
IS HET AFRIKAANS DE ZUIVERE ONTWIKKELING 
VAN EEN NEDERLANDS DIALEKT? 

Hetgeen ik als vraag bo¥en dit opstel heb geplaatst is, in 
bevestigende vorm uitgedrukt, de slotzin en tevens de slotsom 
van een .studie dO()Ir Dr. E . Kruisinga in ·de vorige aflevering 
van T aal en Letteren aan ,de oms prong van bet Afrikaans" 
gewijd. Een sterker ontkenning van de resultaten waartoe 
ik in mijn boek over het Afrikaans ben gekOiffien, is nauwe
liks denkbaax; men zal het dus begrijpelik v1nden, dat ik 
ernstig de argumenten van de schrijver heb overwogen en, 
nu ik die voor onbevredigend houd, mij ha.ast om ze te 'weer
leggen. Het betoog van Dr. Kruisinga is helder en zakelik; 
er is, meen ik, tussen ons geen principieel verschil van taal
beschouwing; daaxdoor is er kans op vruchtbare wisseling 
van gedachten. 

I. 
Indien alles wat ik uit invloed van hell: Maleis-Po['tugees 

verklaard heb 't gevolg kan zijn van zelfstandige ontwikke
ling, verdient, volgens de schr. (426) de tweede verkla
ring de voorkeur", ,uitgaande van het aksioma dat de eenvou
diger verklaring de beste is." Daar deze bewering, wei verre 
v.an oon axioma: te zijn, een ongerijmdheid is indien men er 
niet bijvoegt ceteris paribus, neem ik aan dat Dr. Kruisinga 
die toevoeging ·bedoeld heeft. Daardoor wo!fdt echter het vOO'l"
opgestelde nog in 't geheel geen axioma, een grondstelling 
waarvan men uit mag gaan. De Ieus eenvoud is het kenmerk 
van 't wart' bevat zoveel waarheid als een leus maar bevatten 
kan, doch' ook niet meer. Dit he'eft de schr. vermoedelik zelf 
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gevoelt, want na op allerlei mogelikheden van zelfstfl.ndige 
ontwikkeling te hebben gewezen, g.aat hij in onde:rdeien be
strijden wat, vol~ns zijn zogenaamd axioma, reeds van te 
voren onaannemelik zou moeten heten. 

Nu !begin ik met te ontkennen dat in bet hier aanwezige 
geval bet toovoegen der woorden ceteris paribus gerechtvaar
digd zou wezen. Dr. Kruisinga gedt v-oorbeelden van zelf
standige ontwikkeling uit allerlei talen, maar de omSitandig
heden waamnder dat geschiedde en de tijd die er toe nodig 
wa:s, neemt hij niet in aanmerking. De eenvoudige, hyper
.analytiese vorm van het Afrikaanse werkwoord verbaast hem 
niet: ,ook van de grote rijkdom van bet Indogermaanse 
verbum is in het oudste Germaans maar een tweetai VO[Tilen 
voor de tijden ovengebleven. En het Frans heeft zelfs voor 
een w noodzakelike tijd ais de toekomstige ') de oude votrm 
verloren," ,in de Zuidduitse diaiekten is de ve:rleden tijd zo 
g:oed als uitgestorven" (blz. 423) . Telkens (biz. 426) wordt 
verweren naa:r het Spaans en Roemeens, waar soortgelijke 
eigena:ardigheden als in 't Afrikaans worden aan~troffen, of 
naar 't Engels (o.a. biz. 422 ). Maar n~et wordt vermeJd hoe
vee! eeuwen-het oudste Germaans van het (ge:rekonstrueerde) 
Indogermaans scheiden, noch er van gerept dat die Gerrna
nen en hun taai de invloed kunnen hebben ondeTgaan van 
velerlei voiken en taien (de theorie van Hirt); wij horen niet 
noe lang het geduurd heeft eer 't Latijnse futurum had piaats 
gemaa:kt vuor de omschrijvende vorm! noch v.an de Iotgeval
len die de andere talen hebben beiedd; aileen over de ge
schiedenis v.an 't Engels (ik kom daar str'aks op terug) wordt 
iets geze~gd. Gesteld dus dat alle voorbeeiden door de schr. 
g-oed zijn gekozen, dan wordt daardoor aileen in abstracto 
bewezen dat een taal buitengewoon sterk veranderen kan en 

1) Het Grieks heeft sedert 10 of 15 eeuwen geen ander futurum 
dan een door omschrijving gevormd! De eerste sporen van het 
verrlwijnen van het futurum, te zien in het onjuist gebruik van 
de infinitivus futuri, dateren van lang v66r onze jaartelling; 
voorbeelden op papyri zijn talrijk. De tegenwoordige vorm van 
het futurum (door midrlel van het partikel .9-6t) vindt men eerst 
in ges.chriften uit de latere middeleeuwen. Zo langzaam is het 
taal verloop in Griekenland. 
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't resultaat soms gelijl<t op eigenaardigheden v.an 't Afri
kaans.') Maar of d.aaxtoe nodig zijn enige eeuwen, of wel 
intieme aanraking met andere talen, of beide faktoren te 
z.amen, - dat .alles wo~dt onbeslist gelaten. 

