen, skrywe Zoo hooren wij dus 't Hol
la:ndsche ?n01"ffen avond hier, met weglating van y en v, klin-

. ken als: vw;·re aand. 
Eigenaardigheden, die 't Afrikaansch met de Hollandsche 

volkstaal gemeen heeft zijn 't weglaten der h aan 't begin en 
der t aan 'teind van vele woorden, terw~jl een t wedcr acbter 
vele woorden gevoegd wordt, waar die volstrekt niet be
hoort. 

Maar ik vrees, dat, als ik zoo nog ]anger voortging, ik 
.zel£ van die'.{enen van mijn gehoor, die mij verstaan en volgcn 
lcunnen, te verveleud en schoolmeesterachtig zou worden. Ik 
zal dus de Landstaal niet in hare andere veelvnldige eigen-· 
aardigheden beschouwen ; ik zal niet-'t geen anders op 
ztchzelve reeds eene aardi.ge studie zou opleveren-er op 
wijzen, hoeveel overeenkomst er nog in 't gebruik van vele 
woorden. en uitdrukk!ngen bestaat tusschen 'de taal d.LUJli!:!!§_ 
hier gesprok~ordt en 't !J.JiUiiillsgJC~ci ~n 18de 
eenw, i!e lij(I, waarm e aap van Holland uit gekolonisiie'r<r-' 
is geworden, ,zoodat uitdrnkkingen, die men in Holland niet 
meer hoort, maar aileen in de schrijvers van dien tijd vindt, 
bier nog volkomen gangbaar zijn. (Ik noem alechts enkeie 
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bEmamingen van overheidspersonen als La~t, veld.korn~t 
uit den tijd der Republiek; vele namen van munteD:'"'tge
bruik van ju:ffrou~ van 't Roll, Mevrouw, tabbaard voor: 
k\eedje of japor,eriz. ). Ik zal niet wijzen op de "V''\'m""sqheeps
termen, welke in de taal voorkomen, hier door de Rolland
sche matrozen gebracht, welke het verkeer tusschen moeder
land en kolonie onderhieldeu of ook wei zich bier vestigden 
en zelven kolonisten werden en alzoo hunne eigenaardige 
uitdrukkingswijse hier inheemscht maakten. Als zoodanig 
noem ik slechts : kombuis voor 't Hollandsche keuken, baa~ 
onderbaatje voor jaS"'eii'Vest, Spaanschspek voor meloen, enz. 
Ik zal niet wijzen op geheel onhollai!mlche woorden, van Ma
leisch of andere talen ontleend, noch ook op het belachelijk 
misbruik, dat in de steden o£ dorpen veel voorkomt, om En
gelsch en Hollandsch op de vreemdsoortigste wijze te vermen
gen en door een te haspelen, zooals b.v, w:anneer dames, die 
elkander willen mededeelen dat zij op e~n partijtje veel ge
noegen gehad hebben, dat doen door te zeggen : "ons het ons 
~?h zoo "grfjo;,'' of indien zij willen.~e kennan geven, dat 
ZlJ e~n wan e mg gemaakt en daarna blJ eene dame van hare 
kennis een bezoek gebracht hebben; dante zeggen: ons het 
eerst "gewalk" en toen "gecall" op Mrs. 7ioo en zoo," eene 
taal, die een waren Hollander de haren te berge doet rijzen. 
Dit alles zal ik ditmaal daarlaten . 

