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EEN· AFRIKA.AN E DI ERTATIE. 1) 

De heer BosMAN, geboren in de Oranje "Vrijstaat, is 26 Juni l.I. 
te Groningen tot doctor in de ~ederlandse Letteren gepromoveerd 
op een in 't Afrikaans geschreven dissertatie, waarin hij betoogt dat 
het Maleis-Portugees op de vorming van het Afrikaans niet de invloed 
heeft gehad die ik er aan toe heb geschreven in mijn boekje Bet 
Afrikaansclt (Leiden, 1899) en in andere, later verschenen, studies 
O\'er de lotgevallen van het Nederlands buiten Europa. De inhoud 
van de dissertatie brengt mee dat een beoordeling door mij licht 
't karakter van een apologie zal krijgen; in elk geval zal ik meer 
over mijn eigen werk moeten spreken dan een recensent in gewone 
omstandigheden behoort te doen. 

Laat ik beginnen met te zeggen dat Dr. BosMAN een bestrijder is 
die men met genoegen en voordeel leest; hij heeft een scherpe, kri
tiese blik, die de zwakke punten van een redenering of leemten in 
de kennis ge makkelik onderscheidt; hij volgt de gedachtengang van 
zijn tegenstander en verzwijgt niet de argumenten waarop hij geen 
afdoend antwoord gereed heeft, nog veel minder maakt hij gevolg
trekkingen die niet door de tegenpartij bedoeld zijn. Hij zegt ruiterlik 
wat hij meent, en daar hij een hoffelik man is kan hij zich veilig 
wat ironie en plagerij veroorloven zonder in een toon te vervallen 
die voor de beoordeelde onaangenaam zou zijn. De onjuistheid van 
mijn teorie heeft hij m. i. niet bewezen, maar ik erken graag dat hij 
op verschillende plaatsen mogelikheden van interpretatie heeft aan
getoond waaraan ik niet gedacht had; tot waarschijnlikheden heeft 
hij in mijn oog die mogelikheden niet weten te verheffen. :Nieuw 
materiaal heeft hij weinig aangevoerd, maar het bestaande heeft hij 
scherpzinnig en naar een goede methode beoordeeld. 

De bezwaren van Dr. Bos:MAN tegen mijn hypothe e over 't ont
staan van het Afrikaans komen hierop neer: 1 o. De geschiedenis 
toon~ niet aan dat het Maleis-Portugees aan de Kaap als slaven- en 
haventaal zeer verbreid was, zodat het ook wel door de kolonisten 

l) D. B. BoSMAN, .Afrikaan.reJl :Jlrtleis-Podugees, Groningen, P. Noordhoff, 1910. 
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werd gesproken. 2". Vooral het betrekkelik geringe aantal vreemde 
woorden maakt dat men het Afrikaans geen mengeltaal mag noemen. 
3°. Vele woorden van lndiese herkomst die aan 't Afrikaans eigen 
zijn, komen reeds vóór 1652, of kort daarna, in Nederlandse geschrif
ten voor. 4°. De Afrikaanse taal moet ontstaan zijn onder in vloed 
van bet Hollands dat aan de Kaap door mensen van allerlei vreemde 
landaard, blanken en kleurlingen, werd vereenvoudigd en vervormd. 

