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AAN MIJN OOM 

EN 

AAN DE NAGEDACHTENIS VAN MIJN T ANTE 



Nu ik m~jn akademiese studie heb voltooid en op 't punt 

sta naar mijn vaderland terug te keren, is 't mij een groot 

genoegen mijn diepe erkentelikheid uit te spreken aan al 

de Leidse hoogleraren · onder wier Ieiding ik heb mogen 

studeren, niet alleeu voor al wat ik van hen heb geleerd 

in en buiten de lesuren, maar ook voor de belangstelling 

die ik steeds van hun zijde heb ondervonden tijdens 

mijn langdurig verbl~jf in Leiden. 

De vriendelike voorlichting van Prof. Kalff ontvangen , 

vooral gedurende de eerste jaren, zal ik mij altijd 

herinneren. 

In 't biezonder wens ik mijn dank te brengen aan Prof. 

Uhlenbeck die de liefde tot de taalstudie bij mij heeft 

aangewakkerd. 

Bovenal ben ik veel dank verschuldigd aan m~Jn hoog· 

geachte Promotor, Prof. Hesseling, die met de grootste 

bereidwilligheid m~jn promotie op zich heeft genomen, 

terwijl ik toch, voor ik overging tot 't schr~jven van een 

proefschrift, mij niet tot zijn leerlingen mocht rekenen. 
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Ten zeerste voel ik mij tegenover hem verplicht voor de 

vele uren aan mlJ gewijd, niet 't minst bij het laatste 

gedeelte van. mijn arbeid. Zijn hulpvaardigheid en uit

nemende welwillendheid zal ik niet vergeten. 

Gaarne neem ik deze gelegenheid te baat om mlJn 

hartelike dank te betuigen aan Dr. A. Kluyver en Dr. 

G. J. Boekenoogen voor de vele wenken mij gegeven 

over de behandeling van mijn onderwerp en voor de 

belangstelling die ztj in mijn werk hebben getoond. 



INLEIDING. 

Een enkel woord over de behandeling van het onder· 

werp is hier op z~jn plaats. lk heb mij tot taak gesteld 

een bes~hrijvende klankleer van het Afrikaans te geven, 

en met 't oog hierop heb ik, voor zo ver :t een vereiste 

scheen te z~jn, het. systeem van Sweet toegepast, zoals dat 

uiteengezet is in zijn Primer of Phonetics ( 1906). Steeds 

heb ik getracht de Afrikaanse klanken op zichzelf te 

behi:mdelen, een beeld te geven van het Afrikaanse klank

stelsel als van een op zichzelf staande taal, en niet blool 

de afw~jkingen van het Nederlands te bespreken. Van de 

oorsprong en de historiese ontwikkeling van de Afrikaanse 

taal wordt hier zo goed als niet gesproken. Na het over· 

tuigende artikel van G. J. Boeke no o g en (Album-Kern, 

bl. 245-248), zelf uit Noord-Holland afkomstig, kan er 

niet meer aan worden getw~jfeld, dat 't onhoudbaar is 

met W. J. Vi lj o en (Beitrage zur Geschichte der Oap

Hollandischen Sprache, Strassburg, 1896) het Afrikaans 
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te beschouwen als in hoofdt.aak gebaseerd op de volks

taal van de provincie N oord-Holland, waarmee echt er niet. 