Ik heb daarentegen v66r ik mijn hypothese uitsprak aan
getoond dart: de Kaapkolonie een deel uitmaakte van Indie, 
dat de haven- en slavent.aal er Maleis-Portugees w.as, dat in 
de em:ste tijd het huwen of samenleven met klemlingen lang 
geen zeldzaamheid was, dat ook blanken Maleis-Portugees 
spr:aken en dat, blijkens de' verbodsbep.alingen van Ryklof 
van Goens, die taal een voor 't Nede:rlands .gev.aarlike ver
breiding kreeg.') Nu acht ik 'teen billike eis dat men 6f de 
onjuistheid van mijn historiese voor.stellin.g, ontleend aan 
offi.ciele gegevens, bewijiSt, 6f mijn verklaring van het Afri
kaans in het licht van die voorste1ling beoordeelt. De .schr. 
ontkent niet d.at, gelijk ik heb aangetoond, ,,,biezonderheden 
waarin het Afrikaans afwijkt van onze taal o•vereenstemmen 
met het Maleis-Portugees", maar, l.aat hij er op volgen, ,.over
eenstemming is nog geen bewijs v.an afhankelikheid", en met 
voovbeelden toont hij aan ,hoe gev.aarli,k het is uit z:ulke 
parallelle vervormingen in twee talen tot wederzijdse invloed 
te besluiten" (blz. 427). Alles z,eer wa,ar, maar aileen ad rem 
indien ik, na overeenkomst tussen het Afrikaans en een wille
keurige taal uit Europa of Azie te hebben opgemerkt, daaruit 
ha!d opgemaakt, dat die taal van invloed w.as geweest op de 
ontwikkeling van het Afrikaans. Ik heb echter eerst de ge
schiedenis geraadpleegd, daarna mijn verkl.aring gegmren en 

1) Als Dr. K. voorbeelden van zelfstandige ontwikkeling in 
een bepaalde taal vindt (of meent te vinden), acht hij hetzelfde 
ook mogelik in een andere. Maar wat ons doer onvoldoende 
kennis van de verschillende talen mogelik schijnt, kan in werke
likheid wel onmogelik wezen. Men mag dus nooit een verschijnsel 
uit een andere taal als bewi(js aanhalen, maar aileen op grond 
van vergelijking waarschijnlikheid pleiten en dat pleit wordt 
zwakker naarmate de vergeleken talen minder op elkaar gelijken 
of ons minder bekend zijn. 

~) Zie behalve 't geen in het Afrikaansch is aangehaal rl nog 
meer bewijzen aan verschillende reisbeschrijvingen ontle ~rd, in 
mijn opstel over Taal en letterkunde in Zuid-Afrika opgenomen 
in Taal en Letteren X (1906), blz. 2-4. 
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ten sJotte bij wijze van proef op de. sOiffi vombeelden aange
haald van Hollands dat op soo'Itgelijke wijze eldexs ver
anderd is. 

Ik zei reeds dat de .schr. niet aileen zo goed als geen reke
ning houdt met die lotgevallen der verschillende talen, maar 
ook de duur van de taalprocessen niet behandelt. Hoe is 't 
mo~lik, heb ik gevraagd, dat een taal, aan zich zelf overge
laten, in zo korte tijd z6 ver:andert? Spmen van Afrikaans 
vindt men reeds in stukken uit de allereerste tijden, en uit 
1739 hebben wij een geschrift van vijf bladzijden dat in ta.al 
van alles afwijkt wat uit Nederlandse dialekten bekend is. De 
schr. WTa.akt de bewijskracht van dit .stuk; de citaten uit 
Kolbe en uit brieven geschreven onder Van Riebeek's bestuur, 
noemt hij zonde.r n<ljdere verklaring ,weinig overtuigend." l'k 
gelo:of dat hij daarin ongelijk heeft, maar ik gevoel mij sterk 
genoeg in mijn positiel om o;ver dit onderdeel niet met hem te 
twisten, en ik zou dan willen vr,a,gen: "noem mij een voorbeeld 
v'aln oon ·taal, die niet een buitengewoon sterke invloed van 
een andere taal heeft ondergaan, en in, ik zeg niet vijftig, 
maar honderd en vij.ftig jaa:r z6 is verander:d als het Neder
lands in Zuid-Afrika." Wat ik over taal,geschiedenis gelezen 
of zelf onderzocht heb doet mij ~geloven dat zulk een voor
beeld niet te vinden is; hoe weinig is 't Grieks sed~t de tiende 
eeuw van onze jaartelling veranderd, hoe weinig ook het Sla
vies en hoe onbetekenend is 't verschil tussen de taal van 
Coornhert en de onze, vergeleken met het onderscheid tu.ssen 
Nederlandse en Afrikaanse taalvo!IIIlen! Nergens ziet men 
ocht:er duideliker het uiterst langzame verloop van Sipont.ane 
ontwikkelinrg dm in 't Frans van Canada, waar evenmin als 
in Zuid-Afrika een bloeiend litterair leven konservatief kan 
hebben gewerkt; de Franse Canadezen geven een andere, aan 
No1Imla'n'die herinnerende, klankwa:arde aan oi, ai, ei, eu, un, 
en hebben verder Engelse woorden en zinswendingen overge
nOimen, ma.ar van verschil in vormleer met het Frans van 
Fra:nkrijk' is eigenlik geen sprak'e'. ') 

