
HOOFSTUK I. 

I N L E I D I N 0. 

§ 1. Taalgrense. 
By die taalstudie, en veral by die dialekondersoek, is 

die noodsaaklikheid ·om die grense van taal- en dialekstreke 
noukerig vas te stel reeds in die verlede geblyk. Maar 
so'n grensbepaling is uiters moeilik, want die grense verskil 
naar gelang van die gebruikte maatstaf. 

Gewoonlik word die z"so fone as maatstaf vir die grens
bepaling in aanmerking geneem, en nie die £soglosse nie, 
omdat 'n vertroubaarder kriterium vir die beoordeling van 
taalkundige ooreenkoms en etnologiese saamhorigheid in 
die klankverskynsels as in die woordeskat van tale en 
dialekte gesien word. Hierdie opvatting van die waarde 
van die isofone is tot op 'n sekere hoogte juis, maar nie 
heeltemal sonder bedenkinge nie. Selfs as die taal- en 
dialekgrense op 'n suiwer isofoniese basis berus, moet 
hulle verskil paar gelang van die bepaalde klankverskynsel 
of groep van klankverskynsels, wat as maatstaf gebruik 
word, want elke klankverskynsel het feitelik 'n eie geografiese 
gebruiksfeer.l) Taalgrense, op die isofone gebaseer, berus 
dus op 'n min of meer willekeurige basis. Gestel dat die 
grense van 'n groot getal klankverskynsels identies is, of 
dat 'n reeks min of meer saamhorige klankverskynsels, 
soos die van die Hoogduitse klankverskuiwing, van soveel 
betekenis is, dat huile aileen, tot uitsluiting van aile ander 
klankverskynsels, miskien as maatstaf vir die grensbepaling 
sou kan dien, dan nog sou die grense self veranderlik 
bly. 2) Met verloop van tyd sal die grense heen en weer 
slinger ten gevolge van politieke, sosiale en allerlei ander 

1) Vgl. Dr. N.vANWr;K-"Over dialektgrenzen" (N. T. VI bids. zrs), 
en Dr. J. SCHRIJNEN - "De Isoglossen van Ramisch in 
Nederland". 

2) Vgl. Dr. G. G. KLOEKE - "De dialecten en de klankwetten" (N. T. 
XV 194 vgg.). 



2 

faktore. Selfs 'n hipotetiese stabiliteit van die taalgrense 
kan die moontlikheid, ja die stetlige sekerheid, van 'n 
proses van taalosmose nie uitsluit nie. Bepaalde klank
verskynsels word met verloop van tyd selfs sterk van 
sekere sentra af uitgebrei. 1) Om etnologiese saamhorigheid 
te konstateer op grond van isofoniese gegewens, soncler 
meer, is beslis onwetenskaplik. 2) Ons mag hier in die 
eerste plaas net daaraan herinner, dat die staatsgrense 
van Nederland en die taalgrense van Nederlands mekaar 
vandag nie presies dek nie, en dat hulle dit vroeer al 
nie gedoen het nie, en in die twede plek, dat die teens
woordige Nederlandse dialekgrense nie meer heeltemal 
identies met die van vroeer taalperiodes is nie. Natuurlik 
kan staatsgrense ten slotte ook taalgrense word, en ornge
keerd, maar dit is rniskien meer uitsoridering as reel. 

Die waarde van die isoglosse vir die taal- en dialek
ondersoek is oor die algemeen miskien onderskat gewees, 
Soos Prof. TE WINKEL reeds opgemerk het, kan dit dikwels 
baie belangrik wees "te kunnen nagaan, hoever he_t gebied 

_ zich uitstrekt, waar voor eene bepaalde zaak een naam: 
heerscht, die in andere streken voor dezelfde zaak niet in 
gebruik is." 3) Natuurlik gee ook die isoglosse ons nie 'n 
vaste kriterium vir grensbepalinge nie. "Aller lei schijnbaar 
zeldzame en eigenaardige woorden en zegswijzen", merk 
Prof. TE WINKEL op, "vindt men ook in geheel andere 
streken volkomen gelijkluidend of met slechts geringe 
wijziging sporadisch tenig. Zij zijn eenmaal tamelijk alge
meen in zwang geweest en slechts hier en daar in gebruik 
gebleven." 3) Sulke woorde en uitdrukkinge kan oorspronklik 
ook net tot 'n bepaalde gebied beperk gewees, en vandaar 
naar buite uitgestraal het. 'n Goeie voorbeeld daarvan 
gee Dr. KLOEKE -ons in verband met die gebruik van die 
woorde bok en sege in die noordoostelike streke van 
Nederland. "Noordelijk van de lijn, die zich van Termunten 
over Wagenborgen voorloopig naar het Zuid-Westen toe 

1) Vgl. Dr. J AC. vAN GrNNEKEN- "Dialectstudie" (Studien, 52e jrg., dl. 94), 
en die opmerkings van FRINGS oor "Die stidniederHindischen 
Mundarten." 

') Vgl. Dr. G. G. KLOEKE - "De Weerspiegeling der Historie in de 
Dialecten", en "Opmerkingen over Dialectgeographie" (N. T. 
XV 30 vgg.). 

S) Vgl. Dr. J. TE WINKEL - "De Noordnederlandsche Tongvallen", 
bldss. 17 en 2 9· 
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voortzet," s~ by, "is.... bet woord sege niet meer in 
gebruik. Men noemt daar bet vrouwelijke dier altijd bok 
en spreekt dus ook van bokkemelk, het mannetje wordt 
ram genoemd". l) T erloops kan ek opmerk, dat die woorde 
bok, bokmelk, en ram of bokram ook algemeen in Afrikaans 
so gebruik word. 

Die isoglosse moet dus net so min as die isofone as 
'n voldoende bewys van volkseenbeid of saamhorigbeicl 
beskou word. Hoewel baie woorde, nes klanke, aparte 
gebruiksfere bet, kan selfs die mees tegniese woorde 
nooit van kontak met en oorgang tot ancler gebruiksfere 
beeltemal hermeties afgesluit word nie. En tog is daar 'n 
groot element van waarbeid in die opmerking van Dr. VAN 

GINNEKEN, "dat vaak in de isoglossen van een taalgebiecl 
zijn beele vroegere politieke, kerkelijke en maatscbappelijke 
gescbiedenis nog ligt uitgedrukt tot op den buidigen 

· dag." 2) Die taalwetenskap in die algemeen, en die clialek
tologie in die besonder, sal dus gebaat wees deur 'n ruimer 
erkenning van die waarde van die isoglosse, sowel as van 
die isofone, vir die bepaling van taal- en dialekgrense. 

Die grensbepaling, wat ek bier vir Afrikaans aanneem, 
is ook betreklik willekeurig, en wel om die volgende redes: 
(I) Afrikaans het sy ontstaan as aparte taal waarskynlik 

gekry op noueliks 'n kwart van die landgebied, waarin 
- - ;>.;:, dit op die oomblik offisi~le erkenning geniet. En tog sal 

niemand vandag die taalgebruik van die geboortegrond 
van Afrikaans as die enigste, of selfs as die suiwerste, 
taalstandaard erken nie. 

(2) Wat ek hier wel as Afrikaanse taalstandaard erken, 
verskil aanmerklik van allerlei isofoon- en isoglosgroe
peringe ten gevolge van verskillende nasionale, sosiale 
en lokale invloede binne die offisi~le grondgebied 
van Afrikaans. 

(3) Afrikaans word ook buiten die offisi~le grondgebied 
deur mensegroepe van belangrike omvang gebruik. 

Afrikaans word namelik deur 'n aansienlike aantal min 
of meer permanent gevestigde boerefamielies as omgangs- 
taal gebruik in Angola, in die Suidwes-Protektoraat (vroe~r 

1) Vgl. Dr. G. G. KLOEKE - "De Weerspiegeling der Historie in de 
Dialecten". Dergelike voorbeelde is te vind in Dr. J. ScHRIJNEN's 
"Vlindernamen, proeve van taalgeografie" ("De Beiaard", 1917). 

S) Dr. ]AC. VAN GINNEKEN- "Dialectstudie" ("Studien", sze jrg., dl. 9+ 
bids. 203.) 
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Duits-Suidwesafrika), in Rhodesia, in Portugees-, Duits- en 
Brits-02safrika, deur trekkersgesinne in Sentraal-Afrika en 
sendelingfamielies in Noord-Afrika. Selfs buitekant Afnka 
is Afrikaans die omgangstaal gebly van 'n aantal boere
famielies, wat hulle na die Vryheidsoorlog (1899-1902) in 
Argentinie en Meksiko gevestig het. l) Dat die offisiele 
grondgebied van Afrikaans deur die nuwe verhouding van 
die Unie van Suid-Afrika teenoor die Suidwes-Protektoraat, 
en na 'n ewentuele inkorporasie van Rhodesia by die 
Unie, meer as verdubbel kan word, is moontlik en selfs 
nie onwaarskynlyk nie. Ook hier dek dus staatsgrense en 
taalgrense mekaar nie. Hier kan ons egter g'n rekening 
hou met Afrikaans buitekant Afrika, of selfs buitekant die 
Unie van Suid-Afrika nie. 

Ons stel dus voorlopig as taalgrense van Afrikaans vas 
die geografiese grense van die Unie van Suid-Afrika, waar 
Afrikaans naas Engels as twede landstaal o(Jisz'eel, dz't is 
op pap£er, erken is, en deur 'n meerderheid van die blanke 
bevolking as omgangstaal gebruik word, al vorm die 
provinsie Natal waarskynlik 'n uitsondering op die laaste 
bepaling. Oor die verskillende Afrikaanse taalgroepe in 
die Unie handel ek in 'n volgende paragraaf. 

§ 2, Bodem. 
By die taalstudie en die dialektologie is ook die belang

rikheid geblyk van die hulpmiddele van die natuurkundig~ 
en van die sosiale geografie, want tale en tongvalle staan 
sterk onder die invloed van die bodemsgesteldheid van 
die land en die bedryf van die bewoners. Hier moet dan 'n 
bekriopte karakterisering van die Afrikaanse bodem gegee 
word - natuurlik net vir sover die ligging, klimaat en 
bodemsgesteldheid van die land in die verlede 'n invloed kon 
gehad het, en waarskynlik nog het, op die volk en die taal. 

Die Unie van Suid-Afrika reik vanaf die Limpopo
rivier digby die Steenbokskeerkring (d. w. s. vanaf 22° 10' 

Suiderbreedte) tot aan Kaap Agulhas ( op 34° so' Suider
breedte.) 2) Aan die westekant word die Unie, vir sover 
dit nie aan die Suidwes-Protektoraat grens nie, deur die 
Atlantiese Oseaan bespoel, en aan die oostekant, vir 

1) Vgl. G. S. PRELLER- "Laat 't ons toch ernst wezen!" (blds . 20.) 

2) Vgl. Of. Jbk. 3-1919 blds. 33· 
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sover dit nie aan Portugees-Oosafrika grens nie, deur die 
Indiese Oseaan. Die oppervlakte beslaan ~096 vierk. 
Eng. myle, dit is, heelwat meer as Duitsla , P'rankryk, 
Switserland, Nederland en Belgie tesame. Met die toe
voeging van die Suidwes-Protektoraat en die ewentuele 
inkorporasie van Rhodesia sal die Unie belangr1k groter 
wees as die hele Europa, met uitsondering van Oostenryk
Hongarye, Polen en Europees-Rusland. l) Vir sy groot opper
vlakte het die land 'n kort kuslyn met min bogte en baaie, 
en da·arvan is maar enkele belangrik as seehawens. 
Die meeste Suid-Afrikaanse riviere is onbevaarbaar ten ge
volge van onvoldoende reenval en ongereelde waterafloop, 
en oak weens die aanwesigheid van watervalle langs die 
rivierlope en die verstopping van die riviermonde deur 
sandbanke. Mere .van betekenis besit die land nie. Dit is 
,Pus 'n droogland, en sommige natuurkundiges beweer selfs, 
dat dit aan opdroog is. Van die Limpopo af slinger 'n 
aantal min of meer aaneengeskakelde bergreekse bulle in 
suidwestelike en dan in westelike rigting in 'n wye ellem
boogswaai al om die land op 'n afstand van ten naastenby 
honderd Engelse myle van die kus af. 

Van die kus af klim terrasvormige tafellande, deur die 
g enoemde bergreekse van mekaar geskei, al hoer op naar 
die binnelande toe. Losgeskakelde bergkettings en gerso
leerde bergpunte, koppe, randjies en bulte van verskillende 
en afwisselende hoogte 1~ oral op die laer en hot!r plato's 
verspreid. Met uitsondering van klein lanclgordels langs 
die seekus, I~ die land oral minstens woo voet bokant 
die seevlak. Suid-Afrika is dus 'n hoagland, waarvan 4 0 

persent van die oppervlakte hot!r as 4000 voet bokant die 
see 1 ~, terwyl die hoogste punt in die Unie 'n hoogte van 
Io,6oo voet bokant die seevlak bereik. By so'n groot uit
gebreidheid, by sulke verskille van hoogte bokant die see, 
en by 'n abnormale afwis ..,eling en ongelykheid van reenval, 
vertoon die verskillende dele van die U nie groat verskille 
in vrugbaarheid van die bodem en in plantegroei, en 'n 
g root verskeiclenheid van wilde diere en minerale produkte, 
111aar aan die ander kant 'n merkwaardige uniformiteit 
in die gemiddelde jaarlikse temperatuur oar die hele land. 2) 
Die Unie van Suid-Afrika is dus 'n hoogland, 'n droogland 
en 'n l;>ergland- 'n subkontinent met 'n subtropiese lclimaat. 
1) Vgl. Of. J bk. 3-1919, bids. 49· 
~) V gl. I d. bids. 59· 
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Veral op die pun'te van verskil en van ooreenkoms 
tussen die stamland of stamlande en die nuwe vaderland 
v_an die Afrikaanse volk moet gelet word. In ligging, 
bodemsgesteldheid en klimaat verteenwoordig Suid-Afrika 
~n tussending tussen Wes-Europa en die Ooste, miskien 
met nader aansluiting by laasgenoemde as by eersgenoemde. 
Die land en klimaat het nie te hoe eise aan die aan passings
vermoe van die Afrikaanse stamouers gestel nie. Die 
akklimatisering moes b. v. vir die Franse Hugenote uit 
die suide van Frankryk selfs heel maklik gewees het. 
Dieselfde natuurwette het ook vir die huisdiere en kultuur
plante gegeld, sodat b. v. die kultuurplante van Oos- en 
Wes-lndie, van Europa en Noord- en Suid-Amerika, van 
die Goudkus en van Madagaskar in dieselfde Afrikaahse 
tuine kon tier. 

Wat-in Wes-Europa aileen as vreemde dier- en plant
name deur middel van reisbeskrywinge of skeepsjoernale 
kon bekend raak, of in dieretuine en herbaria versamel, 
of miskien as vreemde handelsartiekels op die mark 
gebring word, kon in Suid-Afrika aarcl en groei. Woorcle 
wat in Wes-Europa aileen in min of meer beperkte 
gebruiksfere of by min of meer beperkte volksgroepe 
bekencl was, en met die verandering van kultuurstrominge 
of handelsverhoudinge weer uit die taal kon verclwyn, of 
desnoods as fossiele in die literatuurtaal bewaar bly, kon 
in Suid-Afrika gemeengoed word. 

Deur sy afstand van Europa en van lndie af is Suid- , 
Afrika in die verlecle tot 'n' be erkte verke m..e.t__clie 
buiteland gedwing, en deur sy uitge reidheid is ook sy 
bmnelanctse verkeer estrem gewees. W anneer daarby die 

un e1 van die bevolking in aanmerking geneem word, 
dan moes by die wordingsproses van · Afrikaans die 
isolementsfaktor van groot gewig gewees het - wat die 
mtwerkmg · van die isolement ook al mag gewees het : 
konserwatief-behoudend wat oud en oorgeerf was, of die 
on edelgesteentes van die meegevoerde taalmateriaal -ver
vormend en verslypend, totdat nuwe fonkeleffekte verkry is. 
Die een moontlikheid sluit die ander nie uit nie. 

Op die bodem van die nuwe vaderland het 'n nuwe 
volkseenheid tot stand gekom, waarvan die grootste ge
deelte afkomstig was uit "die laghe lande bider see". Die 
volk moes hom in 'n hoe droogland aanpas, hom inburger 
in 'n subtropiese bergland so verskillend moontlik van die 



j 

7 

oorspronklike stamland met sy polders, kanale en gragte. 
-'='. Seelui en vissers, werklui en handelaars moes saai- en .... 

veeboere word, en hulle bestaan was afhankelik sowel van 
die diensbaarmaking van die bodem as van die verowering 
van die land self teenoor inboorlingstamme en wilde diere. 
Die woordeskat van Europese groeptale moes gewysig 
word in ooreeiistemming met die nuwe bodem en die nuwe 
lewensbedrywe. Lokale en sosiale taalgrense van vroeer 
moes verval; maar nuwe groeptale moes weer ontstaan. 
Deur die uitgebreidheid van die land, en as 'n gevolg 
van allerlei historiese gebeurtenisse, kom die Afrikaanse 
volk in verskillende dele van die Unie met verskillende 
inboorlingstamme, en selfs - met Europese volke van ver
skillende nasionaliteit, in aanraking. Dat dit bevorderlik is 
vir die ontstaan van bepaalde taalgroepe is vanselfsprekend. 
• Ten gevolge van die verskille in die vrugbaarheid van 
die bodem, in die minerale produkte, in reenval, in hoogte 
bokant die seevlak en in allerlei ander }slimatologiese kon
diesies, waarmee kwessies van bedryf en van siektever
skynsels onder mense en diere ten nouste samehang, is 
die distribusie van die bevolking oor die oppervlakte van 
die land natuurlik allesbehalwe eweredig . . Teenoor dun
bewoonde Karostreke staan digbevolkte landboustreke 
soos die . W estelike Provinsie van die Kaap Kolonie, 
teenoor die Bosveld mynsentra soos Johannesburg. Ook 
hierdeur word die ontstaan van taalgroepe bevorder. 

Afgesien van die moontlike invloede, wat die klimatolo
giese kondiesies op die klankverskynsels en die buigings
en vervoegingsuitgange van die taal kon gehad het -
wat altyd heel moeilik te bewys is - moes die nuwe 
vaderland, so verskillend van die ou stamland, met sy 
verskillende diere- en plantew~reld, sy stempel diep afgedruk 
het op die woordeskat van die taal. 

1 Die graad van uniformj~it, wat daar nog bestaan in 
/die woordeskat van Afrikaans, is gedeeltelik te verklaar 
r uit die feit, dat die taal wordings proses plaasgevind het 
) binne 'n baie beperkter oppervlakte as die waarin die 

/ taal vandag gepraat word. By die geboorte van Afrikaans 
was die voile verskeiclenheid van faktore, wat vandag die 
woordeskat van die taal beinvloed, nog nie aanwesig nie. 
Die kolonisering van Suid,_Afrika deur die immigrasie van 
'n blanke bevolking, vir sover dit die Afrikaanse volk 
betref, het via Kaapstad plaasgevind by wyse van 'n 
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geleidelike uitbreiding in noordelike, oostelike en noord
oostelike rigting, met 'n abnormale versnelling van die 
tempo en 'n vergroting van die omvang van die uit
breidingsbeweging deur die "Groot Trek" van die twede 
kwart van die neentiende eeu af. Die "Groot Trek" het 
in enkele jare die oppervlakte, waarop Afrikaans gebruik 
word, verdubbel. 1) Maar toe was die wordingsproses van 
Afrikaans reeds afgeloop. 2) 

Alles in die woorcleskat van Afrikaans te wil verklaar 
op grand van die gegewens van bodem en klimaat is 
natuurlik onmoontlik, maar dit sou ten minste onweten
skaplik wees om die saamhorigheid van land, volk en 
taal te ontken. Dat 'n deel van die oorgeerfde woordeskat 
:verlore moes gaan, dat die woordbetekenisse van 'n deel 
van die bestaande taalskat gewysig moes ·word, en dat uit 
die aanwesige woordvoorraad nuwe woorde moes gevorm 
word om in die nuwe behoeftes van die nuwe bodem te 
voorsien, is "a priori" reeds aan te neem. Maar aileen 'n 
beskouing oor die bodemsgesteldheid en klimatologiese 
koncliesies self kan ons leer hoe dit moes gebeur het. 

Oor die invloed van bedryf en lewenskondiesies op die 
taalskat sal ek in die volgende paragrawe hat1del. 

§ 3· Yolk. 
(a) In die stamland. 

Na 'n beskouing oor die bodem, moet ook rekening- • 
gehou word met die Afrikaanse volk, met sy herkoms 
en geskiedenis, sy bloedmenging en bedryf, sy materiele 
en geestelike erfgoed, sy aanleg en geaardheid. 

Oor die herkoms en bloedmeng ing_ van dte Afrikaanse 
volk is ons betrekkelik goed ingelig deur die werke van 
Dr. CoLENBRANDER, Dr. THEAL el'\V)E VILLIERS. Laasgenoemde 
behandel die geslagsregisters van die Afrikaanse famielies 
van die verskillende stamvaders se aankoms in Suid-Afrika 
af tot aan die tyd, toe die Kaap in Engelse besit oor
gegaan is_ Vir berekeninge oor die bloedmenging is ons 
dus in hoofsaak aangewys op die werke van Dr. CoLEN-

l) Vgl. Of. Jbk. 3-1919, bids. 46. 
2) Vgl. Dr. D. B. BosMAN - "Afrikaans en Maleis-Portugees", bids. 

nq-120, en Dr. W. ]. VrLJOEN - "Beitrage zur Geschichte 
der Cap.-Hollandischen Sprache," bids. 30-32. 
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BRANDER en Dr. THEAL. Hulle resultate kom tamelik goed 
ooreen. V olgens CoLENBRANDER kom egter die berekening 
van THEAL , voor het N ederlandsche bloed te g-unstig, voor 
het Duitsche te ongunstig, slechts voor het Fransch 
ongeveer juist uit." 1) By die beslissing oor die nasionaliteit 
van langs weerskante van die Nederlands-Duitse staats
grense wonende stamouers het THEAL hom meer deur 
kerkelike konsiderasies en CoLENBRANDER hom meer deur 
taalourweginge laat lei. Die skeiding tussen Luthers en 
Kalvinisties, of Luthers en Nederduits-Gereformeerd, is 
egter nie 'n al te vertroubare taal- en nasionaliteitstoets 
nie. 2) Daar THEAL ons boenop nie so uitvoerig inlig oor 
sy metode van berekening en die weg waarlangs hy tot sy 
resultate gekom is nie, terwyl CoLENBRANDER in 'n monografie 
van 127 bladsye sy metode duidelik formuleer, sy resultate 
1,11et die van THEAL vergelyk, en behalwe die g-egewens 
van TnEAL en DE Vn.LIERS ook nog ander gebruik, kan 
ons die berekening van CoLENBRANDER as tamelik juis 
aanneem. En dan, die verskil tussen die resultate van 
CoLENBRA:KDER en THEAL is te gering om van betekenis 
vir die taalontwikkeling te wees. 

Daar is namelik ander faktore, wat ·~ __ grot~nvlo~d 
het 0 die taalQJlJ:Wlkl<eTing_py 'n volk as die absolute of 
relatiewe syfer van bepaalde volkselemente, en wei die 

· __. , yrugbaarheid in psigol_Qo-iese sowel as in fisieke sit}. van die 
J betrokke volkselemente, hulTe uilliou tngs- en aanpassingsl vermoe, hulle -kulturele oormag, hulle materiele vermoe, 
I hulle geestelike onafhanklikheids- en solidariteitsgevoel. 
-Van betekenis is ook die distribusie oor die bodem, sowel 
as die geestelike eienskappe, van die lede van bepaalde 
volkselemente. Daarby kom kwessies van handel en bedryf, 
van politieke oorheersing, sowel as van huislike lewe, en 
van aansluitingsvermoe by wat vir die kultuurstroming 

·~ --:-- van die belangrike moment beslissend moet wees. Die 
· ~G:;;-)-7- tydperk van verhuising van die stamland naar die nuwe 

· vaderland, en die land waarlangs die verhuising plaasvind
dit is maar en~ele van die onberekenbare aantal faktore , 
wat die taal van 'n volk kan beinvloed in sy verhuising 
van een land naar 'n ander. Statistiese gegewens is by 

1) COLENBRANDER - "A. d, B." bids. 9 en I 19. 

') Vgl. J W. MuLLER - "De uitbreiding van ons taalgebied in de 
zeventiende eeuw" (N. T. XV, 161 vgg., 245 vgg. ens,). 
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dergelike kwessies miskien minder belangrik as psigologiese 
e n sosiologies-kulturele feite . Oor t~ies wor __ g_ie 
by meerderheid van stemme. beslis.11_ie. 'n Mooi historiese 
vo0r eetd~van -die belangrike invloed, wat 'n betrekkelik 
onbelangrike bevolkingselement op die taal van 'n volk 
kan M, is te vind in die spore van Friese invloed op 
Angelsaksies. l) By die behandeling van die aanrakings
punte en ooreenkoms tussen Afrikaans en die I 7e eeuse 
.seemanstaal aan die een kant, en tussen Afrikaans en die 
Nederlandse dialekte van vandag aan die ander kant, 
sowel as by die ontlening van vreemde woorde, sal ek 
met hierdie gesigspunte soveel moontlik rekening hou. 

Na die twede inbesitneming van die Kaap deur Engeland 
-~·-. in I 8o6, toe die voeding van die Afrikaanse volk deur 

Nederlandse bloed voorlopig so goed as opgehou het, en 
toe die wordingsproses van die volk sowel as van die taal 
in hoofsaak beeindig was, moes volgens die berekening van 
CoLENBRANDER die bloedmenging van die Afrikaanse volk 
.as volg gewees het: ruim so persent Nederlands1 27 persent 
Duits, iets meer as I 7 persent Frans en omtrent slf2 persent 
van ander nasionaliteit~ . 2) 

Ek moet hier 'n woord wy aan elkeen van die hestand
dele, wat bygedra het tot die ontstaan van die Afrikaanse 
volk, en tot die wording en woordeskat van · die taal. 
Daarvoor Iyk my die kronologies-historiese metode van 
behand.eling die geskikste, om namelik die stamvaders en 
stammoeders van die Afrikaanse volk eers te laat sien in 
hulle stamland of stamlande, die Jande van hulle geboorte 
-en herkoms, dan op weg naar die nuwe vaderland, en ten 
s lotte in die nuwe vaderland self, die land van hulle toekoms. 

(1) Die Nederlandse Element. 

Ons het reeds gesien, dat die Afrikaanse volk vir ruim 
so persent van Nederlandse oorsprong is. Die Nederlandse 
element is dus net so groot gewees as aldie ander elemente 
tesame of byna tweemaal so sterk as die grootste (n.l. die 
Duitse) van die ander bestanddele. Dit het dus feitelik 'n 
absolute numerieke oormag teenoor die ander volkselemente 
gehad. Maar die N ederlandse element het uit heterogene 

-
1) Vgl. H . MuNRO CHADWICK - "The Origin of the English Nation." 
~) V gl. CoLENBRANDER - " A. d. B" bldss. 7, en 1 11. 
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bestanddele bestaan - 'n betrekkelik homogene taalgroep 
het dit dus nie verteenwoordig nie, al het dit teenoor die 
Duitse en Franse taalgroepe weer 'n enger eenheid gevorm. 
Vereers het die N ederlandse stamouers uit verskillende 
streke gekom, en ten twede het hulle in hulle stamland 
verskillende bedrywe uitgeoefen. Hulle was dus verdeel in 
verskillende lokale en sosiale taalgroepe. Ek sal eers die 
lokale groepe behandel. 

DEHERAIN het reeds die Afrikaanse stamouers naar die 
provinsies van hulle herkoms gegroepeer 1). Maar aan die 
hand van die gegewens van CoLENBRANDER, THEAL en 
DE VILLIERS gee ek hier 'n geografiese groepering, wat in 
verskillende opsigte van die van DEHERAIN verskil. Ten 
eerste gee ek meer besonderhede as DEHERAIN : of dit 
meer waarde vir ons taalkennis het, hang natuurlik .van 

.<fie aard van die besonderhede af. Ek moet dus opmerk, 
dat ek meer as DEHERAIN rekening gehou het met die sentra 
van herkoms. Party provinsiedorpe het net 'n enkele stam
vader of famielie gel ewer, ander weer verskillende stamouers 
en enkele selfs aansienlike kontingente. Om al die grade 
van verskil statistics te onderskei, sou hierdie groepering 
baie omvangriker en ingewikkelder maak, en dit is twyfel
agtig of dit wetenskaplike waarde sou h~. Maar ek het 
die name van stede en dorpe, wat 'n relatief belangrike 
kontingent gelewer; of wat ook om ander redes as punte 
van aanraking, verkeer en verskeping van koloniste 'n rol 
gespeel het, 'met 'n asterisk aangedui. Dit is natuurlik 
van belang vir die omvang en betekenis van die taal
invloed van bepaalde dialekgroepe. Kom 'n groot getal 
koloniste b.v. uit een dorp, dan moet hulle 'n sekere 
mate van dialekverwantskap en taalooreenkoms voel en 
dan kan bulle maklik in die nuwe taalgemeenskap 'n 
toonaangewende sentrum van taalinvloed word. En dit 
sal waarskynlik nog meer die geval wees, as sulke koloniste 
in die stamland tot dieselfde maatskappelike stand behoor 
of dieselfde bedryf uitgeoefen het, of as hulle in die nuwe 
vaderland hulle vroeer bedryf voortset en nie tot 'n ander 
lewensbedryf oorgaan nie - faktore waarmee ek soveel 
moontlik rekening gehou het. Maar die belangrikste verskil 
tussen my groepering en die van DEHERAIN is, dat ek veral 

1) DEHERAIN - "Le Cap de Bonne-Esperance" § "Origine Regionale," 
bids. I I I vgg. 
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rekening gehou het met die dialekgeografie. Die Neder
landse dialekgeografie laat nog baie te wense oor 1). 
Met behulp van die dialekkaarte van Prof. TE WINKEL 2) 
en Dr. VAN GINNEKEN 3) en van die taalhistoriese gegewens 
oor die ontwikkelingsgang van die Nederlandse dialekte 
sedert die 17e eeu, moes ek ten naastenby 'n dialekkaart 
vir die I 7e eeu spesiaal met die oog op Afrikaans rekon
strueer. iJaarby het ek uitgegaan van die standpunt. wat 
Dr. KLoEKE in die volgende bewoording geformuleer het: 
, Wanneer we een beeld van de evolutie der dialecten 
willen krijgen, zullen de groote Ieemten in de kennis der 
vroegere dialecten dus moeten worden aangevuld door 
rekonstructies uit den hedendaagschen taalschat." 4). Dat 
ek meermale miskien misgetas · het, is heeltemal nie 
onmoontlik nie, sclfs baie waarskynlik. Hoe kon dit anders 
by so'n gebrek aan gegewens? 

Nog 'n verklaring voor ek oorgaan tot 'n groepering. 
Wanneer dieselfde dorpsnaam in verskillende provinsies 
voorkom, soos b.v. den Ham, Loon e. a. het ek die dorp 
nie vermeld nie, tensy uit die naam van die persoon of 
uit ander gegewens kon uitgemaak word welke dorp 
bedoel is. Wanneer b.v. DIRK BoscH, van Amsterdam, 
in April 1668 trou met GEERTRUIDA MEIJNTJES, 5) van 
Hasselt, dan kan sy vrou uit Suid- ofuit Noord-Nederland 
afkomstig gewees het; hoewellaasgenoemde geval miskien 
waarskynliker is, sodat GEERTRUIDA MEIJNTJES dan as 'n 
vrou van Nederlandse herkoms mag geld. 6) HENDRIK nu 
PLoov, van Soest, kan net sowel uit die provinsie Utrecht 
kom, as uit Duitsland, hoewel de Villiers ons op grond 
van sy gegewens verseker, dat hy uit Soest in Branden
burg stam. 5) Dan was hy waarskynlik 'n voorloper van 
JoHAN ERNST HEGER, 6) wat ook uit Soest afkomstig hom 

1) V gl. Dr. N. vAN WIJK - "De leemten in onze dialektkennis" 
(N. T. V blds. 8o vgg.) 

2) Vgl. Prof. J. TE WINKFL - !a) "Geschiedenis der Nederlandsche 
Taal" en (b) "De Noordnederb ndsche Tongvallen." 

3) Vgl. Dr. J. v. GINNEKEN- (a) "Handboek der Nederlandsche Taal" en 
(b) "De Regenboogkleuren van Nederlands Taal." 

4) Dr. G. G. KLOEKE - De "Weerspiegeling der Historie in de Dia
lecten/' blds. 19. 

6) Vgl. DE VrLLIERS - "Gesl. Reg. d. o. K. F." dl. A-0. blds. 27, en 
P.-Z. blds. 45· 

6) Vgl. CoLENBRANDER - "A. d. B." blds. 21 en 42. 
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n sewentien jaar later as ou PLoov in Suid-Afrika ook 
aan die huwelik gewaag het. Gelukkig is sulke twyfel
aotige gevalle nie baie nie, en geld dit in die meeste 
a~valle dorpies, wat juis nie 'n belangrike kontingent 
koloniste gelewer het nie, sodat twyfelagtige gevalle sonder 
skade verswyg kon word. 