.Aileen wensch ik nog even aan te stippen dat bet· voor ie. 
maud, die met aile deelen van Zuid-Afrika goed bekend is, 
eene nuttige en belangrijke zaak zon ~ijn, ons eens in te lich
ten omtrent het verschil in taal en spreekwijzen in de ver
schillende deelen van dat uitgestrekte gebied, om zoo de 
vraag op te lossen, in hoever de Zuid-Afrikaansche taal een 
kan genoemd worden. Ik voor mij heb nit den aard der 
zaak slechts een zeer beperkt veld van waarneming. Mis
schien is ,bet alleen daaraan toe te schrijven, dat ik den in
druk ontvangen heb, dater bij andere talen vergeleken, ver
wonderlijk weinig verschil van dialekt, eene verwonderlijk 
groote overeenkomst van uitspraak, van vormen, van eigenaar- { 
dige spreekwijzen en uitdrukkingen bestaat. Wanneer ik b.v. 
den staat van zaken in 't kleine Holland neem, dan zie ik, dat 
bijna. ieder dorp, en zeker iedere· stad verschil nn dialekt ver
toont, dat e\)n Hollandsclie boer e~ne Gelderschman nauwe
lijks verstaan kan en dat er in 't Noorden een dialekt gespro
ken wordt, dat voor iederen Hollander volkomen onve.rstaan
baar is en dan ook nader bij 't Engelsch dan bij 't Hollandsoll 
staat; ik bedoel het Friesch, nauw verwant aan de taal der 
Angelen en Saksers, de overwinnaars der oude Britten. Wan
neer ik ~ooveel verscbeidenheid in zulk een engen kring ver-
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gelijk met den toestand. in zoover uiteenliggende bndstreken 
als b.v. de Kaapstad en de Transvaal, dan komt het mij voor, 
dat ik wel recht heb mij over 't betrekkelijk geringe verschil 
van dialekt te verbaze!J, zelfs al neem ik de geheel verschil
lende historische gegevens daarbij in aanmerking, en al be
dank ik, dat, nog nauwelijks veertig jaren geleden de bevol
king van Vrijstaat en Transvaal zich nag binnen de grenzen 
der Kolonie bevond. Maar toch verschil bestaat er; zelfs ik 
kan · dit duidelijk waarnemen, wanneer ik de taal van een zoo
genaamden Bovenlander bet Kaapsch.Hollandscb met die van 
qen Vrijstaatschen boer vergelijk: 't zou waarschijnlijk de 
moeite loonen, de punten van overeenkomst en verschil na te 
gaan, op te teekenen en op die wijze als bet ware de geogra
phische kaart der Zuid-Afrikaansche taal te ontwerpen. 

Maar ook dit slechts in 't voorbijgaan, als een wenk aan 
meer bevoegden. Ik heb mij slecbts ten taak gesteld 't Hol
landscb gelijk: bet hier gesproken wordt met de Hollandscbe 
moedertaal te vergelijken en aan te toonen, dat men 't eerst
genoemde bepalen kan als een Hollandsob, dat eenvoudig~ 
heidsbalve de grammatische vormen die nog aan de moeder
taal eigen waren, heeft afgeschaft, of liever, zonder gramma- . 
tische of litterarische tucht, aan zich zelve overgelaten, die 
vormen langzamerhand heeft zien inrimpen, afslijten en te 
slotte nagenoeg gebeel verloren heeft. 

Naa.rmate wij een juister begrip van taal hebben,- zullen 
wij deze taal daar te minder hard om vallen, omdat wij dan 
hebben leeren inzien, dat de zoogenaamde grammatica vol
strekt niet eene zoo ab11oluut bindende kracht heeft, als wij 
ons verbeeldden, toen wij op de schoolbanken zaten, dat die 
grammatica zich ten slotte als eene gehoorzame dienares 
heeft te richten naar bet zich onopboudelijk, zij het dan ook 
voor ons nauwelijks merkbaar wijzigend spraakgebruik, dat, 
de taal een vloeiende steeds bewegelijke, levende zelfstandig
heid is; naar de schoone vergelijking van Max Muller, een 
stroom, die wel op de oppervlakte bevroren is en dus vast en 
onbewegelijk schijnt, maar niettemin onder den ijsvloer voort
stroomt en, eindelijk het dwangjuk: verbrekend, ons plotse
Jing . doet zien, dat het eene levende, bewegende massa was, 
wat wij voor eene doode, onbewegelijke stof aanzagen', en spot 
met de nauwkeurige regeltjes en formuletj es , waarin wij haar 
op schoolsche wijze wilden dwingen en binden; of wel, eene 
plant, die, de eigenaardige wet van haren groei en bare ont
wikkeling volgend, mogelijk wei eenigzins door menschen
kunst geleid en gesnoeid, docb niet naar individueelc wille
keur kan gedwongen of veranderd worden. 
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lliermede is da~ de plaats bepao.ld, die de Lnndstaal, nit 
een taalwetenschappelijk oogpunt· beschouwd, tegenover de 
Hollandsche moedertaal inneemt. 

