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In bet January nommer van hetrSouth Ajrtcan M ctga,zine wordt door den Eerw. A. T. Wirgman,-in een

artikel over het "Ontstaan en de Ontwikkeling der In.landsche kwestie ''-de volgende bewering gedaan : n Het zwa.kke overblyfsel der Hottento~sche natie, hare
taal met hare nationaliteit verliezende, heeH die taal door
het barbaarsch patois, genaamd I(aapsch Hollandsch, dat
nog, na tacMigJa~·en van E ngelsck bestuur (tot groat nadeel
van ket beschaafde spraal•gebntik) het voornaa·mste mii:ldet
-'ltitmaakt van onderhoud in onze Buitendistrikten " ... , .. Met
alle gevoe) van hoogachting voor den eerw. schryver, en
van de roeping, die hy tot sieraad strekt, kan ik die verklaring niet onbesproken laten, en ik zal derhalve, zoo de
redakteur my plaats vergunt, tracbten in vriendelyken
geest aan te toonen : " lste. Dat het Kaapsch Holltmdsch
niet een barbaarsch patois is; en 2de. Dat het bezigen
daa'.'van als hoofdmiddel van onderhoud in de buitendistrikten n~t _nadeelig_is voor b et hesclmafde spraakgebruik.
De groote gezaghebbende in de Taalwetenschap, Professor Max Miiller, zegt in de vierde vootlezing, door
hem gehouden in het Koninklyke Instituut van Groot
Brittannie : " W el, barbaarsch is een va.n die zinledige
uitdrukkingen, die schynen alles te zeggen, maar in wer·kelykheid niets te kennan geven. In de middeneeuwen
werd zy even roekeloos toegepast als het woord kettersch•
. Hadden de Romeinen de zen handigen naam va.n barbaarsch niet kant en klaar gevonden, zy zouden hunne
naburen, de Celten en Germanen, met veel meer achting
·en medegevoel bejegend, of hen altham met een oog van
betere onderscheiding aangezien hebben. En hadden zy
. zulks gedaan, zy zouden, in spyt van uiterlyke verschilpunten, ontdekt hebben, dat de Barbartn op den keper
beschonwd, niet zoo hee] verre maagschap van hen waren.
-iEr was evenveel gelykaa.rdigheid tusschen de taal va.n.

Ores~~ e~ die der-ba~b~r~n, teg~n· ~Ike. by -in ' Gallie en
Germanie stryd voerde, alJLer_b.estond tusschen zyn taal
en die van Homerus. · Een man van Cresars scherpzinnigheid zou dat gezien hebben, ware hy niet verblind geweest door overgeleverde ·Spreekmanieren.'':
Als wy VOOF bet woord H Romeinen " in de plaats stelden " Engelsche Kolonisten," en zoo wy voor " Celten.
en Germanen '' "Afrikaanders '' schreveu. (of Hollanders,
zoo de heer Wirgman liever wil, ofschoon hy _misschien
bemerl{e~ zal, dat ik; uitgenomen dat beide m.yn naam en
de. zyne van Duitschen oorsprong iyl!,_niet meer Hollander
is dan hy is)-en zoo "Cresar '' vervangen werd door
llen "Eerw. A. T. Wirgman,'' dan zo~ de bovenstaande.
aanhaling uit Max Miiller eene vergelyK:ing kunnen leveren, die misschien " hatelyk " zou zyn, maar die, naar ik
meen, sommigen onzer een heilzamen les zou kunne1_1
geven: Wel, in do eerste plaat s ontken ik, dat bet
Kaapsch Hollaridsch een barbaarsch patois is. En hiermede zou ik, op bet gezoude en welbevestigde beginsel,
dat hy die beweert ook bewyzen moet , op antwoord
mogen wachten, en den beer Wirgma11 kunnen oproepen
om zyne bewering te staven; maar daar bet niet onmogelyk is dat de eerw. beer minachtend onbekend is met het
barbaarsch pa:tois, zot1 he£ misschien te veel gevergd zyn,
hem te_verzoeken, het met een "oog der onders.cheiding ,,
na te gaan.