Dit laatste bezwaar bevat tevens de teorie die Dr. BosMAN tegen
over de mijne stelt. Men ziet er, meen ik, uit dat we op 't voor
naamste punt niet lijnrecht tegenover elkaar staan. Op meer dan 
een plaats getuigt Dr. B. dat hij aan spontane ontwikkeling uit het 
Nederlands niet gelooft; hij begrijpt dat het tem po waarin de ver
andering tot stand kwam- al neemt men de tijd waarin het proces 
zijn beslag kreeg veel ruimer dan ik doe - die verklaring verwerpelik 
maakt. Zijn teorie verschilt hierin van de mijne dat bij vele faktoren, 
en daaronder niet rechtstreeks werkende, aanneemt, terwijl ik een 
bepaalde hoofdfaktor meen te kunnen aanwijzen; verder verklaart hij 
allerlei eigenaardigheden die ik als Kreolismen beschouw uit soort
gelijke Nederlandse zinswendingen die in Afrika tot uitgebreider 
ontwikkeling zijn gekomen. Bij het beoordelen van die grammatikale 
biezonderheden lopen onze meningen nog al uiteen, maar tussen onze 
verklaringen van de eigenlike oorzaak der taalverandering zie ik geen 
essentieel verschil. Ik heb nooit bet Maleis-Portugees de enige faktor 
genoemd en meer dan eens uitdrukkelik de mogelikbeid vermeld dat 
niet-rechtstreekse invloed ook door andere talen op het Nederlands 
der kolonisten is geoefend (reeds in Bet A.frikaansch, blz. 154 en 
vlg.). Dr. Bos:MAN noemt dan ook terecht zijn teorie een gewijzigde 
teorie van de mijne (blz. 126). Misschien heeft hij gelijk met de 
invloed der andere talen hoger te schatten dan ik doe •.. misschien, 
want hij moet zich hier bepalen tot het uitspreken van een mening: 
,,die verdere toepassing van die gewijzigde teorie laat ik achterwege", 
zegt hij (blz. 126). Dat verwondert mij niet, want al zou "de verdere 
toepassing" nu juist wezen wat ik begeerde te boren, ik begrijp wel 
dat er geen gegevens zijn die meer veroorloven dan de vaagbeid van 
een algemene onderstelling. Bereidwillig neem ik de verzekering van 
Dr. Bos:MAN aan dat er meer Hottentotse woorden in het Afrikaans 
zijn dan ik bij 't schrijven van mijn boekje wist; ook erken ik dat 
men genoeg voorbeelden kan noemen van blanken die Hottentots 
geleerd hadden, mnar daarbij dient in 't oog gehouden dat zulke 
voorbeelden uit later tijd dan 't begin der volksplanting dateren en 
aangetroffen worden bij meer in 't binnenland, in eenzaambeid te 
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midden van Hottentotten levende boeren. Ik geloof nog altijd dat 
de geRchiedenis sterk getuigt van de macht die 't gebroken Portugees 
had, maar ons al heel weinig leert omtrent de invloed der overige 
talen. Ik ontken die invloed niet, maar houd hem, tot nader bericht, 
voor geringer dan Dr. BosMA~. 

Ik kom hiermee aan het eerste bezwaar van mijn bestrijder, zijn 
mening dat er wel .Maleis-Portugees, of lie\"er Maleis en Portugees 
aan de Kaap gesproken werd, maar gelijk verschillende andere vreemde 
talen, dus door enkele mensen. Al~ bewijs dat de kolonisten zeer 
gemeenzaam waren met die taal heb ik o. a. aangevoerd dat Eva, de 
Hottentotse tolkin die ten huize van de kommandeur werd opgevoed, 
volgens het "Dagverhaal" .'loed duyts ende redelyck portugeeshad leren 
spreken. "Als Dr. II., zegt de heer BosMA.N, kon bewij~t dat Eva haar 
kennis van Portugees ""moet opgedaan hebben door die taal dikwijls 
te hooren'"', dan was dit een sterk argument vir sij teorie, maar dit 
kan hij nie". Inderdaad, bewijzen kan ik dat niet, maar ik vraag de 
lezer of mijn onderstelling niet veel waar chijnliker is dan Dr. Bos
MANS verklaring, dat zij van de vrouw van de kommandeur of van 
zijn nichtjes privaatles in die taal ontvangen heeft. Van een ander, 
nog duideliker, geval door mij aangehaald gewaagt Dr. Bo ){A.N niet. 
We lezen in de Kaapsche tukken (Het A-frik. blz. 42 en vlg.) van 
een Rottentottin Sara, die van kind af bij vrijburgers had verkeerd 
en er voor de kost, en ook wel voor geld, had gediend en "daardoor 
bij gevolge onse Nederduytse en portugaische taale promptelfjk aangeno
men" had. Heeft dit dienstmeisje ook al privaatles ontvangen? Wat 
betekenen dan de woorden daardoor bij .'fet·olge en aangenomen? Eu 
moet onse niet zoowel op Nederduytse als portugm{;clle (zonder lid
woord!) slaan? Ik kan mij geen ondubbelzinniger antwoord denken 
op de vraag die ik mij in Bet Afrikaansch stelde, en die Dr. Bos){A.N 

• mij als een eis herinnert: hebben de kolonisten het gebroken Portu
gees gesproken, niet slechts soms maar in het dageliks gebruik? In 
elk geval is bet "sterke argument" dat Dr. Bos){A.N in bet O\Ter Eva 
meegedeelde miste, hier in volle kracht aanwezig. 