Maar beschouwt gij die Lanc1stlt0.1 dan werkelijk, zoo boor 
ik iemand vrngen, als eene tan], die verdient onder de overige 
talen als ecno afzonderlijke taal op .te treden, naast en tegen
o.ver l~et Hollandsch ? . Mij_!!_..::,~~ t!oord is : v<iOr'liiir't~ .. 
woord1ge zeker nog m 0t. "'1iiind zat net "Clrnr-in: e"'tmi\."''tmt 
"Zo''"Zijn . zou r'innen volsta~n met op die vraa~ te ant
woorden, dat ik niet behoor tot hen, van wie de Apostel Pau
lus melding maakt, die in de Gemeente opstaan om to profe
teeren. De £ave der profetie is mij onthouden. 'l'och wil ik 
eene paging vrngen tot eene zoo niet rechtstreeksche, dal!l 
toch zijdelingsche beantwoording c1ier vraag en in korte 
trokken schetsen, aan welke voorw:1arden m.i. eene tn,almoet \ 
vJldoen, wil zij eene eigene plants in de rij der talen gaan I 
innemen. Aan uw eigen oordeel wensch ik dan de conclusie 
over te Iaten, in hoeverre het waarschijnlijk kan genoemd 
worden, dat de Landstaal ooit aau deze voorwaarden zal 
kunnen voldoen. 

Schenkt mij daartoe nog enkele oogenblikken uwe welwil
lende aandacht. 

Er bestaat eene Nederlandscho spreuk, die zegt" de htal 
is gansch het volk." Die spreuk blijft waar, wanneer men 
haar omkeert en zegt: "het vall• is 17ansch de taal" d. w. z. 
waar ee"ll'Vollc, eene nationaliteit is, 'aaar zal eenc taal ,zi · n. 
De"''mgrippe'n mren !etttr'tronc!e n,nn'"ae eeiie';"h'erbegrl na
tionaliteit aan de an!lere zijde haugen ten nauwste, ik zou 
;~;eggen, onverbr2ekbaar samen. 

Zoolang de nationaliteiten nog niet uitee.nloopen, niot ieder 
haren eigen ontwikkelingsgang volgen, zoolang kan er van 
eene afzonderlijke taal zelfs geon sprake zijn; eerst dati ver- 1 

dient eene taal als zoodanig aangemerkt te worden, wanneer 
zij op eene eigene letterkunde kan wijzen, waarin zich een 

\ nationaal bewustzijn, afspiegelt, verJchillend van die natio
naliteit, waaraan zij haren oorsprong te danken heeft. Zoo
htng zich nog niet zulk eene eigeno letterkunde gevormd 
l10eft, zolaug de worc1ende natie nog voor het uitspreken van 
haar bew ustzij n bij · het moedervolk moet te markt gaan 
en daarvan allos ontleenen, is dit eon bewijs, dat bet natio
naal bewust zijn uog niet krachtig genoeg ontwikkeld is om 
het aanzijn te geven aan ecnc nicuwe beschaving en ecne 
nicuwe taal. Is daarentegen die voorwaarde van een krach
tig eigen Ieven vervuld, dan zion wij als van zelve mannen 
o~treden1 die de~ m.oed, h.ebbe~ Vl.\11 dl,\t uicuwe le~en getui$e, 
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nis te geveu in een nieuwen vorm en eene nieuwe taal 
wordt geboren. 