Die Afrikaanse stamouers van Nederlandse herkoms 
kan dan as volg gegroepeer word: 
(1) 'n Hollands-Friese taalgroep, afkomstig uit die provinsie

streek Noord-Holla1zd, en wel van *Amsterdam, *Hoorn, 
* Enkhuizen, Haarlem, Zaandam, Broek-in- Waterland, 
V elzen, en van plekke langs die F rankies- Friese taal
grense, soos Aalsmeer en Naarden. 

(2) 'n }'rankies-Friese taalgroep, afkomstig uit (a) Suid
Holland, (b) Utrecht met 'n deel van die Veluwe, 
(c) Zeeland en (d) Wes-Vlaanderen, en wel as volg: 
(a) Uit Suld-Holland van die volgende plekke af: 

*Rotterdam, Delft, 's Gravenhage, Leiden, Gouda, 
Oudewater, Rijswijk, Zoetermeer, Lekkerkerk, 
Leiderdorp, Oudekerk, Vlaardingen, W oerden, 
Maassluis, en van plekke, wat gn:ns aan ander 
dialekstreke, soos Katwijk, Dordrecht, Oud-Beier
land en Gorinchem. * Goeree sluit hierdie groep aan 

(c) Zeeland, wat koloniste gelewer het uit *Middel
burg, * Vlissingen, Veere en Y zendUke. 

(b) By (a) en (c) sluit aan Utrecht, met die Veluwe, 
wat weer 'n oorgang naar ander dialekstreke 
vorm. Hier kan ons noem: *Utrecht, Amersfoort, 
V reeswijk, Rhenen, en Schalkwijk, en in die 
V eluwe: Harderwijk en Nijkerk. 

(d) Dan volg Wes- Vlaanderen, wat koloniste gel ewer 
het uit Sluis, Oostende, Brugge, Veurne en Duin
kerken.l) ~ 

(3) 'n Wesft·ankiese ofBrabants-}'ra.nkiese taalgroep, afkomstig 
uit die provinsies en streke (a) Noord- en Wes
Brabant, (b) Suid-Brabant en (c) Oos-Vlaanderen. 
(a) Noord- en Wes-Brabant het koloniste gelewer uit 

* Antwerpen, Breda, Bergen-op-Zoom, Geertruiden
berg, Klundert, Hooge Zwaluwe, Oosterhout, en 
hierby moet waarskynlik ook nog gereken word 
Vuuren, Tiel, Buren en Zalt-Bommel. 

----
1) Die Friese element in Wes-Vlaams is so goed as niks. 
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Ujt Suid-Brabant het koloniste gekom van Brussel 
en Mechelen af, en 
uit Oos- Vlaanderen van Gent en Sas van Gent ai , 
sowel as uit Kortrijk op die taalgrense tussen 
Wes- en Oos-Vlaanderen. 

(4) 'n Oosfrankiese of Limburgs-Frankiese taalgroep, af.
komstig uit (a) Oos-Brabant en (b) Limburg . 
(a) Oos-Brabant het koloniste gelewer uit 's Hertogen

bosch, en 
(b) Limburg uit Maastricht, Broekhuizen, Weert en 

Venloo. 
(S) 'n Saksiese taalgroep, afkomstig- uit (a) Gelderland, 

(b) Overijsel, (c) Drenthe en (d) Groningen. Hierdie 
provinsies het koloniste gelewer as volg: 
(a) Gelderland vanuit Gennep, *Nijmegen, Arnhem, 

Doesburg, Zutfen, Doetinchem, Wageningen en 
Dodewaard; 

(b) Ove1 ysel uit Loch em, Groenloo, Deventer, Ommen, 
en uit dorpe wat aan ander dialekstreke grens, 
soos Zwolle en Zwartsluis; 

(c) Drenthe uit Anloo, Koevorden, Emmen, en uit 
dorpe wat aan Stellingwerf grens, soos Meppel 
en Assen; en 

(d) Gronz"ngen (waarby ek Stellingwerf reken as die 
gebied van Saksies-Fries) vanuit * Groningen, 
Winschoten, Noordhorn, Grijpskerk, Sappemeer, 
Blokzijl en Kampen, l) en 

(6) 'n Friese taalgroep, afkomstig uit Friesland, en wel 
uit * Leeuwarden, Bolsward, Dokkum, Lemmer, * Har
lingen en V eenwouden. 

AI die name van dorpe, wat koloniste vir Suid-Afrika 
gel ewer het, is hier nie genoem nie; maar daar is naar 
gestreef om die lys so verteenwoordigencl moontlik te 
maak. Omgekeercl het plekke soos Terschelling, Vlieland 
en Texel 'n onbetekenencle rol gespeel by die lewering 
van koloniste, maar as versamelplekke van skepe, seelui 
en landverhuisers, wat vandaar naar Suid-Afrika uitgeseil 
het, kon hulle 'n nie-onbetekenende rol op taalgebied ge
speel liet. 

1) Blokzijl en Kampen behoor geografies by Overijsel, maar dialek
geografies by Stellingwerfs, en dit weer by Gronings. Sulke 
oorwegings geld ook in ander gevalle. 
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By die hier genoemde taalgroepe moet nog gereken 
word die Afrikaanse stamouers, wat buitekant die N eder
landse staatsgrense woonagtig was, maar 'n Nederlandse 
dialek gepraat het. Welke van die stamouers, wat b. v. 
binne die Duitse staatsgrense gewoon maar tot die 
Nederduits-Gereformeerde Kerk behoor het, ook 'n Neder
landse dialek gepraat het, is by gebrek aan nader gegewens 
baie moeilik om uit te maak. Maar dat verskillende van 
hulle nie Hoogduits gepraat het nie, is waarskynlik. 
Daarmee moet ook rekening gehou word. l) 

Ek het hierbo die steele en sentra aangedui, wat 'n groot 
kontingent koloniste gelewer of andersins 'n belangrike rol 
by die uitsending ens. van die koloniste gespeel het. 
Daaronder is Amsterdam, Rotterdam, Goeree en Mz"ddelburg 
waarskynlik die belangrikste gewees, en dan volg die 
seehawens Hoorn, Enkhuizen, Vlissz"ngen, Antwerpen en 
Harlingen. Ook die verskillende provinsies of dialekstreke 
kan gerangskik word naar gelang van die aantal stam
ouers, wat hulle gelewer het, en dan staan NoO?'d-Hotland, 
Suz"d-Hotlana en Zeeland vooraan (vgl. groepe I en 2 

hierbo). Die Frankies-Frankiese geweste, Noord-, 1/Ves- en 
Suid-Brabant en Oos- Vlaanderen tesame, en die Saksiese 
streke, Gelderland, Overysel, Drenthe en Groningen tesame, 
is omtrent ewe belangrik. Van minder belang is Wes
Vlaanderen, Oos-Brabant, Limburg en Friesland. Wes
Vlaanderen het ek by die Frankies-Friese dialekgebied 
gegroepeer, sodat dit nie aileen staan nie. So sou Friesland 
miskien by die Hollands-Friese dialekgebied (groep 1) 
kan gegroepeer gewees het, maar aan die ander kant 
vorm dit weer 'n afsonderlike dialekgeografiese gebied. 

Dit is bekend, dat die meeste Afrikaanse stammoeders 
van Nederlandse herkoms afkomstig was uit Noord- en 
Suid-Holland en Zeeland. So het b.v. die Amsterdamse en 
die Rotterdamse weeshuise weesmeisies naar Suid-Afrika 
uitgestuur om aan geskikte koloniste uitgehuwelik te 
word. 2) Tesa!ll~.het die provinsies Noord- en Suid-Holland 
en Zeelan<Idie grootste aantal- stamvaders- endiegrootste 
aa.~ ~ ~-a!!fl!l_?eders gelewer. Uit dieselfde provinsies is 

1) Veral Emden was 'n toevlugsoord vir Nederlanders. Vgl. J, W. 
MULLER in N. T. XV. 

2) Vgl. CoLENBRANDER - "A. d. B." blds. 120. Natuurlik met toestem
ming van die meisies self en onder behoorlike kontrole, en 
nog g'n tiental per jaar nie, 
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in dieselfde tyd waarskynlik ook die meeste matrose 
----7 gewerf vir die handelsvloot van die N. 0. I. K. In bier

die provinsies bet ook die meeste H ugenootfamielies 
tydelik gewoon v66r bulle vertrek naar SUi.([-] rika. ie 
in diens van d ie N. 0. I. K. wou tree as soldaat, matroos 
of werksman, of as kolonis naar die Kaap wou gaan, bet 
nit alle dele van Nederland saamgekom in Amsterdam, 
Rotterdam, Middelburg en dergelike sentra van die Kom
panjie se aktiwiteit. pat die taal van Holland en Zeeland 
van groot ~~~~I!g__ p1o~s gewe es -het vir die later taalont_.--

-7 - wik:Kefingln Suid-Afrika is dus byna vanselfsprekend. Oor 
die invloed, wat Holland en Zeeland van die 1 7e eeu af 
op die sake van die N. 0. I. K. gebad, en die rol, wat 
bulle reeds van die I 6e eeu af in die w~reldbandel en 
w~reldverkeer gespeel het, sal ik later handel. 

Die sosiale groeperinge in Nederland, en in die ander 
stamlande, s::tl ek in verband met die nuwe groepering in 
die nuwe vaderland bebandel. 

Hier wens ek nog enige opmerkings te maak oor die 
name van die stamouers van Nederlandse berkoms en 
oor die tyd van bulle aankoms in Suid-Afrika. Uit die 
bogenoemde werke oor die herkoms van die Afrikaanse 
volk kan ek natuurlik maklik 'n lys van name van Neder
land~e afkoms opmaak, maar ek wens aileen daarop te 
wys, dat verskillende van die name nog die oord van 
hulle afstamming verraai, soos DE WAAL, VAN BREDA, VAN 
DEVENTER, VAN DER MERWE, VAN RHENEN, VAN SCHALK
WIJK en VAN VuuREN. 

Die jaartalle van die verskillende stamouers se aankoms 
in Suid-Afrika is uit g enoemde werke ook maklik na te 
gaan. Aileen moet e~ bier daarop wys, dat die ldank
veranderinge, wat sulke eiename in die Afrikaanse uit
spraak van vandag vertoon, 'n baie onvertroubare maat
staf is vir die datering- van die koloniste se aankoms of 
van bepaalde klankverandering-e in Afrikaans. En die 
toets word waarskynlik onsekerder, waar ons met eiename 
van vreemde afkoms te doen het. Dr. VILJOEN laat hom 
veels te beslis hieroor uit, waar hy beweer: "So tritt auch 
bier die Untersuchung der entlebnten Eigennamen in den 
Dienst der Geschichte und die Sprache wird ein Hilfs
mittel fur den Historiker." 1) Ek neem die eerste die beste 

1) Vgl. Dr. W. J. VILJOEN - "Beitr." bids. 6 § rs. 
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voorbeeld, wat Dr. VILJOEN self aanvoer. "Der altesten 
Schicht von Entlehnungen gehoren die fremden Eigen
namen, worin (a) das g an- und inlautend die tOnende 
spirantische Aussprache besitzt, z. B. GEIJER ...... l);'' 
VolCTens de VrLLIERS 2) het die stamvader van die famielie 
GEIJER eers in 1767 in Suid-Afrika in die huwelik getree. 
Hy behoor dus heeltemal nie tot die vroegste koloniste 
nie, en ons kan uit die uitspraak van die naam niks aflei 
omtrent die periode van sy aankoms of omtrent die ver
anderde artikulasie van die g-klank nie. By sulke eiename 
moet altyd rekening gehou word met die moontlike ver
vormings- en gelykmakingsinvloede van die volksetimo
logie - wat VrLJOEN in enkele gevalle 3) self aanneem
en met analogiese klanksubstitusie. Die klank.veranderinge, 
wat eiename, en veral vreemde eiename, vertoon, is al 
heel selde klankwettige ontwikkelinge, en vorm dus 'n 
absoluut onvertroubare kriterium vir die absolute, sowel 
as vir die relatiewe, kronologie van klankveranderinge. En 
die Afrikaanse "Historiker" kan hier gelukkig goed klaar 
kom sonder sulke bedenkelike "Hilfsmittel der Sprache". 

( 2) Die Duitse Element. 
Na die Nederlandse was die Duitse element, wat 27 

persent by die Afrikaanse bloedmenging uitgemaak het, 
numeriek die belangrikste. Net somin as by die Nederlandse 
bestanddeel het ons hier met 'n homogene volks- of taal· 
groep te doen. 

Ons kan die Afrikaanse stamouers van Duitse afkoms 
in twee hoofgroepe verdeel, n.l. in 'n Plat- of Nederduitse 
en 'n Hoogcluitse groep. Hierdie verdeling van die 
Afrikaanse stamvaders van Duitse herkoms is reeds in kaart 
gebring4). Of hierdie verdeling wetenskappelik juis is, 
kan ek uit gebrek aan voldoende kennis van die Duitse 
dialekgeografie moeilik beoordeel. Die grensly.n tussen die 
twee groepe sou dan van die Ryn af loop oor Dusseldorf
Kassel-Dessau naar die Weichsel toe. Ten noorde van bier
die skeidslyn het ons dan die Platduitse en ten suide die 
Hoogduitse taalgroep. Onderverdelinge hoef ons nie te 
maak nie. Oor elkeen van die twee groepe 'n paar woorde. 

I) Dr. W. ]. VILJOEN' - "Beitr." blds. 6 § 16. 
2) DE VILLIERS - "Gesl. Reg. d. o. K. F." dl. A-J. blds. 254. 
3) Vgl. Dr. W. J. VILJOEN - "Beitr." blds. 7 § 18. 
4) Vgl. Dr. E. C. GODEE MOLSBERGEN en joH. VISSCHER - "Zuid

Afrika's Geschiedenis in Beeld." bids. 65. 

2 
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(I) Die Platduitse groep. 
Die Afrikaanse stamouers afkomstig uit die Duitse Ryks

gebied ten noorde van die grenslyn Do.sseldorf-Kassel
Dessau het allesbehalwe 'n taaleenheid verteenwoordig in 
enger sin, maar teenoor die Hoogduitse groep het hulle 
in 'n wyer sin 'n betreklike eenheid gevorm. Die volgende 
sentra het die grootste kontingente koloniste gelewer: 
Bremen, Hamburg, Lubeck, Hlldeshei"m-omgewing, Maagde
burg, Berlyn en Konigsberg·. 

Die Platduitse groep was numeriek, sowel as in ander 
opsigte. belangriker as die Hoogduitse groep. Hieroor 
later. Ek noem hier enige Afrikaanse famieliename, waar
van die stamvaders oorspronkelik uit Noord-Duitsland 
gestam het: BuiTENDAG, KRUGER, NAUDE (Berlyn) KuuN 
(Maagdeburg), NIEMAND (Altona), MeRKEL, WATERMEIJER, 
VAN WIELLIGH (Hamburg), MuNNIK (Hildesheim), STANDER 
(Bremen), KRIEK (Oldenburg), DIJKMAN, FRONEMAN(Hanover) 
en DuvENAGE (Stettin). l) 

(2) Die Hoogduitse groep. 
Dieselfde opmerking, wat ik hierbo oor die taal van die 

Platduitse groep gemaak het, geld ,mutatis mutandis" ook 
vir die Hoogduitse taalgroep. Die Hoogduitssprekende 
stamouers was afkomstig uit die hele Hoogduitse dialek
gebied ten suide van die lyn Do.sseldorf-Kassel-Dessau, van 
die Franse en Switserse grense af tot aan die Russiese toe. 

Nie aileen was die totale aantal stamouers uit die 
Hoogduitse spraakgebied geringer as uit die Platduitse 
nie, maar dit is opvallend, dat daar nie sulke belangrike 
sentra van herkoms was nie. Die belangrikste Hoogduitse 
sentra was Mannheim, Frankfort (a. d. Ryn), Hanau, K culen, 
Kassel- en Ez"s!eben-omgewz"ng en Dresden; maar hulle staan 
in getalle ver agter by Hamburg, Be1·lyn en Maagdeburg· 
ten noorde van die Iyn. Die belangrikste Hoogduitse 
sentrum was Keulen. Hoe moeilik dit is om oor die 
taal van Keulenaars uit daardie tyd te oordeel, blyk reeds 
uit die eerste bladsy van stamvaders en stammoeders van 
Kaapse geslagte by CoLENBRANDER. 2) Laasgenoemde vermeld 
daar GERRIT en CoENRAAD CLOETE as Keulenaars , volgens 

1) Moontlik was verskillende van die stamouers uit daardie streke her-
komstig van huis uit Nederlands sprekend (vgl. J. W. MULLER 
in N. T. XV). 

2) CoLENBRANDER - "A. d. B." bids. 20. 
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het vrijboek." Maar volgens DE VILLIERS 1) - soos COLEN
BRANDER self opmerk met die vraag ,n _, · amilie-aan
teekeningen ?'' - stam hulle vader , van de Kempen". 
CoLENBRANDER konkludeer dus: , vermoedelijk een van de 
vele Vlaamsche geslachten in Keulen". 2) Ons kan die 
Keulenaars dus nie sonder meer bewyse as Hoogduits
sprekende stamouers beskou nie. Dan is die belangrikste 
sentra die omgewing van Frankfort en Hanau, en die 
buurt van Eisleben en Kassel, en dit is wel opvallend, dat 
laasgenoemde streek aan die Platduitse grenslyn 1~. 

Ek kan hier enige Duitse name noem, waarvan die naam
draers naar Suid-Afrika gekom het uit die Hoogduitse taal
gebied: 0DENDAAL (Keulen), CoNRADIE, DoRMEHL (Marburg), 
STRAUSS (Straatsburg), RAUTENBACH (Dillingen), KRIEL, 
WEEBER (Hanau), KEET (Bingen), BouwER, PEPLER, MoMBERG 
(Hessen-Kassel), Roos, RABIE, ZoNDAG (Leipzig), SMAL 
(Halle), STIGLING (Erfurt), KoLBE (Dessau), HAMMAN, CARINUS 
(Dresden) en HAUPTFLEISCH (Breslau). 

Ek het my by altwee die groepe beperk tot enkele wel
bekende Afrikaanse famieliename, waarvan die oorspron
kelike stamvaders uit een van die twee taalgroepe afkomstig 
was. Van verskillende Duitse stamouers word die plek van 
herkoms net aangedui met ,Duitsland" sander 'n nader 
bepaling, terwyl verskillende Duitse famielies betrekkelik 
laat eers in Suid-Afrika gekom het, en wei na I8o6, die 
jaartal van ons uitgangspunt. Onder laasgenoemde klas kan 
ek hier opnoem: ARNDT, EISELEN, GERDENER, GRossKOPF, 
LANGENEGGER, LEIPOLDT, LucKHOFF en WEICH. Die naam 
LUCKHOFF kom al in I 7 54 in Suid-Afrika voor as die naam 
van 'n dienaar van die N. 0. I. K., maar dit skyn, dat ge
noemde persoon g'n gesin in Suid-Afrika nagelaat het nie, 
en dat die teenswoordige famielienaam stam van PAUL 
DANIEL LUCKHOFF wat in 1830 eers as sendeling naar Suid
Afrika gekom het. 3) So is ook verskille~de van die hierbo 
genoemde Duitse name, soos ARNDT, EISELEN en GROSSKOPF, 
afkomstig van Duitse sendelinge, wat eers in die neen
tiende eeu in Suid-Afrika gekom het, maar waarvan die 
geslagte al heeltemal ingeburger en verafrikaans is. 

1) DE VILLIERS - "Gesl. Reg. d. o. K. F." A-J. bids. 152. 
2) Ons hoef siegs te herinner aan VoNDEL se ouers, wat via Keuien 

naar Holland gekom het. 
3) Vgl. DE VIT.LIERS - "Gesl. Reg. d. o. K. F." dl. A-0. bids. 280. 



20 

(3) Dle l"'ranse Element. 

Die F ranse H ugenote het r 7 persent tot die Afrikaanse 
bloedmenging bygedra. 

Ook omtrent hulle word dikwels, nes ten opsigte van 
die Duitsers, eenvoudig net meegedeel dat bulle uit 
"Frankryk" stam sonder 'n nader aanduiding van die plek 
van hulle herkoms. Maar van 'n groot aantal is die 
provinsie, en soms ook die sentrum, van afkoms bekend, 
en daaronder kan ek noem (met 'n asterisk by die name 
van belangrike sentra): Clermont, Amiens, Calais, Cabrieres, 
Plessis, Poitiers, Thierry, *Lille (Ryssel), *la Rochelle, 
Rouan, Dieppe, Toulon, Orleans, Nantes, Versailles, Parys, 
Reims, Bordeaux ..... Hoewel DEHERAIN met die opmerking 
sluit: "nos anciennes provinces furent representees avec toute 
leur variete dans le sud de l'Afnque," 1) moet tog opge
merk word, dat die verskillende provinsies nie 'n ewe
redige kontingent H ugenote gel ewer het nie, maar dat die 
grootste getalle afkomstig was uit Artois, Picardte en 
Champagne in die noorde, uit Languedoc, Dauphine en 
Provmce in die suide, en nit die H ugenootstreek om la Rochelle. 

Dit is van belang om hier daaraan te herinner, dat 
verskillende van die Franse Hugenote eers na 'n verblyf 
van jare in die Nederlande naar Suid-Afrika verhuis bet. 
Prof. SMITH bet reeds die aandag op bierdie feit gevestig. 
''So lees ons", s~ by, "van du Toits in Leiden sedert r6os 
van MALHERBE's in Dordrecbt sedert r6r8, van MALANS 
in Lei den sedert 162 5 ens." 2). Die meeste van bulle bet 
in Noord- en Suid-Holland en in Zeeland gewoon, en van 
Amsterdam, Rotterdam, Delft en Middelburg uit die reis 
naar die nuwe vaderland onderneem. 1) Van die sewe 
skepe, waarmee die gros van bulle die oortog g-emaak 
bet, is aileen die bawens van vertrek van twee onbekend, 
maar daar is nie aanleiding om te glo, ,dat bulle nie ook 
van een van die bogenoemde hawens uitg-eseil bet nie. 

Baie Frans'e famieliename lewe nog in Suid-Afrika. Oor 
die Afrikaanse uitspraak en skryfwyse daarvan, sowel as 
van die Dnitse en ander vreemde name, sal ek later enkele 
opmerkinge maak. 

1) DEHERAIN - "Le Cap de Bonne-Esperance", bldss. II2 en 121-122. 
2) J. J. SMITH -"Die Herkoms van die Afrikaanse Volk" (P. W. L. I. 

blds. 13 7 .) 
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Van die Franse famieliename, van die Hugenote her
komstig, kan ek hier opnoem: Vn.JOEN, FoucHE, LA GRANGE, 
j oRDAAN, JouBERT, MALHERBE, MARAIS, MINNAAR, NoRTJE, 
PIENAAR, DU PLESSIS, Roux, LE Roux, DU ToiT, DE VILLIERs, 
FouRIE, Gous, HuGo, LoMBAARD, MALAN, NEL, DU PRE, 
RETIEF, Rossouw, SENEKAL, THERON, CELLIERS e. a. 

( 4) Ander Elemente. 

Die Afrikaanse volk is dus hoofsakelik samegestel uit 
Nederlandse, Duitse en Franse elemente. Daar bly egter 
'n res oor van omtrent si/2 persent samegestel uit gemengde 
bestanddele n. 1. uit Switsers, Dene, Swede, Beig e, Nore, 
Russe, Engelse, Portugese en Oostenrykers. Onder die 
Afrikaanse stamvaders was I Pool, I Hongaar en I Italiaan 
met name PISANI, 'n famielienaam wat nog in Suid-Afrika . 
bekend is . . Die laaste drie nasionaliteite is dus van geen 
belang nie, wat ook geld van die Oostenrykers en die 
Portugese. Van laasgenoemde nasionaliteit stam net die 
bekende famielienaam FERREIRA. Russiese · name soos 
SwELLENGREBEL (van Moskou) en HAUMAN (var;1 Riga) wys 
daarop, dat ons waarskynlik in sulke gevalle met oor
spronkelike Duitsers te doen het. HAUMAN word dan ook 
deur CoLENBRANDER ten opsigte van sy nasionaliteit met 
'n D. (= Duits) aangedui. l). Die Switsers sal hoofsakelik 
tot die Duitse en Franse taalgroepe behoor het. Onder 
die name van Switserse herkoms kan ek hier noem: 
0BERHOLSTER, Gm, SwARTS (Zurich), DE LA HARPE (Rolle), 
W OLHUTER (Basel), Y SSEL ( uit Bern) en LouBsER. Die 
Beige, dit is Wale, sal weer tot die Franse of Vlaamse 
g roepe behoor het. Onder hulle tref ons aan die name: 
TALJAARD (Doornik) en VIsAGIE (Antwerpen). Van die 
genoemde sl/2 persent het die Skandinawiers (Dene, Swede 
en Nore) die meerderheid uitgemaak. Van Skandinawiese 
herkoms is die name: (a) Deens: GRIESEL, ScHOONBEE, WnD 
(Kopenhagen), (b) Sweeds: ToERIEN, BERGH (Gothenburg), 
ERLANK (Upsala), GRIMBEEK (Waasberg), AsPELING, TRIEGARD 
{Uddevalla), GROVE, WIUM (Wiberg), ZEEDERBERG (Stromstad) 
en ZIERVOGEL (Stockholm) en (c) Noors: VoLSCHENK 
(Freclerikshald), ELs (Stendal), KROGH (Bergen), BRAND 
(Christiana) en Orro. 

Die Engelse bloedaandeel aan die Afrikaanse volk v66r 

1) CoLE~BRANDER - "A. d. B." bids. 59· 
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r8o6-7 was nie groter as die Portugese nie. Dit is moeilik 
om, sonder nader gegewens, uit te maak van welke herkoms 
die verskillende DE WIT-famielies is, n.l. van Engelse, 
Amerikaanse, Duitse of Nederlandse afkoms. l) Die stam
vader van die LEWIN-famielie het uit Londen gekom. 2) Van 
Engelse invloed op die Afrikaanse volk en taal deur 
bloedmenging- kan v66r die twede helfte van die 19e eeu 
weinig sprake wees. 3) Tot die genoemde sl/2 persent 
behoor ook nog 'n element slawe- en inboorlingbloed, wat 
volgens die berekening van CoLENBRANDER nog nie eers 
op I persent te staan kom nie. 3) Onder die famieliename 
by die lede waarvan 'n sodanige bloedvermenging voorkom, 
is daar 'n paar, wat in Suid-Afrika nie meer bekend is 
nie. Miskien is dus. selfs die 1 persent nog te hoog bereken. 
CoLENBRANDER het dan volkome gelyk met sy verklaring: 
"De bewering als zouden de Boeren voor een goed deel 
van slavinnen of inlandsche vrouwen afstammen, mag dus 

;. met de meeste beslistheid naar het rijk der fabelen ver-
wezen worden". 3) · 

Die hele sl/2 persent groep kon om die hier genoemde 
redes heel-weinig invloed op die vorming van die Afrikaanse 
volk en die wording van die taal gehad het. Daarvoor 
was die groep te gemengd van herkoms en te klein in 
getal. Ons sal dus aileen rekening te hou h~ met die drie 
hoofbestanddele. 

(b) Van die stamland naar die vaderland. 
Ons moet ons ook 'n voorstelling vorm van die ver

huising van die stamland naar die vaderland, en van die 
betekenis wat dit vir die taal van die Afrikaanse stam
ouers kon gehad het. 

Met hoeveel reg kan hier van 'n stamland gepraat 
word, waar ons met drie stamlande, die N ederlande, Duits
land en Frankryk te doen het? Vat ons die woord siam
land op in die sin van "Urhdmat", dan het ons natuurlik 
met drie te doen. Maar onder stamland wil ek hier verstaan 
h~ die land van laaste, al was dit ook van tydelike, in
woning. Ons het reeds gesien, dat so persent van die 
Afrikaanse stamouers uit die Nederlande gestam het, en 
daarmee is die hoofstamland aangedui. Hoeveel van die 

1) Vgi. DE VILLIERS - "Gesl. Reg_ d. o. K. F." dl. P.-Z. bids. 613 vgg. 
2) As 'n suiwer Afrik. famieiienaam is LEWIN my vandag onbekend. 
8) Vgl. CoLENBRANDER - "A. d. B." bids. 7, uz en 121. 
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stamouers van Franse berkoms bet reeds enige jare lang 
in Nederland gewoon? Dit is bekend genoeg, dat party 
H ugenote reeds v66r die berroeping van die Edik van 
Nantes in I68S naar die Nederlande uitgewyk bet, en ander 
onmiddellik daarna. Eers in I688 sou bulle naar Suid-Afrika 
verbuis. Die vraag vir my is, boeveel van die I 7 persent 
Franse stamouers reeds v66r die vertrek naar die nuwe 
vaderland N ederlands verstaan en gedeeltelik ook reeds 
gepraat bet, al was dit in party gevalle nog maar 'n soort 

1 van Roeterwaals. By gebrek aan gegewens kan ek aileen 
maar 'n gissing waag, en dan meen ek, dat wei seker 'n 

_ / 10 van die 17 persent Franse Hugenote reeds v66r bulle 
vertrek ook 'n vorm van Nederlands gebruik bet, wat 
waarskynlik meer of minder suiwer was naar gelang van 
die duur van bulle tydelike verblyf in Nederland. Ek sal 
later uitvoeriger my redes vir hierdie opvatting uiteenset. 
Sou 'n Fries uit Leeuwarden in daardie tyd die taal van 
'n Oosvlaming uit Gent beter begryp bet as die Neder
lands van 'n Hugenoot, wat enige jare in die Nederlande 
gewoon bet? Ek stel die vraag, nie omdat ek dit kan 
beantwoord nie, want ek kan nie, maar om te wys op 
die probleme, wat die ontstaan van Afrikaans ons hied. 
W at die Duitse stamouers betref, bet ons reeds gesien, 
dat die meerderheid uit die Platduitse taalgebied afkomstig 
was. Minstens 'n I 5 van die 27 persent Duitse stamouers 

/ bet tot die Nederduitse dialekgebied beboor, en dus met 
die Nederlandse stamouers 'n betreklike Dietse taaleenbeid 
gevorm. 1) Soos ek later sal aantoon, was die Duitse stam
ouers, sowel van die Hoog- as van die Platduitse · taal-

-:.> groepe, meesal mansmense, ambtenare, soldate en matrose 
van die N. 0. I. K. Die groot meerderb(;!id van bul]~ ~et 
na jare van diens in die Nederlande en op die skepe van 
die Kompanjie __ eers op hoe leeftyd bulle ontslag uit die 
dlens van die Kompanjie geneem en bulle as koloniste 
·in· ·suid-Afrika gevestig. Daar is dus grond genoeg om 
rue Neaerdu£tse taalgebied in 'n wyer en die Nederla1tde in 
'n enger sin as die stamlaJZd vanuit 'n taaloogpunt van 

\lruim 'n 75 persent van die Afrikaanse stamouers te beskou. 
In die reisjoernale van die tyd heet dit dikwels kortweg 

1) Die noordoostelike provinsies van Nederland bet destyds miskien in 
taalopsigte 'n nouer eenheid met Noordduitsland gevorm as 
met die suidwestelike provinsie's van Nederland (vgl. J. W. 
MuLLER in N. T. XV). 



patria en BERNARDIN DE ST. PIERRE vertel uit die twede 
helfte van die 18e eeu hoe hy op sy vraag aan 'n matroos, 
'n Sweed, hoe lang die reis naar Holland nog sou duur, tot 
antwoord gekry het, dat hulle wei in drie maande tuis 
sou wees. 

Onder die vaderland van die koloniste wil ek dan·verstaan 
ht: die oord van hulle bestemming, die land van hulle toekoms, 
die nuwe vaderland, Suid-Afrika, _al het huiLe nog -~2~ in 

3- die 19e ee.u <:!ik~~ls Negerland as hull.~ yad~r!an<i_beskou. 
Die ·vraag is hier of die motiewe vir en die manier van 

die verhuising 'n invloed op die taalgebruik van die Afrikaanse 
stamouers kon gehad het. Die motiewe vir die verhuising 
sal wei by verskillende indiwidue verskillend gewees het, 

f
. en dit is onmoontlik en onnodig om al die persoonlike 

,.-' beweegredes daartoe te ondersoek. Maar was daar nie 
4,-Y miskien by die verskillende groepe oorwegende dryfvere, 

wat die hele groepe as sulks beinvloed het nie? Ja en nee. 
By die Franse Hugenote b.v. is die motiewe vir die 

verhuising begrypelik. Weens die godsdienstige onluste 
in Frankryk het baie van hulle v66r 1685 al die land 
verlaat, . maar met die herroeping van die Edik van 
Nantes in daardie jaar was die Hugenote in Frank
ryk voor die keuse gestel om die kop te buig en hulle 
oortuiging prys te gee, of hulle geloofsoortuiging in die 
geheim te handhaaf en die gevare daaraanli verbonde 
te trotseer, of hulle vaderland te verlaat. Ons het natuur
lik alleen met die te doen, wat toe, of vroeer al Frank
ryk vaarwel ges€'! en in die Nederlande 'n toevlugs
oord gesoek het. Die Nederlande, waar rus en vrede, 
vryheid, verdienste en voorspoed was, het volgestroom met 

c..~olvlugtelinge, Iandverhuisers, fortuinsoekers en avonturiers 
uit alle oorde. Qk_ vreemde elemente bet hoofsakelik in 

'> Nog£s!~§.~1:HollanCfsaamgestroom~Uie-N.O.f.K. kon Cfi'e
Franse Hugenotegoea~georuil{ as oloniste met 'n prak
tiese kennis van die olyfplanting en die wynbou, en bet 
in die najaar van 1687 'n aanbod aan die Franse vlug
telinge gemaak om naar die Kaap te verhuis. 'n Aantal 
Hugenote bet die aanbod van die N.O.I.K. aangeneem 
in die hoop om in die nuwe vaderland onder die suider
kruis nie aileen dieselfde geloofsvry heid as in die N ederlande 
te geniet nie, maar ook om 'n goeie stoffelike bestaan te 
kan maak. Het hulle miskien ook die hoop gehad om in 
Suid-Afrika as 'n Franse volkseenheid te bly voortbestaan? 
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Weens hulle later poginge om in die nuwe vaderland 
hulle taal te bly handhaaf, is ek geneig om dit aan te 
neem. As land- en lot-, geloofs- en taalgenote, wat min of 
meer gelyktydig verhuis het, moes bulle die eenheidsband 
veel sterker as party ander groepe gevoel bet, al het sommige 
van h tdle naas Frans oo k al 'n aang eleercle N ederlands gepraat. 