1) Behn.lve 't geen ik naa.r aanleiding van 't Cana.dese Frn.ns 
gezegd heb in Het Neqerhollands der Deense Antillen (Leiden 
1905) zie men nO!! een stuk van P. L. Couchoud, opgenomen in de 
Revue Bleue va.n 20 Mei 1905. 
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Het is de hee:r Kruisinga gegaan gelijk z;o vrel geleerden: 
wat hij in de inleiding van zijri betoiQg voor m.ogelik ver
klaart, gaat hij langzamerhand vom beweren en beslist ho~
den; steeds sto~ter .sprookt hij van ,bewijzen", van ,biewn
derheden .. . die kunnen (dus moeten) als spontane ont~ 
wikkeling opgevat worden" (biz. 438), en w eindigt hij dan 
met te zeggen: .,tevens is g e b 1 e k en da:t ,,het" Afrikaans 
de zuivere ontwikkeling ')is van een Nederlands 
dialekt" (slotzin). Van welk oia lekt dan toch? vraagt men. 

Ik wil nu met een VOIQI'beeld aantonen hoe de schrijver 
door zijn geloof aan die spont.ane ontwikkeling uit een Ne
derlands dialekt verleid wardt tO.t zonderlinge verklaringen. 
Reeds bij een karrespondent van Van Riebeek vinden wij die 
herhaaldelik gebruikt als lidwoord; dit doet bij Dr. Kruisinga 
de vraag rij,zen of de oude vorm die van het Middelneder
land:s ook miss-chien in het Afrikaans bewaard is geble:ven. 
Maar aan de Nederlandse schrijvers uit de XVIIde (en reeds 
uit de XVIde) eeuw, ook wanneer ze de gespwken taal weer
geven, is van z.ulk een gebruik niets bekend, en het Ka.a.pse 
stuk waarin re voorkomen is enkele jaren na de stichting der 
volkplanting (1652) geschreven. In een noot oppert de schr. 
zelf dit zeer gewichti·g !bez.wa.ar,') maar hij verwerpt de ver
klaring tach niet geheel, en alles doet hij liever dan aannemen 
dat de mensen van wie bewezen is dat zij naast het Hollands 
oak Maleis-Portugees spraken en voortdurend van tot hen Ma
leis-Portugees sprekende slaven waren ornringd (Het Afri
kaansch, vooral blz. 54-63, een Maleii:sme in hun taal opna
men. Men oordele: ,Mocht deze ve11klaring van die niet juist 
zijn, dan blijft tach te overwegen of er overwegend bezwaar 
kan zijn tegen de veronderstelling, dat de ontwikkeling van het 

