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1

De Afrikaanse connectie van Taco H. de Beer
I. Nicolaas Mansvelt en zijn ‘Proeve van een Hollandsch Idioticon’ (1882) 1

door Ja n Noo rdegraa f 

‘Een ijve rige red acteu r’ 

Eind 1881 verscheen de eerste aflevering van Onze Volkstaal, tijdschrift toegewijd aan de studie der

Nederlandsche tongvallen. Het blad stond onder redactie van de Amsterdammer Taco Hajo de Beer

(1838-1923), een HBS-leraar, die op dat moment niet alleen al vele jaren in het onderwijs werkzaam

was geweest, maar zich ook als een enthousiast en onvermoeibaar publicist en organisator had leren

kennen. Een van de vele maatschappelijke kwesties waarvoor hij zich inzette, was de uit Engeland

overgewaaide Coöperatie-beweging, die streefde naar verbruikscoöperaties die hun leden voor een

redelijke prijs goede verbruiksartikelen konden aanbieden. Een andere toentertijd actuele kwestie waar

hij actief bij betrokken was, betrof die van de l ijkverbranding. Na zijn pensionering in 1902 voerde De

Bee r sam en m et Ali C ohen een  ‘Bure au vo or Tr ans laten ’, dat een su ccesvo lle ond erne ming  werd . Bij

Trefwoord -lezers zal De Beer vooral bekend zijn als samensteller van de Woordenschat, verklaringen

van woorden en uitdrukkingen (1899), een project waaraan hij samen met dr. Eliza Laurillard (1830-

1908) v ele jaren ge werkt h eeft. 

Interessant ook voor neerlandici is het feit dat De Beer “een ongemeene bedrijvigheid aan den dag

legde als oprichter van en medewerker aan tijdschriften. Eenmaal werkte hij aan zeven verschillende

tijdschriften, w aarom  hij in de wan deling we l ‘de Plejade’ ge noem d werd ” (De Vo s 1939 : 115). In

verband daarmee onderhield De Beer een uitgebreid netwerk, in binnen- en buitenland; de

correspondentie die hij voerde, moet inderdaad “duizelingwekkend” (Sanders 1993b: 5) geweest zijn.

Slechts  een frac tie ervan is  bewa ard geb leven. 

In 1877 ric htte h ij Noo rd en  Zuid  op, een taalkundig tijdschrift “voor de beide Nederlanden ten

behoeve van onderwijzers”. Daarin werd plaats ingeruimd voor een aanhangsel met bouwstoffen voor

een te verschijnen ‘idioticon’, “eenvoudig om ze te bewaren tot den tijd, dat de hand aan ’t werk wordt

geslagen, om den bijeengeb rachten voorraad te ordenen ” (Noo rd en  Zuid  1: 7). Dit initiatief  was een

uitvloeisel van De Beers belangstelling voor dialecten en vaktalen. Na enige jaren meende hij er een

adequ ater platform  voor te k unnen  schep pen in de  vorm v an een  afzond erlijk tijdschrift, Onze

Volkstaal. Helaas, “[m]edewerkers kon de ijverige redacteur genoeg vinden, maar aan voldoende

belan gste lling sc heen het  bij het p ubliek  te on tbrek en. D e afleverin gen  kond en elk aar n iet ge rege ld

opvolgen”, zo vat Jan te Winkel (1899-1901: 13) de moeizame publicatiegang van het blad kort samen.

Er verschenen slechts drie jaargangen, en wel in 1882, 1885 en 1890; ze bevatten onder meer

woordenlijsten van uiteenlopende Nederlandse en Vlaamse dialecten. De niet gepubliceerde kopij van

het gestaakte tijdschrift deponeerde De Beer in mei 1894 bij de Maatschappij der Nederlandsche

Letterkunde te Leiden, die financiële steun had verleend ten behoeve van de tweede en derde

jaargang.2 Vandaar ook dat het blad in die jaren “onder toezicht” stond van profes sor Henri Kern

(1833-1 917), de  Leidse p olyglot die in 1 879 vo or het Aa rdrijksku ndig Ge nootsc hap ee n dialecten quête

had ge organis eerd (zie  Noord egraaf 1 979). 