gezegd is dat er geen aanknopingspunten moeten worden 

gezocht bij een of meer Nederlandse dialekten. D. C. Hesse-

1 in g heeft in z~jn twee werken. Het Afrikaansch tLeiden, 

1899) en Het Negerhollands der Deense Antillen (Leiden, 

1909), minstens op heel aannemelike wUze betoogd, dat 

men de faktoren waaraan he! Afrikaans zUn oorsprong 

heeft te dank en, buiten Nederland moet zoeken. Het 

Afrikaans is voor hem geworden wat het is onder kreoli

serende invloed. Naar m~jn bescheiden mening is voor 

hrt tegenwoordige alles gezegd, wat op voldoende gronden 

aangevoerd mag worden ter verklaring van de wording 

van het Afrikaans. V 6or men 't waagt zich definilit>f bU 

de ene of andere richting aan te sluiten, moe len 1° vol

doende bestudeerd worden die Nederlandse dialeklen 

welke voor een vergel~jking met bet Afrikaans in aanmerking 

kunnen komen, waartoe wel hoofdzakelik zullen moeten 

worden gerekend de volkstalen van de provincie Zuid-Holland 

en de Zuid-Hollandse eilanden (zie Boekenoogen, t. a. p.); 

2° alle Kaapse stukken tot ongeveer het eind van de 

XVI!Ie eeuw moeten zorgvuldig nagelezen worden , om te 

zien of mogelik van die z~jde enig lichl over deze duistere 

zaak geworpen wordt; en 3° moeten w~j vooral ons een juister 

en duideliker beeld zien te vormen van de omstandigheden 

waarin de eerste kolonisten verkeerden met 't oog op hun 

verhouding tot de bonle slaven- en inlandse bevolking. 



INLEIDING. III 

Hiertoe wordt een langdurige en gmndige stu die vereist, 

waarvoor schr~iver dezes uiteraard niet de nodige tijd 

heeft gehad. Bovendien z~jn de Nederlandse dialekten die 

voor een dergelijke vergelijking in aanmerking komen. bij 

lange na niet voldoende beschreven. Toch heb ik niet 

geschroomd hier en daar, bU wijze van een opmer king, 

ten einde de gang van het werk niet te onderbreken, de 
m~j bekende vormen uit het een of ander Nederlands 

dialekt aan te voeren, voor zo ver dezelfde of dergelijke 

vormen ook voor het Afrikaans z~jn aan te wijzen. Hieruit 

moet echter in geen geval worden opgemaakt dat het de 

bedoeling is het Afrikaans tot dit of dat dialekt terug te 

brengen. lk heb de vormen enkel voor de vergelijking 

aangegeven, soms omdat de te vergelijken Afrikaanse 

woordvormen ons op deze wijze duideliker worden. Ook 

heb ik telkens in de vorm van een opmerking gewezen 

op die woorden, die in hun bestanddelen van het Neder

lands afwijken, doch waarvan de vermelding in een 

besclu~jvende klankleer strikt genomen niet op zijn plaats 

is. Op afwUkende punten heb ik steeds als grondslag 

gekozen de taal zoals die gesproken wordt ongeveer in het 

distrikt Worcester. De dialektiese eigenaardigheden, voor 

zo ver mij bekend, heb ik in een afzonderlik hoofdstuk (Ill 

tezamen opgesomd en in 't kort besproken, met aandui

ding, waar mogelik, van de streek of streken van het 

land waar zij worden gehoord. Ten slolte wens ik die

genen onder mUn landgenoten, die 't de moeite waard 
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mochten achten kennis te nemen van dit we1'kje, er op te 

wUzen dat ik heb getracht het Afrikaans te beschrijven 

zoals het, naar mtin beste weten, in de werkelikheid 

bestaat, en niet zoals deze of gene het misschien zou 

willen zien voorgesteld. 



AFKORTINGEN. 

1. Van woorden: 

afi. afievering 
Afrik. Afrikaans 
ald. aldaar 
bez. bezittelik 
bijw. bijwoord 
bl. bladzijde 
bnw. bijvoeglik naamwoord 
d. i. dat is 
Eng. Engels 
Fr. Frans 
Germ. Germaans 
Roll. Hollands 
i. p. v. in plaats van 
in trans. intransitief 
komp. komparatief 
m. i. mijns inziens 
Mnl. Middelnederlands 
mrv. meervoud 
Ndl. Nederlands 
nl. namelik 
Nnl. Nieuwnederlands 
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Noord-Bev. 
o. a. 
Ofr. 
Oost-Bommelerw. 
opm. 