n c us za 1 , zoo a
reg sgeleerden
zeggen, de objectie noemen en overgaan tot bet doen- en
bewyzen ook-van eenige beweringen voor eigen rekening. Maar laat ons Vooraf een ander kykje nemen in
Max Mii.ller. Hy gaat voort te zeggen: "Niet voordat:
het woo1;d B ctrbaar in bet woordenboek der menschheid
was doorgehaald en vervangen door dat van broedet·; niet
voordat bet regt van aile natien om gerangschikt te worden onder een geslacht of soor.t, erk:end was, konnen wy
uitzien naar ook maar den eersten aanvaug onzer weten.,.
schap (der taal). Die veranderiog werd gewr9cht door
het Qhristendom. Voor den Hiodo was ieder niet tweemaal ·geboren mensch een _Mlechla ; voor den Griek wat
ieder die geen Grieksch sprak een Barbaar ; voor den
J ood ieder die niet besoeden was een Heiden,~ v;oor den
Mahomedaan ieder die niet in den profeet geloofde. een.
Giaour of een Kaffer. Bet was het Christendom, dat·het
eerst de slagboomen nederwierp tusschen Jood en Heiden.-

.
.'
1iJ1SScben 1, ~r.iek en qarb~r,
tu~scben qlan~~~
,en zwarten. .. Bumaniteit . is , een woord, , w~arnaali
men vergee£s zoekt ·by Plato o!. A~~stot~~es_; · . he~
-denkbeeld van geheel het menschdom als een gezin, als de·
kinderen
eenen God," is een idee<-ian· Christely~e~
oorsprong, en de wetenschap ·de_r talen v'an . bet mensch-.
dom is eene wetenschap die zonder 4et Christendom noois
het Iicht zou bebhen gezien. Toen men. geleerd_had allemenschen als broeders te beschouwen, eers toen, _en toen
al\een dee4 de verscheidenheid der mepschelyke spra_a!-:
zicb hooren. als een vraagstuk !fat in de oogen van nadenkende opmerkers oplossing eischte, en derhalve dagteeken ik." den .werkelyken aanvang der taalwetenschap
van den e_ersten Pinksterdag." Maar redenerende met
een geestelyke, moet men zich wachten voor bet gevaar,
om herinnerd te worden aan zeket• aristocraat, die ook qe
. Scbrift kon aaf!halen, als men het waagt eene hoogere
.autoriteit aan te halen ·dan Max Muller. Laat ons dus
.niet vergeten, wat Petrus zeide tegen Cornelius den hoofd..:.
man over honderd : " Gy weet hoe bet een J oodschen
man ongworloofd is zich te voegen of te gaan tot een.·
:vreemdeo, docb God beeft my getoond dat ik geen
mensch zou gemeen of onrein~ beeten."
Maar men zou kunnen aanvoeren, dat ik tut dus yerre
blootely!;:. heb_i!._angetoond dat het J'i_grn~ slechts
.met obrd6Crdes onilerseheids behoort gebezigd te worden,
en dat niemand, byv., Cetywayo iets anders dan een barbaar zou knnnen noemen. Heel wei, wy zullen dit als
eene daadzaak aannemen-in weerwil van Dt·. Colenso en
zyn Hollander ter kontrarie. V olgt _bet dan nog dat de.