. 
1
) De .. spatiering in de op deze bladzij aangehaalde woorden 

1s van mlJ. 
1
) ,Ik erken dat het ons overgebleven historiese materiaal de 

verklarine; niet bevestigt." Deze noot (blz. 421) getuigt evenzeer 
v:an de eerlikheid van Dr. K.'s polemiek, als van zijn geringschat
hng der historiese gegevens. Aan die geringschatting schrijf ik 
dan _ook toe dat hij niet of nauweliks gewag maakt van alles 
wat 1k als basis van mijn hypothese heb bijecngebracht; evenmin 
spreekt hij van mijn vergelijking met het Frans der Canadezen. 
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aanwijz,end voornaamwoord tJOt lidwoord zich in 't Afrikaans 
herha.ald heeft. Dit komt me toch zeer aannemelik vom .als we 
bedenken dart: 't lidwoord in tal van talen zo ontstaan is, b.v., 
in bet Frans le, la (uit Lat. ille. zlla), in het Engels tlte, in het 
Grieks b, 1;, ro enz." Hierbij wordt over 't hoofd gezien dat in 
het Latijn, in het Gr"ie:ks en in het Engels oorspronkelik geen 
afwnderlike vorm voor het lidwoard bestond., zod.at hier uit 
't pronomen door differentiaJtie een lidwootrd is ontstaan, ter
wijl in 't Nederlands van 1652 de (lidw.) en die (pron.) reeds 
naa:st elkander bestonden; men moet dus on.derstellen dat de 
~olonisten hun de verleerden en nu een nieuw lidwoord vorm
den uit die! De gevallen zijn dus zeer ongelijk, maar boven
dien wordt niet vermdd hoe veel tijd gemoeid ging met het 
ontstaan van 't Griekse, Roma.anse en Engelse lidwoord; 
aan de Kaap zou een veel ingewikkelder proces in een pa.ar 
jaar zijn besla:g gekregen hebben! Vrage: wiens verkl.aring 
van die (naar Dr. K.'s ,.,axioma" beoordeeld) heeft groter 
aanspr.aak op eenvoudigheid? 

Het is niet nodig a.lle verklaringen van de schr. even uit
voer~g na te gaan. Imme:rs ik heb, behalve bierondere beden
kingen, tegen aile hetzelfde, reeds door mij genoemde be
zwaar: er wordt niet voldoende rekening gehoruden met de 
historiese gegevens. Terwijl het voor de schr. voldoende is te 
weten dat iets in Nede:rlandse diale:kten (onverschillig welke) 
vo\Q'fkomt, ·om ve:rwantscha:p met het Afrikaans aan te nemen, 
zou ik verlangen dat eerst met behulp der dom Dr. Colen
bra.:nder bewerkte lij.sten aanwezigheid van kolonisten die 
zulke di·alekten spra:ken werd aangetoond. Ve:rwaa;rlozing van 
de eindmedeklinker als 't woord op twele konsonanten uit
g.aart: is mij· uit nog andere' Nederlandse plaatsen dan de door 
Dr. Kruisinga genoemde bekend; ai.s men nu onde:r de oorste 
kolonisten mensen aantreft die nit dergelijke streken kwamen, 
dan ben ik bereid (evenals ik dat bij Het Negerltollands der 
D!eense Antillen in een somtgelijk geval heb ged.aan, biz. 75) 
rekening te houdein met die sla:ppe a•rtiK'ulaJtie bij 't verklaren 
van vormen als herfs, vernuf,- maar nu ook in wiver fone
tiese faktmen de omzaken der vereenvoudiging van 't gehele 
werkwoord te zien, dat lijkt mij zeer onmethodies. 
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II. 

V olgens Dr. Kruisinga heb ik ten onrechte in de uitkomsten 
v.an mijn studie over Het Ne~erhollands der Deense Antillen 
(Leiden, 1905) een bevestiging gezien v.an mijn hypothese 
over de oarsprong van het Afrikaans. Ik heb dat Negerho l
lands vergeleken met het Afrikaans, omdat ook in Amerika 
ons Nederlands veranderd is onder invloed van een vreemde 
taal. De Hanken van 't Negerhollands noemde ik in Jzoofd
zaak N ederlandse klan ken. D at mag men v·olgens de schr. 
niet doen. ,Wat de kl.anken van het Negerhollands aangaat, 
zegt hij, daarv.an weten we niets." Vergdijking met het Afri
kaans gaat, beweert hij, niet op, omd<Ut beide talen een zeer 
verschillende oorsprong hebben : net N~aerhollands is Hol
lands in de mond van een vreemd volk, het Afrikaans is Hol
lands in de mond v:an Hollanders; in het eerste geval hebben 
wij met .adaptatie, in het tweede met ontlening (van (blz. 
43 1- 432) bepaalde Maleis-Portugese woolflden., zonder meer) 
te doen. 