Was daar dergelike motiewe vir verhuising by die 
Duitse stamouers? Nes die godsdienstige onluste in Frank
ryk, het die politieke woelinge in die Duitse Ryk ge
durende die Dertigjarige Oorlog en die daarop gevolgde 
verbrokkeling van die Ryk tot 'n aantal min of meer 
magtelose miniatuurstaatjies, miskien moeilike lev..-ens
kondiesies vir menigeen in die lewe geroep, en by baie 
die Ius opgewek om in die voorspoedige N ederlande of 
elders fortuin te soek. Baie gewese soldate uit aile dele 
van Duitsland, en matrose, veral uit Bremen, Altona en 
Hamburg, het diens geneem by die N.O.I.K., soos blyk 
uit die land- en seemonsterrolle van die Kompanjie, en 
as soldaat of matroos uitgevaar. Net so min as die Franse 
H ugenote het hulle waarskynlik aan 'n terugkeer tot die 
vaderland gedink. Dit was met die meerderheid wei ,ubi 
bene, ibi patria". Nederland en die kolonies van die N O.I.K. 
was die geadopteerde patr£a in 'n ruim sin. Sodra bulle 
beter stoffelike vooruitsigte gesien het of die swerwerslewe 
moeg was, het baie van hulle ontslag uit Kompanjiesdiens 
geneem en hulle as vryburgers in Suid-Afrika gevestig. 
Die eenheidsband van geloofsbelydenis, taaleenheid en 

-~ bestemmingsdoel was by hnlle waarskynlik swakker as by 
die ander groepe, temeer daar hulle in verskillende periodes 
hulle as koloniste gaan vestig en met vroue van Neder
landse en Franse afkoms gaan trou het. 

Dit is moeiliker om die motiewe vir die verhuising van 
die Nederlandse element te begryp. In Nederland het hulle 
dit oor die algemeen goed gehad, en by die meeste was 
dit daar destyds net om te doen "om metterhaest de sacken 
vol te rapen", soos jAN VAN RIEBEEK, die stigter van Hollands 
Suid-Afrika, dit op 28 April 1655 self in 'n missiewe aan 
HERE SEWENTIEN uitgedruk het. 1) Het die mooi beloftes 
van die N.O.I.K., en die hoop om in die geleentheid gestel 
te word "om metterhaest de sacken vol te rapen" miskien 
die deurslag gegee? Dit was juis nie die welvarendstes 

l) Vgl. Dr. E. C. GooEE MoLSBERGEN - "J. v. R." bids. 109. 
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in Nederland nie, wat destyds as koloniste .naar Suid-Afrika 
verhuis het, en in die eerste jare het die Kompanjie moeite 
gehad om geskikte koloniste van Nederlandse afkoms te 
kry. Miskien het die I 7e eeuse dadedrang ook 'n rol 
gespeel, die begeerte om die seegat uit te vaar en iets 
van die w~reld te sien. Die Nederlanders was toe nog 
nie so huisvas as in later tyd nie. l) En wie weet welke 
rol die blote nuusgierigheid gespeel het, die nuusgierigheid 
omtrent nuwe lande en volke, voorspoed en . berge van 
geluk, opgewek deur teruggekeerde seelui, sowel as deur 
reisjoernale en die daaruit geabstraheerde vergulde volks
boekies? Gee dit ons miskien ook 'n verklaring waarom 
die meeste kolon£ste juis uit Hollatzd en Z eeland gestam 
het, die provinsies vanwaar die meeste seelul en matrose 
afkomstig was, en waar die aktiwiteit van die N.O.I.K. 
gekonsentreer was? W aarskynlik. 

So het dan die Afrikaanse stamouers deur verskillende 
omstandighede in die Nederlande saamgestroom, en veral 
in die provinsies Holland en Zeeland, en van die Hol
landse en Zeeuse seehawens af het die gros van hulle 
naar die vader land vertrek - "met hoop van goede hope." 
W elk~ lewenskondiesies het op die reis van die stamland 
naar die vaderlancl geheers? Uit die skeepsjoernale en 
logboeke, sowel as uit die offisiele stukke van die Kom
panjie, kan die duur van die seereise nagegaan word. Vir 
die tyd van VAN RIEBEEK se bestuur aan die Kaap kan 
dit vir verskillende skepe maklik gedoen word met behulp 
van die gegewens deur Dr. E. C. Gon:EE MoLSBERGEN 
versamel. 2) So het die drie skepe de Salamander, de Vogel 
Phoenix en de Coningh Davz'd saam op ro April 1653 uit 
Texel vertrek en respektiewelik op 5, 16 en 29 Augustus 
aan die Kaap aangekom, die eerste dus na iets minder 
as 4 en die ander twee na 4 maande. Party skepe word 
deur ongunstige wind, siekte van die bemanning of ander 
oorsake van nood Ianger opgehou. So vertrek de Walvis 
op 30 Mei 1654 uit patr£a en arriveer na byna 5 maande 
op 29 Oktober in Tafelbaai. Ander weer moes soms uit 
nood Suid-Amerika aandoen en dan die reis voortset Kaap 
toe. So het de Swarte Vos op 4 September, 1652, uit Texel 
uitgeseil en langs Brasilie om na byna 4lj2 maande op 

1) Vgl. COLENBRANDER - "A. d. B." bids. 124. 
2) Vgl. Dr. E. C. GODEE MoLSBERGEN - "J. v. R", Bijiage, XXII 

bids. 2 54 vgg. 
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18 Januarie 1653, die anker in Tafelbaai uitgegooi, en 
tog die reis nog gouer afgel~ as de Haas, wat op 28 
September, 1652, uit Texel vertrek en eers na omtrent 
6 maande op 26 Maart, 1653, voor Tafelberg verskyn het. 
Dit kon selfs nog langer duur, soos met de Oliphant, wat 
-op 6 Augustus, 1654, uit patria vertrek, Brittannie en 
Serra Leoa aandoen, en na 61/2 maande eindelik op 21 
Februarie 1655 in Tafelbaai verskyn. Vier maande was 
dus destyds 'n gelukkige duur vir 'n reis, wat nou binne 
drie weke afgel~ word. Die gros van die H ugenote bet 
b.v. in de loop van die jaar 1688 in die skepe Voorschoten, 
Borsse1zburg, Oosterland, China, Zuid Beveland, Wapen van 
Alkmaar en Zz'on na gemiddeld 4 maande die reis afgel~.l) 
En hulle was waarskynlik nog onder die gelukkigstes, 
want hulle het daarheen gegaan met die bewuste bedoeling 
om hulle daar as koloniste te vestig. Maar onder die 
koloniste van Nederlandse en Duitse oorsprong was daar 
baie, wat as Kompanjiedienaars meermale die reis heen 
en weer afgel~ het, voordat hulle ontslag geneem en hulle 
in die land gevestig het. 

Uit dieselfde bronne kan ons ons ook enigsins 'n voor
stelling vorm van die ellendige toestande en vernielende 
siektes aan board van die skepe op die lang seereise. Weens 
die bedompige losies, en die tropiese hitte in die tropiese 
seestreke, deur die gebrek aan groente en goeie drinkwater, 
die gebruik van slegte soutvleis, en deur ander dergelike 
onhigieniese kondiesies het beide die bemanning van die 
skepe en die landverhuisers op 'n skrikwekkende manier 
die slagoffer.s geword van koors, skeurbuik, berrieberrie 
en ander sulke siekteverskynsels. Uit die genoemde ge
gewens van Dr. E. C. GoDEE MoLSBERGEN wil ek net die 
volgende voorbeelde van die gevolge van sulke ver
woestende siektes gee. So het de Walvis 'en de Ol£phant 
saam 130 man op die reis verloor in 1652, en so het de 
Henri'ette Louyse, de Swarte Bulen de Walvis tussen die 
end van Augustus en die end van Oktober, 1654, aangekom 
met oor die honderd siekes elk. De Gecroonde Leeuw het 
in 1655 nie minder as so man op die reis naar die Kaap 
verloor nie, en met oor die honderd siekes aangekom, en 
de Maerseveen is in November, 166o, uit Texel vertrek 
met 348 koppe, waarvan slegs 265 die Kaap bereik het. 

1) DEHERAIN - "Le Cap de Bonne-Esperance," bids. 122. 



Hoe was die bemanning van die skepe saamgestel? Op 
grond van die Kompanjie se generale see- en landmonster
rolle, waarvan die vroegste van I69I af dateer, gee 
CoLENBRANDER 1) ons die volgende syfers: uit die I I ,333 
Kompanjiedienaars van die landmonsterrol van I69I was 
'n klein 8o persent Nederlanders. Nou moet erken word, 
dat ons hier te doen het met 'n landmonsterrol, wat waar
skynlik in hoofsaak die name bevat het van soldate en 
ander Kompanjiedienaars, en nie van seelui en matrose 
nie. Maar daar bestaan, vir sover ek weet, g'n enkele 
rede om te vermoed, dat 'n seemonsterrol uit die
selfde tyd 'n aanmerkelik verskillende persentasie Neder
landers sou vertoon het nie. Hoe was die verhouding 
voor I 691 ? en daarna? Daarop antwoord CoLENBRANDER 
(t. a. p.): "Van v66r 1691 zijn er geen generale, maar 
een groot aantal partieele monsterrollen bewaard: van 
ettelijke schepen, van ettelijke garnizoenen en expeditien. 
Het verhoudingsgetal der vreemdelingen neemt af, hoe 
verder men teruggaat. De vestiging van onze Indische 
heerschappij is ons eigen werk geweest: de helpers van 
CoEN en VAN DIEMEN waren voor negen tienden Neder
landers". Maar in die I 8 e eeu word die verhouding 
anders. Dan neem die persentasie Nederlanders af, terwyl 
die persentasie Duitsers styg. Mct ar tot "in de zeemonster
rollen zelfs van het einde der 18de eeuw houden echter 
de N ederlanders nog wei de helft." Ek laat die Kaapse 
monst~rrolle hier buiten die kwessie. Die persentasie Neder
landers onder die bemanning van die skepe was dus tot 
aan die end van die I 8e eeu minstens net so groot as 
die Nederlandse element by die Afrikaanse bloedmenging, 
en vroeer nog baie groter .. Die volgende syfers gee dan 
vir die eerste honderd en vyftig jaar van die bestaan van 
die Nederlandse neersetting in Suid-Afrika die persentasie 
van die Nederlandse element onder die seelui van die 
N. 0. I. K. oorsigtelik aan: I652: 90; I691: 8o; en 
I795: so. Uit die skeepsjoernale maak ek op, dat die 
persentasie Hollanders en Zeeue onder die seelui nie 
belangrik van die Hollandse en Zeeuse element onder die 
koloniste kon verskil het nie. 

Ek laat intussen die kwessie in die midde, wat die taal 
van die se~lui van die N. 0. I. K. in daa:rdie tyd was, om 

1) Vgl. COLENBRANDER - "A. d. B." blds. IZ4. 
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net terloops daarop te wys, dat die reis lang genoeg geduur 
het en die reiskondiesies van 'n aard was om soldate, 
matrose en landverhuisers, gedurende die reis in noue 
aanrak:ing met mekaar te bring. Van 'n eenheidstaal onder 
so'n gemengde menseversameling op die skepe kan g'n 
sprake wees nie, maar 'n wedersydse uitruiling van woorde 

..;...> en uitdrukkinge kan met veiligheid gepostuleer word. En 
daarmee begin reeds 'n ,Ausgleich" in die taalgebruik, 
veral in die woordeskat van heterogene volkselemente, 
wat v66r die verhuising in verskillende lokale en sosiale 
groepe verdeel was. 

So sien ons die Afrikaanse stamouers in die vaderland 
aankom - ,met hoop van goede hope". Wat dit vir die 
toekoms van Suid-Afrika nog sou beteken, is in 1890 deur 
J. C. SMUTS goed gesien en ges~ in die woorde: "De Hol
landers zeilden de Kaap der Stormen om naar de verre 
eilanden der zee, en vonden wat zij zochten - rijkdom. 
Zij deden later de Kaap aan en zouden vinden, wat zij 
nooit gezocht hadden - de vereeuwiging van hun bloed 
en geslacht. Diep ligt het fundament, door de Hollanders 
aan de Kaap gelegd, waarop het groote rijk van 't Zuiden 
zich nog zal verheffen" l ). Sou die generaal J. C. SMUTS 
van vandag besig wees om die ideaal van ,het groote rijk 
van 't Zuiden" te help verwesenlik ?. 

(c) In die vaderland. 
Welke lewenskondiesies kon die proses en rigting van 

~ie taalontwikkeling by 'n sodanig saamgestelde volks
gemeenskap in die vaderland beYnvloed en bepaal? Op 
hierdie vraag gee 'n oorsig van die ontwikkelingsgang van 
die nuwe volkseenheid die beste antwoord. Uit die ver- · 

r skillende elemente afkomstig uit die stamland is daar 
' namelik op die bodem van die vaderland 'n splinternuwe 

~7 volkseenheid ontstaan tussen 1652 en 1806. 
Tot 1652 het die skepe van die N. 0. I. K. soms in die 

baaie van Suid-Afrika die ankers uitgegooi om aan land 
vars water te haal of slagvee van die inboorlinge te ruil, 
of het die bemanning van gestrande skepe, soos die skip
breukelinge van die Haarlem in 1647, 'n tyd lang op ander 
skepe langs die kus gewag. In 1652 het jAN VAN RrEBEEK 
in Tafelbaai aangekom met opdrag van Here Sewentien 
1) Ek haal aan uit Dr. G. BESSELAA.R : "Zuid-Afrika in de Letterkunde," 

bids. 237. 
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om -.aan die voet van Tafelberg 'n verversingsoord vir die 
Kompanjieskepe te stig. Tot 1657 was "Cabo de Bona 
Esperan<;a'' aileen' n verversingstasie vir die bandelsvloot van 
die N.O.l.K., maar van 1657 af bet dit met die permanente 
vestiging op die bodem van die eerste "vryburgers'' 'n 
Nederlandse Kolonie geword teen wil en dank. l) In die jaar 
1657 moet ons dan die beginjaar van die wordingsgeskiedenis. 
van die nuwe volk op die nuwe bodem sien. In 1807, 
met die twede inbesitneming van die Kaap deur Engeland, 
was die beslissencle periode van die wordingsg-eskiedenis. 
afgeloop. In navolging van CoLENBRANDER 2) kan ons bierdie 
periocle van 'n 150 jaar in vyf tydvakke van 'n 30 jaar 
elk verdeel, en die indeling gee ons 'n oorsig van die 
bistoriese wording van die Afrikaanse volkseenbeicl op 
die bodem van die Afrikaanse vaderland. Ons kry clan 
die volgende tydvakke: 

(1) 1657-1687. In bierdie beginperiode bestaan die volk 
uit 'n byna suiwer Nederlandse stam met onbetekenende 
byelemente. 

(2) 1687-1717. In bierclie periode word op die Neder
landse · stam 'n sterk Franse loot ingeent, maar die 
voeding deur N ederlandse bloed, tengevolge van 
immigrasie en andersins, bly nog oorwegend. 

(3) 1717-1747. Die Franse immigrasie het feitelik opge
bou, maar van nou af word die Duitse bymenging in 
getalsterkte byna gelyk aan die Nederlandse voort
setting . 

(4) 1747-1777. Die Duitse immigrasie word aanmerkelik 
sterker as die Nederlandse. 

(5) 1777 -1~07. Die Duitse immigrasie is nog sterker as 
die Nederlandse, maar die meerderheid is noueliks 
merkbaar. 

Hierclie feite sou egter 'n eensyclige voorstelling van die 
werklikbeid gee, tensy sowel as met die absolute bevol
kingsgetalle ook rekening gebou word met huweliks
moontlikhede en die vrugbaarheid van die verskillende 
bevolkingselemente. Die Duitsers bet b. v. by die bloed
menging wei 'n 27 persent van die bevolking vertcenwoor
dig, maar in vrugbaarbeid bet bulle by die Franse en selfs 
by die · Nederlanders ver tekort geskiet. Reeds THEAL, 

1) Vgl. Dr. E. C. GoDEE MoLSBERGEN - "]. v. R." Hoofst. II, 
2) Vgl. CoLENBRANDER - "A. d. B." bids. I8-Ig. 
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en daarna CoLENBRANDER, het daarop gewys, dat die 
Duitsers_vir'n grpot gedeelte ouds()ldate en gewese dienaa_rs 
van die N. 0. I. K. was. Met 'n aantal Indiese diensjare 
agter die rug het ·hulle op min of meer gevorderde leef
tyd eers hulle ontslag geneem en deel van die vaste 
Kaapse bevolking geword 1). Hulle gesinne kon dus nie 
te groot word nie. Hoewel CoLENBRANDER aangetoon het, 1) 

dat daar meer Duitse vrouens was as THEAL opgee, was 
die kanse vir die Duitsers om met vrouens van hulle 
eie land en volk te trou maar gering - 'n syfer wat 
heeltemal buiten beskouing kan gelaat word. Die aantal 
Duitse stammoeders is dus met die Nederlandse nie te 
vergelyk nie. Duitse gesinne met Duitse sedes, gebruike 
en taal het dus byna nie voorgekom nie. Die moeders was 
van huis uit Nederlandssprekend, en die vaders het na 'n 

' aantal diensjare by die N.O.I.K. vermoedelik in die meeste 
/1 gevalle met 'n vorm van Nederlands vertroud gewees. 
- Sal die huistaal van die meerderheid, en bygevolg die 

taal van die kinders en aangroeiende geslagte, dan iets 
anders as 'n Nederlandse taalvorm gewees het? Dit is, 
"ceteris paribus," nie waarskynlik nie. Onder die stamouers 
van Duitse oorsprong het die Platduitssprekende gedeelte, 
wat bot!nop in die meerderheid was, reeds 'n nouer taal
verwantskap met die Nederlandse meerderheid gehad. 

Ten slotte moet nog daarop gewys word dat die Duitse 
immigrasie, soos hierbo aangetoon is, op 'n groot skaal 
eers vanaf die I ge eeu dagteken, en eers in die twede 
helfte van die I ge eeu sterker as die N ederlandse word, 
en toe was die ontwikkeling van die nuwe volk in 
rigting en potensies seker al in hoofsaak bepaal. Die 
Afrikaanse volk was toe al uitgespreid oor 'n betrekkelik 
groot oppervlakte van die vaderland, en die indiwiduele 
lede het toe ver uitmekaar in betreklike isolement gewoon. 
Tereg konkludeer CoLENBRANDER m. i. dan ook: "Deze (n.l. 
die Duitse immigrasie) verschijnt als een aanvankelijk 
onaanzienlijk, later zeer aanzienlijk, aanhangsel der 
Nederlandsche, maar immer als aanhangsel." 2) Die Duitse 
element moes in die Nederlandse opgaan en wegsmelt. 

-') 
Ook die later byrkomstig__e· Duitse element uit die neen
tiende eeu, toer5Uitsesendelinge- met-nulle gesinne naar 

1) Vgl. CoLENBRANDER - "A. d. B." bldss. 115, n8. 
2) Vgl. Id. bids. 122. 



Suid-Afrika verhuis het, sou groteliks onder die Afrikaanse 
bevolking geabsorbeer word. Die spore, wat die Afrikaanse 
stamouers van Duitse herkoms op die Afrikaanse woon.:le
skat nagelaat het, sal ek in 'n ander hoofstuk pro beer opsoek. 

r • Met 'n aan vankelik laer persentasie as die Duitsers ) -;:;'-J 
.~ het die Franse waarskynlik tog 'n groter invloed op die 
(l Afrikaanse volkswording as die Duitsers gehad. Die oorsake 

r"" daarvan is ook in die werk van CoLENBRANDER te vind. Die 
Franse het vir 'n groot deel op jeugdiger leeftyd as die 
Duitsers naar Suid-Afrika gekom en hulle het met hulle 
vrouens en gesinne oorgekom. Daar was dus 'n Franse 
huislike lewe met Franse sedes en omgangstaal. 

Die Franse Hugenote was baie vrugbaarder 1) as die 
Duitsers en selfs as die N ederlanders, en na laasgenoemde 
groep was hulle die eerste immigrante in Suid-Afrika. 
H ulle kon nog 'n beslissende invloed h~ op die ontwikkelings
rigting en karaktereienskappe van die nuwe volk. Boendien 
was hulle afkomstig uit 'n land met 'n destyds relatief hoog
staande kultuur, en waarskynlik het die klimaat, bodems
gesteldheid en bedryf van die nuwe vaderland hulle ten 
beste gekom - wat reeds deur THEAL opgemerk is. Die 
Hugenote uit Suid-Frankryk, en wel uit Languedoc, 
Dauphine en Provence, moes hulle b. v. baie maklik by 
die Suid-Afrikaanse klimaat kon aangepas en die wynbou
bedryf voortgeset het. Ek kan my dan ook volkome verenig 
met die konklusie van CoLENBRANDER: "In moreel opzicht 
heeft clunkt mij het geringere procent Fransche afkomst 
meer of minstens evenveel uitwerking gehad als het 
grootere Duitsche. Dit ligt hieraan dat de Hugenoten 
immigratie, nog bijna aan de wieg der Kaapse geschiedenis, 
een scherp begrensd en van het N ederlandsche onderscheiden 
beschavingsferment beteekent". l) 

Is die opvatting, popul~r en wetenskappelik, ten opsigte 
van die relatiewe belangrikheid van die Duitsers en die 
Franse vir die volksvorming oor die algemeen juis, dan 
word die belangrikheid van die Franse teenoor die 
Nederlandse element gewoonlik oorskat. Die gods
dienssin, die hoflikheid en die gasvryheid van die 
Afrikaanse volk word maar al te dikwels uitsluitend aan 
die H ugenote toegeskrywe. Vir sy g.odsdienssin het die 
Afrikaner seker wel net soveel aan sy Dietse as aan 

1) Vgl. CoLENBR .... NDER - "A. d. B." bldss. 109 en 122. 
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sy Romaanse voorouers te danke, en die Afrikaanse 
hoflikheid en gasvryheid sal wei net soseer die uitwerking 
wees van algemene lands- en lewenskondiesies, soos die 
gebruikmaking in vroeer tyd van slawediens, en in later 
tyd van inboorlingbediendes, die groot afstande van die 
land, die dunheid . van die bevolking en die gevol
gelike gebrek aan geselligheidsgeleenthede e. d. as van 
oorgeerfde volkskarakter. 

Aan die ander kant moet hier gekonstateer word, dat die 
Hugenote, behalwe deur die bande van godsdiens en be
skawing, d~~1r !mlle getalle en vrugbaarheid, d~ur die tydperk 
van hulle immigrasie en· hulle aanpassingsges'kil{fheid aan 
die bodem en bedryf, boenop in 'n besonder gunstige posiesie 
verkeer het teenoor die Duitsers en selfs teenoor die Dietse 
ei-emente-aeur Clie-6esondere7>ffi5t~indigheg~_iii:iiuiLe]q_kale 
groepemig .-·- r envyr die-ander ~ oevolkingselemente in 'n 
bon e mengeling deurmekaar gewoon het, was dit met die 
H ugenote baie minder die geval, en kon hulle 'n betreklike 
eenheid in die nuwe samelewing vorm. Hulle het hulle 
volgens plaselike reeling hoofsakelik neergeset te Fransch
hoek, Paarl, Drakenstein en Wamakersvlei, 'n aaneengeslote 
gebied. Met 'n eie Franse huislike en maatskappelike 
lewe, en met 'n eie. Franse kerk en skool, kon die Huge
note hulself as 'n aparte volkseenheid Ianger en makliker 
handhaaf as die Duitsers. Maar baie van hulle het naas 
Frans waarskynlyk ook 'n aangeleerde Nederlands geken, 
en hulle het, behalwe op die reis, ook in die vaderland 
miskien net so dikwels geleentheid gekry om die taalvorm 
as hulle moedertaal te gebruik. En hulle getalle was te 
gering - slegs 17 persent van die koloniste, en sowat 
I 2lj2 persent van die blanke bevolking, wanneer die Kom
panjiedienaars meegereken word. DEHERAIN vestig die 
a andag op 'n belangrike feit, wat deur die meeste skrywers 
oor die kwessie nie naar waarde geskat is nie. Hy s€:: 
"Quand on parcourt les listes des passagers du Voorschoten, 
de I' Oosterland, et du China publiees par M. MAc CALL 
THEAL, on est frappe de la proportion considerable des 
jeunes gens et des enfants: I8 sur 22 a bord du Voorschoten, 
IO sur 24 a bord de I' Oosterland, I7 sur 22 a bord du 
Chlna . Cette emigration fut partiellement une 
emigration de jeunesse franc;aise" .l). 

1) DEH!.tRA IN - "Le Cap de Bonne-Esperance", bids. 123. 
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Hoeveel van die jongmense en kinders was miskien al 
-;7> in die Nederlande gebore? en watter persentasie onder 

hulle kon ook Nederlands praat? Dit is 'n algemeen waar
genome en 'n psigologies heeltemal verklaarbare verskynsel, 
dat kinders, wat in 'n vreemde land gebore word of opgroei, 
veel gouer, makliker en beter die vreemde taal beheers 
as hulle ouers. Was Frankryk die land van hulle ouers 
se herkoms, dan was Nederland ongetwyfeld tog die ge
boortegrond van party van hulle, of in 'n sekere sin hulle 
stamland, soos ek dit hierbo genoem het. Dit verklaar 

_ (\ gedeeltelik ook die rede, waarom die Franse nes die 
:; \\ Duitse element tenslotte in die Nederlandse opgegaan en 

.> daarmee versmelt het.l) 
Van 'n taaloogpunt besien lyk die versmelting v an die 

Duitse en Franse clemente met die Nederlandse vir my 'n 
eenvoudiger probleem om te verklaar as die gelykmakings
proses onder die heterogene Nederlandse clemente self. 
Laasgenoemde meerderheidsgroep was die eerste bevol
kingselement op die Afrikaanse bodem, en het van die 
begin tot die end van die beslissende wordingsproses en 

jWOrdingsperiode van die Afrikaanse volk (t657-I8o7) 
I deur natuurlike vermeerdering en immigrasie die absolute 
) hegemonic teenoor die ancler volksbestanddele behou. 
Een van die beslissende faktore was die feit, dat byna al 
die vrouelike immigrante- vir sover hulle nie van Franse 
herkoms was nie- uit Nederland afkomstig was. Die 
absorpsie van die Duitse en Franse clemente deur die 
Nederlandse was dus net 'n kwessie van tyd. 

, Maar hoe moet ons die gelykmakingsproses by Neder-
._1).,14- landers, wat soveel verskillende dialekte gepraat het, ver

\:d' t> klaar? Natuurlik was dit ook 'n kwessie van tyd. Ons 
· .ld moet ons tog enigsins 'n voorstelling van die vermoedelike 
t::: , -~ ontwikkelingsgang van die taalgebruik van die meerder-

~<Xr heidsgroep maak. Niemand sal dit seker betwyfel, dat die 
~.:" resultaat op 'n "Ausgleich" in woordeskat en woordgebruik 

moes neerkom nie. Maar hoe sou die vergelyk bereik 
word? Ek kan aileen 'n paar oorwegings van 'n algemeen 
psigologiese aard aan die hand gee as 'n moontlike ver
klaring van die taalproses. Het die koloniste van Neder
landse herkoms die kans gekry om in Suid-Afrika in groepe 

l) Oor die aanleer van vreemde tale deur kinders vgl. o. a. Dr. D. C. 
HESSELING - "Het Leren van Vreemde Talen" (N. T. XII). 
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by mekaar te gaan woon volgens die lokale en sosiale 
groepe, waarin bulle v66r die verbuising verdeel was, dan 
sou die worclingsproses van Afrikaans baie langsamer 
plaasgevind bet. Dan kan die snelheid, waarmee die proses 
in werklikbeid, in vergelyking met die ontwikkelings
geskiedenis van ander tale, afgeloop was, die bevreemding 
van taalgeleerdes verklaar. Maar in Suid-Afrika bet Neder
landers uit aile geweste naas en deurmekaar gaan -..voon. 

4_ Die lokale gr~nse van vroeer ~ w~gKev_e~g. En die 
/ soslale onderskeidinge? Mense, wat in Nederland verskil

lende bedrywe uitgeoefen, en tot verskillende maatskap
pelike groepe beboor bet, sou in Suid-Afrika boofsakelik 
bulle aandag wy aan landbou of veeteelt, gewoonlik aan 
altwee tegelyk. DEHERAIN praat dan ook van "une colonie 
d'agriculteurs et d'eleveurs de betail" 1). So bet 'n boere
volk tot stand gekom, wat later met reg die volksnaam 
van die Boere sou dra. Hieroor later. By die aanvankelike 
verskille van woordeskat en woordgebruik, maar veral van 

-? uitspraak, by die Afrikaanse stamouers van Nederlandse 
herkoms, moes daar tog van die begin af natuurlik 'n 
groot ooreenstemming, vera! in woordeskat gewees bet. 
Om bierdie kern was 'n gemeenskaplike woordeskat mak
liker te bereik as 'n uniformiteit van uitspraak. Die woorde, 
wat die meerderbeid van die Nederlandse dialekte gemeen
skappelik besit bet, sou, "ceteris paribus", 'n goeie kans 
staan om in Afrikaans bewaar te bly. Dieselfde geld van 

' woorde, wat deur bulle betekenisinboud bulle die beste kon 
) 1 1 aanpas by die nuwe lewenskondiesies. Natuurlik sun dit 
./ ook afbang van die aantal persone, wat bulle gebruik bet, 

en van ander omstandigbede. Die woordeskat van belang
rike en min of meer aaneengeslote kringe en groepe kon 
die bronne word, waaruit die gemeenskaplike woordeskat 
kon aangevul en verryk word. 

Het daar sulke groepe aan die Kaap bestaan? en welke? 
Vir die tyd van die N. 0. I. K. se bewind in Suid-Afrika 

kan ons die blanke bevolking aan die Kaap verdeel in 
drie hoofgroepe: (r) vryburgers, (2) spesiale immigrante 
en (3) Kompan;iedienaars met bulle kinders- :n verdeling 
wat iR gewysigde vorm teruggaan op DnrERAIN. 2) 

1) DEHERAIN - "Le Cap de Bonne-Esperance," bids. ro4, en vgl. 
hoofst. V. 

2) Vgl. Id. hoofst. 2, § 2 bids. rr3 vgg. 
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( 1) Die V ry burgers. 
Ons het hierbo reeds gesien, dat die wordingsgeskiedenis 

van die Afrikaanse volk op vaderlandse bodem van die 
jaar 1657 af dateer. Op inisiatief van jAN VAN RIEBEEK, 
wat die saak in 'n missiewe aan HERE SEWENTIEN bepleit 
het, sou een van die eerste N ederlandse kolonisasies in 
die moderne sin onder die N. 0. I. K . aan die Kaap 
beproef word. 1) jAN PIETERSZOON CoEN het reeds die 
belangrikheid van kolonisasie ingesien, maar die kwessie 
was om koloniste te kry! , Uitzending van fatsoenlike 
burgers en jongedochters was nodig; met het schuim der 
natien, vrijgelaten soldaten en matrozen was geen kolonie 
te stichten." 1) Bewys van goeie sedelike gedrag was een 
van die hoofvereistes om as 'n kolonis toegelaat te word. 
Armoede was g'n beswaar nie, .as iemand maar die hande 
uit die moue kon steek. Die Kompanjie was gewillig om 
op tamelik billike voorwaardes die nodige hulpmiddele 
voor te skiet. Onder sulke omstandighede en op sulke 
kondiesies het in die jaar 1657 nee man hulle ontslag uit die 
diens van die Kompanjie gekry, en met die toekenning aan 
hulle van stukke grond aan weerskante van die Amstel 
(sic!) sou Nederlandse kolonisasie in Suid-Afrika begin. 

Die vryburgers was in die begin meer in naam as in 
daad vry- hulle het met hulle ontslag uit Kompanjiediens 
nie opgehou om onderdane van 'n Kompanjie met 'n alles 
oorheersende handelsmonopolie te wees nie. RIJCKLOFF VAN 
GoENS, , Extra-ordinaris Raad van Indie", wat van I 7 Maart 
tot 19 April 1657 as Kommissaris aan die Kaap opgetree l) 
en as doopsgetuie by die geboorte van 'n nasie verskyn 
het, sou vir die vryburgers baie streng-er bepalinge opstel 
as wat die stigter van Hollands Suid-Afrika self beding het. 
Maar hoewel die vryburgers in ekonomiese sin afhankelik 
was van die handelspolitiek van die Kompanjie, het hulle 
in morele sin tog opgehou om eenvoudig handlangers van 
'n handelsgenootskap te wees. In die stryd om die bestaan 
in 'n nuwe land met al sy ontberinge en met al die hoe 
fisieke en psigologiese eise, wat dit aan die aanpassings
en volhardingsvermoens stel, het baie in moedeloosheid 
teruggekeer tot die stamland of tot vrywillige knegskap 
onder die Kompanjie. 2) Maar ,in de harde jaren van 

l ) Vgl. GonEE MoLSBERGEN - "J. v. R." blds. I09, 108 en I IO. 
~ ) DEHERAIN - "Le Cap" etc. hoofst. 3 § I: "Causes de diminution 

numerique des colons." 
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het moeilik begin werden die families gehard, die stam
vaders zouden worden van Zuid-Afrikaanse geslachten van 
betekenis." l) Daar het staal in baie van die eerste vry
burgers gesit, en op die duur moes daar op die nuwe 
bodem 'n vaste bevolking ontstaan met 'n bewonderens
waardige uithoudingsvermoe en 'n taaie vryheidsin. 

