
HOOFSTUK V. 

BESLUIT. 

Ons het so hier en daar rondgekyk in die geskiedenis 
van die Volk en Taal van Suid-Afrika in hulle wording 
en ontwikkelingsgang gedurende ruim drie .en 'n kwart 
eeu. Die opvatting dat die taal gans die volk is, kan nie 
meer volgehou word nie ; maar die taal is ongetwyfeld 
een van die belangrikste maatskappelike produkte, ja 'n 
magtig-interessante stuk van die volkslewe self. Hier kon 
aileen enkele boustowwe versamel word vir 'n ,Geskiedenis 
van die Afrikaanse Taal" op kultuurhistoriese grondslag. 
Oneindig veel ondersoekingswerk moet nog gedaan word 
in die Ndl. sowel as in die Afrik. taalkunde. Die taal
vorser op die gebied van Afrik. sal in die toekoms nog 
baie kan profiteer van die vorderinge van die Ndl. taal
studie, en veral van die N dl. dialektologie. As daar een 
les is, wat die geskiedenis van die Afrik. taalkunde ons 
met onverbiddelike logika geleer het, dan is dit dat die 
meeste foute op die gebied van die Afrik. taalondersoek 
begaan is weens die verwaarlosing van die resultate van 
die Ndl. dialekvorsing. Miskien sal ook die Ndl. taal
historikus in die toekoms al meer en meer, en met meer 
vrug, sy blik uitbrei buitekant die grense van Nederland, 
en let op die uitbreiding van die Ndl. taalgebied in die 
I 7e eeu. Dan sal hy ook seker nie die unieke geskiedenis 
van die Dietse loot in Suid-Afrika verwaarloos nie. Nie 

· dat dit in die verlede gedaan is nie; inteendeel, ek kan 
hier 'n hele ry van Nederlanders opnoem, wat hulle met 
die Afrik. taalstudie besig gehou het - CHANGUION, 
PANNEVIS, MANSVELT, STOFFEL, TE WINKEL, HESSELING, 
KRUISlNGA, BoEKENOOGEN e. a. H ulle het egter allerlei 
belemmeringe by die ondersoek gehad, soos on bekendheid 
met Afrik. uit die eerste hand in enkele gevalle, of 'n 
vooropgestelde opvatting in ander gevalle, insonderheid die 
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begeerte om 'n bepaalde teorie te bewys of te bestry. En 
dit was, naas die verwaarlosing van die gegewens van die 
Ndl. dialekondersoek, die twede hoofoorsaak van allerlei 
foute en verkeerde voorstellinge in geskrifte oor Afrikaans. 
Ek het my bes gedaan om alle bekende geskrifte oor die N dl. 
dialekte, almal wat 'n waarde kon h~ vir ons kennis van die 
Afrik. woordeskat, sorgvuldig deur te werk, en aan die ander 
kant het ek g'n teorie om te bewys ofte bestry nie. Waar ek 
polemiek gevoer het, en dit moes ek onder die omstandig
hede en om die hierbo genoemde redes maar al te dikwels 
doen, het ek dit gedoen sonder om 'n vooropgestelde teorie 
daarmee te wil ondersteun, en met daardie doel 'n be
staande hipotese af te breek. Ek het meermale die voor
standers van die MaL-Port. teorie gelyk gegee, waar ek 
wetenskaplik oortuig was, dat hulle gelyk het, en selfs 
vir leengoed gehou, wat ander geleerdes reeds vir erfgoed 
of eiegoed aangesien het. As iemand 'n teorie wil opstel 
op grond van my gegewens, dan mag hy dit gerus doen. 
My werk is dit gewees om boustowwe te versamel en te 
orden vir groter en beter werk. Elke hoofstuk, paragraaf 
en rubriek van my werk is vatbaar vir oneindig veel 
uitbreiding, en ek het self nog 'n massa ongebruikte 
materiaal daarvoor. Die hele Afrik. klank- l) en vormleer, 
spreekwoordeskat en sintaksis wag nog op wetenskaplike 
bearbeiding. As dit alles eers degelik bewerk is, dan kan 
teoriesoekers 'n teorie opstel oor die oorsprong van Afrik., 
of dan sal dit miskien nie meer nodig wees om 'n teorie 
op te stel nie. Maar ek hou my daarvan oortuig, dat die 
regte verklaring van die oorsprong en wordingsgeskiedenis 
van Afrik. alleen sal gevind en gegee word deur die 
taalvorser, wat geduldig genoeg is om oor die hele veld 
te gaan. Daarom het ek dit vir die woordeskat van Afrik. 
probeer doen, en . daarom moes my werk vanself breed 
van opset word. ·Hoofmotiewe van aile polemiek in my 
werk is gewees die waarheid te soek, die gegewens op 'n 
kultuurhistoriese grondslag te orden en 'n suiwer per
spektiefbeeld van die wordings- en ontwikkelingsproses 
van die Afrik. taal te kry. 