Dr. Kruisinga haspelt hier tweeerlei dom· elkander: het 
Nege:rhollands door de negers .gesproken en het Nege.rhol
l.ands dat voor de Europese kolonisten van de Deense An
tillen de moede.rtaal was gewo!l'den. Mis:schien is 't nog beter 
te zeggen dat hij die twee niet verwart, maar dat hij de twee
de taal geheel bui.ten beschouwing laat. Toch zijn bijna .alle 
teksten die ik heb uitgegeven in die taal geschreven. De 
samenspraken uit mijn bloemlezing tonen dui·delik daJt de 
zeer welvarende blanken, die hun kinderen ter voltooiing van 
hun opvoeding naar Kopenh:aJgen stuurden, het Negerhol
lands in aJile omstandigheden v:an het Ieven, in aile kringen 
van hun kleine samenleving spr.aken, met hun gezin en hun 
bedienden rowel als bij een bez.oek: het was hun m;oedertaal 
in de volste zin van het woard . Van de klanken van dat Ne
gerhoHands weten we wei wat; onze kennis kunnen we :aileen 
met nul ~lijkstellen wannecr we denken aan de biewnder
heden die b.v. de aJbbe Rousselot v;an 't paJtoi.s van Cellefwuin 
weet, maar ze is niet geringer dan ooze kennis van menige 
andere, niet meer gesproken taal, b.v. het Oud-Grieks. Over 
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de klanken van 't Negerhollands de:r neg e r s zijn we in
der<daad zeer onvoldoende ingelicht, al is 't woord nAets ook 
hier vrij. over:dreven; men denke aan de taalproeven uit Pon
toppidan's stuk die ik heb mee~edeeld en aan verspreide op
me!rkin~n in de spraakkunst besproken. 

Loa:ten wij na die onderscheiding •gemaakt te hebben, nu 
eens bekij:ken wat Dr. Kruisinga over 't ontstaan en de aard 
van 't Ne~hollands zegt. Dat die taal Hollands is in "de 
mond van v ree m den, is juist ... , maar aileen voor 't Ne
gerhollands der neg e r s. Volkomen onjuist is die bewe
ring daarente~ ten opzichte van 't Negerhollands der 
b I an ken; het is Hollands ( eigenl. Zeeuws) in de mond 
van HolLanders zo goed als 't Afrikaans, het is Nederlands 
onder invloed .geraakt van een vreemde taal, in casu het 
K·reools der negers. Mijn ver.gelijking is dus ten voile ge
rechtvaardigd, ook wanneer men Dr. Kruis.inga's theoretiese 
onderscheiding tussen adaptatie en ontlening aanvaardt. In
dien men ochter in 't Afrikaans een zuiver Hollands aialekt 
ziet <doa:t a;lleen verschillende Maleis-Portugese woo:rden heeft 
opgenomen, dan kan men die vergelijking natuurlik niet 
handh:aven; maar dit is een petitio principii: wie zo spreekt 
neemt als bewezen aan wat juist .fiet onderwerp v;an de 
strijd i:s. 

N u nag iets over de ondei>scheiding tussen ada ptatie en 
ontlening. Ik kom daartoe nog even terug op het Kreools 
der Deense Antillen. Laat ik a;annemen dat het Negerhollands 
detr ne~s in den beginne stond te~nover de taal der blanke 
kolonisten al,s adaptatie (Hollands in vreemde mond) tegen
over ontlening (Hollands met •ontleende woovden, in Hol
landse mond); lang heeft die toestand niet geduurd, de ont
Iening wevd v~rtdurend sterker, de Europeanen ada~pt~
'den hun taal aan de .geadapteerde ta:al der negers, en zo 
leidide ontlening tot a·daptatie, zij 't ook niet tot volkomen 
a~daptatie; men m'ag dat voor mijn part een adaptatie van 
de twrede graad noemlen, in allen gevalle, de beide proce!ssen 
vloeiden ineeln. Ontlening be·hoeft natuurlik niet te voeren 
tot ada pta tie ( dat bewi j zen onze molderne tal en af.doende ), 
maar een strenge scheiding tus'sen die twee, w:aardoor men ze 
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als essentieel ver:schiUend (blz. 432) gaart: beschouwoo, is a;l
leen in thoorie te ma.ke:n, voor de pr,aktijk heeft ze weinig nut. 
Het verwijt aan Schuchardt da:t hij. soortgelijke gevallen met 
een naam (,Mischsprache") noemt, is dus ongegrond; voor 't 
overige ,schijnt de schr. de bedoeling v.an de Oostenrijkse. ge
leerde niet good begrepen te hebben. Zeker is 't dat hij· geen 
rekening heeft gehouden met het,geen ik in § 4 van 't eerste 
hoofdstuk van mijn H et Afrikaansch over taalvermenging 
en mengeltalen heb gesoehreven. 