Deur die verlening van nuwe vrybriewe sou van r658 
af die aantalle van die vryburgers gestadig aan toeneem. 
Met bulle gesinne was hulle die eerste en die beslissende 
blanke bevolkingselement op die nuwe bodem. Daarom 
ook kon hulle al die ander elemente in die loop van die 
tyd absorbeer. Aan allerlei bedrywe, maar hoofsakelik aan 
landbou en veeteelt, het hulle hulle gewy, en langsamerhand 
sou die taaiste en ywerigste onder hulle tot welvaart kom, 
tot 'n mate van voorspoed, wat hulle in hulle stamland 
waarskynlik nooit sou bereik bet nie. Daardeur, sowel as 
deur die verkryging van politieke en ander regte, deur 
die numerieke uitbreiding van die bevolking en die ver
spreiding oor 'n groter oppervlakte moes 'n mate van 
gehegtheid aan die bodem, van solidariteitsgevoel en 
vaderlandsliefde ontstaan. En al bet 'n deel van die bevolking 
tot in die 1 9e eeu Nederland as h ulle vaderland beskou, 
dan het bulle tog van die begin van die r8e eeu af reeds 
hulle kinders Afrikaners genoem. , Ubi bene, ibi patria." 
Tereg sien Dr. E. C. Gon:EE MoLSBERGEN in die woorde 
van RIJKLOFF VAN GoENS: , want wy connm !tier gem 
Edelliedm werdm, voor a'at (wij) eerst goede Boeren geweest 
syn" de profetie van de natie der Boeren." 2) 

In 1657 was daar maar net 9 vryburgers. In die volgende 
· jare neem die getalle geleidelik toe. In 1672 was die blanke 

bevolking, met uitsluiting van die Kompanjiedienaars, 22 I 
persone, in 1679: 289 en in 1687 (net voor die koms van 
die gros van Hugenootimmigrante): 612 3). Die syfer 612 
sal dus min of meer die getal van die vryburgers met 
hulle gesinne weergee in die tyd, voordat die vaste bevol
king op 'n groot skaal deur die immigrasie van nuwe 
volkselemente sou gevoed word. 

I, In hoeverre het nou hierdie eerste groep 'n eenheids
-7. taal gepraat? As ons die name van die Afrikaanse stam-

ouers tussen 1657 en r687 in CoLENBRANDER nagaan, dan 

1) GonEE MoLSBERGEN - "]. v. R." blds. 123. 

~) ld. "J. v. R." blds. I 58. 
8) Vgl. CoLENBRANDER - "A. d. B." blds. ro6. 
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blyk, wat ons reeds weet, dat die oorwegende meerderheid 
uit Nederland herkomstig was, maar nog meer, en wei 
dat die besliste meerderheid beide van die stamvaders en 
van die stammoeders van Nederlandse herkoms uit Noord
en Suid-Holland en Zeeland gestam het. Sal dan die 
woordeskat van die Hollandse en Zeeuse dialekte nie 
oorspronkelik die gemeenskaplike kern vir die Afrikaanse 
woordeskat gevorm bet nie? Die belangrikheid van hierdie~ 
dialekte blyk uit die volgende opsomming: 

V 66r die aankoms van aansienlike vreemde volks
elemente in Suid-Afrika (r657-r687) was die meer
derheid van die Afrikaanse stamvaders en stam
moeders afkomstig uit Holland en Zeeland. 

Gedurende die hele wordingsperiode van die Afrikaanse 
volk (r657-r8o7) het die Hollandse en Zeeuse 
elemente onder die stamouers van Nederlandse her
koms die meerderheid behou. 

(3) Van die begin tot die end van die Kompanjie se 
bewind aan die Kaap (r652-1795) was die meerderheid 
van die seelui van die Kompanjie se handelsvloot 
van N ederlanse herkoms - in die begin 90, later 8o 
en tot op die end minstens so persent. En die aan· 
sienlikste persentasie van die seelui van Nederlandse 
herkoms het uit Holland en Zeeland gestam. Met 
hulle het al die Afrikaanse stamouers geleentheid 
gehad om in aanraking te kom (a) in die stamland, 
(b) op reis en (c) in die vaderland. 

(4) Die meerderheid van die Hugenote het tydelik in 
Holland en Zeeland gewoon v66r hulle vertrek naar 
Suid-Afrika, waar hulle in r688 'n oorwegende Neder
landse bevolking met oorwegende Hollandse en Zeeuse 
bestanddele aangetref het. 

(5) Die meerderheid van die Duitse stamvaders het eers 
as Kompanjiedienaars gedien, en op skepe rondgevaar 
waarvan die bemanning saamgestel was soos onder 
punt (3) aangedui. 

Ons kan die dialekte van Holland en Zeeland as 'n 
betreklike eenheidsgroep beskou, of ons kan vra: watter 
dialek Noord-Hollands, Suid-Hollands of Zeeus, het die 
belangrikste rol gespeel? 
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Dr. W. J. VILJOEN het in sy Straatsburgse dissertasie l) 
betoog, dat Afrikaans op die volkstaal van Noord-Holland 
berus. Maar Dr. G. J. BoEKENOOGEN het in Album-Kern sy 
mening bestry 2). BoEKENOOGEN toon aan (t a. p. bids. 246-7): 

(I) dat enkele eienaardighede in Afrikaans deur VILJOEN 
opgenoem ook Noordhollands is, maar dat hulle 
weinig bewys ; 

dat ander sulke eienaardighede ook in die N ederlandse 
spreektaal en in die ouer skryftaal voorkom ; 

dat verskillende Noordhollandse en Afrikaanse vorme 
ook in ander dialekte voorkom; en 

(4) dat VILJOEN enkele vorme ten onregte as Noordhollands 
opg egee het. 

BoEKENOOGEN beweer dan, dat VILJOEN nie die bewys 
gelewer het, dat Afrikaans op 'n Noordhollandse dialek 

\rr-1 berus nie, en wat meer is, dat die.tiepiese klankeienaardig
~ hede van Noordhollands nie in Afrikaans voorkom nie. 

BoEKENOOGEN konkludeer (t. a. p. bids. 248): "Als dus een 
bepaald dialect de overhand heeft gehad aan de Kaap, . 
dan is dit waarschijnlijk afkomstig van het zich blijvend • 
vestigende, landbouwende deel der bevolking. En nu zijn ' 
er redenen om te veronderstellen dat juist van deze 
bevolking een goed deel afkomstig was uit Zuid-Holland, 

~_;:> meer bepaaldelijk uit Rotterdam en daaromtrent en de 
Zuidhollandsche en Zeeuwsche eilanden. En indien men 

- uit de thans in Zuid-Afrika gesproken taal dienaangaande 
gevolgtrekkingen kan. maken, dan schijnen ook de dialec
tische eigenaardigheden van het Afrikaansch het meest 
overeen te komen met de gouwspraak van de genoemde 

~ streken". Hierdie opvatting het Prof. J. TE WINKEL ook 
gedeel. "Afgaande op de namen der kolonisten," s~ hy, 
"mag men ze zoo goecl als uitsluitend voor Hollanders 
of Zeeuwen houden. Slechts een enkele Friesche naam 
komt onder de oudste bewoners van het Kaapland voor. 
Uit Amsterdam zijn er zeker verscheidene afkomstig, maar 
de meeste toch zijn blijkbaar uit Zuid-Holland, vooral uit 

1) Dr. W. ]. VILJOEN - "Beitrage zur Geschichte der Cap-Hollandischen 
' Sprache." 
~) Dr. G. J. BoEKENOOGEN - "Afrika:msch en Noordhollandsch" 

Album Kern.) 
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Rotterdam, de Alblasserwaard en het Overmaasche, en 
verder uit Zeeland gekomen, want het dialect van die 
streken verloochent zich in het Zuidafrikaansch nog niet." l) 
Op 'n ander plek het Prof. TE WINKEL hom desnoods nog 

-:> beslister uitgedruk, as hy se:: '' Dit dialect (n.l. Afrikaans) 
heeft zijn oorsprong niet, zooals ten onrechte beweerd is, 
i'n de volksta al van Noord-Holland, maar in het dialect 
van Zuid-Holland (en in het bijzonder van de Zuid
Hollandsche eilanden) en van Zeeland." 1) Hiervan het 
ScHONKEN hom as Afrikaner self oortuig. "Hiervan", se: 
by, "heb ik mij nader kunnen overtuigen door een verblijf 
te Oud-Alblas, in de streek, waar Dr. J. TE WINKEL 
("Vragen van den Dag", XI, I896) de grootste gelijkenis 
vermoedt. De overeenstemming in woordenschat en klank
stelsel is waarlijk zoo treffend, dat een Zuid-Hollandsche 
oorsprong on betwijfelbaar schijnt, en dat te meer, wanneer -
men andere naburige dialekten erbij in vergelijking neemt. 

;::::. De overtuiging wordt nog versterkt door bepaalde uit
komsten der volkskunde, ." ens. 2) Maar ScHONKEN 
wys self reeds op enkele besware teen hierdie opvatting. 
Oor die gegewens, wat ek persoonlik versamel bet, sal 
ek later praat. 

Dr. E. C. Gon:EE MoLSBERGEN het in De Unie van 
November I90S aangetoon, dat, met uitsondering van 

... ) Amsterdam, die Suid-Hollandse eilande en Zeeland 'n 
proporsioneel hot:! syfer koloniste gelewer bet. Maar daar 
moet bier tog opgemerk word, dat, terwyl die Suid-Hollandse 
en Zeeuse koloniste van versklllende sentra soos Rotterdam, 

<>---'~' 's Gravenhage, Leiden, Goeree, Middelburg en Vlissingen 
-'> afkomstig was, Amsterdam alleetz as sentrum 'n groot 

kontingent gelewer het. 3) Ek wil egter erken, wat ek dan 
hierbo ook al reeds gedoen het, dat taalkwessies nie alleen 
deur 'n absolute meerderheid van stemme beslis word nie. 
Dit geld vir Noord- sowel as vir Suid-Holland, en waar 
ek geen bewyse bet om met BoEKENOOGEN te glo, dat die 
koloniste afkomstig uit . Suid-Holland juis boere was, en 
die uit Noord-Holland hoofsakelik nie boere was nie, daar 

1) Prof. Dr. J. TE WINKEL - "Het Nederlandsch in Noord-Amerika 
en Zuid-Afrika" (in "Vragen van den Dag" XI blds. 346), en 
"Geschiedenis der Nederlandsche Taal," bids: 34· 

~) F. TH. SCHONKEN- "De Oorsprong der Kaapsch-Hollandsche Volks
overleveringen" (vert. d. D. FULDAUER, blds. 169, aant. 2.) 

S) Vgl. Kaart by GODEE MOLSBERGEN en VIsSCHER, blds. 65. 
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moet ek voorlopig al_leen op die getalle van die koloniste 
afgaan, en dan was Noord-Holland ten mins_te net so 
belangrik as Suid-Holland en Zeeland tesame. VILJOEN het 
hom dan ook weer teen die mening van BoEKENOOGI~N 
verset. Ek het yr_e_de met hulle polemiek, omdat ek oortuig 
is, dat die _ _:-v~hei~Lj_l} - die- migde I~. Vir 'n verklaring 
van- die- wooraeskat van Afrikaans moet m. i. alle Neder
landse, en selfs die Platduitse, dialekte in aanmerking 
geneem word - die taalskat dus van heel die Nederduitse 

, taalgebied, al is dit "a priori" aan te neem, dat aan die 
.): dialekte van Noord-Holland, Suld-Holland en Zeela·nd die 
, grootste betekenis moet toegeken word. Aileen deur 'n 
onpartydige taalhistoriese ondersoek kan ons die waarheid 
omtrent die oorsprong, wording en woordeskat van-Afrikaans 
enigsins benader. Laat ons daarom die taal van ander volks
groepe aan die Kaap in aanmerking neem. Na die vry
bnrgers het ek hierbo die spesiale immigrante genoem. 

( 2) Spesiale immigrante. 
W atter onderskeid word hier tussen 11ryburgers en spesiale 

immigrante gemaak? Was die vryburgers per slot van 
saak dan nie ook immigrante nie? en het die spesiale 
immigrante dan nie ook maar min of meer dieselfde sosiale 
status as die vryburgers gehad nie? Maatskappelik was 
die onderskeid tussen die twee klasse miskien so goed as 
nihil, maar van 'n taaloogpunt besien kon die onderskeid 
groter gewees het. Dan mag die betekenis van hierdie 
faktor nie verwaarloos word nie. 

Die vryburgers was Kompanjiedienaars, wat hulle ontslag 
uit die diens geneem het om koloniste te word. Dan ·kon 
hulle v66r hulle vestiging as koloniste aan die Kaap as 
soldate, matrose of Kompanjiedienaars in ander kapasiteit 
reeds baie seereise gemaak, en moontlik naar Oos- en W es-

' Indie gevaar het. Tot 1670 was _ _h!:11le die e.~.rs..t~ en_feitelik 
> \ enigste koloniste _aan .d~J~a.af).JAN VAN RrEBEEK, die sttgfer 

J van die-Kolonie, was self 'n Kompanjiedienaar gewees met 
'n aantal diensjare in Atjeh, Japan en Tonkin agter die 
rug, 'n man wat Noorse sowel as W es-lndiese reise gemaak 
het, voordat hy Kommandeur aan die Kaap geword -het 
(I652-1662).l) Sal hy die enigste Kompanjiedienaar met so 'n 
kosmopolietiese ervaring gewees het? Uit die reisjoernale 

1) Vgl. GODEE 1:1-IOLSBERGEN - "]. v. R." 
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kan ek talle van sulke gevalle opnoem, en ek sal later ver
skillende daarvan by name noem. Hoeveel van die eerste 
IOO vryliede aan die Kaap bet nie miskien ook reeds so'n 
ervaring agter die rug gebad nie? In r 67 2 was, soos 
ons reeds gesien het, die aantal persone aan die Kaap, 
Kompanjiedienaars uitgesonderd, 23 I. Daarvan was 7 I in. 
I67o as spesiale immigrante aangekom. As ons die klein 
persentasie vrouens en kinders gedurende die eerste jare 
in aanmerking neem, dan moes die aantal vryburgers, wat 
vroeer Kompanjiedienaars was, in I67o nie ver van 'n 
roo verskil het nie. Was die moegbeid van oral rond te 
swerwe en gevare te trotseer nie juis miskien die rede, 
waarom baie van hulle ontslag uit die diens geneem bet 
om 'n rustiger lewe te lei nie? 

Die spesiale immigrante daarentee was mense, wat 
spesiaal naar Suid-Afrika gekom bet om koloniste te word~ 
"immigrants arrives avec le seul dessein d'~tre des colons." l) 
Eers van I 6_zo af bet bulle in cli\Jlgrike getalle aangekom, 
en oewe daar 'n paar Duitsers en ~en Fransman by 
die eerste groep was, bet die Nederlanders die meerderheid 
gevorm. En van .!§8 ~f bet die Amsterdamse en Rotter
damse weesl!1J.is~ ... w..ees!lleisies in beperkte getalle as bubare 
vrouens iiaar Suid-Afrika gestuur. Met die meeste van 
bulle was dit 'n geval van uit die skip in die buweliks
bootjie binne enkele weke of selfs dae na bulle aankoms, 
want bubare vrouens was destyds skaars aan die Kaap. 
So kon die bevolkingsgetalle stadig aan styg. In I679 
was die bevolking 289, en in I687: 6I2.2) In I691 na die 
aankoms van die gros van die Hugenote was dit omtrent 
IOoo, en van toe af het die vermeerdering van die bevol
kipg deur geboorte die _deur immigrasie begin te oortref
'n feif; wat nie s onder belang is nie. Vir die daarop 
vulgende jare is die statistieke as volg: in I 7 r 5 : r 886; 
in 1722: 2212; in I740: 3920; in I754: 5510; in I772 : 
8387; in I783: II,o64; in 1791: 13,067; in 1795: 14,952; 
in 1798: 21,746; in I805: '25,775 en in r8o6: 26,159-
waarmee ons aan die end van ons periode I6S7-I8o6 kom. 
Hierdie syfers gee ook weer 'n verkeerde voorstelling 
van die werldikheid, tensy ons dit toelig met die opmer-

1) DEHERAIN - "Le Cap" etc. hoofst. 2 . "Origine des Colons," § 3, 
blds. II6 vgg. 

!i) Vir die hiergegewe statistieke vgl. CoLENBRANDER - " A. d. B." 
blds ro6-ro8. 
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king van Colenbrander: "Deze opgaven zijn voor Com
pagnie's tijd geregeld te laag, daar er, aan den rand der 
kolonie, boerengezinnen aan de contr6le van het naaste 
landdrostkantoor schijnen te zijn ontsnapt. Dit zal de 
hoofdoorzaak zijn van het groote verschil tusschen de 
laatste Hollandsche opgave (I 795) en de eerste Engelsche 
(I 797-'98); een andere oorzaak is dat in den Engelschen 
tijd niet de burgers als zoodanig maar de Christenen van 

, vrije geboorte werden geteld". Toe die wordingsproses 
( van die Afrikaanse volk sowel as van die taal in hoofsaak 

afgeloop was, moes die vaste Afrikaanssprekende blanke 
bevolking nie ver van 25,000 verskil het nie. 

Dit is moeilik om presies die destyds bewoonde opper
vlakte te bepaal. Die Kaap Kolonie, groot 276,966 vierk. 

1 

Eng. myle, 1) was toe nog' nie geheel deur blanke bewoon 
{ nie. Ons sal waarskynlik nie te ver _ uit wees nie, as ons 

aanneem, dat die oppervlakte destyds deur Afrikaans
sprekende blanke bewoon min of meer 'n 250,000 vierk 
Eng. myle beslaan het. Dan kry ons 'n bevolkingsver
deling oor die bodem van gemiddeld 1 persoon per 10 

vierk. Eng. myle. In werklikheid was die bevolkings
distribusie natuurlik anders gewees, en wel baie digter in 
die streek van Kaapstad, Stellenbosch, Franschhoek, Paarl, 
Drakenstein en W amakersvlei, en baie dunner daarvandaan 
af naar die binnelande toe. Ek neem selfs aan, dat die 

I 
bevolking baie digter was in die streek, wat die geboorte 
van Afrikaans gesien het, en dat die geboorte van Afrikaans 
op 'n baie kleiner landgebied as 250,000 vierk. Eng. myle 
plaasgevincl bet. Die uitspreiding van die bevolking oor 
die landsoppervlakte het van Kaapstad af uit plaasgevincl, 
sodat die suidweshoek van die Kaap Kolonie vermoedelik 
die geboortegrond van Afrikaans was. Maar selfs dan nog 
moes die isolementsfaktor van groot gewig gewees het. 
Hoe verskillend die verdeling van die bevolking ook al 
was, verskillend in bevolkingsdigheid en in bevolkings-

1

1element, die feit bly daar, clat baie famielies reeds van 
die begin van die I 8e eeu af so goed as op taaleilande 

\· gewoon het, met 'n beperkte binnelandse verkeer en so 
\goed as g'n kontak met die buitew~reld nie. 

Vir die tyd, toe die Afrikaanse taalproses sy beslag gekry 
het, \kan ons miskien die taalgebied in drie streke groepeer:-

1) Vgl. Of Jbk. 3-1919 bids. 46. 

I . 
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(I) die betreklik digbevolkte streek, wat gedurende die twede 
helfte van die I 7e eeu reeds beset was l); ( 2) die dunner 
bewoonde streek daarbuite, hoever dit ook al naar die binne
lande mag gestrek het, en (3) Kaapstad, die brandpunt 
van verkeer met allerlei N ederlands- en Afrikaanssprekende 
volksgroepe. 

Die vcrskil tussen wat C. J. VAN RIJN no em die Burger
Hollands van Kaapstad en die Boere-Hollands of Afrz"kaans 
van die verder afgelee streke, word m.i. deur VAN RIJN 

oorskat 2). Maar punte van verskil het daar reeds bestaan 
-:> van die twede kwart van die I 8e eeu af, toe MENTZEL 3) 

aan die Kaap verkeer en sy opmerkings oor land en volk 
gemaak het. Kaapstad was die belangrikste aanrakingspunt 
tussen die vaste bevolking en die vreemdelinge, waarvan 
die meerderheid bestaan het uit die verskillende ldasse 
.van · Kompanjiedienaars. 4) 

(3) Die Kompanjiedienaars. 

Die Kompanjiedienaars het nie 'n deel van die vaste 
bevolking uitgemaak nie. Dit was 'n vlottende volksgroep 
sonder bepaalde gehegtheid a an die bod em, 'n groep, 
waarvan die lede na 'n kort verblyf weer van die bodem 
afskeid neem, of na enige diensjare naar patria of Batavia 
verplaas kon word. Natuurlik sou koloniste van tyd tot 
tyd uit hulle geledere gerekruteer word, en daaronder 
was, soos ons reeds gesien het, die Duitse persentasie groot. 
Kinders van Kompanjiedienaars het hulle in die nuwe 
vaderland maklik ingeburger. Maar die vlottende bevol
kingselement van Kompanjiedienaars was, van taalhistoriese 
standpunt besien, van groot belang, want, behalwe in saver 
dit deur immigrasie uit Nederland kon geskied, het hulle 
die taalbande tussen die stamland en die vaderland gevorm. 
'n Homogene taalgroep het hulle egter nie verteenwoordig 
nie, en ons kan hulle in drie hoofklasse indeel, n.l. (a) 
die regente- en ambtenaarsklasse, (b) die garnisoensoldate 

1) Vgl. Kaart by DEHERAIN - "Le Cap". etc. blds. 157. 
2) Vgl. C. J. VAN RIJN- "Het Nauwe Verband tussen het Afrikaans 

en het Hollands," blds. 9· vgg. 
S) Vgl. 0. F. MENTZEL - "Beschreibung des Afrikanischen Vorge

birges" ens. o. a. II hoofst. 7. 
4) Mnr. G. R. voN WIELLIGii het onlangs weer gewys op die eienaardige 

posiesie van Kaapstad as 'n taalsentrum (vgl. "Huisgenoot", 
Sept. 1921, bids. 199-200). 
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en werklui en (c) die seelui. Oor elkeen van hierdie 
groepe 'n woord. 

(a) Die regente- en ambtenaarsklasse. 

Tot die regente- en ambtenaarsklasse moet ons hier 
reken in die eerste plek die · Kommandeurs, later Goewer
neurs, aan die Kaap met hulle gesinne. Daarby moet ge
reken word die hoogste ambsbekleders by die "Politieke" 
en die "Brede Raad", by die garnisoen, die vloot en die 
kerk - dus rade van Indie, spesiale kommissarisse, sekre
tarisse, leerbevelhebbers, skeepskapteins en predikante ens. 
Bulle was manne van verskillende afkoms. jAN VAN RIE
BEEK en sy vrou, MARIA DE LA QUELLERIE, het altwee uit 
'n aansienlike geslag gestam. 1) 'n Kompanjiedienaar soos 
jACOB RoGGEVEEN was 'n regsgeleerde uit Middelburg 
afkomstig. 2) So het manne van aansienlike afkoms en 
hoe ontwikkeling hulle bekwaamhede in diens van die 
N. 0. I. K. gestel. Manne uit een stuk was dit dikwels, 
wat werk nie benede hulle waardigheid geag het nie. Aan 
die ander kant het manne van eenvoudige geboorte hulle 
deur ywer en bekwaamheid tot belangrike posiesies opge
werk. "Was niet RvcKLOF VAN GoENs als smidsknecht 
naar Indi~ gegaan en was hij niet teruggekeerd na met 
pracht en praal als Goeverneur over die uitgestrekte 
gewesten geregeerd te hebben? Hij was meer dan een 
Koning in macht geweest. En zijn voorbeeld was niet 't 
enige dat men kon noemen . . . " 3) Deur ywer en bekwaam
heid het sulke manne hulle opgewerk tot geestelike ge
lykwaardigheid met ander van hoer afkoms of ontwikkeling. 
Aan die Kaap was dit 'n gewoonte vir al sul,ke ambs
dragers om saam aan die Kommandeur se tafel te eet 1) 
- tot op 'n sekere hoogte ook wei 'n bewys van hulle 
geestelike en kulturele saamhorigheid. H ulle omgangstaal 
sal seker nie te vee! van die min of meer algemeen be
skaafde spreektaal van hulle stamland verskil het nie, en 
sal, wat die woordeskat daarvan betref, miskien nie so 
heel ver van die taal van meer as een bladsy kleurryke 

_,- prosa · uit die reisjoernale van die 1 7e eeu afgewyk het 
nie. H ulle morele en kulturele meerderheid moes op vry-

1) Vgl. GoDEE MoLSBERGEN - "]. v. R." bldss. 5 en 6o; 139. 
~ ) Vgl. F. E. Baron MuLERT - "De Reis van Mr. jACOB RoGGEVEEN," 

blds. XXII. 
3) Dr. D. C. HESSELING - "Die Brandwag." Okt. 1918, blds. 144. 
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burgers en immigrante, op soldate en matrose, op werklui 
en minder ontwikkelde Kornpanjiedienaars in die algemeen 
'n beskawingsinvloed gehad het - 'n taalinvloed, wat in 
die nuwe vaderland miskien meermale die diens gedoen 
het van die literatuurtaal in die stamland. Maar hulle in
vloed moes in hoofsaak tot Kaapstad beperk g~hly het. 
--.--.. -- - - - +----· .. _________ ~--~-~_ ....... --~- . 

(b) Garnisoensoldate en werklui. 

As 'n taalgroep sal die garnisoensoldate en werklui aan 
die Kaap weinig verskil het van die vryburgers, wat uit 
hulle geledere afkomstig, of van die spesiale immigrante, 
wat uit soortgelyke clemente gerekruteer was. Soos ons 
hierbo gesien het, was volgens die landmonsterrolle van 
die N. 0. I. K. in I69I omtrent So persent van die Kom
panjiedienaars in die algemeen Nederlanders, en vroeer 
waarskynlik 'n ruim 90 persen t. Maar in I 77 8 \vas slegs 
'n ruim 30 persent Nederlanders en onder die klein 70 
persent vreemdelinge was die Duitsers in die absolute 
meerderheid 1). Dit kom dus goed ooreen met die klimming 
van die persentasie Duitse koloniste in die periocle 
I 7 I 7- I 7 4 7, en 'n bereiking van 'n Duitse meerderheid 
in die periode I747-I777· Die Duitse meerderheid onder 
die garnisoensoldate en werklui sowel as onder die immi
grante is egter eers bereik, toe dit te laat was vir die 
Duitse element om van groot betekenis vir die taalwording 
in Suid-Afrika te wees. Die spesifiek Kaapse monsterrolle 
gee dieselfde resultate. CoLENBRANDER gee die volgende 
statistieke 1) van Kaapse Kompanjiedienaars: 

Ndl. VI. Duitsers Fr. Skand. Kapenaars Gemengd. 

(r) I656: 103; I; 19; 5; 5; 
(2) 1716: 453; 25; 177; 8; 31; 7; 10. 
(3) I767 : 317; 35; I025; 12; 1I4; s5 ; 52. 

Maar die nasionaliteit van die besettingstroepe het snel 
afgewisse] met die wisselende politieke gebeurtenisse in 
Europa. 

In I 782 was die Kaap beset deur SuFFREN en DE MEURON 
se troepe, waarvan die meerderheid Franse was. Met die 
Engelse besetting in 1796 was die Engelse in die meerder
heid, en in I 804 weer die Duitsers in die resjiment WALDECK 
in diens van die Bataafse Republiek. Maar in die periocle 

l) Vgl. CoLENBRANDER - "A. d. B." bids. 124, en 125. 
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toe die Kompanjiedienaars aan die Kaap as 'n taalgroep 
van groot betekenis vir die wording van Afrikaans kon 
gewees het, was die Nederlandse element waarskynlik 

- ,/ nog altyd in die meerderheid. Hulle invloed kon groter 
as die van die hoer ambtenaarsklas gewees het, orndat 
hulle getalle soveel groter was, omdat hulle in baie intiemer 
aanraking met die vaste bevolking gekom, en omdat 
talle van hierdie groep tot die vaste bevolking oorgegaan 
het. Weens die gelyksoortige samestelling van die vaste 
bevolking en die Kompanjiedienaars gedurende die 
wordingsperiode van Afrikaans, kon die taalgebruik van 
die laaste groep aileen gehelp het om te versterk en 
te bestendig 'n taalproses, wat sonder hulle invloed tog 
vermoedelik dieselfde ontwikkelingsgang by die eerste 
groep sou gevolg het. 

(c) Die seelui. 

Onder seelui wil ek hier verstaan h~ die matrose in 
die eerste plek, maar ook die skeepsbemanning in 'n 
ruimer sin, met uitsondering van die meer ontwikkelde 
skeepskapteins en vlootvoogde, wat ek tot die regente
en boer ambtenaarsklasse gereken het. W at was die aard 
van hulle aanraking met die vaste bevolking aan die 
Kaap, behalwe vir sover die aanraking reeds in patPia 
of op die reis naar die Kaap plaasgevincl het? 

Tot 1652 was op die lang seereise tussen patria en 
Indie ,Cabo de Boa Esperan<;a" net 'n ruwe voorgebergte, 
wat maar al te dikwels getrou was aan sy eerste naam 
van ,Cabo Tormentoso". In 1503 reeds het die Portugese 
skeepskaptein, ANTONIO DE SALDANHA, aan die berg die 
naam van Meza da Cabo gegee 1), wat later deur Tafelberg 
vervang sou word. Die baai aan die voet van die berg 
het Saldanhabaai geheet, totdat Jmus VAN SPILBERGEN~ 
wat in die eerste jare van die I 7e eeu om die KaaP' 
geseil het, dit naar die berg tot Tafelbaai verander het 2). 
Die skepe van die N 0. I. K. het hulle deur die naam 
Stormkaap tog nie Iaat afskrik om die ankers in Tafelbaai 
nit te gooi nie, al het 'n skip soos die Haerlem in I647 
daar sleg by gevaar. Maar eers in I 6 52 het JAN vAN. 

1) Vgl. GoDEE MoLsBERGEN - "]. v. R." bids. 65. 
2) Vgl. THEAL - "Begin" ens. bids. 350. 
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RlEijEEK in opdrag van HERE SEWENTIEN aan die voet 
van Tafelberg geland om daar vir die skepe van die 
Kompanjie 'n verversingsoord te stig - 'n hawe, 'n 
hospitaal, 'n fort en vrugte- en groentetuine. Dit was 
bedoel as 'n herstellingsoord vir die handlangers van 'n 
l1andelsonderneming. Dat dit baie nodig was, het ons 
reeds gesien. Meer het voorlopig nie op die bewindhebbers 
se program gestaan nie. Tafelbaai sou die eerste en vir 
'n lang tyd die enigste brandpunt van verkeer en handel 
in Suid-Afrika word, in die begin die sentrum van die 
veehandel met die inboorlinge, en tot in die 19e eeu die 
enigste aanrakingspunt met die buitewheld. A_l kon die 
vryburgers nie altyd vryhandel met die seelui drywe nie, 
handel het hulle tog gedrywe, en die verkeer tussen bulle 

~ kon nooit verhlrul- word !lie. " e vrijlui hielden er iun 
waar op pnjs, de tapnenng had geregeld veel klanten, en 
zo voer het volk verder met heel wat lichter geldbuidel, 
dan waarmee men in de Baai gekomen was." l) Die skepe 
het naar omstandighede van 'n week tot oor 'n maand 
in die hawe bly le 2). Die siekes moes aan land gebring, 
die lading gelos en aan ontredderde skepe gelap en 
gekalfater word. Dan moes vars water, groente, vrugte 
en vleis aan boord geneem word vir die verder reis. 
Nie alleen siekes het die skepe by bulle vertrek agter 
Jaat staan nie, maar ook die belhamels van 'n dikwels 
oproerige bemanning - om daar gevonnis en gestraf 
te word. Die skepe het dan weer die nodige plaasver
vangers uit die geledere van die Kompanjiedienaars aan 
die Kaap gekry. Tussen aankoms en vertrek van skepe 
het die seelui dageliks met die vaste bevolking in aan
raking gekom, en meer as een kolonis, wat die moeilike 
lewe . aan die Kaap moeg was, het hulle op die terug
reis naar patria toe aan boord help verstop. By ongunstige 
weer het bulle dikwels saam met die garnisoensoldate in 
die fort geslaap. Herstelde seelui uit die siekehuis het 
ook vry met die bevolking verkeer, en soms by Kaapse 
gesinne tydelik ingewoon. Sommige seelui het huJie aan 
die Kaap as vis- en robbevangers opgehou, en ander het 
na ontslag uit Kompanjiediens hnlle as vryburgers in die 
nuwe vaderland gevestig. 