Zulutaal _barbaarsqh is ? Zoo ja, · waarin bestaat dat
barbaarsche ? Schoon zelf met dt:J Zulutaal bekend, kan
ik dat vraagstuk niet oplossen. Daar de heer Wirgman
(gelyk ik wellevenheidshalve aanneem) onbeke n.d is ¥1-~t
het Kaapsch Hollandsch, zal ik hem- niet vragen waarin
:b,et barbal:),rsche daarvan be&taat. Integendeel g;al ik
hem te hulp komeu en niet enkel b,eweren maar ook' bewy,zen 9at het niets barbaars~h aan zich heeft. He~ h.o.og
Bollandsch,-de taal van Holland-is dat een barbaarscha
taal_? Ik geloof niet gat iemand die b~kend is met de
p;eschriften .van Vondel, van Lennop, Beets, da Cost~ en
Tolleqs vo_or. een oogenblik zulk ~elil bewering zou wag~~ •
.en derhalve n!}em ik aan, dat de beer Wirgman, betzy al
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niet met die taal bekend, . moet toestemmen, dat het
Hoog Hollandsch eene der · beschaafde talen is van
Europa. Dit erkend zynde, ga ik een stap verder en be··weer, dat het Kaapsch -Hollandsch in soortgelyke betrek:king staat tot het Angelsaksisch. Wy, de meesten onzer
.aHhans, bebben op school of kollege Spaldings Geschiedenis der Engelsche Letterkunde gelezeu, of bebooren
haar gelezen te bebben. Ik zal uwe lezers in bet algemeen en den heer Wirgman in 't byzonder niet gaan vervelen met verdere aanhalingen, en wil dan enkel vragen,
· of Spalding en and~re schryvers over dat onderwerp omr
niet leeren dat de overgang van 't Angelsaksisch tot het
Engelsch hoofdzakelyk teweeggebragt is door wat genoemd wordt achteruitgang in den klank en herschepping
in den tongval, en dat de redan, waarom de taal van Tennyson in iederen zin des woords een minder barbaarsche
en een betere geworden is dan die van Chaucer en de
· oudere schryvers van de llde en 12de eeuw, deze is, dat
zy zoo wei ryker aan woorden als minder geketend aan en
belemmerd door grammaticale vormen is_?
Lezen wy van deze authoriteiten niet verder, dat die
veranderingen trapsgewyze . zyn teweeggebragt, niet door
den invloed van individuen, maar door den natuurlyke
wasdom en de ontwikkeling, galyken tred houdende met
den wasdom en ontwikkeling, der natie ? Wei, ditzelfde
verval in '8en ldtu:~k 61Ldeae hePsch.epp.ing in...dialekt, datzel£de annexeren van vreemde woorden, datzel£de ontwring en aan de boeien der grammatikale vormen, deze zelfde
natuurlyke groei en ontwikkeling heeft de taal van Hol1and doen verkeeren in de taal van Zuid-Afrika.
Ons Kaapsch Hollandsch is ryker in woorden dan het
Hollandsch in Nederland; want terwyl wy, des vereischt.
en regt op bet gebruik hebbende, elk woord uit de Nederlatische dictionaire van A tot Z aannemen, bebben wy
-daaraan een groot aantal andere toegevoegd, ontleend
aan de Engelsche, de Ma.leische en zelfs aan de Hottentotscbe taal. Ook maa.kt bet feit, dat bet Kaapsch Hollandscb Hottentotsche woorden in zich .opneemt, die taal
-volstrekt_ niet "barbaarscher.'' Als ik spreek van de
. Karr.oo, bet ganna-boschje en van de gwar,rie- en karee_.boomen, bega ik dan een grdotere barbaarschbeid dan de
Enielscben, die bet woord creed of een ander der weini~e
Jlamen gebruikt, die hy ov!')rgeerfd heeft van zyn Celti-
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sche voorouders, die zich met k 1;1 rosseu · omhingen; 'l ietligchaam met.oker beschilderden, b,unne kiodereo op·· dit::
altaren rler goqen offerden en hunoe v:rouwen in geriie(lQ.. .
schap b · z:tten? · Op gezag van Spalding ze'~ik, voorie· :
ker niet. Integendeel ik .verryk daardoor de taal piet een.
rtrimeren voorraad woorden, en stel den taalgeleerd,e in .
staat, de gMchiedenis der. natie na te vorschen·. '· . ~ • ~ :
Ret is ind erd ~ ad merkwaardig en belangwekkend met;.