Hoe adCllptatie van de zijde der blanken, der mea- ontwik
kdden in 't al,gemeen, ontstaat, kan men zich dui.delik rna
ken, indien men er aan denkt dat een mengeltaal nie:t aileen 
tot stand komt doordat neg~s Europeaans gaan sp:reken, 
maar ook doordat de Europeanen om zich verstaanbaarder 
te maken, zich ,pp z'n negers" gaan uitdrukken. Daarmee he
doiel ik na:tuurlik niet dat de kolonisten, al:s w.aren ze taal,ge
leerden, met onde:rlin,g goedvinden hun ta:al besluiten te ver
eenvoudigen en h.v. het werkwoord zijn gaan normaliseren 1 

), 

maar wel dat de Europeanen 't gebrabbel van de ooger,s over
nemen omdat ze bewust of onbewust zich op die wijs duide
liker hopen uit te drukken tegenover hun minderen. Dr. du 
Toit ve:rtelde mij; eens, dat als men in oogsttijd kaffe:rs als 
losse werklui aanneemt, men onwillekeurig tegen hen allerlei 
Kreoolse uitdrukkingen gaat gebruiken die aan 't bescha.afde 
Afrikaans vreemd zijn, maar tot het Kaffer-Afrikaans beho
ren. Het model van verbastering wordt in vreeinde mond ge
vormd, maar de Europeanen nemen het, onder ande:ren op de 
hier aangeduide wij.ze en t·ot op zekere hoogte, over. 2

) Zien 
we nim dezelfde psychologiese eigenaa:rdigheid in de neiging 
van veel ouders om, als zij tot hun kinderen spreken, te gaan 

1) Deze kinderlike opvatting heb ik bestreden in Het Nege~
hollands d~r Deensa Antillen (blz. 54 vlg.), maar ik heb daar 
niet gedacht aan de soort van adaptatie die ik tans op het oog 
heb. Tot mijn beter inzicht ben ik gekomen door de mededeling 
van Dr. du Toit; verschillende feiten door Schuchardt uit allerlei 
Kreools medegedeeld hebben de juistheid er van bevestigd. 

2) Parallel met deze adaptatie door volwassenen, gaat natuur
lik het ontlenen door kinderen van de geadapteerde taal der 
zwa.rte kindermeiden. Ook bier lopen beide processen ineen. 
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stamelen als dew? PJannie toettie geven aan Op:a", zegt Me
vrouw X. tot haa:r kind aJs zijn grootv,CIJder binnenkomt. In
dien er niet wer krachtige faktoren waren die deze neiging 
tot bijn.a nul reduceren, zou onze taal vol kinderpraat zitt~n, 
en de kinderen zouden hed wat later behoorlik H ollands 
spreken dan tans het geval i.s. 

N.a deze uiteenzetting meen ik te mogen vo lharden in mijn 
vergelijken van Afrikaans met Negerhollands ; }dentiek heb 
ik die beide nooit .genoemd : dui-aelik heb ik verklaa rd dat er 
belangrijke punten van verschil zijn (He t Ne g er h o 1-
1 and s enz. bl. 1221 124) . 

Aan 't einde va n zijn betoog is Dr. Krui.singa geneigd d an 
toch enige invloed aan te nemen van het Maleis-Por1tugees, 
maar via het g~eadapteerde Hollands va n de inboorlingen ') 
en vreemde Ewopeanen. Zulk een invl·o<e:d komt hem waar
schijnlik v;om ,wanneer men geen pa1ral.lelle ontwikkeling in 
andere, vooral Germaanse, talen k an aanwij zen" (blz. 438 ). 
Men begrijpt nu wei dat de dingen waarvoor niets anders 
dan dit l·aats1te redmiddel baat niet talrijk zijn : waarvan 
vindt men geen voorbeelden in a ndere talen, .al denkt men 
aileen aan al de Germ:aanse talen met hun talloze dialekten! 
Het bl.ijkt dan ook dat alleen enkele uitdrukkingen door Dr. 
Kruisinga a ldus verklaa:rd WO["den, ui.tdrukkingen waarvan 
hij no1g vraagt of ze niet voornamelik tot het kleurlingen
Afrikaans behoren. 2) Aile andere biezonderheden die du 

l) Dr. Kruisinga denkt hierbij ook aan invloed van het Hol
lands der Hottentot.ten. Volkomen terecht zegt hij: ,invloed van 
het Hottentotten-Hollands blijft mogelik, al was er geen enkal 
Hottentots woord in het Afrikaans opgenomen" (blz. 436). Van 
die woorden neem ik goede nota! Maar Dr. du Toit heeft uit de 
geschiederiis en de gewoonten der Afrikaners de zeer geringe 
waarschijnlikheid van zulk een invloed aangetoond. Ik heb deze 
kwestie besproken in een opstelle~j e getiteld Wi lhelm ten Rhfjne, 
een dokter die de Kaap bezocht in 1671, juist in de periodetoen 
onze taal daar ' t meeste gevaar liep haar Nederlands karakter 
geheel te verliezen (1658-1686). Ret stukje is opgenomen in 
de Unie van Februarie 1906 ; mocht iemand lust gevoelen het te 
lezen, dan maak ik van deze gelegenheid gebruik om te zeggen 
dat de talrijke drukfouten daarin niet aan mij zijn te wijten, want 
ik heb geen drukproef er van gezien. 