1) GonE!' MoLSBERGEN - "]. v. R." bids. 126. 
2) Vgl. Id. Bijlage XXII. 
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Die aanraking aan die Kaap tussen seelui en koloniste 
gedurende die I 7e eeu was dus intiem en belangrik genoeg 
om van groot betekenis vir die wording van Afrikaans te 
wees. Terwyl die regente- en ambtenaarsklasse uit 'n klein 
getal min of meer ontwikkelde manne bestaan het, en die 
taa1 van die garnisoentroepe en werklui nie aanmerklik 
van die taal van die koloniste kon verskil het nie, was dit 
anders gestel met die seelui. Hulle het 'n betrekkelik groot 
groep gevorm met 'n eie seemanstaal, en aanraking tussen 
hulle en al die koloniste was in die begin onvermydelik, 
al was die aanraking min of meer beperk. Statistieke 
van die aantal skepe, wat die Kaap aangecloen het, is te 
vind by GonEE MoLSBERGEN (aileen vir die eerste IO jaar), 
en verder by THEAL, uit wie se werk Dr. HESSELING reeds 
oorsigtelik die syfers tot I 7 so gegee het, met byvoeging 
van die opmerking van ZACHARIAS WAGENAER in 1663 
aan HERE SEWENTIEN: "na ons dunckt is buyten Batavia 
geen plaats in India daar jaerlijcx meer scheepen aen en 
off vaeren als aen dese Caep." 1) Volgens Dr. HESSELING 
moes daar jaarliks van sooo tot 7000 seelui aan die Kaap 
aangekom, en daar 'n korter of Ianger tyd vertoef het. 1) 
En eers in die twede helfte van die I 8e eeu het die 
vaste blanke bevolking aan die Kaap, met uitsondering 
van Kompanjiedienaars, e. a., 'n hoer syfer as 5000 bereik. 
Die seelui, wat jaarliks die Kaap besoek het, was dus vir 
die eerste eeu van die Afrikaanse geskiedenis groter in 
getal as die vaste bevolking self. p_at die seemanstaal nie 
van baie groter betekenis vir die wording van Afrikaans 
was nie, as wat dit in werklikheid was, moet m. i. aan 
verskillende faktore toegeskrywe word. Vereers was die 
besoek van die rneerderheid "alt);d oetreklik kort en perio
diek, sodat hulle nie die blywende invloed van 'n vaste 
bevolkingselement kon M nie. Moontlik het die taalgebruik 
van die minderheid, wat vir herstel agtergebly of as 
permanente koloniste bly woon het, selfs swaarder geweeg 
as die taal van die vlottende meerderheid. Vir 'n deel is 
dit ook te verklaar uit die geaardheid van die land self. 
Met sy enkele seehawens en sy onbevaarbare riviere kon 
die land self nooit die toneel van seemansbedrywigheid 
word nie. Die seemanswoorde moes in baie gevalle 'n 

1) Dr. D. C. HESSELING - "Het Afrikaansch", bids. 34, aant. 1), en 
bids. s. 



min of meer gewysigde betekenis aanneem en bulle by 
die bodem aanpas, of by gebrek aan aanpassingsvermoe 
verouder, verdwyn en wegsterwe. Die invloed van die 
seemanstaal is ook beperk gewees deur historiese ge
beurtenisse, en wel hoofsakelik deur die uitbreiding van 
die Kolonie. Reeds teen die end van die I7e eeu was die 
Kolonie so ver van Kaapstad af naar die binnelande toe 
uitgebrei, dat net die bevolking van Kaapstad en die 
omstreke in noue aanraking met die seelui kon kom. 
Die isolementsfaktor moes toe al van gewig gewees het. 
En juis in daardie tyd het, soos hierbo aangetoon is, die 
vermeerdering van die bevolking deur geboorte die deur 
immigrasie begin te oortref. Sal die natuurlike aanwas en 
die geografiese uitbreiding van die bev9lking 'n meer 
konserwatiewe tendens of 'n· meer rewolusiont:re invloed 
ten opsigte van die taalwording vertoon bet? Ek weet 
dit nie. Die eerste moontlikbeid lyk "a priori" aanneemliker, 
vir sover daar nie ander faktore ook in die spel was nie. 

. Maar daar. was ook ander faktore in die spel. Hieroor 
v 1}later . 
. ,}"<Y Wat was die I 7e eeuse seemanstaal, wat aan boord van 

die Kompanjieskepe en aan die Kaap gepraat was? Ver
skillende geleerdes het daar verskillende meninge oor 
uitgespreek. Ek sal aileen die belangrikste woordvoerders 
aan die woord laat, om ten slotte ook 'n eie mening 
daaroor uit te spreek. Dr. D. C. HESSELING bet in sy 
bekende monografie oor "Het Afrikaansch" l) en in ver
skillende tydskrifartiekels volgehou, dat die I 7e eeuse 
seemanstaal 'n Maleis-Portugese mengeltaal was, 'n soort 
van "lingua franca" van die Indiese Argipel, 'n Kreools
Nederlands, wat onder Nederlandse seelui in gebruik 
gekom bet deur teruggekeerde matrose e. a. uit die Ooste. 

Dit was in die Ooste 'n soort internasionale verkeers
taal, waarvan die basis 'n soort gebroke Portugees was, 
maar wat ook sterk Maleise en selfs Nederlandse elemente 
bevat het. Dr. HEsSELING siteer dan enkele I 7e en r8e eeuse 
stukke om te bewys, dat daar in werkelikheid so'n Maleis
Portugese handels- en hawetaal in die Ooste bekend was, 
en dat dit ook deur Nederlandse seelui in die Ooste en 
aan die Kaap gebruik was. Daarmee is s. i. dan die bewys 
gel ewer, dat die I 7e eeuse seemanstaal van die N ederlandse 

1) V gl. § 8 bids. 33 vgg. 
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seelui, natuurlik veral van die, wat in diens van die N. 0. I. K. 
was, so'n soort Kreools-Nederlands was. Dr. HESSELING se 
opvatting het steun gevind in die Afrikaanse dissertasie 
van Dr. P. J. nu ToiT 1), en daarna is dit, sonder nader 
ondersoek, nagepraat deur 'n groot aantal skrywers. 

Ons het hier nie te doen met die invloed van Maleis-Portu
gees op Afrikaans nie, wat volgens Dr. H. MEYER-BENFEY, 2) 
Dr. E. KRUISINGA 3) e. a. deur Dr. HESSELING oorskat is, 
maar met die kwessie of die I 7e eeuse seemanstaal so'n 
Maleis-Portugese mengeltaal was. Die eerste wat beslis 
daarteen opgekom het, was Dr. BosMAN,~,). Ek sal hier net 
op sy bestryding van die argumente van Dr. H ESSELING 
wys vir sover dit die I7e eeuse seemans-, hawe- ofhandels
taal betref ( t. a. p. bids. I 3-1 7 ). BosMAN betwyfel, op grond 
van die gegewens van CoLENBRANDER, die bewering van 
HESSELING, dat baie uit Batavia teruggekeerde oudsoldate 
en uitgediende matrose hulle aan die Kaap gevestig of 
daar lang vertoef het. Hy is nie oortuig, dat Maleis
Portugees 'n soort taaleenheid gevorm het nie. Die verblyf 
van die skeepsbemanninge in die Ooste was van te korte 
duur in vergelyking met die tyd van hulle seereise en 
hulle verblyf in patria, dat hulle almal Maleis-Portugees 
sou geleer het. Maar gestel selfs dat hulle dit wei geleer 
het, dan het hulle hoegenaamd g'n rede gehad om dit as 
'n omgangstaal onder mekaar te praat of teenoor land
genote aan die Kaap of in die hawens van patrla nie. 
,Dan neem ek aan", s~ hy, "dat 'n Nederlandse matroos, 
op 'n Nederlandse skip, waarvan die bemanning vir 'n 
7 5 Oj0 uit landgenote bestaan het, nie 'n vreemde taal sou 
gepraat het nie, behalwe in hawens waar dit nodig was" 
(t. a. p. blds. Is). BosMAN glo, dat die gebruik van Maleis
Portugees deur Nederlandse matrose selfs in die lndiese 
hawens baie beperk gewees is. En daarby kom nog die 
feit, dat in die 1 7e eeu met die agteruitgang van die Portu
gese seemag en seehandel in die Ooste ook die Portugese 
handelstaal begin te verdwyn het. Tot sover BosMAN. 

l) Vgl. Dr. P. J. nu ToiT - "Afrikaansche Studies", bids. 6 vgg. 
2) Vgl. Dr. H. MEYER-BENFEY - "Die Burensprache und ihre Litera

tur," bids. 215-6. 
3) Vgl. Dr. E. KRUISINGA - "De Oorsprong van het Afrikaans" (Taal 

en Letteren XVI bids. 418.) 
•) Vgl. Dr. D. B. BosMAN - "Afrikaans en Maleis-Portugees," bids. 

5 vgg. 
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Op grand van al die bronne, wat ek geraadpleeg het, 
is ek oortuig, dat Dr. HESSELING die gebruik van Maleis
Portugees oor die algemeen oorskat, en dat Dr. BosMAN 

· dit onderskat het. Ek sal begin met laasgenoemde, wat 
die gebruik van Maleis-Portugees in die bawens van die 
Ooste onderskat. Uit verskillende skeepsjoernale blyk, dat 
dit nie alleen die offisiere, die skipper of die koopman. 
was wat Maleis of Portugees of Maleis-Portugees geken 
bet nie, maar ook enkele van die matrose. Trouens die 
voorbeeld wat BosMAN uit die reisjoernaal van BoNTEKOE 
aanbaal, wys op kennis van Maleis by die ,drie maets" 
en moontlik ook by ander van die skeepsvolk. So lees 
ons ook in die joernaal van jACOB VAN NEcK, dat bulle ' n 
skuit naar 'n bepaalde stad gestuur bet ,met een die Maleys 
sprack ende een ander die Spaens konde" 1). Sulke voor
beelde is daar meer te vind, en ek is dit eens met BosMAN, 
dat hulle kennis van genoemde tale by enkele indiwidue 
alleen bewys. Maar persone met 'n kennis van daardie tale het 
nie alleen tot die offisiere beboor nie, soos BosMAN meen. 
Onder die gewone matrose was bulle net so dikwels te vind. 

Maar aan die ander kant bet Dr. HESSELING die kennis 
van Maleis-Portugees beslis oorskat. Herhaaldelik vind ons 
vermeldinge in die I 7e eeuse skeepsjoernale, dat slegs 'n 
enkele, of slegs 'n paar persone, aan boord van 'n Neder
landse skip Maleis of Portugees, dikwels heel gebroke, 
kon praat, en soms was daar nie eers 'n enkele nie. By 
die slag van Penomping (I I Junie 1644) b.v. het die 
Hollandse "commandeur" 'n brief ontvang "int Maleyts 
geschreven, dien (wij) niet lesen en conden en antwoordden 
wij over su]x daarom een ander verwachten in Chineese 
ofte Nederlantsche taele" 2) En bierby tekf!n Dr. MuLLER 
in 'n voetnoot aan: "Terw~il tegenwoordig ieder blanke 
in Nederl. Indie Maleisch altbans eenigermate verstaat, 
bevond zicb toen dus op het geheele smaldeel niemand, in 
staat om die taal te lezen. Daarentegen blijkt uit al deze 
geschriften nog al kennis van de Portugeescbe taal onder 
de onzen. Dat de commandeur wel een brief in het 
Chineescb wilde ontvangen, zal daarin zijn grond vinden, 
dat hij Cbineesche tolken aan board had." (Ek kursiveer). 

1) V gl. SAEGHMAN Ill blds. I I. 

') Dr. HENDRIK P. N. MULLER - "De Oost-Indische Compagnie 1n 

Cambodja en Laos" ens. bids. 349· 
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Omtrent 'n ronde halwe een nadat die eerste Nederlandse 
handelsvloot onder CoRNELIS HouTMAN naar Indie geseil 
het, is daar op 'n hele smaldeel g'n enkele persoon, wat 
'n Maleise brief kan lees nie. En toe moes Maleis-Portugees 
die seemanstaal gewees het volgens Dr. HESSELING. Dit 
was nog g'n tien jare v66r ]AN VAN RmBEEK se aankoms 
in Tafelbaai nie. Inteendeel het die "commandeur" van 
genoemde smaldeel die moontlikheid veronderstel, dat sy 
tee party hom 'n brief terug kon skrywe in "N ederlantsche 
taele". 

Uit alles blyk, dat enkele Nederlandse seelui in die 
jare, wat die stigting van die Kaap Kolonie voorafgaan, 
'n soort van seemanskennis van Portugees, en soms ook 
van Maleis of van 'n verbasterde Maleis-Portugees, gehad 
het. Enkele was daar wei van die dae van LINSCHOTEN 

af met 'n goeie kennis van Portugees, en miskien ook van 
Maleis - enkelinge, maar van 'n algemene gebruik van 
'n Maleis-Portugese seemanstaal as 'n omgangstaal tussen , 
Nederlandse matrose, selfs in Indiese hawens, laat staan 
aan die Kaap of in die hawens van patria, het ek g'n 
enkele bewys tot nog toe gevind nie. Dat Nederlandse 
seelui in die hawens van die Ooste teenoor vreemdelinge 
gebruik gemaak het van bulle kennis van Portugees en 
Maleis, daargelate hoe . ver die kennis gereik het, - daar
voor is wei bewyse genoeg te vind, maar meer nie. Dit 

\ is goed verenigbaar met wat ons wei om trent die I 7e eeuse 1

\ seemanstaai nit die skeepsjoernaie weet, nameiik, dat dit 
'n groot element vreemde woorde bevat het, en daaronder 
veral Portugese en Indiese. Onder die Indiese woorde 
het die Maleise waarskynlik 'n groot persentasie gevorm. 
Dit is ook nie in stryd met verskillende van die stukke, wat 
Dr. HESSELING vir sy opvatting aanhaal nie. Dr. HESSELING 

haai o. a. 'n brief aan van die Kerkraad van Batavia 
waarin gekla word, dat op Batavia "het niet zelden is 
dat in een reden van 5 a 6 woorden Maieyts, Portugees 
en Duyts ondereen gemengt wert" (bids. 35). Die kerk
raad kan bedoel · het dat N ederlanders, op wie se taal
suiwerheid hulle gestcl was, nie 5 of 6 woorde kon praat 
sonder om van Maleise of Portngese woorde gebruik te 
maak nie. Dit bewys nog nie, dat die seernanstaal 
Maieis-Portugees was nie, net so min as die aanhaiing 
(bids. 36-37) nit VALENTIJN : "De Portugeesche en Maleitse 
taal zijn de twee talen, waarrnecle men niet aileen op 
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Batavia, maar zelfs door gansch IndiP.n tot in Persien toe 
met allerlei volken terecht kan raken." l) Een van die sitate 
van Dr. HESSELING gee m.i. selfs 'n verkeerde indruk van 
die vermoedelike bedoeling van die skrywer. Uit "Hobson
Jobson" (bids. XVII) 2) haal hy die volgencle woorde aan 
(op bids. 37): "Along the sea-coasts the Portuguese have 
left a vestige of their language; tho' much corrupted, yet 
it is the language that most Europeans learn first, to 
qualify them for a general converse with one another, as 
well as with the different inhabitants of India." Soos dit 
hier staan, gee dit die indruk, asofEnropeane van dieselfde 
nasionaliteit die taal geleer het om met mekaar te praat. 
Die Nederlandse seelui sal dus seker ook die taal met 
mekaar gepraat het. Maar die bedoeling van die skrywer 
was ongetwyfeld, dat Europeane van verskillende nasio
naliteit soms so'n brabbeltaal gebruik het om mekaar te 
kan verstaan. Dit word dan ook op dieselfde bladsy in 
"Hobson-Jobson" duidelik genoeg ges~: "The natives in 
contact with the Portuguese learned a bastard variety of 
the language of the latter, which became the Hngua franca 
of intercourse, not only between European and native but 
occas£onatly between Europeans of different 11ational£ties." 
(Ek kursiveer). Onder Nederlandse seelui, wat omstreeks 
1650 vir omtrent 90 en omstreeks 1700 nog vir omtrent 
So persent uit landgenote bestaan het, was daar dus 
hoegenaamd g'n behoefte aan so'n internasionale verkeers
taal nie. Dr. HESSELING s~, dat die lz'ngua fmnca van die 
Middellandse See in hoofsaak Italiaans was, maar dat 

i daar ook baie Griekse, Spaanse en Arabiese woorde in 
\ voorgekom het. So sal die omgangstaal van die 1 7e eeuse 

seelui aan boord van die N.O.I.K. se skepe seker in hoof
saak Nederlands gewees het, maar met 'n sterk bymengsel 
van vreemde, veral van Portugese en Indiese woorde. 
Daarvoor het ons bewyse, vir _ meer nie. Hierdie konklusie 
omtren t die 1 7e eeuse seemanstaal word ook bevestig 
deur die opvatting van 17e eeuers self, soos WINSCHOOTEN 
en WITSEN. 

Met die opkoms en ontwikkeling van die Nederlandse 
seemag en seehandel na 1595 het langsamerhand ook 'n 

1 ) So kan 'n mens vandag met Engels en Frans , tamelik oral in Europa 
teregkom, maar volg daaruit dat Eng. en Fr. die omgangstale 
tussen vreemdelinge in Europa is? 

!) In die uitgawe van 1903 is dit bids. XVIII. 
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Hollands-Zeeuse seemanstaal ontstaan, wat 'n belangrike 
invloed sou uitoefen op die seemanstaal van Duitsland, 
Skandinawie en Engeland.l) Dr. J. VAN GINNEKEN behandel 

/ 'n lys van 2355 Nederlandse seemanswoorde met die ont
leninge daaruit in ander Europese tale, en konkludeer 
(t. a. p. blds. 532) : "de invloed, dien onze vaderen op de 
Europeesche internationale zeemanstaal - want ook het 
bestaan hiervan achten wij met onze lijst bewezen -
hebben uitgeoefend, blijkt evengoed uit vertalingen en 
navolgingen, als algeheele ontleeningen." Of het die Neder
lanclse seelui ten nootde van die ewenaar 'n Europese 
internasionale seemanstaal daarop nagehou, en in die Ooste 
'n Maleis-Portugese seemanstaal? Ek neem aan, dat altwee 
die seemanstale bestaan het, maar nie dat altwee deur 
Nederlandse seelui in die selfde omvang gebruik is nie. 
In die Europese watere het die Nederlandse seelui hulle 
eie seemanstaal gehad, waarvan 'n invloed uitgegaan het 
op die seemanstale van die omliggende Iande, wat eers na 
Holland en Zeeland as seemagte tot ontwikkeling gekom het. 
In die Ooste het hulle dieselfde seemanstaal gebruik, maar 
daar het hulle 'n klaar ingeburgerde oosterse seemanstaal 
gevind, wat ons Maleis-Portugees kan noem. Daar was 
die Portugese hulle voor gewees, sodat die oosterse inter
nasionale seemanstaal meer woorde van Portugese as van 
Nederlandse oorsprong opgeneem het.2) Enkele Nederlandse 
seelui het naas hulle eie Nederlandse seemanstaal . ook die 
oosterse geken; die meerderheid het waarskynlik net 'n 

1. aantal woorde uit die lingua fi,.anca van die Ooste geken. So 
kon 'n groot aantal Portugese en Indiese woorde afkomstig 
uit allerlei oosterse tale, waaronder Maleis, Tamil, Sinees, 
Japanees e.a. in die Nederlandse seemanstaal opgeneem 
word. In Europa het die invloed van die Nederlandse 
seemanstaal uitgegaan, in die Ooste baie minder, want 
daar was die teenoorgestelde proses aan die gang. Dit 

,lyk my die enigste ste~khoudende verklaring van die 
'feite, en hierdie verklaring hou rekening nie net met 
enkele nie, maar met al die feite. 

Daarby moet opgemerk word, dat nog die Maleis-
__ 7 Portugese nog die Nederlandse seemanstaal 'n taaleenheid 

was. Van die eerste is dit vanselfsprekend, en uit die 
1) Vgl. o. a. Dr. ]. v. GrNNEKEN - Hdbk. II blds. 478-531. 
~) Vgl. Dr. A. A. FoKKER- "Het Portugeesche element in 't Maleisch" 

("Indische Gids," 1902 II blds. 1732.) 
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bogaande bespreking genoegsaam geblyk. Is dit ook van 
die twede waar? Ten opsigte daarvan kan ek my goed 
verenig met die opvatting van Dr. BoEKENOOGEN: "De 
opvarenden van een schip, uit allerlei streken afkomstig , 
zullen allicht een gemeenschappelijken woordvoorraad heb
ben gekregen, maar hun eigen uitspraak in hoofdzaak hebben 
bewaard, ook: na vele reizen in afwisselend gezelschap." 1) 
W at sal die kern van die gemeenskappelike woordvoorraad 
uitgemaak het? Dr. BoEKENOOGEN s~, dat die taal van die 
Amsterdamse seelui W aterlands was; maar dat daar onder 
die Hollandse seelui ook Friese en Oosfriese was. 1) Ondet: 
die Nederlandse seelui aan die end van die 17e eeu vir 

7 8o persent uit Nederlanders saamgestel, sal die Hollanders 
en Zeeue waarskynlik die meerderheid gevorm het. W aar 
hulle getalle aileen miskien nie die hegemonie aan hulle 
taalgebruik en woordvoorraad kon verseker het nie, daar 
was die historiese moment van hulle ontwikkeling as see
vaarders van groot betekenis. Dit was die Hollanders en 

--;:? die Zeeue, wat eerste op 'n groot skaal die seegat uitgevaar 
het naar Oos en Wes, naar Noord en Suid. So kon hulle 
woordvoorraad beslissend geword het as die kern van die 
gemeenskappelike woordeskat van die N ederlandse see
manstaal, net soos die gebroke Portugees die basis van 
die oosterse seemanstaal kon gewees het. "Wij N eder
landers", skrywe Dr. FoKKER, "hebben nu driemaal zoolang 
aanraking met de Maleiers gehad als de Portugeezen, en 

· 't aantal onzer woorden door de Maleiers in hun taal 
overgenomen is zeker niet de helft van dat der Portugeesche 
woorden." 2) 

Ten opsigte van Afrikaans geld die I 7e eeuse seelui van 
die N. 0. I. K. dus as 'n Nederlandse taalgroep met ' n 
eie Nederlandse seemanstaal met allerlei vreemde elemente, 
maar oorwegend Nederlands in woordeskat, sowel as in 

:> beeld en uitdrukking. Die taal van die seelui sal van die 
van die eerste koloniste hoofsakelik verskil het in die aan
wesigheid in die seemanstaal ( r) van 'n hoer persentasie 
spesifiek tegniese seemanswoorde en uitdrukkinge, en ( 2) 
van 'n groter persentasie vreemde woorde van allerlei 
oorsprong, met uitsluiting natuurlik van die tale van die 
inboorlinge van Suid-Afrika. 

1) "Album-Kern" bids. 248, en 246. 
2) "Het Portugeesche Element in 't Maleisch" (Incl ische Gicls, 1 9 02 II 

bids. 1732.) 
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Iiultnurin vloede. 

Vir 'n regte begTip van die Afrikaanse taalproses is 'n 
beskouing nodig oor die algemene kultuurinvloede, waar
onder die Afrikaanse volk gedurende die wo dillg§E,eriode 
r6_sz-I8o opgegroei het. Ons kennis van die algemene 
wltuurkonCliesies moet uit die aard van die saak hoof
sakelik geput word uit offisiele Kaapse stukke, uit tal van 
reisbeskrywinge en uit 'n rekonstruksie van die verlede 
gebaseer op . die feite van vanclag. Oor enkele onderdele 
van die periode r657-r8o7 besit ons gelukkig ook mono
grafiee. Die Afrikaanse kultuurgeskieclenis van hierclie hele 
periode verdien 'n uitvoerige monografie: my uiteensetting 
kan dus nie op r~neer as oorsigtelikheid aanspraak maak nie. 

Gedurende die tyd van die N. 0. I. K. se bewind (r652-
1 795) was Nederlands die offisiele taal van die Kaap 
Kolonie, die taal van plakkate, instruksies en kennis
gewinge aan die volk, van oifisiele versoekskrifte aan en 
korrespondensies met die owerheid, en die taal van die 
regente- en hoer ambtenaarsklasse aan die Kaap. Dit was 
dus die taal van bestuursliggame en die regspleging, -
vandaar dat heelwat van die titulatuur en terminologie 
van die Romeins-Hollandse regsgebruike in Suid-Afrika 
bewaar gebly is. Oor die bestuursliggame en regsgebruike 
gedurende die eerste helfte van die r8e eeu gee F. C. 
DoMINICUS ons 'n samehangencle relaas. 1) In besonderhede 
hoef ons nie te gaan nie. Aileen moet opgemerk word, 
dat 'n kennis en gebruik van Nederlands 'n vereiste was 
vir die burgerlike lede van die verskillende bestuursliggame, 
sowel as by die gewone ambtenare self. 

Nederlands was ook die taal van die Kaapse. Kerk, wat 
onder die klassis Amsterdarn gesorteer -het. 2) Die By bel-, 
kansel- en gebedetaal is van I 6 52 af tot vandag toe 
Nederlands gewees; wat nou eers deur Afrikaans verdring 
word. As in aanmerking geneem word, dat in Suid-Afrika 
miskien nog meer as in Nederland die Statebybel die 
belangrikste, dikwels die enigste, volksboek gewees het, 
dan is die beskawingsinvloed van die Kerk en die State
bybel dadelik begrypelik. Hieroor later. 

') F. C. DoMINICUS- "Het Huiselik en Maatschapp.elik Leven van de 
Zuid-Afrikaner in de eerste helft der I8rle Eeuw," hoofst. IV. 

2) Vgl. C. SPOELSTRA - "Bouwstoffen voor de Geschiedenis der Ned. 
Geref. Kerken in Z.-A." 
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..----------li~derlands was die taal ~y~_n die_ ~}s.o<?l, die voertaal en 
die feerstor,-al---fiet - godsdiensonderwys waarskynlik die 
belangrikste deel van die leerstof uitgemaak. l) Tot aan 
die begin van die I 8e eeu was die vernaamste skole alleen 
in Kaapstad en Stellenbosch te vind. Vvelgestelde ouers 
het hulle kinders nog naar Europa toe gestuur vir onderwys. 

------:::> Op die boereplase het weggelope of afgedankte soldate 
en matrose meermale die diens van skoolmeester verrig. 
Daar was enkele goeie onderwyskragte onder die skool
meesters van daardie tyd, maar oor die algemeen gee die 
reisbeskrywinge ons nie 'n al te rooskleurige voorstelling 
van die kennis en karakter van die meerderheid nie. 
BoRCHERDS gee ons 'n tamelik uitvoerige beskrywing 
van die Kaapse skoollewe aan die end van die 
18e eeu. il) Die 17e eeuse skoolboekie, die Trap der :Jeugd, 
het lang een van die vernaamste hulpmiddele by die 
onderwys gebly. 'n Beknopte samevatting van die Afri
kaanse onderwystoestande in die vroee tyd gee Dr. 
GROENEWALD ons. 3) 

_ Die invloed van die Nederlandse literatuur op die 
.r,. geesteslewe van die Afrikaanse stamouers moes baie 

beperk gewees het. Hulle was afkomstig uit kringe en 
klasse, wat min gelees het, allermins werke van 'n letter
kundige gehalte. Die stryd om die bestaan in die nuwe 
vaderland, die skaarsheid van boeke en die slegte onder
wystoestande was nie bevorderlik vir die algemene 
leeslus nie. 

Daarentee was die klimaat bevorderlik vir 'n vry !ewe 
in die ope lug, weg van huise en boeke ·af, en die ont
wikkeling van die veeteelt het by baie, soos byna al die 
reisbeskrywers van die middel van die I 8e eeu af erken, 
gelei tot 'n nomadiese !ewe, wat aile lektuur, behalwe die 
noodsaaklikste, uitgesluit het. Koerante het nie bestaan 
nie, en selfs tot aan die end van die Kompanjie se bewind 
was 'n gereelde posdiens in die binnelande onbekend. 
Tevrede met bulle huislike geluk, het die Kaapse koloniste 

- )-. nie naar verstrooiing in romans of toneelopvoeringe gesoek 
nie, was die eienaardige opmerking van BERNARDIN DE ST. 
PIERRE net voor die laaste kwart van die I Se eeu. 

1) V gl. DOMINICUS t. a, p. blds. 69. 
2) Vgl. F. H. OLLAND- "Bladen uit de Memoirs van PETRUs BoRCHARDUS 

BORCHERDS," blds. I 7 vgg. 
3) Vgl. Dr. C. F. GROENEWALD- "Rympies en Raaisels," blds. I7 -t9. 
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A an die ander kant oordrywe DoMINicus waar hy s~: 
"De Bijbel en het gezangboek van WILLEM SLUYTERS 
waren de enige boeken, die men kende" (bids. 40). Naas 
die gesangboek van WILLEM SLUITER moet genoem word 
die stigtelike Jiedere van jOHANNES GROENEWEGEN, en die 
preekbundels van WILHELMUS A. BRAKEL en BERNARDUS 
SMYTEGELT. Nou was b.v. die Jiedere van GROENEWEGEN 
eers bekend van die twede helfte van die 1 8e eeu af, dus 
van na die periode deur DoMINicus behandel ; maar die 
predikasies van SMYTEGELT was reeds in die eerste helfte 
van die 1 8e eeu bekend. En naas die State by bel het die 
werke van "Vader Cats" vroeer in Suid-Afrika 'n aan
sienlike leespubliek gehad. Ander Nederlandse klassieke 
was minder algemeen bekend. 

Was die verbeelding weinig geprikkel en die geestes
verruiming weinig bevorder deur die algemene gebrek 
aan Ieeslus, waaroor STAVORINUS en BoRCHERDS in die 
twede helfte van die r8e eeu klaag, dan het die geheue 
sy volle aandeel gekry deur die manier waarop die be
perkte aantal werke van die beskeie pioniers-biblioteke 
gelees is. Baie ou mense het die Bybel en verskillende 
van die hierbo genoemde stigtelike· werke uitstekend 
geken. So kon die Bybel bewus en onbewus op geestelike 
sowel as op godsdienstige gebied die gids word, wat die 
Afrikaanse volk in die nomadiese isolement en in die 
aanraking met wilde diere en barbare teen verwildering 
beskerm het. Hierdie beskawingswaarde van die Bybellek
tuur vir die Afrikaanse volk het MENTZEL reeds omstreeks 
die middel van die r8e eeu begryp.l) Van 'n taaloogpunt 

· . is dit van belang om daarop te wys, dat juis deur die 
manier van lees nie aileen allerlei Bybelse spreekwoorde en 

1 toespelinge nie, maar oak allerlei verouderde Nederlandse 
woorde en uitdrukkinge in Afrikaans bewaar gebly is. 

Anders as teenoor die kunsliteratuur het die Afrikaanse 
volk teenoor die geskrewe en ongeskrewe volksliteratuur 
gestaan. Oak dit volg vanself uit die aard van die sosiale 
kringe waaruit hulle gestam het. So het hulle in die 

> nuwe vaderland allerlei volksliedjies, rympies, raaisels en 
spreekwoorde bewaar, waarvan party uit Frankryk stam, 
ander uit Duitsland, maar die oorwegende meerderheid 
uit Nederland. Hier het dieselfde proses plaasgevind 

l) Vgl. 0. F. MENTZ.Ii:L - "Beschreibung" ens. II blds. 185. 
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as by die taalontwikkeling. "Lokale stof", skrywe Dr. 
GRoENEWALD, "moes in so'n kosmopolietiese gemeenskap 
verdwyn, slegs vir seer verbreide en algemeen popuU~re 
stof was 'n bestaansmoontlikheid gebode. In so'n bonte 
mengeling van nasionaliteite besit 'n geslote gemeenskap 
die grootste krag ..... Ooreenkomstig hiermee vertoon 
die stofoorlewering 'n oorheersende Nedl. invloed, wat 
afgesien van ander faktore, toe te skrywe is aan die 
gesloteheid van die Nedl. gemeenskap, wat grotendeels 
uit 'n bepaalde gebied, Holland en Zeeland, afkomstig is, 
die Duitsers daarenteen uit verskillende dele van die uit
gestrekte Duitse Ryk" (bids. I 3). Dat baie van die 
Nederlandse liedjies in Suid-Afrika verlore moes raak, is 
vanselfsprekend; maar daar is mcer bewaar gebly as 'n 
mens sou verwag op grond van die ongunstige faktore 
vir die voortbestaan van die volkslied in Nederland 
sowel as in Suid-Afrika. So is, om maar 'n enkele voor
beeld te noem, van die Middelnederlandse lied : "Ic 
stont op hoghe berghen" in Suid-Afrika 'n variant bewaar 
gebly, wat vandag selfs in Nederland nie meer algemeen 
bekend is nie. 1) Hier is nog 'n wye studieveld vir die 
literatuurhistorikus en vir die taalhistorikus. Op die baan
brekende werk van ScHONKEN is gevolg die reeds aange
haalde dissertasie van GROENEWALD, en die twee boek
deeltjies van L. J. DU PLESSIS en die skrywer hiervan. 
Daar is nog stof genoeg vir verskillende boekdeeltjies, 
en 'n massa moeilikhede in verband met die geskiedenis 
van die stofoorlewering. 