Dit is de gang van zaken,, dien wij bij 'i onts.taan der En
gels9he taal en letterkunde waarnemen. De Normandiscbe 
overwinnaars zagen op 't ruwe Saksisch I;leder met al den 
trots van hoogere verfijning en de laatdnnkendheid van den 
voroveraar. Desniettemin school er in d11t verachte Saksisch 
eon levenskracht, die bestemd was weldra den veroveraar op 
zijne beurt te veroveren en toen, a.ls bet ware in hot duister, 
de nieuwe beschaving on do nieuwe taal zich haddon gevormd, 
to en trad Cl}aucer op en met hem vangt (!One litteratuur aan', 
die, niet Ianger we&rhouclen door minachting of spot, 

1 welclra de bewondering van aile toekomstige eeuwen zou 
zijn. 

Dit is ook de gang door hot Nederlandsch in zijne oor
sprong en eerste ontwikkeling gevolgd. Omstreeks bet mid
den der twaalfde eeuw waren de Nederlanders in zeden en ge. 
woonten, in beschaving en taal nog Duitscbers. Toen de 
VlLtamsche steden plotseling door handel en nijverheid eene 
ongekende vlncht namen, toen eerst begon zich een van het 
Duitsche niet Ianger afhankelijk eigenaardig nationaalleven 
te ontw.ikkelen en als voertuig van dat Ieven eene eigene 
tual en letterknnde. Met de nationaliteit, gij ziet bet, ont
stond in beicle gevallen de taal en letterkunde. Daarom zeg 
ik ook ten opzichte van de Landstaal: Eerst dan, wanneer ~ 
er eene krachtige, zich zelf bewuste Afrikaansche nationali
teit zn.l ziju, met eene eigenaardig nationale ontwikkeling en l 
beschaving, dan oerst ontstaat do mogelijkheid, eener oigene 
Afrikaansclle taal en letterkunde. Op hot oogenblik zijn wij 
claarvan, voor zoover ik zien btn, nog vor af. \Vel hebben 
zich in den laatsten tijcl teekenen voorgedaan, die op 't ont-

f8taan in Znid Afrika van een nationaal bewustzijn wijzen; de 
\ Afrikaan, onverschillig of hij tot de Kolonie, tot Natal, tot 

den Vrijstaat of tot de Transvaal behoort, gevoelt zich Afri
kaan, gevoelt dat Zuicl Afrika zijn vaderland is, evena.ls in 
de eerste helft dezer eeuw, de Pruis, Sakser, de Hes, de Thu
ringer en de Zwaab gevoelde, dat zijn vaderland grooter zijn 
moest en dat Dnitschland een behoorde te worden. Maar 

.dat streven, die beweging is nog slechts in het begin; het is 
nog niet genoegzaam gebleken, of het werkelijk uit den boe
zem der bevolking haren oorsprong neemt en in bet hart van 
bet volk leeft, niet sltJCbts in het hoofd van staatslieden en 
dagbladschrijvers. En toch, krachtig en onuitroeibaarl 
moet het in het hart van het volk Ieven, wil het met eenige 
kans op eindelijke overwinning de worsteling aanvaarden 
voor bet bestaan, die de wet des !evens is. De vijand is 
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' nooit ver. ·AI dadelijk....moe~ h1:1t @n str~d O£,nemen tegen 
d.t.. beid.,e sinds lang gevestigde machte~ fe lier:hu'nnEl'11ml' 
en Runne lette"T~mn-O'P"te"'lCgge~h 
e'ti 1iet 11fnge'l'Sc'ti;'het'lto11'5:F1as·Cii-; tmt~~ 
'tttttl"n ' t'Jii~tigde Kerk, door dat de Bijbel in die taal 
wordt gelezen, en bet Evangelie daarin verkondigd wordt; 
bet Engelsch, machtig door dat het den Afrikaan overal in 
het !even ontmoet, hem van alle kanten omgeeft, zoodra hij" 
zijne eenzame plaats verlaat en hem letterlijk dwingt bette 
gaan beoefenen, bet te verstaan en te spreken. Twee zoo 
machtige invloeden, waarin ieder een eigene, hooge beschaving 
vertegenwoordigt, te bestrijden en te overwinnen, zal zeker 
geen geringe taak blijken voor het jeugdige Afrikaahsche ele
ment, aan welks beschaving nog slechts de eerste hand 
wordt gelegd en welks levenskracht nog niet op de proef ge. 
steld is. En toch zal aan die voorwaarcle volclaan moeten 
worden_. zal de voorspeping vervnld worden, die ik onlangs '' 
door P~ent I!!lrgers hom·de doen en bier eenmaal eene 
taal wordelllfeSprO'freii'; die noch 'Hollandsch is, noch En
gelsch, maar Afrikaansch! 