2) Ik kan die vraag bevestigend beantwoorden voor de meeste 
van die uitdrukkingen. 



IS HET AFRIKAANSCH DE ZUIVERE ONTWIKKELING ENZ. 487 

T oit in zi j n dissertatie opnoemt, zegt hi j, "kunnen ( dus moe
ten) als ~pontane ontwikkelingen opgevart: wo'l'detn." En zelfs 
dat weinige, als 't ware onwillig toegegeven, neemt hij VOO'l' 

een goed dool weer terug. Een uitdrukking als ,die skape 

dood bij hope" ( = gaa.n dood) lijkt hem ook vreemd, maar 
eigenlik vertoont hetzelfde ver.schijnsel z.ich ook in het Ne
derla.nds, rneent hij; ,aileen, wij geven ,aan de woorden de 
bij. het rededeel passende uitgang, in casu -t of e(n)", en hij 
vergelijkt werkwoo!I'den ,als bote•ren, kazen, winkelen enz. enz. 
(biz .. 439). Dit lezende zal misschien menigeen - evenal,s ik 
ht"t bij eerste lektuur deed - ui.troepen: ,maar die bijvoe
ging, door ,alleen" ingeleid, is juist waar het om gaat, het 
essentiele v.an de kwestie !" Doch voor Dr. Kruisinga zal die 
tegenwerping geen k:racht hebben; hij gelooft immers dat de 
werkwoordsuitgangen in het Afrikaans langs fonet'iese weg 
zijn verdwenen, en hij kan dus antwoorden dat voor 't Afri
kaa.nse ta.algevoel de noodzakelikheid van dat -en a.chter do.od 
niet bestond. Een duideliker voorbeeld doet hem dan ook 
(enige regels ve;rder) het Engels aan· de hand, waaruit hij 
chameleon, als werkwoord gebruikt, aanhaalt. 1

) Hier staan 
we dus wem voor een uitvloeisel van zijn principe, dat ik 
reeds heb bestreden en wa.arop ik dan ook nu niet weer inga. 
Maa:r er blijft dan nog een andere moeilikheid! Dood( en) 
in de zin van doodgaan gebrui:kt, is een ander gev,al dan 
boteren, kazen, winkelen enz., ook, ja juist, als men met Dr. 
Kruisinga het Afrikaans v·oor zuiver Nederlands houdt: in 't 
N ederlands bestond dood( en) reeds in betekenis van dood
maken, en voor doodgaan heeft men nog de synoniemen sterr
ven of, in platter taal, verrrekk8n. Boteren, kazen, winkelen 

daarentegen zijn nieuwe farmaties. Wil men het Engels hier 
ter vergelijking aanhalen, dan moet men een vorm *to death 

1) Toch laat ook dit voorbeeld in de steek als men het werk
woord in de vorm he chameleons aanhaalt. He chameleon zeggen 
aileen vreemdelingen die slecht Engels kennen (voorbeelden en 
verklaring i.n Het Afrikaansch, blz. 144 noot). Doch dit is secon
dair en hoogstens een fout in het voorbeeld; Dr. K. onderstelt 
theoreties een taal die door zelfstandige ontwikkeling alle ver
voegingsvormen hefllft verloren. 
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met de betekenis to die <mderstellen. Ik wil niet beoortdelen 
of de~Ze v,cmn absoluut onclenkbaar is in het Engels, maar 
gesteld eens dat ze: opdook in een kolonie wa.ar Engelsen in 
nauw ve.rkeer waren geweest met kleurlingen (Maleiers), ter
wijl de vorm ellre Engelsman in Europa vevbaasde, zou Dr. 
Kruisinga oak dan nog hlijven geloven aan spontane ontwik
keling? Mij dunkt dat de schr., ook van zijn standpunt, de 
konsessie voor het kleurlingen-Afrikaans gedaan, moet hand
haven ... en uitbreiden. 