By allerlei Afrikaanse huweliks- en verjaarsdagfeestelik
hede, by dans- en nuwejaarsvrolikhede, waarin nog heelwat 
van die ou Hollandse kleur bewaar gebly is, sou hierdie 
geestelike erfgoedere uit die stamland in die nuwe vader
land soos ou gewaardeerde farnieliestukke voor die dag 
gehaal word om saarn te sing, te dans en te lewe in die wye 
vrye suiderlug. Die Afrikaanse kinderlus en kinderspeletjies, 
soos hulle uiting vind in woord en lied, in raaisel en 
ryrnpie, is nog deurtrek van 'n ou Hollandse g-ees gedra in 
half Hollandse half Afrikaanse taalvorme. Behalwe by die 
ontwikkelde regente- en hoer ambtenaarsklasse, behalwe 

1) Vgl. S. P. E. BosHOFF en L.J. nu PLESSIS- "Afrikaanse Volksliedjes," 
dl. II bids. 43 vgg., en ScHONKEN- "De Oorsprong der Kaapsch
Hollandsche Volksoverleveringen," bids. 62. a ant. 1. 
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in kerk en skool, was hier dus vir die volksbeska wing 'n 
gedagte- en gevoelsfeer, waarin allerlei Nederlandse taal
vorme, in woord en beeld, bewaar kon bly, om eers lang
samerhand verafrikaans te word, of as taalfossiele die bron 
van hulle herkoms te bly verkondig. Ek ag die studie van 
die Afrikaanse taalvorme in die oorgelewerde spreekwoorde
en liederskat van die allergrootste gewig vir 'n regte 
begrip van die wordingsproses van die Afrikaanse taal. 

In die Afrikadnse volksgeloof en volksgebruike, in volks-
vermake en volksgeneesmiddels, en ·in die volksname vir 

------7 plante, diere en dinge is, soos reeds gedeeltelik uit die 
_ondersoek van ScHONKEN geblyk het en soos hier nader 
deur die taal- en woordeskat bevestig sal word, nog 'n 
oorwegende Nederlandse, hoofsakelik Hollandse, onder-

\ 
) 

grand te bespeur. 
_ (? 1 Dieselfde geld van die Afrikaanse huisbou- en huisin-
7 · ._ rigting, van meubelering en stoffering, van tafelgereg en 
v---- kleredrag. Ek praat hier natuurlik van die periode 1657-

1 807, van die tyd v66r die im portasie van 'n belangrike 
twecle blanke beskawingsferment, wat met die eerste kon 
konkureer. Vir 'n samevattende behandeling van hierdie 
aspekte van die materiele kultuur kan ek verwys naar die 
werke van ScnoNKEN l) en DoMINicus. 2) Selfs sulke tiepiese 
Afrikaanse dinge soos die kappie, en. die onmisbare ossewa of 
bokwa verlogen in uiterlik en in die daaraan vasgeknoopte 
terminologie hulle Hollandse herkoms nog nie. 3) 

Die vestiging aan die Kaap het oorspronkelik uitgegaan 
van 'n handelsgenootskap met 'n allesoorheersende han
delsmonopolie. DoMINicus tiepeer die handelspolitiek van 
die N.O.I.K, met 'n aanhaling uit die werke van regter 
WATERMEYER, wat daarvan die volgende karakteristiek 
gegee het: "In aile politieke zaken was de V.O.I.C. zuiver 
despoties; in alle kommerciele zaken zuiver monopolisties". 4) 
Van taaloogpunt is dit vir ons van belang om daarop te 

; ___ wys, dat verskillende Nederlandse munt- en maatname en 
~ handelsterme, al is dit soms in gewysigde betekenis, na 
5:- 'n eeu van Engelse handelskonkurensie en Engelse handels
j monopolie nog gaaf en gesond in Suid-1\frika voortlewe. 

1) Vgl. "De Oorsprong der Kaapsch-Hollandsche Volksoverleveringen," 
II § 2, en III §§ 1-2. s) Vgl. id. bids. 27, en 100. 

2) Vgl. "Het Huiselik en Maatschappelik Leven van de Zuid-Afrikaner," 
hoofst. III. 

4) V gl. I d. bids. z 7 en vgl. verder hoof st. IL 
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Tot aan die end van die Kompanjie se bewind was Kaap
stad die enigste handelsentrum in die kolonie. Die binne
landse handel bet in hoofsaak die vorm gehad van 'n 
ruilhandel in vee en ware met die inboorlinge, maar 
behalwe vir sover dit die blanke bevolking· met die inboor
linge in aanraking gebring het, kan dit as 'n beskawings
faktor buiten rekening gelaat word. 

Ek het bier 'n uiters beknopte oorsig gegee van die 
kultuurinvloede, dikwels nie meer as kultuurkieme nie, 
wat gedurende die wordingsperiode van die Afrikaanse 
volk (I657-I807) 'n geestesverruimende inwerking op 
die Afrikaanse volkslewe en volkskarakter kon gehad en 
van .die kultuursentra vanwaar dit kon uitgegaan bet, van 
kerk en skool, huislike en maatskaplike lewe, van politieke 
en kommersiele verhoudinge en groeperinge, van literatuur 
en volkskuns. Ek het daarby opsettelik die inwerkende 
invloede van oosterlinge, slawe en inboorlinge uitgesluit 
omdat daar alleen kwessie is van aa1traking met bulle, 
en nie van 'n samesmelting van enige betekenis nie. 
Hulle behoor vir 'n deel tot die Afrikaanse bodem en vir 
'n deel tot die mil£eu, nie tot die Afrikaanse ras nie. En 
dit is twyfelagtig of ons bier sonder voorbehoud en be
balwe in 'n negatiewe sin van 'n kultuurinvloed, van 'n 
geestesverruimende beskawingsinwerking, kan praat. Ek 
sal met hierdie faktore in 'n ander hoofstuk rekening 
hou. So opgevat, kan ek my eindoordeel oor die waarde, 
omvang, betekenis en geaardheid van die vormende kultuur·· 
invloede op die Afrikaanse volk van 'n taaloogpunt same
vat in die reeds aang-ehaalde woorcle : "Diep ligt het 
fundament, door de Hollanders aan de Kaap gelegd". Of 
die voorspelde "groote Rijk van 't Zuiden" hom nog op 
daardie fondament sal verhef of nie, hang nie meer van 
die Hollanders af nie maar van die Afrikaners self. Bulle 
het 'n eie roeping in die w~reldgeskiedenis te vervul. 

Eenlleidswording en Selfbewuswording. 

Ons bet ons tot hier toe besig gebou met die herkoms 
en bloedmenging van die Afrikaanse volk, en met die 
verskillende faktore, wat die wordingsproses kon beinvloed 
het. Dat dit nie meteens 'n nuwe nasie kon wees nie, is 
duidelik, maar dit is ten minste net so duidelik, dat claar 
ten slotte 'n nuwe nasie uit te voorskyn moes kom. Die 
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Afrikaners verteenwoordig vandag 'n aparte nasionaliteit. 
"Zij zijn in waarheid een nieuw ras, waarin het over~ 
wegende N ederlandsche met aanzienlijke hoeveelheden 
niet-Nederlandsch bloed gemengd is". l) Dit is dus 'n 
d\valing om vandag in Afrikaners Hollanders te wil sien, 
of hulle met 'n Hollandse maatstaf te wil meet. ScHoNKEN 
gee in parallelkolomme FRUIN's karaktertekening van die 
Nederlandse volk en 'n karakterbeskrywing van die . 
Afrikaners gebaseer op aanhalinge uit geskiedskrywers en 
reisbeskrywers (blds. 200-202 ), en konkludeer : "Hieruit 
zien wij, hoe weinig de bodem eigenlijk aan den oor
spronkelijken aanleg heeft toegevoegd; de invloed van 
het ras overweegt verreweg. Nochthans hebben juist de 
geaardheid van dezen bodem en de geschiedenis, die 
zich daar op af heeft gespeeld, een nieuwen geestesinhoud 
aangebracht, die zijn plaats naast den ouden opeischt. De 
vorm van gevoelen en denken (gemoedsgesteldheid, geloof, 
christelijk zoowel als mythologisch, de geest der namen
kunde) is bijna onveranderd gebleven, de inhoud evenwel 
(bedrijf, geschiedenis, dichtkunst) is voor een groot deel 
nieuw, en vooral op dezen inhoud moeten wij ons recht 
doen steunen, om de Afrikaners een nieuw volk te noemen" 
(!:?Ids. 202-203). Dit is dus nie 'n kwessie van politieke 
sentiment om hulle as 'n aparte nasie te beskou nie: dit 
is aileen die erkenning van wetenskappelike feite, wat op 
taal- en volkskundige sowel as op etnologiese gronde berus. 

Nog dwaser is dit om by die Afrikaners aileen Franse 
karaktereienskappe te soek, of om met V ALLENTIN in bulle 
hoofsakelik Duitsers te wil sien. 2) Afrikaners is vandag 
Afrikaners - niks meer nie, maar ook niks minder nie. 
Hulle wil met 'n eie maatstaf beoordeel wees. 

Dit is iets meer as twee en 'n halwe eeu gelede, dat 
die stamouers van die Afrikaanse volk in die nuwe vader
land die stryd op lewe of dood om 'n eie volksbestaan 
aangegord het teen die weerstand van die bodem, die 
gevare van ongediertes, die moorddadige aanvalle van 
inboorlingstamme en later teen die anneksasiepolitiek van 
een van die magtigste w~reldryke. En nog is die stryd 

l) Vgl. CoLENBRANDER - "A. d. B." blds. I23· 
2) Vgl. Dr. W. VALLENTii\- (a) "Hunnen in Sud-Afrika" (Berlin I9o2). 

blds. I z 7- I 33 en (b) "Das Deutsche Element unter den Buren" 
(Wiener Wochenschrift - "Die Wage" IV). 



nie beeindig nie! Maar die moed is ook nog nie opgegee 
nie ! Met CoLENBRANDER glo ek: "De wereld he eft ..... 
met de Boeren nog niet afgerekend. Hun strijd om het 
volksbestaan, die niet gisteren begon, eindigt niet morgen." 

Vandag is die blanke bevolking van die Unie van Suid
Afrika byna I,soo,ooo 1). \Velke persentasie daarvan Afri
kaans of A frikaanssprekend is, kan aan die hand van ons 
gegewens nie presies uitgemaak word nie. Maar as ons 
in aanmerking neem, dat in 191 I daar 693,898 blanke aan 
die drie Hollands-Afrikaanse kerke in Suid-Afrika behoor 
het, 2) en ons tel daarby die aantal persone, wat nog nie 
Df nie meer lede van een van die genoemde kerke is 
nie, clan sal die aantal Afrikaanssprekende inwoners nie 
ver van 'n ronde 1,ooo,ooo verskil nie. Die Afrikaans
sprekende hlanke bevolking van die Unie sal dus plus 
minus 2fa van die hele blanke bevolking uitmaak. W aar 
in Belgie b. v. op elke vierk. Eng. myl van die lands
Dppervlakte gemiddeld 655 mense woon, daar woon in 
die Unie van Suid-Afrika op dieselfde uitgestrektheid 
g rond noueliks I 5 persone, aile nasionaliteite meegerekend, 
en iets meer as 3, as aileen die blanke in aanmerking· 
geneem word. 3) Non kan Suid-Afrika weens die bodems
gesteldheid nie proporsioneel so'n hoe bevolkingsyfer as 
Belgie dra nie, maar dat die kanse vir geografiese uit
breiding en volksvermeerdering in die suiderhelf van 
Afrika nog oneindig is, by Europa vergeleke, sal niemand 
seker betwyfel nie. 

Maar Prof. N. J. BRliMMER verseker ons as psigoloog 
in sy beskouing oor "Die Afrikaanse Nasie" (bids. 10), 
dat die wese van 'n volk dieper 1€: "als ras of land, of 
regering, of geskiedenis, of selfs taal". Die bloedmenging 
van Nederlandse, Duitse en Franse clemente, die vestiging 
van die nuwe mensegroep op die nuwe bodem, die ge
skiedenis, wat daar op die bodem afgespeel is, en die taal , 
wat daar ontwikkel het, dit alles maak van die Afrikaners 
dus nog g'n nasie nie. Nou wat dan? Prof. BRUMMER gee 

l) Vgl. Of. Jbk. 3-1919 bids. 149, wat die volgende statistieke vir 191 9 
opgee:- Blanke . . . . . . . I.479.o68 

Bantoe . . . . . . . 4.823.526 
Asiate en kleurlinge . . 84r.103 

~) ld. bids. 178. 
3) Jd. bids. I 56. 

Totaal. 7-143,697 
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ons self daarop die antwoord: "Die wese van 'n volk is 
innerlik nie uiterlik nie; is sielkundig, nie fiesies of maat
skappelik nie! - 'n Menigte mense word aileen 'n nasie 
als hulle een van sicl en een van sin word" (bids. g). 
Nou moet ek al dadelik erken, dat dit baie moeilik is om 
van enige bestaande volk te s~, dat hulle ,een van siel 
en een van sin is" in 'n absolute psigologiese sin. En oor 
die meriete van die "V6lkerpsychologie" wil ek my hier 
nie inlaat nie. Maar ons kan tog die vraag stel of daar 
by die Afrikaners 'n soort van eenheidsdrang, Jn mate van 
solidariteitsgevoel, 'n saamhorigheidsbesef, 'n graad van 
volksbewussyn te bespeur is. Kan die geskiedenis ons 
hierop 'n antwoord gee? In die twede helfte van die I 7e 
eeu kan ek daar nog g'n spore van sien nie. In die 
begin van die I 8e eeu begin die besef van saamhorigheid 
met die nuwe bodem te ontwaak. Dan begin dit ge
bruikelik te word om kinders, wat in Suid-Afrika gebore 
is, Afrlkaners te noem. Miskien het die konflik van die 
burgers met goewerneur W ILLEM ADRIA AN vAN DER STEL 
ook 'n bietjie gehelp om die besef van saamhorigheid 
tussen die verskillende volkselemente te bevorder. Ek kry 
die indruk uit die "Dagboek" van ADAM T AS, dat ge
noemde konflik 'n beter verhouding en 'n groter same
werking tussen die Nederlanclse en Franse elemente bewerk 
het. Maar die nasionaliteitsgevoel het baie langsaam ont
kiem. Waarskynlik is daarin ook 'n rol gespeel deur die 
geleidelike geografiese uitbreiding van die bevolking, weg 
van Kaapstad en kontak met die buitew~reld af. Daarby 
kan gereken word die onderwerping van die natuur en 
die stryd teen wilde diere. Toe die noordooswaarts op
trekkende golf van koloniste omstreeks die laaste kwart 
van die I 8e eeu teen die suidweswaarts bewegende stroom 
van Bantoestamme gestuit het, kon by eersgenoemde meer 
as tevore die begrip van die gemeenskapsbelange van die 
witman teenoor die kaffer, van Boer teenoor Bantoe, tot 
ontwikkeling kom. Maar tot in die begin van die 1 ge eeu 
was Nederland in die bewussyn van baie, en in die onder
bewussyn van miskien die meerderheid, van die Afrikaners 
nog bulle vaderland, vanwaar hulle hulp en heil verwag 
het. Dit blyk self.'> uit die republikeinse beweging van 
Graaff-Reinet en Swellendam in die laaste dae van die 
N. 0. I. K., en verder uit die blydskap waarmee die 
koloniste die oordrag van die Kolonie deur Engeland 
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aan die Bataafse Republiek, en die verslagenheid waarmee 
hulle kort daarna die teruggawe aan Engeland begroet 
het. Dit blyk miskien nog beter uit die feit, dat hulle nog 
tot in die 19e eeu verskillende Afrikaanse plante- en diere
soorte met die woord vaderlandse omskrywe het, omdat 
hulle ooreenstemming met die Nederlandse soorte vertoon 
het. Van 1807 af kom die koloniste onder 'n vreemae 
bewind, wat hulle en hulle taal stiefmoederlik sou behandel, 
·en 'n naturellepolitiek daarop sou nahou, wat lynreg teen 
hulle kennis en ervaring van die inboorlinge ingedruis het. 
H ulle moes met goed en bloed betaal vir die roekelose 
eksperimente van 'n Engelse naturellepolitiek uit Downing-
1straat gedekreteer. Tereg konkludeer DEHERAlN: "En autre 

e gouvernement anglais, en suivant au Cap une politique 
fue les colons europeens ont jugee inacceptable, a provoque 

exode d'une partie d'entre eux, et donne na-issance a une 
nationalite." 1) (Ek kursiveer). Hier was vir die eerste 
maal in die Afrikaanse geskiedenis die volksgemeenskap 
,een van siel en een van sin" en was 'n groot persentasie 
bereid om dit met die daad te toon ten koste van alle 
moontlike opofferinge. Die nasionaliteitsbesef beg in helder 
op te klink in die manifes en die briewe van PIET RETIEF 
en enkele ander voormanne. Maar miskien was hulle nog 
maar begenadigde enkelinge, wat verder in die toekoms 
kon sien as hulle lot- en tydgenote. 

Dit sou nog 'n halwe eeu duur, voordat die volk self 
tot 'n kragtige uiting van volksbewussyn sou kom in die 
,Patriot-beweging". Ek noem dit met opset die ,Patriot
beweging", omdat dit meer was as 'n taalbeweging. Dit 
was 'n volksbeweging, wat byna alle uitinge van die 
volkslewe vertolk het 2). Maar die teekanting onder die 
Afrikaners self is vir my 'n bewys, dat die nasionaliteits
bewussyn wei ontwaak, maar nog nie tot rypheid gekom 
was nie. Die skokkende gebeurtenisse van die Vryheids
oorlog ( 1899-1902) het waarskynlik meer as iets anders 
gehelp om rypheid te bring. ,Die kloof tussen Kolonialer, 
Vrystater, Transvaler en Nataller- (was) toegespoel deur 
'n vloed van wee en ellende. Die hele Afrikanerdom het 

1) HENRI DEHERAIN - "L'Expansion des Boers," bids. 27. 
2) Vgl. (a) Dr. LYDIA VAN NIEKERK - "De Eerste Afrikaanse Taal

beweging," ens. 
(b) G. R. voN WIELLIGH - "Eerste Skrywers" ens. en 

(c) Dr. J. D ou ToiT:- "Ds. S.J. ouToiT in Wegen Werk." 
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gevoel, alsof hulle verlate was deur die ganse beskaafde 
wt!reld. . . Waar hul vroeger, teenoor die naturelle, bulle 
stamverwantskap gevoel had, het hul nou, teenoor Engeland, 
leer besef, dat hul lede van een nasie is." l) Toe was die 
tyd ryp vir die Twede Afrikaanse-Taalbeweging2), en vir 
die politieke aksie, wat gekristalliseer is in 'n nasionallteits
beweging. Vandag gaan Jong Suid-Afrika die toekoms te
gemoet met 'n vroe(!r ongekende eenheids- en solidariteits
besef, met 'n allesoorheersende nasionaliteitsbewussyn, 
met 'n doel- en kragbewuste strewe naar die ideaal van 
geestelike ·selfstandigheid en onafhankelikheid. Dit ·ls dus 
'n nasie kragtens sy herkoms en bloedmenging, krag-tens 
sy geskiedenis en taal, kragtens sy tradiesies en kultuur, 
maar veral kragtens sy eenheid van siel en sin, sy wil 
om selfstandig te wees. Dit is 'n nasie van gister met die 
ervaring van eeue om sy profyt mee te doen. , Ons taak 
als 'n nasie is om, solank als ons kan, ons karakter en 
kultuur op te bou en die ander rasse, waarmee ons in 
aanraking kom, ten goede te influenseer." 3) 

En wat stel Jong Suid-Afrika hom van sy nasieskap voor? 
Ek sal dit beantwoord in die woorde van die veelbelowende, 
maar helaas te jong gestorwe, Dr. T. B. MuLLER: ,Ek self 
sou my erfenis als lid van die Afrikaanse nasie vir geen 
ander burgerreg in die wt!reld wil verruil nie. Die grote 
nasies van Europa is wei oud en sterk en ervaringsryk; 
en ons sal lank nog met dankbaarheid uit hul goeie 
hoedanighede sowel als uit hul gebreke baie wysheid kan 
leer; maar hul dra ook reeds die spore van hul ouderdom, 
en rypheid begin al op meer dan een plek in afgeleefdheid 
oor te slaan. Hul nasionaal karakters het al stewig, hard 
en onbuigsaam geword, en nuwe invloede het betrekkelik 
min uitwerking op bulle. By ons is dit so anders. Als 'n 
jong nasie sien ons amper ons hele loopbaan te gemoet. 
'n Jong volk leef vorentoe. Sy leuse is die hoop; geduld 
en moed sy. wagwoorde; 'n jeugdige entoesiasme sy 
dryfveer; en sy ywer is neg ongekoeld deur die ont
nugterings van mislukking" (blds. 34). 

1) Dr. T. B. MuLLER: - "Die Geloofsbelydenis van 'n Nasionalist," 
bids. 8 - 9, en 8) I d. bids. 32. 

2) Dr. E. C. PrENAAR - "Taai en Poesie van die Twede Afrikaanse
Taaibeweging." 
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§ 4· Taal. 
Oor die Afrikaanse taal en sy woordeskat, soos dit deur 

die Afrikaanse volk in die Unie van Suid-Afrika gebruik 
word, wil ek hier nie in besonderhede handel nie. Daar
voor sal daar later geleentheid genoeg bestaan. Maar voor 
ek daartoe oorgaan, moet 'n aantal punte van belang nader 
toegelig word. Tot 'n regte begrip van my onderwerp 
dien 'n nader beskouing oor (a) geadapteerde Afrikaans, 
(b) Afrikaanse dialektiese verskynsels, en (c) Afrikaanse 
spreek- en skryftaal. 

(a) Geadapteerde Afdkaans. 1 ) 

Ek het al die vorme van Afrikaans buitekant die Unie 
van Suid-Afrika in gebruik van my ondersoek uitgesluit 
(vgl. § 1 bo). Maar binne die vasgestelde taalgrense word 
Afrikaans ook deur volksgroepe van verskillende nasionali
teit gepraat. H ulle taal, vir sover dit nie hulle oorspronk
like moedertaal is nie, kan ons dan geadapteerde Afrikaans 
noem. Die woordeskat en sintaksis, en die klank- en 
vormleer van die verskillende vorme van geadapteerde 
Afrikaans verdien 'n afsonderlike studie, waarmee ek my 
hier nie kan besig hou nie. Maar vir sover hierdie ver
skillende vorme van Afrikaans op die Afrikaanse taal
gebruik van die Afrikaners self kon gereageer het, kan 
hulle nie heeltemal van my onder~erp uitgesluit word nie. 

Ons kan die vreemdelinge, wat in aansienlike getalle 
en as volksgroepe Afrikaans as 'n twede omgangstaal 
aangeleer het volgens die land van hulle herkoms in drie 
hoofgroepe verdeel, en wei naar gelang van hulle afstam
ming uit Europa, Afrika en Asie. Alleen vir die slawe
bevolking van vroeer kom hierdie verdeling nie goed 
uit nie, want die slawe was afkomstig uit Asie, sowel as 
Afrika, waarby ek dan Madagaskar ook reken, nes ek 
Batavia tot Asie reken. Oor die slawe, hulle taal en herkoms, 
handel ek later uitvoerig, sodat ek met hierdie voorbehoud 
ten opsigte van my verdeling voorlopig kan volstaan. 

Onder die vreemdelinge van Europese afstamming kom 
aileen in aanmerking die Engelse en die Duitsers. 

1) Dit sou m. i. gewens wees om te onderskei tussen geadapturde en 
geadopteerde Afrik., en selfs tussen verskillende grade van 
beide ; tnaar ek gebruik d ie term geadapteerde Aj1·ik. hier 
volgens die betekenis daaraan gegee deur Dr. KRUISJNGA en 
Dr. BosMAN. 
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( 1) Engels-.Afrikaans. 

Dat die Engelse element deur bloedmenging 'met die 
Afrikaanse volk op die vorming van Afrikaans en die 
'woordeskat · van die taal v66r I 807 nie kon meegetel het 
nie, het ons reeds gesien. In 18 I 7, 'n tiental jare na 
die permanente Engelse inbesitneming van die Kaap, het 
'n Anglo-Skotse immigrasie-onderneming op 'n groot skaal 
begin 1). Voor 1820 het daar, reeds minstens I078 sulke 
immigrante aangekom; in 1820 aileen 4300; vir die periode 
I821-1824 is g'n syfers te vind nie, maar die getalle was 
gering, en van I825-I832 was die totaal I I90. In die 
I 5 jare tussen I 8 I 7 en I 832 het daar dus minstens 6,568 
Anglo-Skotse immigrante aangekom,miskien was die getal 
nader aan 'n ronde 7 ,ooo. Dit was 'n aansienlike syfer in 
'n tyd toe die Afrikaanssprekende koloniste ten naastenby 
'n 25,000 getel het (vgl. § 3 Lo). Hierdie Engelse settelaars 
het bulle in die suidoostelike deel van die Kaap Kolonie 
gevestig, en vandaar af uit verder naar die binnelande 
versprei. Hulle het aanvankelik op 'n goeie voet met die 
Afrikaanse element verkeer. Die Afrikaanse en die Engelse 
koloniste, wat saam aan die oosgrense van die Kolonie 
woonagtig was, het b.v. saam die verderflike Engelse natu
rellepolitiek van die Engelse regering bestry. 'n Same
smelting tussen die twee elemente sou op die duur waar
skynlik ook nie uitgebly het nie,en het in daardie streke 
later gedeeltelik selfs plaasgevind. Maar die genoemde 
Engelse naturellepolitiek het kort na I832 juis die gros van 
die Afrikaners uit daardie deel van die land verdrywe om 
in die binnelande die vryheid en 'n nuwe vaderland te soek. 
Die verhuising van daardie Afrikaanse koloniste het vir 
hulle toekomstige geskiedenis en taal 'n ontsaglike betekenis 
gehad. Aan die ander kant was die Engelse settelaars 
daardeur gedeeltelik teen verafrikaansing beskerm. 

Tog het baie van bulle verafrikaans, en eers 'n geadap
teerde Afrikaans gebruik om ten slotte natuurlik 'n suiwer 
Afrikaans te praat. PRELLER verseker ons: "in een naam
Iijst van enige honderdtallen dier kolonisten, vind ik 46 
Engelse familienamen die heden in Transvaal gedragen 
worden door Boeren die tot onze Kerk behoren, en wier 
huistaal het Afrikaans is - afstammelingen allen van die 

1) Vgl, CoLENBRANDER - " A. d. B." bldss. 107 - 108. 
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eerste setlaars" 1). Hierdie naamlys van Afrikaanssprekende 
· famielies van Engelse herkoms kan uitgebrei word deur 

die aanvulling van sulke name uit die ander provinsies 
van die U nie, en die toevoeging van ander sulke famielies 
van later aankoms. "Vele van die Skotse predikante en 
onderwysers deur Lord CHARLES SoMERSET en sy opvolgers 
geimporteer om die kennis van die Engelse taal gou-gou 
onder die Boerebevolking te versprei", skrywe Prof. ]. ]. 
SMITH, "is verafrikaans geword; en hul manlike afstamme
linge word vandag aileen deur hul Skotse name van die 
ander lede van die Afrikaanse maatskappy onderskei .... 
Die onderwysers en predikante was oor die hele land 
versprei, en hul invloed het dus ons hele volk aangetas" 2). 
As voorbeelde noem Prof. SMITH op die famieliename : 
TAYLOR, THoM, MuRRAY, THoMsoN, SuTHERLAND, FRASER, 
MoRGAN, RoBERTSON en SHAND. 

Ook onder die Engelse settelaars, wat hulle na die 
Boere-Oorlog (1899-1902) in die Vrystaat en Transvaal 
gevestig het, is daar verskillende famielies, wat 'n geadap
teerde Afrikaans praat. Maar ons moet 'n onderskeid maak . 
tussen die, wat Afrikaans nou as hulle moedertaal praat en 
Eng-els as 'n vreemde taal moet aanleer, en die, wat naas 
hulle moedertaal, Engels, ook nog 'n geadapteerde Afrikaans, 
'n Engels-Afrikaans, gebruik. Oorgang van die twede tot 
die eerste groep is natuurlik altyd moontlik, en die hele 
eerste groep het natuurlik vroeer in die taaltoestand van 
die twede verkeer. Die gros van die Engelse immigrante 
het egter eers na die ontdekking van goud en diamante van 
die laaste kwart van die 19e eeu af aangekom, en hulle in 
digte massas bymekaar in die handels- en hawestede en 
mynsentra gevestig soos Johannesburg, Kimberley, Bloem
fontein, Pretoria, Kaapstad, Port Elisabeth, Oost-Londen, 
Durban, Maritzburg-, King-williamstown en Grahamstad. 
Oor die algemeen het hulle nie Afrikaans aangeleer nie, 
en die invloed, wat van hulle taalgebruik op Afrikaans 
uitgegaan is, sal die van hulle Engelse omgangstaal en 
nie die van 'n geadapteerde Afrikaans wees nie. 

Wat die uitwerking van die nuwe onderwyswet nog sal 
wees, is nog te besien. 

1) Vgl. G. S. PRELLER: - "Laat 't ons toch ernst wezen!" blds, q. 
2) Vgl. Prof. J. ]. SMITH - "Die Herkoms van die Afrikaanse Yolk," 

(P. W. L. I blds. 139- 140.) 
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Die inwerking van Engels-Afrikaans op Afrikaans is dus 
nog nie van lange duur nie, en waarskynlik nog nie van 
groot betekenis gewees nie; maar in Clie toekoms kan dit 
van groot betekenis word. 

(2) Duits-Afrikaans. 
Onder Duits-Afrikaans verstaan ek iets anders as Dr. 

BosMAN 1). As ons daaronder die geadapteerde Afrikaans 
van die Duitse immigrante van voor 1807 moet verstaan, 
dan moet ons op dieselfde manier ook praat van 'n 
Frans-Afrikaans, wat BosMAN dan ook doen. Maar met 
watter reg? Daar is m.i. nogal ernstige besware teen so'n 
gebruik van die term, Duits-Afrikaans. Ten eerste ver
onderstel dit, dat die taal, wat die Duitse immigrante in 
Suid-Afrika aangeleer bet, Afrikaans was. Maar was 
dit? Ons bet bierbo gesien, dat die Duitse immigrasie 
al byna net so sterk was as die N ederlandse in die 
periode 1717-1747· Het Afrikaans toe al as 'n aparte 
taal bestaan, wat kon aangeleer of geadapteer word? 
Ek weet dit nie; maar BosMAN betwyfel dit self 2), en 

. wys dus onbewus self op 'n beswaar teen so'n gebruik 
en betekenis van Duits-Afrikaans. En wat moet ons onder 
Duits verstaan? Aileen Hoogduits? Maar die "von Haus 
aus" Hoogduitssprekende Duitsers was nie die belfte van 
die Duitse immigrante nie. En wat dan van die taal van 
die Platduitssprekende groep? 

Het beide groepe van bulle aankoms in die Kolonie af 
nie reeds 'n geadapteerde Nederlands of geadapteerde 
Hollands gepraat nie? Dit begryp Dr. BosMAN self. 3) 
Watter reg bet ons dan om een oomblik bulle taal ge
adapteerde Nederlands en die volgende oomblik geadap
teerde Afrikaans te noem? Moet ons nie b.v. die oorge
erfde Hollands van 'n Suid-Hollandse boer en die geadap
teerde Hollands van 'n oorspronkelik Hoogduitssprekende 
soldaat altwee as verskillend geskakeerde vorme van 
Nederlands beskou nie, wat gesamelik tot die ontstaan 
van Afrikaans kon bydra? Dan moet ons Duits-Afrikaans 
in 'n ander betekenis gebruik, en ek sou wil voorstel om 
dit op dieseltde manier as Engels-Afrikaans te gebruik, 

1) Vgl. Dr. D. B. BosMAN - "Afrikaans en Maleis-Portugees", bldss. 
I24 - 126. 

2) Vgl. Id. bldss. I I9-I20 . 

.3) t. a~ p. blds. I 17. 
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n.l. vir die geadapteerde Afrikaans van Duitsers, wat na 
1807 naar Suid-Afrika gekom het. 

Ons het hierbo (§ 3) reeds gewys op Duitse sendeling
gesinne, wat eers in die 19e eeu naar Suid-Afrika gekom, 
daar verspreid geraak en verafrikaans g-eword het. V erder 
kom in aanmerking 'n aantal Duitse settelaars, wat bulle 
eers in die twede helfte van die 19e eeu in die· suidoostelike 
deel van die Kaap Kolonie gevestig het, en ook elders 
in die Kolonie, sowel as in Natal en in Transvaal 1). 
Party van hulle het verengels, maar 'n groot aantal het 
verafrikaans, en moet Duits feitelik as 'n vreemde taal 
aanleer. Duits-Afrikaans, soos hier opgevat, kan nog nie 
'n invloed van betekenis op Afrikaans gehad het nie, en 
sal dit waarskynlik in die toekoms ook nie h~ nie. Maar die 
inkorporasie van die Suidwes-Protektoraat (vroeer Duits
Suidwesafrika) by die Unie open nuwe moontlikhede.2) Ek 
kan b. v. net terloops wys op die invloed wat Duitse offisiere 
vroeer by die Vrystaatse en Transvaalse artillerie gehad het. 

Onder die outogtone, wat 'n geadapteerde Afrikaans 
praat, kom veral in aanmerking die verskillende Hottentot
en Bantoestamme. 