Hier wil ek my opregte dank aan aile voorgangers 

1) Ek bedoel natuurlik historiese klankleer, o( fonologie, en nie .beskry
wende klankleer nie, wat · Dr. T. H; LE Roux ons reeds in 
sy Leidse dissertasie gelewer het. 
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erken. 'n Groot waarde het versamelinge soos die van 
CHANGUION, PANNEVIS, MANSvELT, S. J. nu ToiT, voN 
WIELLIGH, PETTMAN e. a. - as versamellnge. Oor die 
herkoms van woorde is hulle minder betroubaar. 'n 
Besondere waarde het die werk van ScHONKEN, want hy 
bring die woordeskat in verband met die volkslewe. Hy 
bring perspektief in ons begrip van die kultuurkompleks, 
wat ons taal noem. Vir die etimologiee van 'n groot 
aantal Afrik. woorde is ons baie verskuldig aan HESSELING, 
nu ToiT, BosMAN, SMITH. Veral Dr. BosMAN en Prof. 
SMlTH het veel gedoen om die etimologiee van allerlei 
woorde in 'n suiwer historiese lig te stel, en te vra naar 
die ouderdom en kanale van importasie van allerlei woorde 
van 'n oorspronkelik vreemde herkoms. 

As ons die Afrik. woordeskat in sy geheel oorsien, 
dan word ons gedwing om 'n vergelyking te maak tussen 
die erfgoed, die eiegoed; en die leengoed. Die erfgoed 
getuig van bodem en bedryf, van arbeid en handel, van 
huislikelewe en gemoedslewe, van die kerkelik-godsdienstige 
lewe van die Afrik. stamouers, van die sosiale en lokale 
kringe van hulle herkoms en van hulle aanraking met die 
seelui. 1) Sy erfreg en aanspraak op die intellektuele 
goedere van die stamland het die Afrik. volk eers na eie 
mondigwording laat geld (vgl. II § 8). 'n Eie volksbewus
syn was nodig om die besef op te wek van 'n behoefte 
aan 'n eie geestelik-nasionale selfstandigheid en kultuur, 
en Jong Suid-Afrika is hard besig om die skade van die 
verlede weer in te haal. 

\ 

Die Afrik. volk het egter nie alleen sy oorgeerfde 
woordvoorraad konserwatief bewaar nie; die volk het 
gewoeker met sy ontvange talente, en ruimskoots self
standig geskep om in eie behoeftes te voorsien. Die eie
goed getuig van 'n nuwe bodem, met 'n nuwe plante- en 
dierew~reld, van nuwe arbeidskondiesies en lewenswyse, 
van nuwe ervaringe in verband met oorlogvoering, jag en 
trektogte, van volksgeneeskunde en volksgeloof, van volks
vermake en volkshumor, in kort van 'n nuwe volkslewe. 
Ook op hierdie gebied is die intellektuele produkte in 

1) Dit is van belang om daarop te wys, dat die Afrik. "grammatiese 
materiaal", d. w. s. voornaamwoorde, voegwoorde, voorsetsels, 
voor- en agtervoegsels ens. byna uitsluitend tot die erfgoed 
behoor, of spontane ontwikkelinge daarvan kan wees. 
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verband met kuns en wetenskap van 'n resente datum. 
Artistieke en wetenskaplike selfstandigheid aileen kan ons 
intellektuele aanwinste besorg. 