een "oog <les onders.c heids''' de verwonderlyke gelykaardigheid t zien tusschen de .Engelsche en Kaapsch -~ol
landsche t a. Ll, wat aangaat ·de wyze waarop de gesehiedenis der natie zich in bei~e gevallen op de taal heeft afgedrukt. fl p 1.Jding verhaalt, dat de twaalf of veertien· Cel-tische wou dt:n, die alleen in de Engelsche taal zyn over- ·
gebleven, allen van toepassing zyn op artikelen va.n hJiiselyk gebru ik voor v:rouwen; waatdoor het historiscb, feit .
bevestigd w 1·dt, dat de. Saksische overwinnaars der BriJ- ·.
ten al de l'el !Sche mannen over de kling jaagderi ID!l!lr de .
vrouwen •'o stavinnen en bywyven b uhielden. In Kaap: -stad nu zien wy, da.t alle in . zw~tng zynde Maleische w6orden de zoorl MlL;e in zwang zyn als betrekking hebben op
huiselyke a r ~est----van-kenkengebruik.
Aldus geb n k m wy de volgende wool'den · ( woorden . -m~t ·
welker me· ·n 1'1:5 ik vertrouw, dl>t de Eerw. heer Wirgman
niet onbekeu<l ">) name_ljk zasati, baboti, meebos, blat.chQ,ng .
en atjar, aJ1,.,,: namen van verschillende spyzen en . sp~ce- _
rijen van () ·.st"' <.ichen oorsp' ong, waar uit blykt:, wat.ooJr
een welbek Pud. e historis(;h feit is, dat de Mal eiers;-.toe.U: ~
zy bet eer>- jh h ~i sslaven van Batavia werden ingevo~ra;
hoofdzakel - '\ta koks gebruikt we rden.
.
:
~. · · ~
He£ Hol la n-·isd1e woord voor "hor.se ·:races'' is. wetl-' ..
?'ennen·. .De J n ;·k>~ ander verwerpt d ~t woord als veel ts. ·
lang van at. • n, •'u te ver9uderd voor een eeuw en ,..een,. ·
land, waa.r , "tr:otting m~tches" (hardilravery.en) ~ 'van~-.
zyne Ne~erl -'n.j . be . vooroudt;rs · plaa.ts gemaakt hebMn-;;
voor de sne] iP 'NlUen·van een myl va n de Zuid.Af,rikailon:. '\
sche Wedre n. "_r !1, m spreekt ll lleen van .1'eesie8: .. ' HyJ:l'.e.efL~
ingezien, da h~-:t .Engelsche_ wcord kotJer _en krachtiger·-~
is, en acht z1 , __. lJ ~ ni·et _ineer verheven. boven het van'.'iyri •
Engelschen n;., •t·tr, t\)lfilenen, dal! .qeze um vap. hetil :he~,-
barbaarsch •. • ;=""'-'' nuttige woord ~' i nspal.l ':' te)eene11:; :, . ~T
Zoo ook hl·,.,\·,, $, Hollandsche wyoLa J.iit-plaari,en pW,_ats,"'
gemaakt ·voo '· ·· lturter Duitsche wor>rd s ~evels (laarieri) ~ ·

~ Jt>vepg~noe~de. voorbe_eldeiJ:

mogen y9lstaan ,~ te doen~obr, te lean te gaan by
de-Denon; de 'Noormanb.en, de Celten, de Romeinen . en,
all~ere - ·b~rbaren, . met 'welke' z{ 'jn aanraking kwamen,
hunne ia~' riiet alleen meet overvloedig hebben gemaakt
in woo,rd6n en syrioriiemen, maar ook, meer buigza.am en·
praktiscb nutE!s'~-zqo, o~k de ~rikaander hetzelfde of
e~n soortgelyk einde bereikt beeft, <Joor leaning by de
verscbitle!J.de 'nationaliteiten met welke zy in aanraking
zyn gekomen.
--Ik' beb 4e opmerking gemaakt, da.t de taal van Tennyson mintier door grammatikale ·vormea g~bonden en belemmerd is dan die van zyne An~elsa.ksiscbe voorgarigers.