( 1) Hottentot- Afrikaans. 
Verskillende van die Hottentotstamme, wat van die begin 

(1652) van die Suid-Afrikaanse geskiedenis of met die .blanke 
bevolking aan die Kaap in aanraking was, het langsamerhand 
'n geadapteerde Nederlands gepraat. Die staaltjies, wat KoLBE 
ons b.v. van bulle taal gee, sou ek Hottentot-Hollands en 
nie Hottentot-Afrikaans wil noem nie. Langsamerhand sou 
dit natuurlik vervang word deur Hottentot-Afrikaans, terwyl 
verafgelee Hottentotstamme natuurlik die Hottentot-Hol
landse stadium oorgeslaan en dadelik met 'n geadapteerde 
Afrikaans begin het. Ten slotte het feitelik al die Hotten
totte in die Kaap Kolonie hulle eie taal verloor en 'n 
geadapteerde Afrikaans gepraat, wat in ooreenkoms met 
hulle peil van kulturele ontwikkeling 'n plat Afrikaans 
of kombuistaal genoem kan word. Vandag praat hulle dus 
n oorgeerfde Hottentot-Afrikaans. 

1) Vgl. G. S. PRELLER - "Die Germaanse Element in Suidafrika," 
(Brdwg. van 25 Julie, 1920 bids. 30-32.) 

2) 'n Sekere persentasie van die inwoners van die Suidwes-Protektoraat 
praat van huis uit Afrik. en 'n aansienlike persentasie geadap
teerde Afrik. 
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Tot Hottentot-Afrikaans behoor dus ook Grlekwa-Afri
kaans. Die Griekwas is 'n basterras ontstaan uit 'n inenting 
van vreemde elemente op 'n Hottentotstam 1). Griekwa
Afrikaans verskil wei in baie opsigte van wat gewoonlik 
Hottentot-Afrikaans genoem word, maar dit aileen is nie 'n 
voldoende rede om hierdie twee vorme van geadapteerde 
Afrikaans heeltemal apart te klassifiseer nie, soos DR. vAN 
GINNEKEN en Dr. LECOUTERE doen. 2) Waarom Dr. VAN 
GINNEKEN Griekwa- en Boesman-Afrikaans saam klassifiseer, 
wat hy met die laaste van die twee bedoel, en waarop sy 
voorstelling van die Griekwas berus - dit weet hy aileen. 

Die taal van die Hottentotte sal ek later uitvoeriger 
behandel. 

( 2) Ban toe-Afrikaans. 

Die verskillende Bantoestamme in Suid-Afrika bet in 
hoofsaak bulle eie taal bebou, maar 'n groot persentasie van 
indiwidue nit al die stamme praat naas hulle moedertaal ook 
nog 'n Bantoe-Afrikaans of Kaffer-Afrikaans. Dat bulle nog 
bulle eie taal bebou bet, is aan verskillende faktore toe te 
skrywe. Ons het bierbo gesien, dat die Bantoestamme vandag 
meer as driemaal die getalsterkte van al die blanke rasse 
in' Suid-Afrika bet. Daarby besit hulle stukke grondgebied 
soos Basoetoeland, Betsjoeanaland e.a. waar hulle bulle eie 
karakter en kultuur kon bly handhaaf, en dan verteenwoordig 
bulle boenop 'n baie hoer kultuurtrap as die Hottentotte. 

Eers van die laaste kwart van die 1 8e eeu af het die 
voorste Bantoestamme in none aanraking met die blanke 
bevolking gekom, en baie van bulle lewe vandag feitelik nog 
in hulle oertoestand . Dit is dus begrypelik, dat naar gelang 
van hulle stam, die duur en geaardheid van hulle aanraking 
met die blanke bevolking en hulle woonplek verskillende 
indiwidue en stamme van Bantoeherkoms verskillend 
geskakeerde vorme van geadapteerde Afrikaans praat. Op 
enkele van hierdie faktore het Dr. P. J. DU TciiT reeds 
gewys3), en verder Dr. BosMAN (bids. 1 17). Ook hier het 
Dr. VAN GINNEKEN misgetas. Uit sy artiekel oor "Het Kaffer-

1) Vgl. G. W. STow - "The Native Races of South Africa," blds. 
316 vgg. 

2) Vgl. (a) Dr.]. v. GrNNEKEN - "Hdbk." I bldss. :n8, en 221-3, en 
(b) Dr. C. P. F. LECOUTERE - "lnleiding tot de Taalkunde." 

ens. blds. 2 76 vgg. 
s) Vgl. Dr. P. ] . ou ToiT - "Afrikaansche Studies," bids. 105 vgg. 
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Afrikaansch" 1) gee ek slegs drie aanhalings, wat elkeen, 
wat met die feite op hoogte is, kan weerspreek en weerleg: 
(I) "Zelfs hun stamnamen en de namen der hoofden zijn 
bijna aile echt-Hollandsch". (2) "Aan Engelschen invloed 
valt hier niet te denken, daar juist de Kaffers zoo goed 
als nooit iets van het Engelsch afweten". (3) "Ten slotte zijn 
zeker vele nieuwere klankverschijnselen in het Afrikaansch 
aan de Kaffersche articulatie-gewoonten te wijten". 

Onder die vreemdelinge van oosterse herkoms, wat 
vandag 'n geadapteerde Afrikaans praat, behoor die Maleiers 
en die Koelies. 

Maleis-Afrikaans. 
Die afstammelinge van -die oosterse slawe en van die 

oosterlinge, wat van die end van die I7e eeu af'n ballings
oord in die Kolonie gevind het, praat vandag 'n geadap
teerde Afrikaans. Ons kan clit Maleis-Afrikaans noem, 
hoewel ek dit eens is met Dr. BosMAN "dat Maleis-Afrikaans 
nie sameval met slawe-Afrikaans nie, omdat onder die 
slawe baie heterogene elemente was" (blds. I 24-I 25). 

Vandag word hierdie groep hoofsakelik deur Maleiers 
verteenwoordig, of Slamse mense, soos hulle ook heet, met 
bulle eie Mohamedaanse godsdiens. Met enkele uitsonde
tinge kom hulle as 'n groep aileen in die suidwes hoek 
van die Kaap Kolonie voor. 2) Terwyl die vryverklaarde 
slawe van ander nasionaliteite tamelik met die inboorlinge 
verbasterd geraak is, het die Maleise slawe deur hulle 
godsdiens en afkoms tot 'n aaneengeslote groep gevorm 
hulle nasionaliteit betrekkelik suiwer gehou. Hoewel Maleis
Afrikaans nie histories met slawe-Afrikaans sameval nie, 
is dit dus tog die vernaamste oorblyfsel daarvan. 

Van Maleis-Afrikaans geld dieselfde as van Hottentot
Afrikaans, namelik, dat dit waarskynlik eers 'n soort van 
Maleis-Nederlandse stadium deurgemaak het. Daarom 
vertoon hierdie twee vorme van geadapteerde Afrikaans, 
by enkele punte van verskil, ook so'n groot ooreenkoms. 

As 'n bepaalde soort van Afrikaans in die monel van 
oosterlinge kan ek ook noem Koelie-Afrlkaans. Onder 
Koelles wil ek hier verstaan h~ oosterlinge van verskillende 

1) Vgl. Hdbk. I bldss. 233-4. 
~) Vgl. Dr. P. ]. nu ToiT - "Afrikaansche Studies." bids. 35 vgg. 



75 

herkoms, veral I ndiers, wat eers laat in die 1 9e eeu naar 
Suid-Afrika gekom het. Hulle het natuurlik allerlei aan
rakingspunte met die Maleiers van die Kaap Kolonie, 
maar vorm tog 'n aparte groep. In die Vrystaat is so goed 
as g'n Asiate nie, en in Natal het hulle hoofsakelik Engels 
aangeleer en nie Afrikaans nie. Die Koelies behoor dus 
hoofsakelik tuis in die Transvaal, waar hulle as handelaars, 
smouse en vrugte- en groenteverkopers voorkom. Buite
kant die Transvaal is hulle as 'n taalgroep met 'n geadap
teerde Koelie-Afrikaans onbelangrik. Hulle Afrikaans het 
dit met Kaffer-Afrikaans gemeen, en verskil daarmee 
saam van Hottentot- en Maleis-Afrikaans, dat dit nie die 
g eadapteerde Ndl. stadium deurgemaak het nie. 

Dr. VAN GINNEKEN maak 'n onderskeid tussen Slamaaier
Afrikaans en Masbieker-Afrikaans. Hoe hy die grenslyn 
trek, is nie erg duidelik nie. Hy noem die Masbiekers 
"nakomelingen van de vroegere slaven" (Hdbk. I bids. 227), 
maar hoe hy hulle taal van die van die Maleise slawe 
onderskei, maak hy nie duidelik nie. Die gebruik van die 
woord "Masbieker" is baie misleidend. Volgens die vroeer 
spraakgebruik het "Masbieker" beteken "'n slaafafkomstig 
uit. Mosambiek"; maar volgens die hedendaagse spraak
gebruik word "Masbieker" gebruik, dikwels as skeldnaam, 
vir inboorlinge van verskillende herkoms, terwyl die na- . 
komelinge van die ou slawe soms "Malbare" genoem 
word. Om dus vandag van Masbieker-Afrikaans te praat, 
is af te keur. 

Afrikaans en geadapteerde Afrikaans. 

W at sal nou die betekenis van die verskillende vorme 
van geadapteerde Afrikaans vir die ontwikkeling van Afri
kaans self gewees het? Ek sal hier 'n beknopte oorsig 
gee van die meninge daaroor van verskillende geleerdes, 
om by die laaste en uitvoerigste daarvan enkele opmerkings 
te maak. 

Dr. THEOPHILUS HAHN het gemeen, dat Afrikaans ont
wikkel is uit Hottentot-Afrikaans. In 'n "Annual Address" 
by geleentheid van die jaarvergadering van die ''South 
African Public Library" op 29 April 1882 het hy die 
volgende mening uitgespreek oor die ontstaan van Afri
kaans : "The Dutch patois can be traced back to a fusion 
of the country dialects of the Netherlands and Northern 
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Germany, and although phonetically teutonic, it is psycho
logically an essential Hottentot idiom. For we learn this 
patoz's first from our nurses and ayas. The young Afri
cander, on his solitary farm, has no other playmates than 
the children of the Bastard Hottentot servants of his father 
and even the grown up farmer can not easily escape the 
det<::riorating effect of his servants' patois". l) ScHUCHARDT 
het by die aanhaling hiervan sy oordeel voorlopig opgeskort. 

Na 'n twintig jaar kom 'n ander Duitse geleerde met 
dieselfde oortuiging aan die woord, n.l. Dr. H. MEYER
BENFEY. Hy beweer ook, dat Afrikaans ontstaan is deur 
"Sprachubertragung". "Die Wirkung geht also nicht von 
der fremden Sprache und ihrer Sonderart aus, sondern 
von der einfachen Thatsache der Sprachubertragung, d.h. 
von dem Umstande, dass die Sprache geredet wird von ' 
solchen, die von Haus aus auf eine andere Sprache ein
gerichtet sind, die sie als Fremdsprache lernen (und zwar 
roh und mangelhaft lernen), und denen das sichere und 
entwickelte Sprachgefuhl derer, die sie als Muttersprache 
reden, abgeht." 2) Hy gaan egter ' n stap verder as Dr. 
HAHN, en neem behalwe Hottentot-Afrikaans of Hottentot
Hollands ook die geadapteerde taal van die slawe in aai1-
merking. Drie jaar later het hy hierdie opvatting met 
beslistheid herhaal. Afrikaans is die gevolg van "die 
Uebertragung auf fremde Rassen, speziell die Hottentotten 
und Sklaven." 3) 

Teen hierdie mening het Dr. P. J. DU ToiT gepolemiseer 
(bids. I I vgg.) en later ook Ds. W. PosTMA. 4) Intussen het 
Dr. KRUISINGA 'n stap verder gegaan as Dr. MEYER-BENFEY, 
want hy het in aanmerking geneem "het geadapteerde 
Hollands van de inboorlingen en vreemde Europeanen" 5) 

• I 

(Ek kurstveer). 
Ds. W. PosTMA het, soos hierbo ges~ is, die adaptasie

teorie bestry, en in die plaas daarvan 'n gewysigde aan
passingsteorz'e gestel wat hy in die volgende vyf stellinge 
geformuleer het: -

1) Ek haal aan uit ScHUCHARDT - "Ltbt. f. g. und r. Ph." VI, I885. 
2) Dr. H. MEYER - "Die Sprache der Buren," bldss. 16 -- 17. 
SJ Id. - "Die Burensprache und ihre Literatur," blds. 2 16. 
4) Ds. W. PosTMA- "Die Afrikaanse Taal" ("Brdwg" Febr. en Maart, 

1912,) 
i) Dr. E. KRUISINGA - "De Oorsprong van het Afrikaans" (Taal en 

Letteren XVI blds. 436.) 
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(I) "Afrikaans is die taal van die Afrikaanse kind, gebore 
---y uit Hollandse ouers en omgewe van verskillende 

soorte mense, wat 'n ander taal gepraat bet als hy." 
(2) "Die materiaal, wat die Afrikaanse kind gebruik bet 

vir taalvorming, is Hollands van die I 7e eeu soals dit 
geleef bet in die volksmond." 

(3) "Hollands bet in die mond van die Afrikaanse kind 
Afrikaans geworde, omdat by sy taal moes aanpas 
aan die omstandigbede, waarin by gebore was en 
groot geworde bet." 

(4) "Die geboorte van die Afrikaanse taal moet saam
geval bet met die geboorte van die Afrikaanse nasie." 

(S) "Die verdere groei van die taal is bebeers geworde 
deur die gewone wette van taalgroei in meerdere of 
mindere mate." ("Brdwg." 15 Febr . .J9I2, bids. 594) .. 

Ds. PoSTMA soek die verklaring dus nie in 'n adaptasie 
van die taal deur vreemdelinge en 'n terugwerking daar
van op die taal van die Afrikaanse volk nie, maar in 'n 
aanpassing deur die volk self van bulle taal aan bulle 
omgewing, en skrywe daarby die grootste taalvormende 
aktiwiteit toe aan die kind. Dit is nie van belang ontbloot 
nie om daarop te wys, dat bierdie beskouing oor die ont
staan van Afrikaans reeds in kiem aanwesig is in die 
reisbeskrywing van LICHTENSTEIN aan die begin van die 
I9e eeu.l) In die Nederlandse vertaling van LICHTENSTEIN 
se "Reizen" (bids. 262-3) vind ek die opmerking: -
"De eerste Europeanen die zicb in Zuidafrika neerzetteden 
en zicb in de noodzakelijkbeid bevonden om de wilden 
bunne taal te leeren spreken, begrepen bet zeker voor
deelig te zijn, wanneer zij zicb zelven zoo wei als bl1nnen 
leerlingen dit werk, zoo veel mogelijk, poogden te ver-

7-"' ligten en de denkbeelden, in zoo verre zulks gescbieden 
/ kon, verzinlijkten . . . . . . Langs dezen weg is er in deze 

zoodanig verarmde en bedorven spraak, aan welke alle 
aanduidingen van afgetrokkene begrippen vreemd zijn, en 
die nu de algemeene taal zelfs der Colonisten geworden 
is, eene kortbeid en naiviteit van uitdrukking, die vaak 
aan bet dicbterlijke en aan de oostersche beeldspraak 
grenst, terwijl die haar in den beginne zelfs voor eene 
geboren Hollander onverstaanbaar maakt ...... " 
1) 'n Dergelike opvatting was al in 1685 aan die woord by H. A. VAN 

RHEEDE, wat ook vera.l getref was deur die taal-aktiwiteit van 
die Afrik. kinders (vgl. "Huisgenoot", Sept. 1921, blds. 175-6). 
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Die adaptasieteorie het egter sy jongste woordvoerder 

in Dr. BosMAN gevind. Na sy polemiek teen die opvatting 
van Dr. HESSELING oor die ontstaan van Afrikaans, gee 
Dr. BosMAN ons sy eie opvatting, wat hy nie in besonder
hede uitwerk nie, maar tog in bree trekke aandui (vgl. 
Hoofst. IV bids. I I2 vgg.). Hy omskrywe dit as volg: 
"In sover nou as Afrikaans nie die spontane ontwikkelz'ng 
van Nederlands z's nie, is dz't 'n ontwikkelz'ng van Nederlands 
onderinvloed van dz'egeadapteerde Nederlands vatt vreemdelz'nge" 
(bls. I IS). Met die eerste deel van hierdie beskouing het 
ek vrede, maar teen Dr. BosMAN se verklaring van die 
twede deel het ek besware. Hy maak 'n onderskeid tussen 
"oorgeerfde Nederlands" en "vreemdeling-Nederlands" en 
beweer dan: "Veral in die twede groep sal daar onderling 
nog al verskille bestaan het, maar ten opsigte van die 
oorgeerfde Nederlands sal die aangeleerde Nederlands van 
die Hottentot en die slaaf, die Fransinan en die Duitser 
'n geheei gevorm het, en met betrekking tot die invioed 
wat die twee vorme van N ederlands op mekaar gehacl 
het, kan ons bulle as twee aparte, afgebakende taaivorme 
beskou ..... " ens. (bids. I I 7 ). Maar watter reg het ons 
om die verskillende vorme van geadapteerde Neclerlands,l 
waarin "onderling nog ai verskille bestaan het", as "'n 
geheei" as 'n "afgebakende taalvorm '' te beskou? Nog 
bedenkeliker word dit om seif..c; die onderlinge verskille 
heeitemal te wii ontken, waar Dr. BosMAN s~ : "As ons 
aanneem dat die inwerkende taai geadapteerde N eclerlands 
was, wat mi1z of meer dieselfde moes gewees het z'n die mond 
van aie vreemdelinge van verskillende nasionalitez't" . . . (bids. 
I 19) of "wat ten opsi'gte van die suiwere taal as een kan 
beskou word . ... " (bids. I 23). Maar dit is duidelik, waar 
Dr. BosMAN heen wil. Die adaptasieteorie is nie in die 
eerste plaas nodig om die woordeskat en klankverskynseis 
van Afrik. te verkiaar nie; maar Dr. BosMAN ag dit noclig 
om die sintaksis en vor!llieer van Afrik. te kan verklaar. 
"Die mees ingrypende invloed van so'n gang van sake 
as ek dit my voorstel", s~ hy, "n10es op die vormleer 
gewees het" (bids. I zs). En dit is juis die vormleer, wat 
dit vir Dr. BosMAN onmoontlik maak om in Afrikaans 
'n spontane ontwikkeling van Nederlands te sien ( vgl. 
bldss. ro7 en I I 3). Dit is die defleksie en hieperanalietiese 
karakter van Afrikaans, wat so'n verkiaring vereis. Nou 
word dit duideiik, waarom Dr. BosMAN die verskillende 
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vorme van geadapteerde Nederlands as 'n eenheid beskou. 
Hulle sal wei die verskynsel van defleksie en so'n hieper
analietiese karakter met mekaar gemeen h~. Dan beteken 
Dr. BosMAN se adaptasieteorie dit: "In sover nou as 
Afrikaans nie die spontane ontwikkeling van Nederlands 
is nie, is dit 'n gedeflekteerde ontwikkeling van Nederlands 
onder invloed van die Jleksielose geadapteerde Nederlands • ' 
van vreemdelinge". Ek het hier Dr. BosMAN se eie 
uiteensetting van sy adaptasieteorie Ietterlik oorgeskrywe 
met byvoeging van die twee gekursiveerde woorde, omdat 
ons m. i. daardeur 'n duideliker voorstelling kry van wat 
hy self bedoel het, of van wat ek aileen uit sy eie verklaringe 
kan aflei. Maar is hierdie voorstelling van die geaardheid 
van 'n geadapteerde taal juis? Ek glo, dat Dr. BosMAN 
hier uitgegaan het van 'n beskouing, wat by 'n groot 
getal taalgeleerdes te vind is. H ulle gaan van die onderstelling 
uit, dat by die adaptasie van 'n vreemde taal die buigings-
en vervoegingsuitgange nie nagevoel word nie, en dus 
eers verwar word en daarna verdwyn. Die woordstam, 
wat die woordaksent dra, bly dan fleksieloos bewaar. 

Ek kan volstaan met 'n paar voorbeelde van 'n sodanige 
'Jerklaring van geadapteerde tale te gee. So skrywe BRADLEY: -
'We see, therefore, that the simplification of the inflexional 
machinery of a language is powerfully stimulated by the 
absorption of large bodies of foreigners into the population 
and by the mixture of different dialects". 1) 

Dit was dan ook vroe~r die gebruiklike verklaring van 
die defleksieverskynsels in Engels, en jESPERSEK haal in 
hierdie verband Dr. lVlEYER-BENFEY se verklaring van die 
ontstaan van Afrikaans aan om die defleksie van Engels 
toe te lig. 2) Dieselfde verklaring kom ook voor in die 
werk van Dr. HEsSELING (vgl. bids. 143-4), waarteen 
Dr. BosMAN se proefskrif 'n polemiek is. Dr. BosMAN is 
met hierdie verklaring dus in goeie geselskap, maar daar 
vra die wetenskap nie naar nie. Ek kan net terloops 
daarop wys, dat daar in die laaste jare 'n reaksie gekom 
is teen die vroe~r algemeen geaksepteerde verklaring van 
die defleksieverskynsels in Engels. 3) 

1) H. BRADLEY - "The Making of English," blds. 28. · 
~) V gl. 0. JESPERSEN- "Growth and Structure of the English Language," 

blds. 81, en "Progress in Language," blds. 173. 
8) V gl. L. PEARSALL SMITH - "The English Language," hoof st. I, en 

gespersen (t. a. p.). 
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Moet in alle tale die oorsake van defleksie dan ook 
dieselfde wees? Ek sal my net by die geval van Afrikaans 
beperk. Ek het hierbo reeds gepraat van die Hottentot
N ederlands of Hottentot-Hollands, waarvan KoLBE e.a. ons 
verskillende staaltjies gee. 1) Nou kom daarin o.a. die vol
gende vorme voor: (1) makum, denkum, by'tum en (2) sfekum 
e.a. 2) Ek sien in die eerste reeks niks anders as die 
Hottentotuitspraak van die Nederlandse meervoudsvorme 
maken, denken, by'ten nie, en verskil dus met Dr. v. GINNEKEN 
se opvatting daarvan. (Hd.bk. I bids. 2I9). So is slekum 
die Hottentot uitspraak van die verboe vorm zieken (adj.). 
Die opvallende hiervan is, dat hierdie vorme nie gedeflek
teerd is nie, en wat meer is, dat hulle gebruik word waar 
Nederlands nie sodanig geflekteerde vorme gebruik nie, b.v. 
"die oud volk altijt zoo makum"; "die tovergoed by'tum"; 
"wat makum zoo?" en siekum (predikatief gebruik). Van 
hierclie Hottentot-Hollands s~ Dr. HEsSELING: "De staaltjes 
die KoLBE meedeelt van 't gebroken Hollandsch der 
Hottentotten geven een taal weer, die, op eene uitzondering 
na, zich niet onderscheidt van 't verbastercl Hollandsch 
dat wij kennen uit het manifest van I 7 39 (blds. 7 2 ). " 

Dr. HESSELING het, namelik, uit Theal 'n manifes aan
gehaal, wat in I 7 39 in 'n verbasterde Nederlands opgestel 
was deur die oproermaker EsTIENNE BARBIER met die hulp 
van 'n sekere burger PLETSHOLT (bids. 14). Die taal van 
daardie manifes was vir Dr. HESSELING 'n bewys, dat dit 
by Afrikaans "volstrekt onmogelijk (is) aan spontane ont
wikkeling van een Nederlandsch taaleigen te gelooven" 
(blds. I 3). BARBIER was 'n Fransman, en Dr. BosMAN neem 
aan, dat PLETSHOLT "bes moontlik 'n Duitser" was (blds. 
I 20). H ulle taal sal dus waarskynlik 'n geaclapteerde 
Nederlands gewees het, Frans-Nederlands of Duits-Neder
lands of 'n mengelmoes van altwee. Nou kom in die taal 
van genoemde manifes dieselfde verskynsels voor as in 
die aangehaalde Hottentot-Hollands, n.l. (I) volle fleksie
vorme, b.v. hebben, loopen, verkoopen e.a. en (2) die gebruik 
van sulke vorme, waar die nie deur N ederlands gebruik 
word nie, b.v. "als jongen of meid iets .... gesteelt hebben" 
ens. Ek sou hieruit wil aflei, dat by 'n geadapteerde taal 

1) Vgl. P. KoLBE - "Naaukeurige ... Beschrijving .•. " ens. I 121- z, 
477, 491, 50I, 502, 520, 526, 527, 528, 529 e. a., II 8, II, 

30, 66 en 162 e. a. 
'J Vgl. Dr. HESSELING- "Het Afrikaansch," bldss. 72-73. en voetnote. 
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die analogie 'n groot rol speel, wat volkome in ooreen
stemming is met Dr. BosMAN se konklusie: "Wanneer 'n 
nuwe taal aangeleer word, dan speel die analogie 'n 
ontsaglike groot rol" (bids. 1 25). Maar die resultaat van 
analogie hoef nog nie defleksie te wees nie. Dit is so 
maklik om oorsaak en gevolg met mekaar te verwar. 
'n Bevestiging van my opvatting oor die aard van die 
analogiewerking by die adaptasie van 'n ander taal vind 
ek in die geadapteerde Nederlands van Afrikaanse kinders 
in Nederland. Bulle gebruik analogievorme soos gane, 
stane, slane, doene. 1) Die verskillende vorme van geadap
teercle Nederlands of geadapteercle Afrikaans kan m.i. 
dus die omvang van bepaalde analogiewerki.nge in Afrikaans 
help verklaar, maar die defleksieverskynsels nie. Ek glo 

. dat ons dus die vo1gende algemene stellinge kan aanneem: 
7 

( r) Defleksie hoef nie in verskillende tale aan dieselfde 
oorsake toegeskrywe te word nie. 

( 2) 'n Geadapteerde vorm van 'n sterk flekterende taal ·· 
hoef nie 'n deflekterende neiging te vertoon nie. 

(3) Fleksieverwarring staan nie gelyk met defleksie nie. 
(4) By 'n geadapteerde taal speel die analogie 'n groot 

rol; maar die taal, wat geadapteer word, het minstens 
net so' n belangrike betekenis by die bepaling van 
die aard en rigting van die analogiewerking as die 
moedertaal van die adapteerder. 

W at kan dan in die algemeen die invloed van die verskil
lencle vorme van geadapteerde Afrikaans op Afrikaans wei 
gewees het? Ek het hierbo reeds die mening uitgespreek, 

- _ dat hulle kon gehelp het om die omvang van bepaalde 
~ I analogiewerkinge in Afrikaans te versterk. Verder kon 
/ bulle gelei het tot nuwe samestellinge en afleidinge en 

tot betekenis- en funksiewysiging. Ook kan hulle dialektiese 
verskynsels bevorder het in die streke waar hulle voorkom. 
Op nog een uitwerking moet ek wys. Die gebruik van 
bepaalde woorde en uitdrukkinge in die geadapteerde 
Afrikaans van kleurlinge is 'n belangrike faktor om op 
sodanige woorde en uitdrukkinge die stempel van platheid 
te druk, wat moet lei tot die vermyding daarvan in die 
beskaafde spreek- en skryftaal. Voorbeelde hiervan en 
bewyse hiervoor gee ek in die volgende hoofstukke. 
1) Hierdie vorme kom ook in Ndl. dialekte voor, maar Afrik. kinders 

gebruik hulle buiten sulke invloed om. 

6 
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(b) Afrikaanse dialektiese verskynsels. 

Vertoon Afrikaans wei diaiektiese verskynsels? Gewoonlik 
word beweer, dat dit nie die geval is nie. So lees ons in 
Dr. VILJOEN se ,Beitr:lge" (§ 91 bids. 40): , Dialektische 
Eigenthumlichkeiten, Verschiedenheiten in Wahl, An
wendung und Aussprache der W6rter und Wortformen, 
wie im Gebrauch von Redewendungen aller Art, gibt es 
ja in dem ganzen grossen Sprachgebiet kaum." Met so'n 
algemene verkiaring skuiwe ons makiik 'n hele boel 
moeilikhede van ons hals af, maar is die bewering waar? 
V erskillende geieerdes was dit tenminste daaroor eens 
met Dr. VILJOEN. So beweer Dr. MEYER-BENFEY: , Die 
Sprache der Buren selbst weist dagegen innerhalb des 
ganzen ausgedehnten Gebietes nur unbedeutende land
schaftliche Differenzen auf." l) Ons sien dadelik hoe dig 
hierdie verkiaring by Dr. VILJOEN se bewering staan. 

Intussen het Dr. T. H. LERoux teen hierde verklaringe 
opgekom. 2) 

Hy wy 'n hele hoofstuk (II bids. 20 vgg.) aan dialektiese 
verskille in die klankleer van Afrikaans; maar behandel 
daaronder b.v. die geadapteerde Afrikaans van kleurlinge, 
soos die Griekwas, en verskille van platheid en beskaafdheid 
van uitspraak en taalgebruik. Maar die vraag is of daar 
dialektiese verskynsels in Afrikaans bestaan, · afgesien 
van die verskillend geskakeerde vorme van geadapteerde 
Afrikaans, en afgesien van verskille, wat aileen op sosiale 
faktore berus, soos verskille van stand, opvoeding, ont
wikkeling ens. Is daar dialektiese verskille tussen Afrikaners 
van dieselfde afkoms, ontwikkeling en beclryf, verskille, 
wat hoofsakelik op lokale faktore ben1s? Niemancl kan met 
die feite voor oe die bestaan van sulke verskille ontken 
nie. ,Daar is wei genoegsame bewys", skrywe Dr. D. F. 
MALHERBE, , vir gewestelike afwykinge, en als die prys
vraag wat die S. A. Akademie vanjaar uitgeskrywe het 
oor diaiektiese verskille in Afrikaans bevredigend beant
woord word, sal baie seker verwonderd wees oor die 
aantal en omvang van sodanige verskille. Maar van 
Afrikaanse dialekte in die gangbare betekenis van die 
uitdrukking sal niemand met erns kan praat nie. Tussen 

I) "Die Burensprache und ihre Literatur," bids. 212. 

2) Dr. T. H. LE Roux - "Beschrijvende Kiankieer van het Afrikaans," 
bids. 20. 
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die taal van 'n inwoner van Soutpansberg en die van 'n 
Kaapstadse ingesetene sal merkbare verskille wees in 
uitspraak, woordeskat en selfs idioom, maar niemand 
sal beweer dat hulle nie dieselfde taal praat nie." 1) 
Die verskille tussen ,'n inwoner van Soutpansberg" 
en ,'n Kaapstadse ingesetene" kan op suiwer sosiale 
faktore berus: dit is dus nie 'n gelukkige voorbeeld 
nie. Laat ons as 'n voorbeeld neem die geval van twee 
saaiboere van dieselfde herkoms en ontwikkeling, maar 
waarvan een gebore en groot geword is in die distrik 
Malmesbury, en die ander in die distrik Lichtenburg. 
Wie sal ontken, dat daar ,merkbare verskille.... in 
uitspraak, woordeskat en selfs idioom" in hulle taal
gebruik bestaan? Dan is sulke verskille tog 'n ,genoegsame 
bewys vir gewestelike afwykinge", maar waar moet ons 
die grenslyn trek tussen "gewestelike afwykinge" of "dia,
lektiese verskille" en "dialekte"? Is die gewestelike onder
skeid in taalgebruik in ons aangehaalde voorbeeld nie net 
so groot as die verskille tussen die dialek van Aalst en 
die dialek van Leuven nie 2)? Waarom praat ons dan in 
die ...J.aaste geval van die dialek van Aalst en die dialek 
van Leuven, maar in die ander geval van "gewestelike 
afwykinge" of "dialektiese verskille "? Die onderskeid 
tussen dialektiese verskynsels en dialekte is dus baie 
relatief. Maar waarom skrywe ek dan bo-aan hierdie para
graaf "Afrikaanse dialektiese verskynsels", en nie "Afri
kaanse dialekte" nie? My antwoord is, dat ek by gebrek 
aan gegewens nie eers ten naastenby isoglos- en isofoon
grense van die Afrikaanse dialektiese verskynsels oor 'n 
spraakgebied van byna 'n half miljoen vierk. Eng. myle 
kan aandui nie. Om van Afrikaanse dialekte te praat, moet 
hulle eers gelokaliseer wees, d. w. s. vir sover clit kan 
gedoen word (vgl. § I )3). Maar dit is g'n bewys, dat hulle 
nie bestaan nie: dit is hoogstens 'n bewys dat ons in 
Afrikaans nog so goed as g'n begin met die studie van ons 
dialekgeografie gemaak het nie. Dan is dit hoog tyd om 'n 
begin te maak, en daarby kan die Akademie die voortou vat. 

1) Dr. D. F. MALHERBE - "Afrikaanse Taaiboek," bids. ro. 
2) Vgl. "Leuvensche Bijdragen" (r-2): (a) PH. CoLINET oor "Dial. 

v. AALST", en (b) Dr. GoEMANS oor "Dial. v. LEUVEN." 
8) So eenvoudig as Mnr. G. R. VON WIELLIGH (in "Huisgenoot", Sept. 