W at wu toch de eigenlike oorzaak wezen waarom Dr. 
Kruisinga zich zo met hand en tand verzet tegen het a:anne
men van sterke invloed door 't Maleis-Portugees op onze taal 
in Zuid-Afrika geodend? Ik meen dat hij a priori geneigd 
is om elke diepgaande invloed (ik bedcel in klanken, taal
vormen en syntaxis) van de ene taal op de andere te betwij
felen. Het overnemen van woorden neemt hij aan in de ruim
ste mate, ock a:an ve.rschillende -ism.en wil hij graag geloven, 
- maar al het overige wil hij wel niet v.oor ta:alkundig on
mogelik houden, maar hij is toch in elk biezonder geval tot 
ontkennen ten zeerste geneigd. Zo zegt liij dan dat het Kelties 
op de ontwikkeling van het Latijn tot Frans nagenoeg geen 
invloed heeft gehad, en uit blz. 429 meen ik te mogen opma
ken dart: hij! de invJoe:d van het Frans op 't Engels niet hager 
schat: ,.Het is waar dat veel taalverschijnselen in het Engels 
verklaard zijn uit de invloed van het F:rans dat de Engelsen 
in de middeleeuwen spraken. Evenzeer is echter waar dat na
genoeg geen enkele van die verkla:ringen bewezen is. Wel sta;at 
vast dai de grote meerderheid van die verklaringen uit het 
Frans onhoudbaar is." Een voorbeeld volgt. Ik zal mij wel 
wachten de juistheid. van dit voorbeeld, en van andere die 
Dr. Kmisinga, de Anglist, stellig nog in petto heeft1 te be
strijden, ma;ar daarmee is de zaak niet ui.tgemaakt. 't Samen
kormen van twee talen kan tot wede:rzij:dse vereenv.oudiging 
of tot ve:reenvoudi.ging van een der .beide talen leiden, wnder 
dat bepa:alde vormen of zelfs woorden van de ene taal op de 
andere overga.an. Ik gee£ hie:r Dr. Kruis.inga's eigen gedachte 
(vermeld in de noot twee biz. hierboven) weer met deze woor
den: ,.invloed van het Frans op het Engels blijft mogelik, al 
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was er geen enkel Frans womd, of aJ is er geen enkele Frans.e 
buigingsvorrn, in 't Engels opgenomen." Daarom durf ik dan 
ook niet zo pertinent beWJeren dat het Kdties geen invloed 
heeft ge:had bij' de vervorming van Latijn tot Frans, al weet 
ik dat de Celticismen die men ten bewijze heeft aangevoe:rd 
door vele bevoegden niet als zodanig worden erkend. Als ik 
naga; hoe langz.aam het taal vedoop is bi j, betrekkelik isole
ment en hoe snel wannee:r twee volksgroepen door elk.aar wor
den gew01rpen, ben ik veeleer geneigd om zowel bij 't Frans 
als bij 't Eng-els, en vooral bij 't laatste! zeer veel toe te schrij
ven aan veroenvoudiging door taalvermenging. 

In de regel zijn de spo!ren van zulk een taalvermenging; 
wel duidelik te zien. Ik raad de beer Kruisinga de lektuur 
aan van Schuchardts Slawo-Deutsclzes und Slawo-ltalieni
scJte'S (Gr,az 1884), een boek dat mij ten minste reeds v66r 
vele jaren e.r van overtuigd heeft dat invloed van de ene taal 
op de ,andere in de uitgebreidste zin mogelik is. 

III. 

Om te resumelren herhaal ik dat mijn hoofdbezwaar tegen 
Dr. Kruisinga is dat hij te veel in abstracto, als 't ware lo1s van 
tijd en .ruimte, redeneert en te weinig zich om de geschiedenis 
bekommert. Dit in abstracto redene.ren hangt samen met twee 
(m.i. onjuiste) opv.attingen, die voor hem bijna: tot dogma's 
zijn 'gewarden: 1°. de eenvoudig.ste verklaring is de beste, 2". 

de talen oefenen bUna uitsluitend invloed op elkanders 
woordenschat uit. 

De studie van Dr. Kruisinga heeft mij dan ook niet ~ver
tuigd. lk heb na.tuurlik -niet a 11 e punten van zijn betoog 
even uitvomig kunnen bespreken; daarom verzoek i:k een 
ieder die tussen zijne en mijne opvatting partij wil kiezen d.at 
hij 't geen wij heiden over deze zaak geschreven hebben leest. 
Macht ik de mening van mijn tegenpartij niet volledig heb
ben weer.gegeven, daar staat tegenover da.t deze mijn argu
menten, met name de aan de geschiedenis ontleende, slechts 
ten dele heeft behandeld. 

Het a.antal historiese gegevens door mij bijeengebracht 
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is door verschillende gelukkige vonClsten van Dr. du Toit, 
o.a. op de bibliotheek te Berlijn; sede:rt 1905 (het verschijnen 
van zijn dissertatie) belangrijk vermeerderd. Hij za1 die 
stellig te zijner tijd publiceren. Nu jonge: Afrikaanse geleer
den zich g:aan wijden aan de geschiedenis v.an hun rnoode:r
taal, Zlal etr zeker nog menig punt tot helderheid worden ge
bracht, maar ik ben overtui·gd dat zij daa.rin aileen zullen · 
slagen wa.nneer zij zich niet Iaten verleide:n tot de onderstel
ling dat het Afrikaans de zuivere ontwikkeling van een Ne
de:rlands dialekt is. 

Leidetq, December IgOO. 
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