Die leengoed getuig van die aanraking met inboorling
stamme en 'n slawebevolking, van die inboorlinge se 
kennis van die bodem en van allerlei plante en wilde 
diere, van die slawe se kennis van die kookkuns en hulle 
berugtheid in die toorkuns. V erder sien ons in die leengoed 
die bloedmenging met, maar veral die wegsmelting van, 
Franse en Duitse volkselemente, die gedeeltelike ver
menging, maar veral die geestelike assimilasie, met 'n -
Eng. element. Politieke oorheersing en 'n daardeur be
skermde en bevoorregte handelsmonopolie en beskawings
ferment is verantwoordelik vir veel van die gebrek aan 
geestelike selfstandigheid. Aileen 'n geestelik-selfstandige 
kultuurlewe kan ontaarding voorkom. Tereg het Dr. BosMAN 
ten opsigte van die gebruik van Eng. deur Afrikaners 
opgemerk: "Die gevaar van 'n mengeltaal te word, het 
vir Afrikaans pas begin ontstaan toe die Afrikaner, behalwe 
sy eie taal, ook nog 'n vreemde begin leer het" (" Afrik. 
en Mal.-Port." bids. 122 ). Die Arik. leengoed uit verskil
lende tale, behalwe uit Eng., is dan ook baie beperk in 
omvang, en byna in g'n enkele geval van 'n intellektueel 
- kulturele aard nie, terwyl aileen enkele wys op 'n min 
of meer intieme aanraking . . . . . in die kombuis en in die 
kinderkamer, die werkkringe van slawekoks en aias. 1) 

En daarmee kom ons op die vraag, hoe groot die per
sentasie leengoed in Afrik. is. Pro£ SMITH skrywe met 
baie beslistheid: "Ons taal se woordeskat is vir '993/4 
persent Hollands" (P. W. L. I bids, 132). Wat bedoel Prof. 
SMITH hier met ··Hollands"? Sluit dit ook die Afrik. eiegoed 
in? of nie? en sluit die 1/4 persent vreemde goed ook die 
leengoed uit Eng. in? Ek verstaan die kuns nie om sulke 
berekeninge te maak nie, en ek glo ook nie te veel aan 
die wetenskaplike waarde van sulke popul~re voorstellinge 
nie. Om persentasies te kan bereken, moet ons tog seker 
eers weet hoe groot die omvang van die woordeskat self 
is, en Dr. BosMAN erken: "by gebrek aan 'n betroubare 
woordeboek kan ons dit selfs nie by benadering hepaal 

1) Die herkoms van die meeste uitroepe (van pyn, verwondering, skrik, 
teleurstelling ens.) is te onseker om as bewyse van diepgaande 
invloed .aan te haal. 
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nie" (bids. 44). Maar op van DALE's "Groot Woordenboek 
d. Nederl. Taal" maak hy 'n ruwe berekening van die 
Ndl. woordeskat, wat op 82,400 woorde neerkom. Dan 
konkludeer hy: "As Afrikaans minder dan die helfte, s~ 
40,000 woorde besit, dan sou die Maleis-Portugese woorde 
in Arikaans iets meer dan lf4 Oj0 daarvan vorm" (t.a.p.). 

Hoe weinig ons op sulke berekeninge kan afgaan, 
blyk uit die feit, dat VAN MALSSEN die Ndl. woordeskat 
op 175,000 woorde bereken het 1). Ons mag tog seker 
nie by die berekening van die woordeskat van tale met 
duisende omspring nie, soos natuurkundiges met miljoene 
by die berekening van die ouderdom van die aarde. Dat 
die persentasie leengoed in Afrik., behalwe uit Eng., 
betrekkelik gering is, kan 'n mens met rus vir jou taal
gewete aanneem, maar sodra die persentasi~ in syfers 
bereken word, dan word 'n mens skrikkerig en skepties. 