Dat het publicistisch imperium van onze “polyhistor” (het woord is van Van Haeringen) zich niet

alleen uitstrekte tot “de beide Nederlanden”, maar ook tot wat ik gemakshalve maar Zuid-Afrika zal

noemen, is niet moeilijk voorstelbaar wanneer men zich de toenmalige maatschappelijke en politieke



3 Zuid -Afrik a wa s toentert ijd vee lvuldig  in het n ieuw s. Na  de ov erw inning  door  de Boere n bij

Majuba op 27 februari 1881 was de Eerste Anglo-Boerenoorlog geëindigd met de Conventie van

Pretoria van 5 april 1881, waarbij de onafhankelijkheid van Transvaal werd hersteld. Het beleid van

Paul Kruger om allerlei “knappe Hollanders” (Besselaar 1934: 98) in overheidsdienst te nemen, zijn 

‘Hollanderpolitiek’, mag bekend zijn.

4 Boshoff (1 926 : 312 ) gee ft aan  dat het we rk va n Ma nsvelt nie t alleen een  belan grijke  bron  is

gewe est voo r talrijke Afrikaa nse w oorden boeke n en wo ordenlijsten , maar o ok als F undgru be hee ft

gediend voor Europes e taalgeleerden als Hugo Schu chardt (1842-1927), D.C. H esseling (1859-1941),

Jan te W inkel (184 7-1927 ), Jac. va n Ginne ken (18 77-194 5) en an deren. 
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situatie in dat g ebied te b innen bre ngt.3 Niet alleen Noo rd en  Zuid  werd er gelezen, ook het verschijnen

van Onze Volkstaal lokte correspondentie en kopij uit. Onder degenen die vanuit Zuid-Afrika een

bijdrage aan het tijdschrift wilden leveren, was de Nederlander Nicolaas Mansvelt, hoogleraar moderne

talen te Stellenbosch. In september 1882  stuurde hij De Beer een reeks “aanteekeningen en

opm erkin gen , betre ffend e de A frikaa nsche taal”. Het wa s een  extra ct uit o f een  voor stud ie voo r zijn in

1884 als boek gepubliceerde Proeve van een Kaapsch-Hollandsch Idioticon, ooit geka rakte risee rd als

“de waardevolste verzameling Afrikaans taaleigen uit de vorige eeuw”, die “vanwege de

wetenschappelijke verzorging daarvan, uitmuntende diensten bewees aan woordenboekmakers en

onderzoekers van Afrikaans woordmateriaal, zowel in Zuid-Afrika als in Europa, vooral in Nederland”

(Snijman  1977: 19 8). Het w erk kom t bijvoorbe eld niet alleen v oor in de b ronnen lijst van het WNT, maar

ook in het recentelijk door Nicoline van der Sijs heruitgegeven Uit Oost en West. Verklaring van eenige

uitheemsche woorden (1889) van P.J. Veth.4 

In deze bijdrage wil ik door middel van een bescheiden bronnenpublicatie aandacht vragen voor

een episode uit de wordingsgeschiedenis van de Proeve. In feite betreft het hier een onderdeel  van de

algemenere vraag hoe inzichten van Nederlandse taalkundigen de Afrikaanse nationalistisch

gekleurde taalbeschouwing hebben beïnvloed, al dan niet e contrario. Maar eerst zal ik de auteur van

de zeer gewaardeerde, maar ook wel kritisch bejegende Proeve kort introdu ceren. 

Nicolaas Mansvelt (1852-1933)

Nicolaas Mansvelt werd in de jaren 1868-1871 opgeleid tot onderwijzer aan

de be kende kw eekschool D e Klokkenberg te N ijmeg en; daarn a beh aalde  hij

nog akten voor Frans en Duits. In juli 1874 vertrok hij naar Stellenbosch,

waar hij een aanstelling kreeg als docent aan het Stellenbosch Gymnasium,

een instelling die in 1866 was opgericht ter bevordering van het Nederlands.