KoLDE zegt dat de ajas of gekleurde minnen, "dem Kinde ibre 
Muttersprache, oder wenigsten die Portugie ische, welche durch gantz 
Ost-Indien gemein ist, und als eine Haupt- prache in die en Ländern 
zu con ideriren ist, mit der 11utter-:;\filch gleicbsam einflö en kön
nen''. Dr. BosM.tN meent dat de woorden "in diesen Ländern'' waar
schijnlik niet op Zuid-Afrika, gelijk ik aannam, maar op Oo t-Indië 
(waartoe intussen de Kaap gerekend werd) slaan. Ik geloof dat bij 
daarin gelijk heeft; de eigen! i !te beteekenis van de plaats blijft door 
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die emendatie ongerept: van de aJ:tS leerden de Afrikaanse kinderen 
het Portugees. 

Ik kan natuurlik niet alles bespreken wat ik over 't gebroken 
Portugees als haventaal heb aangehaald, zonder Dr. BosMAN te over
tuigen. Laat ik hier alleen aanstippen dat ik 't zeer onwaarschijnlik 
acht dat op de schepen alleen de officieren de lingua franca van het 
Oosten kenden, en dat de matrozen meest aan boord bleven. Èn de 
begeerte om te passagieren èn de eis van hun gezondheid èn 't drijven 
van ruilhandel maken het aan land gaan, zo dikwels en zo lang 
mogelik, waarschijnliker. Dr. Bos~fA.N hecht grote waarde aan een 
plaats uit het Dagverhaal waarin verteld wordt dat een expeditie 
van 13 man naar 't binnenland wordt gezonden, met de bedoeling 
tot het verafgelegen, raadselachtige Monomotapa door te dringen. 
Y AN RrEBEEK voegt daarbij: "ende mocht wel dat eenige inwoonders 
aldaer de Portugeese spraecke eenigsints coaten, dat Ul. doordien 
JAN DoNCKERT in Italien gereyst heeft ende DoRHAGEN de Iatijnse 
tale can, veele soude te passen comen om terecht te raecken." De 
plaats is me niet recht duidelik; Dr. BosMAN leidt er uit af dat het 
m 1660 onmogelik scheen om uit de bezetting aan de Kaap iemand 
te krijgen die Portugees kende, anders had men zich niet behoeven 
te behelpen met het Italiaans en 't Latijn van twee manschappen. 
Is die gevolgtrekking juist, dan zegt ze alleen iets voor de soldaten 
der Compagnie; men kan evenwel ook aannemen dat voor die gevaar
like tocht de sterkste en handigste soldaten gekozen werden en een 
minder geschikt man, al was hij goed ter tale, thuis gelaten moest 
worden. Daarmee klopt dat er in 't algemeen van geen tolk gespro
ken wordt. Ik erken echter dat de plaats, die ik niet goed begrijp, 
eer tegen dan voor de algemene bekendbeid van 't Maleis-Portugees 
spreekt. Maar tegenover deze negatieve getuigenis stel ik met vol 
vertrouwen de twee positieve, zeer duidelike berichten die wij omtrent 
Eva en Sara vernomen hebben. 

Ook als slaventaal was bet Maleis-Portugees niet zo algemeen be
kend als ik beweer, zegt Dr. B. Ten eerste moet men onderscheiden 
tm1sen het Portugees uit Angola, het Indo-Portugees en het Maleis
Portugees; dan kwamen de meeste slaven uit Madagascar en er wordt 
uitdrukkelik gezegd dat men die niet verstond; eindelijk zorgde men 
van den aanvang af er voor dat de slaven Rollands leerden. Wat 
voor belang hadden dus slaven die niet uit Indië kwamen, om ge
broken Portugees te leren, als ze toch gedwongen werden om zich 
van het Hollands te bedienen? 