'n Ander voorstelling, wat net so popul~r en net so 
misleidend is as die voorgaande, is dat ,Afrikaans Hollands 
is plus Afrikaans", 'n stelling wat tereg deur die heer 
J. ]. LE Roux bestry is (, Handleiding" bids. 64-5). Ons 
hoef alleen maar in werke soos SALVERDA DE GRAVE se 
,Fr. Woorden in het Nederl.", PRICK VAN WELv se ,Aanv. 
Viert. Hulpwdbk." en ,Outlanders" van FvN VAN DRAAT 
en DE JossELIN DE JoNG rond te blaai, om ons al dadelik 
te oortuig, dat. in Ndl. 'n massa ,outlanders" bestaan, 
wat in Afrik. heeltemal onbekend is, en dan moet ons 
nog rekening hou met 'n groot aantal tegniese woorde 
in verband met skeepvaart, industriee, wetenskap, kuns 
ens. ens. Nee, Afrik. is beslis nie ,Hollands plus Afrikaans" 
nie. Aan die ander kant is een van die vroegste skrywers 
oor Afrikaans nie so heel ver van die waarheid gewees 
nie met sy bewering: .,De woordenschat der taal is echter 
zuiver Hollandsch gebleven, en het aantal woorden, dat 
uit Fransch, Engelsch, Portugeesch, Duitsch of de talen 
der wilde stammen is overgenomen, is zeer onbeduidend" 2). 

Onbeduidend is stellig ook die beskuldiginge, dat Afrik. 
' n ,arm taaltje" is. Prof. TE WINKEL het dit 'n "curiosum" 

1) Vgl. P. J. VAN MALSSEN - "Het Leven der Taal'' bids. zen "Noord 
en Zuid" XXIII bids. 285. Prof. VERDAM het weer 'n ander 
resuitaat gekry ("Uit d. Gesch. d. Ndl. Taai", bids. II9). 

2) C. STOFFEL oor "Eene wettige Dochter der Hollandsche Taai" (in 
"Voiksaimanak d. Mij. t. N. v. 't Aig.", 1882, bids. 10-II). 
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genoem in 1896 1), en in 1899 herhaal, dat die taal ,te 
arm" is, omdat dit te veel afwyk ,van de bijbel- en 
kanseltaal" 2). CAREL ScHARTEN het dit nog in 1910 en 191 I 
genoem 'n ,doofstommentaaltje", 'n ,gebarsten viool", 
'n ,ding zonder pooten, staart of ooren", 'n ,bastaard
mopje" 3). Die beskouinge van Prof. TE WINKEL en CAREL 
ScHARTEN kom nogal mooi ooreen met 'n stokoue beskul
diging van 'n skrywer in die ,Cape Monthly Magazine" 
(Junie 188o bids. 351), dat Afrik. is ,a language which 
already bears the impress of a highly illiterate vernacular, 
a language unsuited alike to literature, science and art, 
although adequate to the expression of our daily wants, 
and exceedingly efficient when pressed into service by 
scolding fish-wives and itinerant pedlars!" 'n Bloemlesing 
van sulke beweringe sou 'n baie interessante ,curiosum" 
wees, 'n ding met baie ,pote, sterte en ore", en ek het 
byna ges~ ,koppe" ook, maar die afwes~,gheid van harsings 
belet ons ten strengste om van ,koppe" te praat. Sulke 
beskouinge en beskuldiginge kan ons gerus beantwoord 
met die woorde van 'n Afrikaanse digter: 

"Daar's 'n nasie te lei, 
Daar's 'n stryd te stry, 

daar 's werk ! 
Daar' s nie na g-uns of eer te kyk, 
daar' s nie na links of regs te wyk, 
daar's net te swyg en aan te stryk, 

Komaan !" 

1) Vgl. "Vragen van den Dag" XI, 502. 
2) Ek haal aan uit Dr. E. C. PIENAAR's ,Taal en Poesie", blds. 106. 

S) Vgl. Id. blds. 109. 




