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LEIDEN1 BOEKDRUKKERIJ voorheen E . J. BRILL. 



VOORBERICHT. 

In bet Januarinummer van "de Gids" voor 1897 

is van mijne hand een opstel geplaatst, getiteld: 

"Het Hollandsch in Zuid-Afrika". In bet eerste 

deel van dat opstel werd de hypothese verdedigd 

dat de verwording van 't N ederlandsch in Zuid

Afrika toe te schrijven is aan bet Maleisch-Portu

geesch, dat als taal van slaven en zeelui eens aan 

de Kaap veel gehoord en gesproken werd; aan de 

bespreking van den tegenwoordigen taalstrijd in 

Zuid-Afrika en aan bet bepleiten der rechten van 

bet Afrikaansch tegenover bet N ederlandsch was 

bet overige der stu die gewij d. Ter aanvulling of ter 

bevestiging van dat tweede deel heb ik thans niets te 

zeggen; mijn meening over de ontluikende Afrikaan

sche schrijftaal heb ik daarin, zoo goed bet mij mo

gelijk was, uiteengezet. lets anders is het wat betreft 
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mijn oordeel over de herkomst van het Afrikaansch. 

Voortgezette studie van het onderwerp stelt mij in 

staat thans met meer stelligheid te spreken dan voor 

twee jaar en meer bewijzen aan te voeren. Door 

tusschenkomst van mijn vriend Mr. Ch. M. Dozy, 

Archivaris te Leiden, en door de welwillendheid 

van het Bestuur van het Rijks-Archief te 's Gra

venhage werd ik in de gelegenheid gesteld in het 

Leidsche Archiefgebouw een dee! der bescheiden te 

raadplegen die van de stichting der Kolonie af 

jaarlijks naar het moederland werden gezonden. 

Deze "Brieven en Papieren gecomen van Cabo de 

Bonne Esperance", bevatten het dagverhaal door 

de onderscheiden gouverneurs gehouden, de gerechts

rollen, verschillende gegevens omtrent de bevolking 

der Kolonie, de bevrachting en de reisgevallen der 

in- en uitgaande schepen, de verslagen van tochten 

ondernomen in het binnenland enz. enz. Van deze 

uitgebreide verzameling gegevens, in een paar hon

derd zeer lijvige folianten bijeengebracht, heb ik 

slechts een dertigtal deelen onderzocht, n.l. die 

loopende over de jaren 1663-1684, verder de 

stukken uit de jaren 1693, 1694, 1695, 1699, 1701, 

1706, 1716, 1722, 1747, 1760, 1782. De uitvoerige 

registers der folianten die, te beginnen bij het jaar 

1685, in afzonderlijke deelen zijn uitgeschreven, be

paalden mijn keus voor de deelen uit het einde 
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der 17de en die uit de r8de eeuw. Aangaande den 

toestand gedurende de eerste tien jaren van het 

bestaan der Kolonie, vindt men belangrijke mede

deelingen in het dagverhaal van Van Riebeek, 

uitgegeven door het Historisch Genootschap te 

Utrecht. Zooals uit de korte inhoudsopgave die 

ik hierboven meedeelde is op te maken, kan de 

gezette studie van al deze stukken, o. a. die van 

het doorloopend dagverhaal 1
), ons een zeer uitvoerig 

beeld geven van het !even en bedrijf der Kapenaars 

gedurende anderhalve eeuw; voor de taalkwestie 

leveren die bescheiden niet zooveel op als men bij 

den tijdroovenden arbeid, aan 't onderzoek ver

bonden, zou wenschen. Alle stu~ken zijn natuurlijk 

in gewoon N ederlandsch geschreveri; men moet dus 

alles verwachten van enkele uitlatingen over taal

aangelegenheden en van sommige uitdrukkingen die 

de schrijvers zich, als 't ware bij vergissing, laten 

ontvallen. Ook de processtukken, waarin slechts 

zelden de eigen woorden der beschuldigden worden 

aangehaald, zijn arm aan getuigenissen. Niettemin 

was het resultaat van mijn nasporingen naar mijne 

meening voldoende om te beproeven een a!ftwoord 

I) Dit dagverhaal is een der hoofdbronnen geweest voor de 
namvgezette en uitvoerige History of South Africa van den heer 
M' Call Thea!.; herhaaldelijk zal ik in de gelegenheid zijn naar 
dit degelijke hoek te verwijzen . 
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te geven op de vraag: "hoe is het te verklaren dat 

z6o korten tijd na de stichting der Kolonie het 

Afrikaansch zoo belangrijk is gaan verschillen van 

de taal der Vereenigde Gewesten ?" Dat antwoord 

kon tot mijn vreugde een bevestiging zijn van het

geen ik in het hierboven aangehaalde Gidsartikel 

meende te mogen onderstellen; het bracht tevens 

mede dat ik een poging waagde om de belang

rijkste eigenaardigheden van het Afrikaansch te 

verklaren. 

Ik geloof niet dat het woord "Afrikaansch", reeds 

in den titel gebruikt, eenige toelichting of verdedi

ging vereischt. Ik meen dat de taal door de "Afri

kaanders" gesp.roken, met voile recht aldus kan 

genoemd worden; in de titels van verschillende 

werken in Zuid-Afrika uitgegeven, heb ik voor

beelden ter navolging gezien. Alle onduidelijkheid 

wordt bovendien vermeden door de verklarende 

woorden, aan den titel toegevoegd. 