Zouden wij het clan voor onmogelijk vcrldaren? Dat zij 
Terre. Zoo dikwijl s zien wij in het leven en in de geschie
denis werkelijkheid worden, wa~ ons onwaarscbijnlijkst 

. dacht. Missohien is voor Zuid.Afrika eene groote toekomst 
' weggelegd. Is het dan on~ogelijk te noemen clat nog een

maal, na. verloop van eeuwen misscbien eene eigen be
scbaving verrijse, die op taal en letterkundig gebied de 
schoonste vruclaten voortbrengen zal? 

Van eene zaak mogen wij ons echter overtuigd hquden. 
Alles zal afhangen van de levenskracht der rrationale bewe
ging, die zich begint te openbaren. 

Willen wij dus een eigen onafhankelijk volksbestaan, eene 
eigene taal, eenmaal misschien eene eigene letterkunde van 
Zuicl-Afrika,. dan rust op ons de dure v~rplichting, om, tegen
over machtigen vreemclen invloed, die nationale bcweging te 
steunen en te beschermen, dat nationaal bewustzijn te koes
teren en aan te kweeken,~he t nation(tle leven met aile ons 
'ten dienste staande middelen te bevorderen en te hand
haven. 
' Mocht tot het vestigen diet oveduiging deze voordracht 
over de Landstaal iets h~bben bijgedragen. 

J. BRILL. 

• Dit werd gezegd in Mei1 1875. 
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· 'n Paar opmerkings aal wei nie as ongepas beskouwd 
worde nie. 

1. Na so'n t~al van Afrika's grootste taalgeleerde sal 
dit wel nie langer nodig wees om notisie te neem van die 
teenstanders wat in dwase onverstand volhou dat Afrikaans 
geu taal is nie, of 'n Hotnotstaal is. 

2. Die E~cp1 ·ess van 2~7 5 seg van die voor-
lesing: ~ 

Ll. Donderdag avoud vet·vnlde Dr. Brill in het stampvolle 
\r Stadhuis alhier, de eerste spreekbeurt, over de LANDSTAAL. 

V oor een gemengcl gehoor op te treden, waaronder de mees
t en wel het Afrikaansch, nict bet zui ver Hollandsch goed 
verstaan, was waarlijk geene ~emakkelijke t aak, en nog w el 
een onderwerp te behandelen, dat, als van zelf SRreekt, droog 
en dor moet voorkomen aan een uitgelezene menigte vand a
mes en heeren, die zijn opgekomen om zich een avondje te 
gaan amusercn. 

Op welsprekende wijze wist Dr. Brill de groote scbaar als 
aan zijne lippen te doen hangen; men kon een spelcl hooren 

v vallen, en ofscboon welligt enkele boorders niet alles hebben 
• verstaan,. en daardoor VOO:' ironie of spot hebben opgevat wat 

nimmer aldns door spreker bedoeld was, kunnen wij het vol
mondig getuigen dat het geheele auditorium ten volste vol
daan was, en dat het ons zeer spijt dat vrij door plaatsgebrek 
geen vollediger verslag van de belangrijke redevoering kun
nen geven. 

Jammer dat die h.lad nou so gedraai is en op 
alle ma~iere, }age en gemene nie uitgeslote nie, publiek en 
privaat alles doet wat in sijn vermoge is om die Afrikaanse 

vtaalbeweging teen t e werk. Sou dit wees omdat die cir
kulasie va~ ons orgaan, die Patrit, te ~terk toeneem, oek 

1 in die Vrystaat? 
3. Dis opmerkelik dat Dr. Brill in syn inleiding duide

lik lat uitkom dat Hollans grotendeels onverstaanbaar is 
ver 'n Afrikaanse gehoor, wat oek deur die Expres1 tlrkend 
word. 