Ik antwoord daarop bet volgende. .Reeds in mijn boekje heb ik 
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gezegd dat Maleis-Portugees geen scherp te omschrijven begrip is, 
maar dat ik, steunende op mededelingen als die van ALEWIJN (Het 
Afrikaans, blz. 35 en vlg.) aanneem dat het Maleis en het Portugee , 
hoewel gewoonlik afzonderlik vermeld, in de praktijk door elkaar 
liepen, en dat het Portugees van de zeemanstaal een mixtum was 
waarin hel hoofdpercentage door het Portugees werd gevormd en het 
Maleis het grootáte contingent leverde van de Indiese talen. Een 
onderscheiding in versebillende soorten verbasterd Portugees, hoewel 
teoreties juist, kunnen we in de praktijk niet maken; daarom is 
't misschien beter om een algemene term, gebroken Portugees, te 
gebruiken. Gebroken Portugees kenden ook de slaven uit Angola, 
het Portugese slavenemporium; ik heb niet gezegd dat de meeste slaven 
uit de Oost, maar uit ·het Oosten kwamen en dus rekening gebouden 
met de Malagassen. Daarvan wordt uitdrukkelik gez~gd dat men ze in 
den beginue niet verstond: sluit dit niet in dat men met de laven 
uit de Oost wèl kon spreken, en is dit niet een nieuw argument 
voor de bekendbeid van de Kaapse kolonisten met het gebroken 
Portugees? V A.N R:j:EBEEK heeft ongetwijfeld zijn best gedaan om alle 
slaven tot Hollandssprekende mensen te maken, door onderwijs en 
door beloningen; RIJKLOF VAN GoEN verbood kortweg dat slaven 
't zij met hun meesters, 't zij onderling zich van het Portugees be
dienden. Maar hebben die bevelen en beloningen afdoende geholpen? 
Op Ja va en op Ceylon weten we dat het resultaat nihil is geweest, 
en aan de Kaap was het stellig ook zeer verre van bevredigend. 
Dr. BoS)fAN ziet in die bepalingen maatregelen die 't opkomen van 
een Portugese slaventaal wilden voorkomen en d:tarin grotendeels 
slaagden, ik houd ze voor gebrekkige bestrijding van een toestand 
die reeds dadelik bestond. Dat doe ik vooral op grond van de ver
schillende gevallen, door mij vermeld, waarin slaven onderling of 
met hun mee ters Portugees spraken, ja door de laatsten ook in die 
taal werden toegesproken. Ik verwijs naar mijn boekje en voeg hier 
nog bij twee aetuigenissen van een Zweedse reiziger, die van 1770-1772 
in Zuid-Afrika was en ook reizen in het binnenland deed. Ik bedoel 
C. P. 'I'nuNBERG. Van zijn werk heb ik alleen de Franse vertaling 
( Voyages au Japon prw Ze cap Je la Bonne Espérance etc., Parijs 1796, 
2 dln.) tot mijn beschikking. Daarin lees ik (I, blz. 130): "on ne e 
sert pas (n.l. aan de Kaap) de domestiques européens, ce sont de 
esclaves noirs OU mulatree de Madaga car, de la cote de Ialabar OU 

de ditrérentes autre!l contrées de !'Inde. lis parient malais ou mauvais 
portugais, mais rarement hollandais." In ·t binnenland overkwam hem 
't volgende: "notre bótes e avoit eu I' attention de nou donner un 
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esclave pour nous indiquer un gué; mais ne parlant ni n'entendant 
pas même le hollandais, il fut obligé de nous diriger par des signes" 
(II, blz. 47). Ook MENZEL ( Vollständige ... Beschr. des Vo1·.qebir.qes der 
guten Hotfnung, 1785, I, blz. 148, cf. blz. 166, II, blz. 615, enz.) geeft 
voorbeelden van het Portugees als taal der slaven; hij maakt herhaal
delik gewag van "die Lingua franca welche alle Sklaven sprechen". 
Indien een enkel geval van een Portugeessprekende slaaf in de 
litteratuur werd vermeld, zou men kunnen aannemen, gelijk Dr. 
BosMAN naar aanleiding van mijn voorbeelden in Het .Afrikaans 
doet, dat er sprake is van slaven die eerst korte tijd in het land 
waren; nu men vijf of zes verschillende zegslieden kan aanhalen, en 
daaronder sommige die, als 1\-fENZEL, TnuNBERG, KoLBE en PARRilfAN 
verzekeren dat alle slaven Maleis of Portugees kenden, is die onder
stelling niet houdbaar. 't Is trouwens zeer begrijpelik dat de slaven 
vasthielden aan de taal die reeds op de plaats waar ze aan boord 
gingen een middel van verstandhouding was tussen lotgenoten van 
-verschillende herkomst en die op 't schip, en later in het grote 
slavenlogies, hun de gelegenheid gaf om met elkander te spreken. 
Daarna en daarnaast leerden zeker de meeste Hollands, en in 't bin
nenland zal wel een slaaf die in 't geheel geen Hollands vèrstond 
een uitzondering geweest zijn (zie de tweede plaats van THUNBERG). 
Ik kan uit de Kaapscha stukken l' erschillende voorbeelden aanhalen 
van Malagassen die met slavinnen uit Oost-Indië trouwden: dat 
bevorderde stellig het handhaven v~n 't gebroken Portugees. Laten 
we ook niet vergeten dat nog diep in de achttiende eeuw het 
samenleven van blanken met slavinnen geen zeldzaambeid was en 
er op die wijze heel wat gebroken Portugees door blanken gehoord, 
en niet zonder gevolgen gehoord, moet zijn. 