1921, bids. 197 vgg.) die Afrik. diaiekgeografie voorgestei 
het, is die saak ongeiukkig nie. 
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Die metode van ondersoek is van die allergrootste 
belang: veral teen haastige en onwetenskaplike genera
lisasies moet gewaarsku word.l) Waar Dr. VAN GxN

NEKEN en Dr. LECOUTERE b.v. aan hulle verdeling in Wes-' 
Afrikaans en Noord- ofNoordoos-Afrikaans kom, is bokant 
my vuurmaakplek. Wes-Afrikaans kom volgens Dr. VAN 

GINNEKEN ( Hdbk I 2 I 3) voor in die westelike provinsie 
van die Kaap Kolonie "met tiitzondering van de districten 
Paarl en Stellenbosch," en verder in Humpata. Dit bevat 
volgens Dr. VAN GINNEKEN wel 'n aantal "Hottentottismen", 
maar desnietemin is dit volgens LECOUTERE ("lnleiding" 
ens. bids. 279-80) van die twee nog die suiwerste. Noordoos
Afrikaans kom volgens Dr. VAN GINNEKEN voor in die 
Transvaal en die Vrystaat en verder in "het midden en 
het Oosten der Kaap Kolonie van Paarl en Stellenbosch af 
tot en met Natal. Dit dialect is veel meer afgeweken, 
vooral onder invloed der Malbaren, Masbikers, Slameiers 
en Kaffers het meest" (Hdbk I 2 14). Dr. LECOUTERE is 
tevrede om dit "veel minder zuiver" te noem en die oor
saak daarvan toe te skrywe aan die "Kaffers en andere 
heterogene elementen" (t. a. p.) Non ja, oor Suid-Afrika 
mag 'n mens net soveel onsin praat as jy wil, as dit maar 
'n paar duisend myl daarvandaan af g edoen word. Dit 
kan dan ook so maklik gebeur, omdat ons in Suid-Afrika 
self nog so beroerd min van ons eie dialekgeografie af weet. 

Hier moet ek 'n persoonlike verklaring maak, wat ek 
aileen doen, omdat die waarde van my opmerkings in die 
volgende hoofstukke oor die dialektiese of gewestelike 
gebruik van bepaalde woorde en uitdrukkinge daarvan 
afhang. Ek is gebore en opgegroei in die noordoostelike 
Vrystaat (Senekal), bet my skoolonderwys gehad in die 
suidwestelike Kaap Kolonie (Paarl), my universiteitsopleiding 
in sentraal-Vrystaat (Bloemfontein), en is sedert I 915 
woonagtig gewees in suidwestelike Transvaal . (Potchef
stroom). Dat so 'n periodieke verblyf in verskillende dele 
van so'n uitgestrekte spraakgebied sy voordele het, is 
begrypelik; maar dit het ook sy skadusy. Juis daardeur 
word 'n mens se eie spraakgebruik 'n onvertroubare 
maatstaf vir die beoordeling van gewestelike verskynsels, 
want dit is baie moeilik om altyd met sekerheid te s~. 
waar jy self aan 'n bepaalde woord of uitdrukking gekom 
1) Dr. G. G. KLOEKE - "De Dialecten en de Klankwetten" (N. T . XV 

194 vgg.). 
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bet. Jou eie spraakgebruik moet dus sorgvuldig aan die 
van ander getoets word. Dit bet ek gedurende ses jaar 
(van 1914 af) so presies moontlik probeer doen deur 
die ondervraging van allerlei persone, maar veral van 
studente afkomstig uit die Transvaal, die Vrystaat en die 
noordelike distrikte van die Kaap Kolonie. Nou is dit altyd 
moontlik, dat woorde en uitdrukkinge, wat in my eie taal 
voorkom, opgevat word as algemeen Afrikaans, terwyl dit 
moontlik meermale nie die geval is nie. Waar ek enigsins 
rede gehad bet om dit te glo, bet ek dit uitdrukkelik 
vermeld. Omgekeerd bet ek 'n groot aantal woorde, wat 
ongetwyfeld net gewestelik voorkom in die spreektaal, 
deur studie van allerlei werke oor Afrikaans in my gees 
opgeneem. So kan 'n mens jou ten slotte verbeel, dat 
sulke woorde van altyd af tot jou eie woordeskat behoor 
bet. Ook waar ek rede gehad bet om dit te vermoed, 
bet .ik dit uitdrukkelik ges~. Ek het dit gedoen in die 
oortuiging, dat die taalwetenskap in die algemeen, en die 
Afrikaanse taalwetenskap in die besonder, niks daardeur 
gebaat word nie, as jy aan jou eie spraakgebruik alg-emene 
gangbaarheid wil toeken, of jou die spraakgebruik van 
ander streke wil toeeien. Erkenning van onbekendheid 
met 'n woord of uitdrukking het meer wetenskaplike 
waarde as 'n voorgewende bekendheid daarmee. 

Sover ek weet, is dit een van die eerste studies, wat 
tamelik uitvoerig die ooreenkoms in woordeskat tussen 
Afrikaans e1~ al die tot nog toe beskrewe N ederlandse 
dialekte behandel. Dit sal dan ook seker in oorvloeclige 
mate die gebreke en foute van sulke pionierswerk h~. Ek 
hoop van harte, clat dit later deur beter en ryker werk 
vervang sal word. Miskien sal dit ook saam met ander 
behoor tot die eerste bydrae tot ons kennis van die gewes
telik geskakeerde vorme van Afrikaans, 'n goudmyn, wat 
ons nog nouelib besig is om in kleims af te pen. 1) 

Die dialektologie het seker die allergrootste waarde vir 
die algemene taalwetenskap. 
1) Onder die bydrae tot ons kennis van die gewestelike gebruik van 

woorde en uitdrukkinge in Afrikaans moet ek bier o. a. noem 
die stukke van Mnr. G. R. VON WrELLIGH: (I} "Dialektiese 
Eienaardighede in Afrikaans" ("Brdwg." van 25 Mei I918 vgg.) 
en (2) 'n serie van artiekels oor "Ons Geselstaal, of 'n Oorsig 
van Afrikaans soos dit oor ons hele land gepraat word" 
("Die Huisgenoot," Januarie, I92 I vgg.) Ek sal later meermale 
naar h\erdie stukke verwys. · 
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(c) Afrikaanse spreek· en skryf'taal. · 
Die Afrikaanse spreektaal is dus min of meer dialekties 

gekleur naar gelang van die woonplek van die sprekers. 
Die dubbelvorme in die "Afrikaanse W oordelys" in I 9 I 7 
deur die Akademie uitgegee 1), en die konsessies, wat die 
een streek vandag vir 'n ander moet maak in die skryftaal 
ter wille van uniformiteit, is daar bewys genoeg voor. 
Volgens die gewysigde spelreels van Januarie I920 was 
die Akademie blykbaar van oordeel, dat die uniformiteit 
kon verhaas word deur kort proses met sulke dubbel
vorme te maak. 2) Dit is byna onnodig om te s~. dat die 
beslissing ten gunste van een of ander vorm dikwels tamelik 
willekeurig was. Dat die spreektaal gewestelike verskille 
moet vertoon, is byna vanselfsprekend. Dit het op die 
Afrikaanse bodem aileen 'n ontwikkelingsgeskiedenis van 
meer as twee en 'n halwe eeu agter die rug, en die voor
geskiedenis daarvan reik terug tot 'n verlede, waarvan 
ons weinig weet. Daarby is die volk, wat die taal praat, 
nou al vir byna 'n eeu uitgespreid oor 'n oppervlakte van 
byna 'n halwe miljoen vierk. Eng. myle, oor 'n landgebied 
dus met allerlei verskille van klimaat, bodemsgesteldheid, 
plante- en dierew~reld en met verskillende in boorling
stamme in bepaalde streke van die land gelokaliseerd. 

Met die Afrikaanse skryftaal is dit anders gestel. 
Suiwer Afrikaanse woorde en uitdrukkinge, d. w. s. wat 
nie nit een of ander vorm van Nederlands oorgeerf is 
nie, verskyn al in reisverhale en ander skriftelike doku
mente van die dae van JAN VAN RIEBEEK af, en voor die 
middel van die 19e eeu vind ons al 'n "Proeve van Kaapsch 
Taaleigen" by CHANGUION 3) - 'n embrio-idiotikon dus. 

Maar Afrikaans is eers opsettelik gebruik as 'n skryftaal 
met die bewuste bedoeling om dit as 'n kultuur- en literatuur
medium te laat dien van omstreeks die aanvang van die 
laaste kwart van die I 9e eeu af. 

In die ontwikkelingsgang van die Afrikaanse skryftaal en 
literatuur word twee periodes onderskei. Die eerste periode, 
bekend as die tyd van die "Patriot" -beweging, het in I 87 5 
begin met die stigting deur Ds. S. J. nu TorT van "Die 
Genootskap van Regte Afrikaners" en tot stilstand gekom 

I) V gL "Afrikaanse Woordelys en Spelreels" (1917 .) 
~) Vgl. "Die Huisgenoot" Maart 1920 bids. 329. 
S) Vgl. Dr. A. N. E. CHANGUION - "De Nederduitsche Taal m 

Zuid Afrika Hersteld." (ze dr. 1848.) 



87 

met die Anglo-Boere Oorlog (1899-1902).1) Nadie Vryheids
oorlog het, gedeeltelik "as historiese voortsetting" van die 
Eerste Afrikaanse-Taalbeweging en gedeeltelik as reaksie 
teen die toestande deur die oorlog geskep, die Twede 
Afrikaanse-Taalbeweging begin. 2) Dat ook die skryftaal 
van skrywers uit altwee die periodes dikwels min of meer 
dialekties gekleur moes wees, is begrypelik. Die tradiesie 
van 'n algemeen beskaafde skryftaal moes nog ontstaan. 
In die eerste periode het die Sulde die toon aangegee op 
gebied van die skryftaal, in die twede het ook die _Noorde 
seggingskap gekry. Op die oomblik belewe ons 'n periode 
van sentralisasie en kragsewewig, d. w. s. daar word nou 
naar gestrewe om op die basis van die spreektaal van die 
meerderheid van die mees ontwikkelde sprekers uit alle 
dele van die land 'n algemeen beskaafde skryftaal tot 
stand te bring. Deur die offisiele erkenning van Afrikaans 
naas Engels in die Unie van Suid-Afrika, deur die studie 
daarvan op skole, universiteitskolleges en universiteite, 
deur die werksaamhede van die Akademie, en deur die 
verskyning in Afrikaans van koerante, tydskrifte en 'n eie 
literatuur is ons in enkele jare reeds ver op weg gebring 
tot die bereiking van so 'n algemeen beskaafde skryftradiesie. 

In so'n wordingsperiode, as ons nou belewe, kan uit 
die aard van die saak die onderskeid tussen die spreek
en skryftaal van die meer ontwikkelde deel van die be
volking uit alle provinsies van die land nie te groot wees 
nie. Maar ons moet versigtig wees met sulke generalisasies. 
'n . Groot persentasie van die Afrikaners, wat vandag 
Afrikaans skrywe, het vroeer Engels of Nederlands, ot 
.altwee, geskrywe, voordat bulle begin . het om Afrikaans 
te skrywe. H ulle teenswoordige skryftaal is dikwels nog 
nie vry van die invloed van die vroer skryftradiesie nie.3) Uit 
puristiese oorwegings probeer die meerderheid om bulle 
van die Engelse skryftradiesie _en die invloed daarvan 
vry te maak. Maar dit is baie moeiliker om vry te kom 

l) Vir die eerste periode vgl. (a) Dr. LYDIA VAN NIEKERK- "De eerste 
Afrikaanse Taalbeweging en zijn letterkundige voortbreng
selen;" (b) Dr.J. D. nu ToiT- "Ds. S. J. nu ToiT inWeg 
en Werk" en (c) G. R. VON WIELLIGH - "Eerste Skrywers." 

2; Vgl. Dr. E. C. PIENAAR - "Taal en Poesie van die Twede 
Afrikaanse-Taalbeweging." 

Vgl. Id. hoofst. II, waar voorbeelde genoeg gegee word van Ndl. 
sowel as van Eng. invloed. 
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van die skryftradiesie van die soveel nader verwante 
N ederlandse taal. Dat ook daardeur dikwels teen die 
Afrikaanse spraakgebruik gesondig word, is bckend genoeg. 
Ook hierin is 'n reaksie gekom. Na 'n behandeling van 
die taalgebruik van die vernaamste Afrikaanse skrywers, 
kom Dr. E. C. PIENAAR tot die konklusie: "Daar is dus 
in die laaste jare by die meeste Afrikaanse skrywers . . . 'n 
bewuste neiging waar te neem om die beskaafde volkstaal 
soveel moontlik te benader. W aar bulle moet kies, gee 
bulle die voorkeur aan die lewende woord. Nie dat die 
skrywers bulle angsvallig hoed vii- Nederlands as sodanig 
nie - inteendeel; maar waar bulle dit nodig vind om uit 
die Dietse taalskat te · put, word dit gedaan met behoud 
van die Afrikaanse vorm en taaleie" (bldss. 193-194). 
By die behandeling van die Afrikaanse taal- en woordeskat 
hou ek my in die keuse van voorbeelde ook aan "die 
beskaafde volkstaal", en waar 'n woord of uitdrukking, 
vir sover ek weet, dus alleen in die skryftaal voorkom, 
vermeld ek dit uitdrukkelik. Die tyd sal ons eers kan leer, 
welke van sulke woorde en uitdrukkinge lewensvatbaarheid 
besit; d. w. s. welke van bulle uit d ie boeketaal tot die 
lewende spreektaal sal oorgaan.l) Die volkslewe self is net 
na te voel in die volkstaal, die geestesuiting van die 
spraakmakende gemeente. 2) 

§ s.- Bronne en Metode. 
Dit 1~ nie in my bedoeling om bier 'n uitvoerige verslag 

van my bronne of 'n beskouing oor hulle betroubaarheid 
te gee nie. Vir die eerste kan ek voorlopig volstaan met 
'n verwysing naar die bronneopgawe agterin, en waar daar 
twyfel aan die waarde van 'n bepaalde bron of groep van 
bronne bestaan kan, daar sal die betroubaarheid van sulke 
bronne bespreek word in die hoofstuk of paragraaf, waar 
van die bepaalde bronne gebruik gemaak word. 

Dit is my bedoeling om bier enkele algemene opmerkings 
te maak oor my bronne as 'n geheel, en veral met die 
oog op my metode van ondersoek. 

l) Vir enkele voorbeelde vgl. III § 7 ( j ). 
2) Die onderskeiding tussen skryftaal en spreektaal wat vir Nederland, en 

insonderheid vir Holland, verouderd is (vgl. Dr. C. G. N. DE 

Voovs - "Spreken en Schrijven"r geld m. i. stellig nog vir 
Suid-Afrika. 

• 
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Dit sou moontlik wees om die deur my geraadpleegde 
bronne te verdeel in N ederlandse en Afrikaanse, waarvan 
die eerste dan in hoofsaak informasie oor die Nederlandse 
taal en dialekte bevat, en die twede oor die Afrikaanse. 
Maar waar die laaste taal 'n ontwikkeling is uit die eerste, 
daar word so'n verdeling al dadelik moeilik. Om maar 
een voorbeeld te noem: is die "Dagverhaal" van JAN VAN 

RIEBEEK 'n bron vir ons kennis van Nederlancls of van 
Afrikaans? Dit is ongetwyfeld 'n bron vir ons kennis van 
altwee, en dit geld, "mutatis mutandis", selfs van ver
skillende monografie~ oor Afrikaans. Daarom verdien 
miskien die voorkeur 'n indeling van die bronne ooreen
komstig die verdeling van my onderwerp, n.l. in bronne 
oor die Afrikaanse volk en bronne oor die Afrikaanse 
taal. Waar die kennis van die volk, soos hier opgevat, 
alleen n10es dien as fondament, waarop ons taalkennis 
kan en moet opgebou word, daar hoef ek nie in nader 
besonderhede, as wat reeds gedoen is, oor die bronne 
van ons kennis van die herkoms en geskiedenis van die 
volk te _gaan nie. Die bronne van ons taalkennis kan dan 
verdeel word naar gelang van die informasie, wat hulle 
bevat oor oorge~rfde woorde en uitdrukkinge, oor suiwer 
Afrikaanse taalmateriaal en oor leengoed. Elkeen van 
hierdie groepe kan volgens die historiese metodiek weer 
verdeel word in direkte en indirekte bronne. Ook bier het 
ek natuurlik meer waarde geheg aan die direkte as aan 
die indirekte bronne. Aan woordeboeke en idiotika het 
ek dus minder waarde geheg as aan reisbeskrywings, 
dagboeke, liedere, raaisels, rympies en die lewende spreek
taal self. Vir die Afrikaanse erfgoed was die bronne die 
omvangrikste in getal, maar daardeur was die uitkomste 
nie sekerder nie. Ons kennis van die I 7e eeuse volks- en 
seemanstaal moet, soos ons later sal aantoon, uit allerlei 
gegewens feitelik deur rekonstruksie opgebou word. Tot 
nog toe is aan die Afrikaanse leengoed die meeste aandag 
gewy gewees; die aantal indirekte bronne was dus groot, 
maar die gegewens minder betroubaar. Vir 'n kennis van 
selfstandige woordformasies in Afrikaans het ek gelukkig 
enige jare lang geput uit die lewende spreektaal self. 

Ek moet hier korteliks wys op die metode van onder
sock van verskillende geleerdes om die ooreenkoms en 
verskil van my metode te laat uitkom. Die eerste my 
bekende stu die spesiaal gewy aan die woordeska t van 
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Afrikaans kom voor in die reeds genoemde "Proeve van 
Kaapsch Taaleigen" van Dr. CHANGUION. Hierdie embrio
idiotikon van Afrikaans het net voor die mid del van die 
19e eeu verskyn, in 'n tyd dus, toe daar met die Neder
landse dialekstudie nog so goed as g'n begin gemaak 
was nie. l) Dr. CHANGUION gee dan ook as "Kaapsch 
Taaleigen" tal van woorde op, wat in verskillende Neder
landse dialekte van vandag en in die volkstaal van vroeer 
voorkom. Maar in sy tyd was dit enigsins verskoonbaar. 
Gedurende die derde kwart van die 19e eeu het die 
Nederlandse dialektologie min vooruitgang gemaak 2), en 
die Afrikaanse taalstudie feitelik tot 'n stilstand gekom. 
Die Eerste Afrikaanse-Taalbeweging in die laaste kwart 
van die r 9e eeu het o.a. tot gevolg gehad, dat verskil
lende taalgeleerdes op die fondament van Dr. CHANGUioN 
voortgebou het. Uit hierdie tyd stam die manuskrip van 
A. PANNEVIS en die "ldioticon" van Dr. N. MANSVELT. 
Selfs tqe was die N ederlandse dialekkennis nog so beperk, 
dat genoemde geleerdes by hulle ondersoek van Afrikaans 
daar weinig van kon geprofiteer het. Intussen was gedurende 
die laaste kwart van die 19e eeu die Nederlandse dialek
tologie 'n hele stap vooruitgekom, en dat die studie van 
Afrikaans daarvan kon profiteer, blyk reeds gedeeltelik 
uit Prof. TE WINKEL's artiekels oor "Het Nederlandsch 
in Noord-Amerika en Zuid-Afrika" (in "Vragen van den 
Dag" XI r896).S) Op die materiaal van Dr. MANSVELT veral 
het Dr. HESSELING voortgebou in sy bekende monografie, 
"Het Afrikaansch" (Leiden, r899). Daarmee word die 
periode van die Eerste Afrikaanse-Taalbeweging en van 
die wetenskaplike bestudering van die taal tydelik afgesluit. 
Gedurende die Twede Afrikaanse-Taalbeweging verskyn 
nog as 'n nawerking van die Eerste o.a. die "Patriot
Woordeboek" en die proefskrif van Dr. P. J. nu TorT, 
wat net 'n aanvulling van die materiaal van Dr. HEssELING 
gegee het. Ek noem hier natuurlik net die hoofmomente 
en die mees verteenwoordigende werke in die ontwik
kelingsgang van die Afrikaanse taalstudie. W erke, wat 
uit derdehandse bronne geput het, kan dus verswyg word. 

In die twede periode kom daar 'n reaksie teen die 

1) Vgl. Dr. J. TE WINKEL -"De Noordndl. Tongvallen," blds. r-2. 
2) V gl. I d. b1ds. 5· 
8) Uit dieselfde tyd stam Dr. ViLJOEN se "Beitrage", waarin nog weinig 

gepruik gemaak word van die resultate van die Ndl. dialektologie. 
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teoretiseringsne1gmge en die konklusies van die teorie(! 
van die eerste periode. Dr. T. H. LE Roux lewer in 'n 
Leidse dissertasie 'n "Beschrijvende Klankleer van het 
Afrikaans" (1910), en Dr. D. B. BosMAN 'n proefskrif, wat 
polemiseer teen die Maleis-Portugese teorie van Dr. 
HESSELING. Daar hierdie studie in die eerste plaas gewy 
is aan die Afrikaanse woordeskat, en nie aan die klank
en vormleer nie, kan werke soos die van .Dr. VrLJOEN uit 
die eerste en van Dr. LE Roux uit die twede periode 
hier verder buiten beskouing gelaat word. Dan kan ons 
die vraag stel: welke vooruitgang van metode van onder
soek is daar waar te neem in die werke van MANSVELT, 
H ESSE LING, nu T OIT en BosMAN ? 

Dr. MANSVELT het oor onvoldoende Nederlandse dialek
kennis beskik, maar dit was meer 'n gebrek van sy tyd 
as van sy persoon. 'n Ernstiger gebrek was sy ontoereikende 
kennis van Afrikaans; maar hy verdien eer vir wat hy 
nog tereg gebring het, as die ongunstige omstandighede, 
waaronder sy ondersoek plaasgevind het, in aanmerking 
geneem word. In hierdie opsig is die aantekeninge van 
PANNEVIS soms vertroubaarder. Aan die ander kant het 
persone soos Ds. S. J. nu ToiT, toegerus met 'n degelike 
kennis van Afrikaans en die hulpmiddele van CHANGUION, 
MANSVELT en veral van PANNEVIS, dikwels foute gemaak uit 
onvoldoende kennis van die Nederlandse dialekte en die 
Nederlandse volks- en seemanstaal van vroe(!r. En dit het 
in enkele gevalle selfs gebeur, waar Ds. S. ]. nu ToiT 
hom 'n bietjie oor fonte van Dr. MANSVELT vermaak het. 1) 
Dit aileen is 'n bewys genoeg, dat 'n kennis vah die 
N ederlandse taal in sy historiese ontwikkelingsgang en in 
al sy maatskappelik en gewestelik verskillend geskakeerde 
vorme 'n onmisbare vereiste is by die studie van Afrikaans. 
Ek hoop later aan te toon, dat omgekeerd 'n kennis 
van Afrikaans baie Jig kan gooi op die studie van die 
geskiedenis van Nederlands. Ongewilligheid by 'n 
Afrikaner om N ederlands grondig te bestudeer, kan dus 
aileen getuig van kortsigtigheid en 'n afkeurenswaardige 
Afrikaanse jingorsme, en so is by 'n Nederlander 'n on
simpatieke houding teenoor die Afrikaanse-Taalbeweging 
nie aileen 'n bewys van Klein-Hollanderskap nie, 2) maar, 
1) V gl. "Ons Taal" Deel II, 1908 bids. 17 vgg. Voorbeelde gee ek later. 
2 ) Vgl. Dr. E. C. PIENAAR - "Taal en Poesie van die Twede 

Afrikaanse-Taalbeweging," blds. 109. 
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ook van wetenskaplike domastrantheid. Die Afrikaanse
. Taalbeweging het meer as enige ander faktor 'n stoot 
gegee aan die studie van die Nederlandse taal en literatuur 
in Suid-Afrika. 

Het die werk van MANSVELT, P ANNE VIS en Ds. S. J. nu 
ToiT gely aan wetenskappelike eensydigheid, dan was 
dit nie baie beter met die werk van Dr. HESSELING en 
Dr. P. ]. DU TorT gestel nie. 

Dr. HESSELING moes sy kennis van Afrikaans uit twede
en derdehandse · bronne put. Dat hy nie meermale misgetas 
het nie, wil ek vir 'n deel graag aan sy wetenskappelike 
skerpsinnigheid toeskrywe. Dat 'n bepaalde woord in sy 
vernaamste bronne vir die kennis van Afrikaans n.l. die 
offisiele Kaapse Stukke en die "Idioticon" van Dr. 
MANSVELT voorkom, is nog g'n bewys, dat so'n woord 
Afrikaans is nie. Dr. HEssELING was dus op gevaarlike 
terrein, en hy is daar betrekkelik goed afgekom. Gedeel
telik is dit egter nie aan sy wetenskappelike skerpsinnigheid 
te danke nie, maar aan die feit, dat hy aileen die Afrikaanse 
leenwoorde, en meer bepaald die Maleis-Portugese woorde 
behandel het. Sy onvoldoende kennis van Afrikaans was 
dus nie so'n lastige hinderblok nie, en die Nederlandse 
dialekstudie kon hy sonder groot verlies verwaarloos. Die 
werk van Dr. DU TorT was aileen 'n aanvulling van die 
van. Dr. HEsSELING, met die verskil egter, dat Dr. DU ToiT 
'n Afrikaner was met 'n beter kennis van sy eie idioom. 

Die hoofverdienste van Dr. BosMAN is, dat hy ons 
metodies 'n stap verder bring. Hy stel m. i. hoer taal
historiese eise as Dr. H ESSELING vir bewyse van ontlening. 
Hy ondersoek n.l. of die Maleis-Portugese woorde in 
Afrikaans nie reeds voor + 1652 in Nederlands bestaan 
het nie, en soja, dan is sulke woorde in Afrikaans waar
skynlik oorgeerfde woorde, en nie leenwoorde nie. In 
verskillende gevalle verwerp hy Dr. HESSELING se afleidinge 
en verwys hy naar die moontlikheid van ontlening uit 
die inboorlingtale van Suid-Afrika, veral uit Hottentots. 
Sover sien ek in Dr. BosMAN se werk 'n metodiese voor
uitgang, waarvoor die Afrikaanse taalwetenskap hom dank 
verskuldig is. Maar by 'n dankbetuiging aan die arbeiders 
mag dit nie bly nie: die Afrikaanse taalwetenskap moet 
verder vooruit gestoot word. Kan dit? Ek glo, dat Dr. 
BosMAN dit heeltemal met my eens sal wees, dat dit nie 
alleen moet nie, maar ook kan. In die eerste plaas meen 
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ek, dat Dr. BosMAN nog nie ruim genoeg gebruik gemaak 
het van die bronne vir ons kennis van die Nederlandse 
volks- en seemanstaal in die eerste helfte van die 1 7e eeu 
nie. Ten twede is die gebruik van die gegewens van die 
N ederlandse dialektologie nog deur almal so goed as 
heeltemal verwaarloos geword. Ten derde is die studie 
van die inboorlingtale van Suid-Afrika nog te seer ver
waarloos of te eensydig behandel geword. En ten slotte 
.is daar nog te min rekening gehou met bodemsgesteldheid, 
bedryf en beskawingskondiesies. Die verwaarlosing van al 
hierdie hulpmiddele by die verklaring van die herkoms 
van Afrikaanse woorde is tog seker in die hoogste mate 
bedenkelik. Die taal van 'n volk is 'n veelsydige psigofiesiese 
kultuurkompleks, en naarmate ons dit aileen van een 
kant bekyk, loop ons gevaar om ons nie aileen 'n een
sydige maar selfs 'n onwetenskaplike voorsteiling daarvan 
te vorm. 

W at het ek my daarvan voorgestel? en hoe wil ek die 
voorsteiling hier pro beer verwesenlik? Daarvan moet ek 
korteliks verslag gee. W at ek my voorgestel het om te 
lewer, is nie 'n idiotikon van Afrikaans nie. Wat sou die 
inhoucl van so 'n idiotikon moet wees? Moet dit die woorde 
bevat, wat Afrikaans gemeen het met die Nederlandse 
,Algemeen Beskaafd" van vandag? Dit is byna nie nodig 
nie: elke bladsy van my werk getuig van die groot oor
eenkoms in woordeskat tussen Afrikaans en Nederlands. 
Dit sou meer in ooreenstemming wees met die algemene 
begrip van 'n · idiotikon om juis die deel van die taal
materiaal te behandel, wat Afrikaans nie met Nederlands 
gemeen het nie. Maar ook hierteen is besware. By die 
bchandeling van 'n Nederlandse dialek is dit seker gewens 
om net die afwykinge te behandel, waarin die gewestaal 
of tongval verskil van die meer algemene en meer be
skaafde taal, wat in dieselfde land en dikwels deur 
dieselfde sprekers buitekant bepaalde maatskappelike of 
gewestelike kringe gebruik word. Maar Afrikaans is vandag 
nie 'n Nederlandse dialek in hierdie sin nie, en •vereis 
daarom alleen al 'n ander metode van behandeling. Die 
voorstelling, dat Afrikaans alles bevat wat Nederlands 
besit plus 'n eie byvoegsel, is natuurlik onhoudbaar. Die 
verhouding van die Afrikaanse tot die Nederlandse woord
voorraad as 'n geheel sal ·ek later bespreek. Dit is egter 
duidelik genoeg, dat 'n idiotikon van Afrikaans te veel 
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of te wemtg sal bevat naar gelang van die etse, wat 
daaraan gestel word. 

Die woordvoorraad van aile tale sal wei in drie hoof
groepe kan verdeel word, namelik in erfgoed, eiegoed en 
leengoed, en so 'n verdeling kan ons dan ook op die 
Afrikaanse woordeskat toepas. By so'n behandeling kan 
die etimologiese of die fonologiese gesigspunt oorwegend 
wees. Ons kan vra naar die oorspronklike herkoms en af
leiding van woorde, of naar die oorspronkelike klanke en die 
historiese klankontwikkeling van die woorde. Of ons kan 
van 'n kultuurhistoriese stand punt uitgaan, en vra: in welke 
gedagtesfere lewe bepaalde woorde, in welke sosiale of 
lokale kringe word hulle gebruik, wat is hulle betekenis
inhoud of gevoelswaarde, hoe, waar, wanneer en waarom 
is hulle in die taal gekom? Ons moet dus die aard en 
rigting van allerlei kultuurstrominge sorgvuldig naspeur 
vir sover hulle nuwe woorde in die taal kon ingedra het, 
en veral sulke woorde bestudeer, waarvan die afkoms 
vreemd is of twyfelagtig kan wees. Onder invloed van die 
algemene kultuurkondiesies kom woorde nes komete in 
gesig, om weer te verdwyn, en dan weer te verskyn, 
hoewel ons. nie vooruit hulle loopbaan kan bereken nie. 
Dit is juis sulke komeetwoorde, in teenstelling met die 
vaste sterrehemel, wat ons dikwels so baie van 'n volk 
se gedagtew~reld kan leer. As ons noukeurig die g e
skiedenis van al sulke woorde in die taal kon nagaan, 
dan sou ons dikwels die verlore drade van die volk se 
geestesontwikkeling kan opraap, en 'n beeld van die 
kultuurlewe van die volk rekonstrueer. Ons is maar selde 
so gelukkig om oor sulke noukeurige gegewens te kan 
beskik, maar dit is die werk van die taalwetenskap, vir 
sover dit 'n onderdeel van die kultuurwetenskap is, om 
die waarheid so veel moontlik te benader. 

Terwyl HEHN hom voorgestel het 'n kultuurgeskiedenis 
van Europa op taalwetenskaplike grondslag te skrywe, 
het dit my dus meer logies voorgekom 'n voorstelling van 
die Afrikaanse taalgeskiedenis te gee op kultuurweten
skaplike grondslag. 

Uit die hoofkonklusies wat uit hierdie ondersoek volg, 
handel ek later (vgl. V). 
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§ 6. Spelling. 
Ek het hier die spellingsisteem gevolg, wat in 1917 I) 

deur die "Suid-Afrikaanse Akademie vir Taal, Lettere en 
Kuns" aangeneem is, met die toevoeginge en wysinge 
in 1920 2) vasgestel. Dit is nou die offisiele spelling van 
die Unie van Suid-Afrika. 

Hierdie spellingsisteem laat egter nog oneindig veel 
te wense oor. Dit is nog nie in al die kleinste besonder
hede uitgewerk nie, en is in verskillende opsigte inkonse
kwent, deurdat dit meer as nodig onderhewig gewees is 
aan wysiging, afwisseling en skommeling. Waar die spel
reels en woordelys van die Akademie nog g'n vastigheid 
gee nie, of waar ek grondige redes gehad het vir 'n 
persoonlike opvatting, het ek 'n eie spelling gebruik. Die 
teenswoordige oorgangstadium in spellinggebruik regverdig 
m. i. 'n persoonlike opvatting in ondergeskikte punte. 

Boendien is ek dit met Prof. DE Voovs eens waar hy s~: 
"een hechte taaleenheid wordt niet gemaakt, maar ontstaat" 
("Spreken en Schrijven", bids. 27). Dre spellingnormalisering 
van die Akademie, en veral die verbanning van wissel
vorme, is m. i. dus nie die verstandigste manier om 'ri 
hegte Afrik. taaleenheid te bevorder nie. 

V gl. "Afrikaanse W oordelys en Spelreels." (In opdrag van die 
Suidafrikaanse Akademie vir Taal, Lettere en Kuns, samegestel 
deur Prof. Dr. T. H. LE Roux, Prof. Dr. D. F. MALHERBE 
en Prof. J. J. SMITH), Bloemfontein, I9I7· 

Vgl. "Wysiginge in die Afrikaanse Spelling goedgekeur deur die 
Suid-Afrikaanse Akademie vir Taal, Lettere en Kuns inJanuarie, 
1920" ("Die "Huisgenoot," Maart 1920, blds. 329,) en vgl. 
"Brdwg." van Jaunarie 1921. 
Hierdie wysiginge is opgeneem in die pas verskene "Derde, 
Hersiende Druk" van die "Afrikaanse Woordelys" (Bloem
fontein, 192 1 ). 