N oord-Bevelands 
onder anderen 
Oudfrans 
Oos t-Bommelerwaards 
opmerking 

Oud-Beierl. 
p. 
t . a. p. 
trans . 
vgl. 
vgw. 
vlg. 
vnw. 
vrz. 
ww. 
Nnw. 

Oud-Beierlands 
pagina 
ter aangehaalde plaatse 
transitief 
vergelijk 
voegwoord 
volgende 
voornaamwoord 
voorzetsel 
werkwoord 

zelfstandignaamwoord 

N.B. 1 of 2 rechts hoven van het cijfer ter aanctuiding 
van de bladzij, verwijst naar eerste of tweede kolom. 

2. Van bronnen en 

Afrik. Ged. 

Boekenoogen. 
Changuion, (A. N. E.) 

Dijkstra, R. 

Ferg. Taalk. 

Hoog(enhout), N. M. 

geraadpleegde werken : 

Afrikaanse Gedigte, 1876-1906. Paarl 
1906. 

De Zaansche Volkstaal, Leiden 1897 
Proeve als toevoegsel bij zijn de 

Nederduitsche Taal in Zuid-A{1-ika 
hersteld 2, Rotterdam 1848. 

Hollandisch, Skizzen lebender Spra
chen, Leipzig 1903. 

Fer·gelykende Taalkunde fan Afrikaans 
en Engels deur S. J. du Toit, 
Paarl 1902. 

Praktisches Leh?-buch der· KapholUtn
dischen Sprache, Hartleben 's Ver
lag, Wien und Leipzig. 



Kiliaan 

Kon. f. Sk. 

Mansvelt , N. 

Melt Br. 

Mnl Wdb. 

Ndl. Wdb. 

0. K. 

Opprel, A. 

0. v. 

Phonet. Stud. 

Hoorda, P. 

Tijdschr. 

Van Dalen . 

AFKORTINGEN. VII 

Etymologicum teutonicae linguae sive 
dictionmium teutonico-latinum C01·
neli'i Kiliandi Dutfiaei. 

Di Koningin fan Skeba deur Ds. S. 
J. du Toit, Paarl 1898. 

H·oeve van een Kaapsch-Hollandsch 
Idioticon, 1884. 

Melt J. Brink, Gmppige Stmies en 
andere Vm·sies, Amsterdam-Kaap
stad 1906. 

Middelnederlandsch Woo1·denboek door 
E. Verwijs en J. Verdam. 

Nederlandsch Woordenboek door M. de 
Vries, L. A. te Winkel en anderen. 

Ons Klijntji, tijdschrift in het Afri
kaans, Paarl 1896 1905. 

Het dialect van Oud-Beierland, Leidse 
dissertatie, 's-Gravenhage 1896. 

Onze Volkstaal, tijdschrift gewijd aan 
de studie der N ederlandsche Tong
vallen, drie delen, Culemborg 1882. 

Darstellung des niederletnd. Lautsy
stems door W. S. Logeman, Phone
tische Studien, Zeitschrift fil1' 
wissenscnaft. und pmktische Phone
tik, enz., uitgegeven door W. Vietor, 
Marburg 1888. Hiervan deel III 
(1890), 28 vlg., 279 vlg. 

De Klankleer en hare practische Toe
passing 2 , Groningen 1901. 

Tijdscluift voor Nede1·Zandsche taal· en 
lettm·-kunde, Leiden. Het negen-en
twintigste deel is aan 't verschijnen. 

G1·oot Woordenboek der Nederlandsche 
taal \ 's -Gra ven hage en Lei den 1898. 
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Van de Water, A. 

Verschuur, A. 

Vilj(oen), W. J. 

AFKORTINGEN. 

De Volkstaal in het Oosten van de 
Bommelerwaard, Leidse dissertatie, 
Utrecht 1904. 

Klankleer van het Noord-Bevelandsch, 
Amsterdamse dissertatie, Amster
dam 1902. 

Beitrage zur Geschichte der Kap-Hol
landischen8prache, Strassburg 1896. 