Sprekende van tc grammatikale vormen,'' bedoel ik natuurlyk alle-en onnoodige en kunstmatige vormen, ZO')als
byv. de onregelmatige werkwoorden, van welke wy er
zooveel in het Grieksch en La.tyo, zoo weinig in bet Engelsclt en in 't gebeel geen .iu bet Kaapsch Hollandsch
vinden,. en waarvan prof. Max Mlliier zegt : " Het is ·ait
besef van grammatikale. :regtyl!-_ardigheid, dit edelmoedig
gevoel y~n wat beboort te zyri, dat in den loop der eeuwen
zoovele ,z.o.ogen!!-alllde oure~elma~e vormen verbannen
heeft." . L et op de 'bUJgingen van et werKWO'Ord in · bet
Angelsaksis.cb, al!) vergeleken met hetzelfde proces in het
nieuwere ·Engelsch, en . zie hoeveel eenvoudiger, boeveel
duidelyker, hoeveel buigzamer, hoeveel dienstiger voor de
W:tdrnkkiag !ler gedacbten ~e ~9derne taa.l van Brittanni~
is: Ook is de reden dezer verbe~ring, uit een zoogenaamd.
grammatikaal oogpuht beschouwd; niet ver te zoeken. De.·
EBgelschen zyn spr9ekwoordelyk als eene natie, ·en nerge~s t_oo~t zicb doze hoed;tniglieid starker dan in -hunne
ta.al.- Wa.arolil zegt~ ~e Engelscbrila~l : " We are,'' " you
are;" be~gende aldus denzelfden vorm van het werkwoord
in-_den e· rsten en.'tweeden persoon . ixi.eervoud, terwyl de.
Hollll.nder- ,{van Holland, mjnhe~r .Wirgman ~) ~egt:
cr Wy' zyn.' " Gy zyt ? "
Dat gescb1edt na.a.r 1k mean,
otiidat de 'Engelschman bemerkt heeft_; dat de voorriaamW<10tden 'l{Je en you voldoende den persoon aanduiden,,.
waa$ · ~!!t werkwoord gebez1gd, wordt, en dat gevolgelyk
dEl }:>liigl,hg van bet laatste taa~deel ·overbodig geworden is.
Ed ltaarom mag i:k dan niet-in )ll~ l>l,llykheid. ·a.atinemen.,
uahdt)' Afri.l{at\nder, als ~y d~ bu_i~~S,;v&n.n~t !er~oox:d
·~wt;, _z~llts d?~ v.al\-'!~Ji:',.~et ~~if, ~~ ~],C ~1 prak-

m¢ii, dat evapKls ae Engelscben,
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iischer-is dan zyne ·Nederlandsche· voorzaten, en ziende
. dat het .voornaamwoord alreede den ·persoon aanduidt, de
verandering van he't werkwoord noodeloos vindt, en weigert tweemaal aan deielfde kers te byten. J a, inderdaad
gaat liy verd~r en blyfG meer zi ~ h zelven·· gelyk dan zyn
Eugelsche gebuur; want ziende dat het persoonlyk voornaamwoord niet alleen den persoon maar ook het getal
uftdrukt, waarin hat werkwood. gebruikt wordt, zegt hy
voor "I arn,'' "thou ctrt," "he is,''- " I k is,'' '' jj is,u
"by is," bereikende daarmede hetzelfde doel, nam., dat
vn.n zyrre gedachten nit te drukken met minder wryving,
· met minder brandstof .en mat minder rolmaterieel dan zyn
meer beschaafde nabuur; en zulk eene uitkomst is zeker
in dezen tyd van locomotie en elektriciteit van belang.