Ik beweer niet door dit alles on weersprekelik bewezen te hebben 
dat het gebroken Portugees de oorzaak is geweest van de vervorming 
der :K ederlandse taal; ik heb altijd gesproken, en spreek nog, van 
mijn "hypothese''. Maar zolang de gemeen11aamheid met bet Portugees 
en het gebruik van die taal in zo veel groter mate kan aangetoond 
worden dan de verbreiding en bet veelvuldig gebruik van bet Hot
tentots of andere talen, blijf ik in dat gebroken Portugees de hoofd
faktor zien en kan ik aan de overige talen niet anders dan een 
ondergeschikte, niet nader te bepalen rol toekennen in het proces 
der taalverandering. 
Wr~mscn beeft een definitie gegeven van een mengeltaal die m\i 

te doctrinair is, en waarvan ik dan ook in Bet A.f1·ikaansck (blz. 15 
en vlg.) alleen een gedeelte heb overgenomen. Met name heb ik 
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bezwaar tegen zijn eis dat de ontleende woorden een aanzienlik deel 
van de woordenschat moeten uitmaken, zodat de gewoonste zin zulk 
een vreemd woord bevat. Volgens die definitie is zelfs 't Negerhollands 
geen mengeltaal, want men kan uit de gemeenzame gesprekkeu die 
ik achter mijn bespreking van die taal heb uitgegeven genoeg zinnen 
aanhalen die geen enkel Olmederlands woord bevatten, en de woorden 
uit de negertalen ·zijn er zelfs hfJo,qst zeldzaam. Dit geldt van velerlei 
Kreools. Aan de eis die ik zelf stelde, duidelike invloed op vormleer, 
syntaxis en woordenschat, meen ik dat het .A frikanus voldoet. Daarop 
kom ik straks terug. Voor 't overige hecht ik weinig aan de bena
ming van zulk een niet scherp te formuleren begrip. Meent Dr. Bos
MAN dat het Afrikaans niet de grens heeft overscbreden die een sterk 
"gemiscbte Sprache" scheidt van een "Mischsprache", dan bepaal ik 
mij er toe vast te stellen dat hij 't woord "Mischsprache" bij SoHUCHARDT 
anders opvat dan ik. 

Veel moeite heeft de schr. zich gegeven om aan te tonen dat tal
rijke Indiase woorden die in 't Afrikaans voorkomen, in X ederlande 
geschriften van vóór 1652 of kort daarna worden aangetroffen; van 
enkele wijst hij aan dat ze reeds in 't laatst van de zestiende eeuw 
door Nederlanders zijn gebruikt. Ik kan die woorden niet stuk voor 
stuk behandelen en dat is ook niet nodig, want hetgeen mij hier 
scheidt van Dr. BosMAN is van principiële aard. Mocht er nog eens 
een tweede uitgave van Het Ll..frikaanscl~ nodig zijn, dan zal ik zeker 
da~kbaar gebruik rnaken van zijn nasporingen en van zijn medede
lingen omtrent het eigenaardig gebruik van verschillende vreemde 
woorden in zijn moedertaal. Hier kan ik alleen ons verschillend 
standpunt aanwijzen. 

