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STELLINGEN. 

I. 

Grondige kennis van de N ederlandse taal is voor de 

instandhouding van het zuivere Afrikaans van het 

hoogste belang. 

II. 

Het is ten zeerste af te keuren m Zuid-Afrika het 

N ederlands te vervormen naar de eigenaardigheden van 

het Afrikaans en omgekeerd. 

III. 

De Afrik. f voor Ndl. v. is niet van Noord-Hollandse 

oorsprong. 
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IV. 

De ng in vormen als rvangt, rvongder in het Hollands 

van de XVIIe eeuw staat niet geltjk met dezelfde klank 

in Afrik. koring (koorn), doring (doorn), enz. 

v. 

Ten onrechte meent du Toil (Afrik. Studies. bl. 88, 

89) dat de afwisseling in de uitgang van het attributive 

hijvoegelik naamwoord in het Afrikaans niet .onder regels 

is te brengen. 

VI. 

Vooral btj het onderwijs van de moderne talen is 

theoretiese en praktiese kennis van de fonetiek onmisbaar. 

VII. 

De resultaten verkregen door middel van de experimen· 

tele fonetiek, geven dikwels niet een getrouw beeld van 

de gesproken taal. 
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VIII. 

Van den Lev. Ons Heren , 245-246: 

Hare lichame wies het wert mare, 

Si was vervaert, het wert mare; 

Lees : sware. 

IX. 

Ibidem, 606-607: • 

Alsi gaen souden van hen was ghehoert 

Een inghel, [hi] seide: "ne gaet niet voert, 

Ten omechte voegt Vermeulen in hi. 

X. 

Moriaen, 2041: verhoren betekent "in de wind slaan" 

en niet "vernemen" zoals in het glossarium wordt aan

gegeven. 

XI. 

Zonder voldoende grond wordt in het Mnl. W db. ( deel III, 

bl. 1094) betw~ifeld dat kaan hetzelfde woord is als kade 

(uitgebraden vet). 
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XII. 

Ten oor~cbte wordt mallervagen m bet Ndl. W db. 

verklaard als samengesteld met mal (U) en wagen. 

XIII. 

De verklaring die Van Helten geeft voor eu uit e 

(T~idscbrift XIV bl. 114) is niet waarscbijnlik. 

XIV. 

De WIJZe waarop Verwey (Leven van Potgieter, Hoofd

stuk V) bet motief van de teleurgestelde minnaar ver

klaarl is onaannemelik. 

XV. 

Bisscbop beeft in zijn werk over Justus van Effen de 

scbrijver aileen van de gunstige kant laten zien. 

XVI. 

De auteur van Schetsen uit de Pastorie te Mastland 

staat in zijn humoristiese schetsen veel lager dan de 

scbrijver van de Camera Obscura. 
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XVII. 

Het optreden van Henning Husing m het jaar 1705 

heeft niet zulke gunstige gevolgen gehad als Deherain 

meent (Etudes sur l' Afrique, premiere serie, bl. 250). 

XVIII. 

Het ongunstig oordeel van Kolbe over Goeverneur 

Willem Adriaan van der Stel is voor een gedeelte 't gevolg 

van persoonlike antipathie. 