Aan de Maatschappij der N ederlandsche Letter

kunde te Leiden heb ik, gebruik makende van art. 

66 der Wet, mijn stu die aangeboden. De Maat

schappij heeft, op het door mij ten hoogste gewaar

deerde advies der Commissie voor Taal- en Letter

kunde, zich welwillend met de uitgave belast. 

Aan de gelukkige omstandigheid dat de heeren 

Beets, Boekenoogen, Kern, Kluyver, Muller en 
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V erdam, allen I eden van bovengenoemde Commissie, 

mijn werk lazen v6or het ter perse ging, dank ik 

verschillende opmerkingen en aanvullingen, waarvan 

ik, gelijk den lezer zal blijken uit de vermelding 

der namen, nog bij 't nazien der drukproeven ge

bruik heb kunnen maken. 

D. C. HESSELING. 

Lei den, Februari 1899. 



VERKLARING VAN EENIGE V AAK 
VOORKOMENDE VERKORTINGEN. 

Boekenoogen ..... De Zaansche Volkstaal, Bijdrage 
tot de kennis van den woordenschat in Noord
Holland, door Dr. G. J. Boekenoogen, Leiden, 

1897· 
Heyligers, Traces de Portugais .... . Traces de Por

tugais dans les principales langues des Indes 
Orientales N eerlandaises, par J. C. Th. Heyligers, 
's Gravenhage, 1 8~9. 

Hobson-Jobson ..... Hobson-Jobson, being a glossary 
of Anglo-Indian words by Yule and Burnell, 
London, 1886. 

Kaapsche St. . . . . . ,Brieven en Papieren gecomen 
van Cabo de Bonne Esperance", berustende in 
het Rijks-Archief te 's Gravenhage. 

Kolbe, Nauk. Beschr. ..... Naukeurige en uitvoerige 
beschrijving van de Kaap de Goede Hoop, 
door P. Kolbe, Amsterdam, 1727. 2 dln. 

Mansvelt ..... Proeve van een Kaapsch-Hollandsch 
ldioticon door N. Mansvelt, Kaapstad, Stellen
bosch en Utrecht, r884. 



van Riebeek ..... Dagverhaa~ van J. van Riebeek, 
Utrecht en 's Gravenhage, 1884-1893, 3 dln. 

Schuchardt, Kreol. Stud. IX ..... Kreolische Stu
dien von Hugo Schuchardt IX. Uber das 
Malaioportugiesische von Batavia und Tugu. 
(Opgenomen in de "Sitzungsberichte der Kais. 
Akademie der Wissenschaften in Wien, Philo
sophisch-Historische Classe, Band CXXII, Wien 
1891''.) 

Theal, Hist. of S. Afr. . . . . . History of South 
Africa under the administration of the Dutch 
East India Company (165Z-I795), by Geo. 
M' Call Theal, London, 1897· 2 dln. 

V eth . . . . . Uit Oost en West, verklaring van eenige 
uitheemsche woorden door Dr. P. J. Veth, 
Arnhem, 1889. 



OVERZICHT VAN DEN INHOUD. 

HOOFDSTUK I. 

§ r. De Kaap een ververschings- en tusschenstation, blz. I. -

§ 2. De taal der eerste kolonisten, blz. 6. - § 3· Graad der af
wijking van 't Nederlandsch, blz. 8. - § 4· 't Afrikaansch een 
mengeltaal, blz. 14. - § 5· De taal der inboorlingen van Zuid
Afrika, blz. 18. - § 6. Het Fransch der Hugenoten, blz. 28. -
§ 7· Het Hoogduitsch, biz. 30. - § 8. Het Maleisch-Portugeesch 
als haventaal, blz. 33· - § 9· I-Iet Maleisch-Portugeesch als slaven
taai, blz. 45· - § Io. Invloed van het Maleisch-Portugeesch, biz. 
62. - § I I. Oorzaken van het verdwijnen van 't Maleisch
Portugeesch, blz. 69. 

HOOFDSTUK II. 

§ r. Vreemde woorden in het Afrikaansch, blz. 76.- § 2. Woor
den aan de taien der inboorlingen ontleend, blz. 8o. - § 3· Woor
den ontleend aan 't Fransch, biz. Sr. - § 4· Woorden ontleend 
aan 't Hoogduitsch, blz. 82. - § 5· Woorden ontleend aan ' t 
Maleisch-Portugeesch, blz. 87. - § 6. Beoordeeling der overge
nomen woorden, blz. I09. - § 7· Zinswendingen en eigenaardig
heden, hoofdzakelijk ontleend aan het Maleisch-Portugeesch, blz. I IO. 

I-IOOFDSTUK III. 

§ I. Hypothesen aangaande de vormleer, blz. I20. - § 2. Over
zicht van de punten waarop de Afrikaansche vormleer van de 
Nederlandsche afwijkt. a. Zelfstandig naamwoord, blz. I33· b. Lid
woord, blz. I36. c. Persoonlijk voornaamwoord, blz. I37· d. Be
trekkelijk voornaamwoord, biz. I39· e. Aanwijzend voornaamwoord, 
blz. I39· f. Vragend voornaamwoord, blz. 140. g. Werkwoord, biz. 
140. - § 3· De klanken van ' t Afrikaansch, blz. I48. - § 4· 
Slotsom, biz. I 53· 