Alle, of bijna alle, plaatsen door Dr. BoSMAN bijeengebracht zijn 
ontleend aan geschriften van Oost-Injevaarders, van mensen dus die 
zeer vertrouwd waren met de zeeman taal van het Zuidelik halfrond. 
En nu begaat de schr., naar mijn mening, een niet geringe fout door 
die zeemanstaal in één adem te noemen met de volkstaal van de 
zeventiende eeuw. De zeemanstaal is een groepstaal, en 't voorkomen 
daarin van een bepaald woord bew~ist volstrekt niet dat het aan 
't Nederlandse volk, als geheel beschouwd, bekend was. Overtuigende 
plaatsen voor Dr. Bos-:~rAx's stelling dat zulke woorden uit Nederland 
aan de Kaap zijn gekomen, moeten dus aan andere ge chriften dan 
Reisjournalen en dergelijken ontleend zijn. YA.N RIEBEEK heeft heel 
wat van die Indiese woorden in zijn Dagverhaal; zijn die dus (gelijk 
Dr. B. een enkele maal zegt) uit Holland in Afrika gekomen? Ab
soluut onmogelik is het niet, maar onwaarschijnlik in de hoogste 



254 EEN AFRIKAANSE DISSERTATIE. 

mate. Ik kom hier terug op mijn mening dat het bestaan van een 
op overeenkomstige wijze verbasterd Hollands in Indië in rekening 
gebracht moet worden bij 't verklaren van de inderdaad buitengewoon 
snelle vervorming van onze taal in Afrika (Bet Afrikaansclt, blz. 74). 
De beer PRICK VAN WELY {Neel"lands Taal in 't t•erre Oosten, 1906, 
blz. 1 en vlg.) gelooft dat ik hiermee te veel heb gezegd: 't Portugees 
was in Indië zo oppermachtig dat geen verbasterd Hollands kon 
opkomen. 't Is mogelik dat de mensen die in Indië gevestigd bleven 
veel meer Portugees dan Hollands spraken, en de taalverbastering 
er weinig sporen in het Nederlands achterliet, maar de zeemanstaal 
toont toch onmiskenbare tekens van een zeer sterke invloed van het 
Maleis en Portugees. Wat mij ook doet vasthouden aan mijn onder
stelling dat het Hollands der zeevarenden in de Indiese archipel al 
vroeg op soortgelijke wijze de invloed ondervond van de lingua franca 
als later het Afrikaans, ja dat bet met zijn Portugese bestanddelen 
als 't substraat van de taal der kolonisten kan worden beschouwd, is 
de opmerkelike overeenkomst in woorden en klankeigenaardigheden 
die men waarneemt tusscben het Afrikaans en bet Hollands dat nog 
te vinden is te midden van het gebroken Portugees der ambachtslie
den van Ceylon (zie Ti:fdschr. der Mv. van 1'aal en Letterkunde XXIX, 
blz. 303 en vlg.). Ook de gelijksoortigheid der afwijking van bet 
Nederlands in bet Afrikaans en in de taal van Indiessprekende men
sen, kan ik niet voor toevallig houden; zonder mijn hypothese omtrent 
de invloed van het gebroken Portugees èn aan de Kaap èn in I~dië 
zijn ze m. i. niet te verklaren. 

Reeds in het Dagverhaal van VAN RIEBEEK vinden wij die als bep. 
lidwoord (cf. Mal. itoe) gebruikt, Wat is nu waarschijuliker: met 
Dr. Bos.MA.N in het die van de Oost-Injevaarders een overblijfsel te 
zien van het Middelnederlandse die (als lidw.), of aan te nemen dat 
V A.N RIEBEEK zich dat die bad aangewend in Indië, waar hij reeds 
op 20jarige leeft\jd heentoog en er 't grootste deel van zijn leven 
doorbracht? Wil Dr. Bos:ll.AN aannemen dat VAN RIEBEEK, die uit 
een deftig geslacht te Kuilenburg geboren was, het meegebracht 
bad uit Patria, waar het, voor zo ver wij weten 1), sedert lang door 
de was verdrongen? Zeer zeker onjuist is 't om uit het voorkomen 
in het Dagverhaal te besluiten dat "in die tweede helft van die 17de 
eeuw die nog als lidwoord in die skrijftaal voorgekom bet" (blz. 98). 
Al schreef de kommandeur zijn Dagverhaal, scltrijftaal kan men zijn 

1) Zie de dis ert. van Dr. B. VAN HALTEREN, Het ptonomen i1t het Nedul. 
der 16de eeuw, Wildervank, 1906, blz. 46. 
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manier van gedachtenuiting niet noemen. Ik houd zijn die zeer zeker 
voor In dies, en dat het ook in 't X egerhollands voorkomt, verklaar 
ik uit de aanwezigheid in de zeemanstaal. 