Neem nu de geslachten dar naamwoorden. Zie hoe
het praktisch gezond v~rstand van den Engelschman hem
geleerd heeft, te spreken van the man, the woman, the
horse en the lamp. ·Hy houdt het voor toegestaan, dat
niemand er aan twyfelen zal, dat rnan mannelyk is, woman
vrouwelyk en horse en lamp onzydig; terwyl de Hollander
·(van ·HoHand, mynheer Wirgman !) het noodig acht te
spreken van " den man," "de vrouw," " h~Jt paard '' en
." de lamp/!.--~fll-~l;l..._S.~ ·ouwenregten,
vrouwelyk !) Hier wader toont de barbaarsche Afrikaan-d er zyn nadere verw11.ntschap met zyn Engelschen gebuur, want by spreekt van "die man,'' " clie vrot:iw,'' "cli1
pert'' en "die lamp."
Aldus bewezen hebbende-naar ik hoop ten genoegen
van den beer Wirgman-dat het Kaapsch Hollandsch
.niet barbaarsch is, hoop ik dat by, in 't vervolg ·wader in
de verzoeking komende, om gebruik te maken van wat
Max. Mi.i.ller " overgeleverde spreekwyzen " geuoemd
heeft, zich eenigzins intoomen zal, en in allen gevalle, alvorens weder aan ·zyn gevoellucht te geven, de dingen
beschouwen zal met een bater " onderscheidenden blik.''
Ik zal nu overgaau tot het bewys, dat heb Kaapsch
Hollaudsch geen patois is.
Ook nu zou ik billykerwyze vrageu mogen, wat bedoelt
de heer Wirgman met patois? Want het heeft in myn
-oog veel van een barbaarsch en ongewoon fransch woord.
Maar beloofd hebbende, dat ik hem niet om. defi.niti_en
. zou vrageD, ben ik in -de noodza~elykneld -van aan te.
nemen, dat hy met patois een ontaarden tongva.l b~doeU; '
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van een levende, geschreven en gesproken taal. Dat bet
Kaapsch Hollandsch ontaard is, heb ik reeds met be-wyzen wederlegd ; dat het een tongval is ontken ik, wan~
dat het Hoog H ollandsch in Zuid Afrika als gesproken
taal eenigerlei bestaan heeft, behalve onder eerst onlangs
gearriveerde Hollanders, kan niemand staande houden._
De Hollander moge het Toor een korte wyl spreken, maar·
heel spoedig vindt hy het geriefiyker te doen zooals Rome
doet, en zyne kinderen, in aile gevallen, spreken nooit iets
anders dan het zuiverste (ik vraag \'erschooning, heto
meest ba?·baarsche) Kaapsch Hollandsch.
De Afrikaander taal, als te Kaapstad gesproken, is
-dezelfde taal die aan bet uiterste einde der Transvaal
gesproken wordt, en "die nag, na ongeveer tachtig jaren
van Britsch bestuur, het voornaamste middel van onderbond uitmaakt in onze (oostelyke) distrikten.'' Wil de
beer Wirgman zoo goed zyn en op de kaart nazien, hoevale graden breedte en lengte dat meant?
Te zeggen dat bet Kaapsch Hollandsch eene letterkundige taal is, zou voor het tegenwoordige voorbarig
zyn ; maar dat het ee'ne gescbreven taal is, en niet lang.zamerband maar op snelle wyze zulks meer wordt, laat
·daarvan de veel miskende editeur van de Paarlscbe Patriot
getuigen~ _ - - -- - -------~
Ik ben derhalve nieuwsgierig, te weten, in welk opzigt
bet Kaapscb Hollandsch een patois is ; maar daar de
heer Wirgman misscbien in staat is te bewyven· dat bet
zulks is, zal ik bet ant·woord dat hy mogt willen maken
afwachten, even geduldig als Sam Weller, toen hy de
kla:;sieke opmer king maakte, " wei, wat hebt gy voor u zelf
te zeggen, eer ik u den kop afs~a ?'' In de tweede plaats
on~ken ik, dat "bet gebruik van Kaapsch Hollandsch in
~ onze' buitendistrikten als voornaamste middel van onderhand nadeelig is geweest voor het beschaafde spraakgebruik." Welke heschaafde spraak bedoelt de beer Wirgman? Bedoelt by, dat bet door hem zelven en anderen
die in Zuid Afrika wonen gescbreven en gesproken Engelsch ontaard is wegens bet gelyktydig bestaan van het
"barbaarsche ratois " - of meent hy, dat daar het Kaapsch
Hollandsch het voornaamste middel van onderhoud in
onze buitendistrikten is, bet gebruik der Engelsche beperkt is geworden -tot P ort Elizabeth en Grahamstad?