4. Dr. Brill syn opmerking is juis, daar i.s 'n bisondere 
eenvormigheid in die landstaal van Kaap iot Transvaal; 
verskil van spreekwoorde bestaat daar, mar ni~ van 
taalvorme nie. 

5, O'er die opireding van Afrikaans as selfstandige 
taal moet die anmerking van Dr. Brill gelees worde met 

I inagneming dat dit geseg is voor die Afrika!l.nse taalbewe-
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ging, gelyk hy skryf in 'n brief d.d. Bloemfontein 2 April 
:1879:" Alleen wensch ik er op te drukken, dat zy (de la
zing) vier jaren geleden is gehouden en dus dagteekent 
van v66r den tyd, dat de Afrikaansche taalbeweging zulk 
eene vaart genomen heeft. In een historisch overzicht 
kan zy echter misschien nog op hare plaats zyn ". 

6. Verder spreek die lesing ver sig self. Alleen wil ons 
met aile beskeidenheid anmerk dat Dr. Brill nog by Afri. 
kaanse woorde die z gebruik, terwyl ons meen dat die A
frikaner dit as s uitspreek; verder dat hy die voorsetsel 
ver nie onderskei van voor, bywoord en voorsetsel van tyd en 
plaats en die ver word nie gebruik "waar het volstrektniet 
tepas komt," mar wys dikwils die objektan waaropdiewer
king van bedrywende werkwoorde o'ergaat, nes die He
breus oek 'n voorsetsel het, en dit dikwils waar dit in· 
Hollans nie tepas.kom nie, byv. "Piet .slaatverJan." · 

7. Dis wel wenselik dat Dr. Brill weer an die publiek op 
· een of ander manier syn latere waarnemiogs o'er die 

laodstaal medeel. 

GESKIEDENIS VAN J()SEF. 

As 'n middel tot voorbereiding van die Afrikaanse taal 
moet ons nog wys op 'n boekie van 36 bladsye, gedruk 
by Smutu & Hofmeyr, en uitgege by N.H. Marais, getitel: 
"Die Geskiedenis van Josef voor Afrikaanse Kinders en 
Huissouwens, in hulle eige Taal geskrywe deur een Vrind. 
1 Cor. 14 ·: 6." Die anleiding tot die uitgaa£ van die boe
kie blyk uit die vollende uittreksel nit die Voorrede: 1 

"N ou lees die kinders van mense wat vroer · mensvre
terf! was, en wat in die Groote Stille Znidzee woon, op 
hulle skool ook die geskiedenis van Josef net l!!oo goet, 
as die kinders wat in beskaafde lande, soo as Holland, 
England, Duitsland, enz., woon. Elk een in syn eige 
taal. In Afrika is ook banja van· die boekies, maar in 
die meeste kom sulke hooe woorde voor, dat die Afri
kaanee kinders dit nie goet kan verstaan nie. En daar. 
om moet da&.r tog ver hulle ook " Een Geskiedenis van 
Josef" in hulle taal geskrijwe worde. Non was daar eeu 
vrint van myn wat myn gevra het, dat ek moet per· 
beer, om ver die Lammertjes van Christus · syn kerk, wat 
in Zuid Afrika woon, ook soo'n boekie te maak, en daar-

6 
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o~ het ek ook geperbee/:11- En als die boekie ver myn 
, r ··-~·kaapse ~indj,~ ~o}l al,lnge~aa'!U is, dan sal ek, as God 

-~~ .~$~;~)~i.~.~~ :_~r; ~h~g1:ne7ts :n,~~11~~~~~s .;~ ~~~~.t~~tfai 
:.h···· at ' llie· doel voorbereidend was ~lyk oek uit die vol-
~)~hde· paitr sinn~ uit die Besluit :· , . 
L:>n!•~s'- )~lie d~e · g~sk:ie~enis .. W.il n~lees 1n · d~e Bybel kan_jJll-