Door dit voorbeeld heb ik willen aantonen op welke wijze ik, maar 
dan met groter uih•oerigheid dan m~j hier ten dienste staat, de 
opvatting die Dr. B. heeft van de lndiese woorden zou willen be
strijden. Sommige -van die woorden, b.v. soebatten, gevoelde VA 
RIEDEEK zelf nog als een "indiaensch woort'' gelijk hij zegt; op een 
andere plaats verklaart hij soubaster door "flikfloyster". Toch meent 
Dr. BosMA.N dat soebatten in Afrika uit het NPderlands overgeërfd 
kan zijn (blz. 68). 

Hoewel Dr. BosMAN geen spontane ontwikkeling van het Hollands 
tot Afrikaans aanneemt, acht hij de invloed van vreemde t:tlen -
en daaronder van het Portugees - in hoofdzaak beperkt tot het 
tempo. "Dat die ontwikkeling in Nederlands die kant van frikaans 
opgaan, en. . . die kant sal blij opgaan is zeker" (blz. 102). Dat is 
een boute bewering; ik geloof van de profetie niet veel, maar de 
toekomst zal dat alles uitmaken. Krachtens die mening ziet de 
schr. in 't Afrikaans eigenlik een vervroegd :rederlands; wat bij ons 
in knop aanwezig is of was, is in 't Zuiden onder biezondere om
standigheden tot volle ontplooiing gekomen. Die stelling wordt ver
dedigd door van allerlei -ismen die ik aan 't Indies of Portugees 
toeschreef, analoga in 't Nederlands aan te tonen. Daarbij toont de 
schr. dat hij onze gemeenzame spreektaal in de puntjes kent en met 
talent zijn voorbeelden weet te kiezen. Bij voorbeeld: uitdrukkingen 
als !tij is lekke'rlijf, droëlewer, hoenderkop enz. behoeven geen Kreo
lismen te zijn, want men zegt immers in 't Hollands ook hfi is platzak. 
Knap gevonden! Maar is ook hier weer niet de waarschijnlikheid 
uiterst gering? De ( waarschijnlik jong!~) Holl. uitdrukking is een 
unicum, waarvan ik de verklaring niet kan geven; alle uitdrukkingen 
die er op gelijken zijn steeds zelfst. naamwoorden. Dit unicum nu 
moet een serie van Afrikaanse uitdrukkingen verklaren. 

Een eenzijdig ontkenner van elk Kreolisme is de schr. intussen 
volstrekt niet. Over sommige eigenaardigheden schort hij zijn oordeel 
op, van andere (b.v. de verbinding van het voorwerp aan het werk
woord door middel van een voorzetsel) erkent hij dat een Kreolisme 
vooralsnog de beste verklaring schijnt. Wil ik van mijn kant nu niets 
toegeven? Ik erken dat ik mij zeer goed bij verschillende woorden 
vergist kan hebben, en ik ben geneigd om aan Dr. VAN GrKNEKEN 
en Dr . .Bos:-.u.N beiden toetageven dat ons voor mi§ wel uit Zeeland 
of Zuid-Holland naar de Kaap gekomen kan zijn; gelteel overtuigd 
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ben ik nog niet, als ik naga dat in het Jersey Dutch, dat zo duidelik 
't karakter van een oorspronkelik Zeeuws of Zuid-Hollands dialekt 
vertoont, de lMte pers. meerv. wfj is gebleven. Maar de mee te der 
door mij voor Indianismen verklaarde zinswendingen moet ik als 
zodanig handhaven, o. a. met 'n mes saam snfj. Dr. Bos:\fAN zegt wel 
dat met in 't )faleis dengan is, maar ik meen te weten dat men in 
de overeenkom tige uitdrukkingen alleen sama gebruikt. 

Ik moet afscheid nemen van Dr. BosMAN's boek. Overtuigd hebben 
we elkaar niet en dat gaat ook moeilik in een materie waarbij het 
verschillend taalgevoel van Pen frikaner en een T ederlander, meest 
onbewust, de feiten die men krities wil onderzoeken in een bepaald 
licht stelt. Maar ik geloof dat we elkander op versebillende belang
rijke punten opmerkzaam hebben gemaakt, en dat we daarvan beiden 
bij ons verder onderzoek voordeel kunnen trekken. 

D. c. HESSELING. 
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