Wanneer een schryver, zoo als de beer Wirgman, zulk::r:
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· doet, enkel iets beweert, zonder in de soms lastige byzon· -derheden van een bewys te treden, wordt het moeielyk.
•·na te gaan, wat hy meent; maar ik kan voor het oogen:bJik alleen inzien, dat het of het eene of het andere der
· beida bovengenoemde " nadeelen " is waarover hy klaagt,
·-en is dat zoo, dan plaatsen die twee veronderstellingen
hem, myns inziens, op de horens van een dilemna. Want;
:. als hy voorgeeft, dat de Engelsche taal, als gesproken in
Zuid Afrika, van ger;nger hoedanigheid, is geworden, d_an
. zou ik hem willen heri'nneren, dat William Porter, een
zoo voortre:ffelyk redenaar als er ooit een geleefd heeft,
onder ons is oud geworden; en als hy beweert, dat de
· taal, als gesehreven, verval heeft ondergaa.n, zou ik wyzen
willen op het zuiverc, krachtige Engelsch van den heer
Wtrgman zelven, als vervat in het So uth African Magaz"ne
van January ll.
Mogt hy het aan den anderen kant een " nadeel ,.
achten, dat het Engelsch nog niet het barbaarsch
· Kaapsch patois vervangen heeft, in weerwil van tachtig
. j aren Engelsch bestuur, dan verzoek ik hem te bedenken,
dat ofschoon de Noormannen Engeland zoo vele jaren
lang overheerscht hebben-ofschoon de taal van Normandie de by de wet vastgestelde taal was-in de geregtshoven, op de..kansels1 in het Parlement en op de
scholen, de taal van Groot Brittannie op dit oogenblik
niet Normandisch, maar Saksisch is en, waarom? Maken
niet Macaulay, H allam en Greasy het zoo klaar als den
middag, dat het Engelsch zyn Angel-saksisch karakter, in
spyt van N ormaansch bestuur, behoude n heeft, omdat het
de taal was van des Engelschmans "hnis en haardstede ?''
Als hy dit overwogen heeft met een onbevangen gemoed
e n een wel onder8cheidend oog, bat de heer VVirgman
zich dan in allen emst afvragen, of niet die verfoeielyke
levenstaaihcid, door " ons barbaarsch patois" aan den
dag gelegd, moge te danken zyn aan sommige der hoedanigheden, die rk getracht heb in Jt licht te stellen.
Laat my ten slotte bcrhalen dat ik, persoonlyk onbekend
zynde met den heer W itgman, en hem aileen by repu. tatie kennencl e als een voortrcffelyk bedieriaar des E van
gelies, hetgeon hier geschreven is, noch in kwaadwilligheid noch in toorn gescbreven. heb, maar om billyk en
met open vizier een onderwerp te bespreken, waarin ik.
grootelyks belang stel; laat my hem verzekeren, dat,.
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-mogt by zicb geroep!)ri achten:te ;1nt"woorden, il,c, wa.t ·by
aan te voeren leeft, lezen zal met gepaste aandacht en
respekt, mi~s ~at hy zyne slage-n allen . tegen. myne argu. menten rigt en, naar de oude en nobele manier zyner
landgenoten, altyd "hoven den gordel." En hetzy ik er
- ,sl ,of niet in slaag, hem te overtuigen, zalJk 1!1tyd volgaarne
. de hand van niendschap uitsteken naar : - ~yn.:.-" niet heel
VJti·en Engelsc!J.en neef," zelfs al ffiOgt ik.,. ~... meening
zyri dat hy verblind was (laat ons hopen tydelyk) d.OQl' een
"overgeleverde manier van 2preken."
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