le die -vmde , in:. die boek · Gene!IIS . v,an di,e 37st~ kapittel 
Vl:afL···Daav i..Staan ' die storie ook byn~.,.mo~ijer g~skrywe as 
; hier .I in , d,eiise boekie. · Maar. da\1-r , die,; Bybal Hoog-!fol
-rla~ !1 js ', B!l!! .myn kindm:s .~ip mi,ski!'ln nie,' ~09. goec;l kan 
L1.:v;erstaan , ~~e. . N ou . _wil . ek ~ ver julie,~ ~en ding ~r\1' ·~n aat 
;J , is-~ r-4-11 j111~ , JM . aa~ ·)n,a'ot~ jul~e~~t m'et~e~~. aa~ .. on~e lie
,\.' . e ' lll=le1,' VI'~!-', . Cl'~t die_ :n~m" orz vera r rna . _WOrde1 IIi 
•.. )j . . =.J......:,. ... .,... ........ -· •• ... ~ .. ·'t.•t·''''"'t·l"''"'·'i>·"" d"'"" ' 1 :.~ , .I , r1 a;a_lhso .uta oo ._ y sa a1 seKer .ue , ·an~ 

- ~Ie'" . ,By ·e IS . syn oord en' die w oord meet- aan. aile 
·. i;hetise · bekend -gemi:iak ·wort · in hulle eige-taal, ·Mar. 16: 

:t ... l '5f 161~' '' ~!··;,r t ~J ~ J. . ~ . , . 

, O,qs:fna~ril. ·<Me 13o'e~i.lH~ij,k ast ... ~n• :voorbereiding, en wei in 
~ ~~di'!¥~1l'mJda:~1 d'it eint1ikt.die sOil.Jtebok:was·cwat· al .die vyan?
LWt;;~l~(ie8 'draj!if:~~! ~~~ ~ei!-ste: A£rikaanse.: .bo'.ekj9.::)las. 

Nou dts wel waar . 1e sames e mg.v . g o'ijirlne 

I te Hollans is; ,.d:;~. . o~f! ._,di11. SJl~llii!g . +tf keur van woorde 
I ~008 ?not, et, seli;'"ljMcaans; en~:·' 'M:dr die bewerking van 

J. Jdie - G~skif}.denis self is fuitmuntend. • I)ie .'vorm ko!l' geu 
; 1 Ter~tandig.1m'ens: meteens. violkome verwag nie, ashy be
. ln<fEink ,:wat.::O.it Jtos,om 'n taaLte vorm. En as ,ons kyk hoe 
f1' ' 0lu;l, nog altoos verskil op vele puote in die spelling, .dan 
; · inMlt:nons' vee leer verwonderd wees dat so'n eerste proef 

-<' vim: (nie 'n , sainespraak p1ar) 'n deurlope1;1d~ verhaal so 
goed--·nitgeval is j , '' · 

.:_;·:•t•,n ·•." .. ,-,, _, l·:~r u :, .. 

·r·, , r·"''~'''' ·' r::'{ 'II> :A:NLEIDING, . 
(jr·o~ {1 • .;~ .~. -i -•,. 1'-• ,. ~-~ <.. • · • .' • , 

, Lr•J.i Mar P.~~tJfa'9lespra~~ · van albei Klaas Waars&'er~, met 
:._,,;.die: pleidooi Ycan Ware Afr.ik~nder en die V oorl~sing van 

f
:i Dr .• >( B~;ill': same.,..<sou~·egter nie in staat geyvees-pe om ·die 
.:1~!.ri~- .~n~~e, .. tll>tr·~r. k~nnin~ :~n bEJ?efenin~.v~n .hulle taal te 
.. r<b"r1~g ;n~el '~.~a~~· ~1!1 aile dmge Is 'n Afr1kaner mal" lank-
·,,; saafn . err versigtig; ~en verlll in letterkundige sake stel hy 
'thtar ·mitt belang; daarby kom die veroordeling dat die taal 

J·. :,·~ - ~~.~. is; .~~-a. , Daa~ moea dus iets gewigtigera bykom . 
:<<£.t.j J 11 0 tj~J:.;;i•: ' ,~ ,,,l t• f,!>; 1 • 'L C ~ < t.._ 
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