In 1874 oo k we rd he t gym nas ium u itgeb reid m et een z.g . ‘Arts  Dep artm ent’.

Het g ymn asium w erd in  1879  het S tellenbosch C ollege , in 188 7 het  Victo ria

Colle ge en  in 191 8 de U niver siteit v an S tellenbosch. In  1879  werd  Man sve lt

bevorderd tot professor in de moderne talen aan het College en vertrok

prompt naar Nederland om er een bruid te halen — er is weinig nieuws

onder d e zon. 

Mansvelt had een actief aandeel in de zogeheten ‘Hollandse

Taalbeweging’ in Zuid-Afrika (zie de Villiers 1934: passim). In 1890 werd hij een van de stichters en ook

secretaris van De Zuid-Afrikaansche Taalbond, een organisatie die zich ten doel stelde het Nederlands

in Zuid-Afrika te bevorderen, zelfs ten koste van het opkomende Afrikaans, waardoor het min of meer

de tegenhanger werd van het pro-Afrikaanse Genootskap van Regte Afrikaners. De pogingen om

wijzigingen in de spelling van het Nederlands door te voeren, zoals die waren voorgesteld door R.A.

Kollewijn (1857-1942), mislukten evenwel toen de Tweede Anglo-Boerenoorlog (1899-1902) uitbrak,

waard oor de ta alstrijdactiviteiten  opges chort of v ertraagd  werde n. 

In oktober 1891 ging Mansvelt als superintendent-generaal (zeg maar: minister) van onderwijs in de

Zuid-Afrik aansc he Re publiek n aar Tra nsvaa l. Name ns de Z AR w erd hij ‘gem achtigde ’ bij het WNT:

vanaf 1893 immers sponsorde de regering van Transvaal het grote woordenboek met een jaarlijks

bedrag van 250 po nd sterling per jaar, wat in die tijd een niet geringe subsidie was (Karsten 1949 : 141).

Door de oorlog kwam hieraan een einde. Na de verovering van Pretoria door de Engelsen in juni 1900



5 In Transvaal werd w el de spot gedreven m et Mansvelts doctorstitel, “die overal geadverteerd

werd” (S chutte 19 68: 97). T en onre chte sp reekt Plo eger (19 68: 501)  van ee n Leids e redocto raat.

Man sve lt werd in 18 94 to t lid gek ozen van  Maa tsch appij d er Ne derla ndse Let terku nde  te Le iden,  die in

1944 brieven en manuscripten van de familie ten geschenke kreeg.

6 Wat de aanleiding voor die kritische houding ook geweest moge zijn — S.J. du Toit was beslist

een  oms trede n per soonlijkhe id — , Van  der M erwe (19 71: x iv-xv ) wil ee n en a nde r toch  “nie g raag  in

verband bring met die feit dat Mansvelt vir Du Toit opgevolg het as Superintendent-Generaal van

Onderwys in Transvaal nie, waar hy die vertroue van Kruger e.a. geniet het”. Een tijdgenoot als de
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werd Ma nsvelt door he t nieuwe g ezag pro mpt  uit het  land v erba nnen, om dat z ijn dep artem ent ‘anti-

Engels’ was bevonden. Hij keerde terug naar Nederland, waar hij op 17 januari 1894 honoris causa een

Utrechts doctoraat “Lit. Patriarum” had gekregen.5 Nicolaas Mansvelt overleed in 1933 te Haarlem,

maar niet dan nadat hij nog vele jaren actief was geweest als bestuurder van verscheidene

verenigingen en talloze lezingen over Zuid-Afrika had gegeven, onder meer op de “Nederlandsche

Taal- en Letterkundige Congressen”. Ook was hij betrokken bij het samenstellen van een Hollands-

Afrikaan se liedere nbund el. 

Het Kaapsch-Hollandsch Idioticon (1884) 

De bekendste publicatie van Mansvelt is zijn eerder al genoemde Proeve van een Kaapsch-Hollandsch

Idioticon, met toelichtingen en opmerkingen betreffende land, volk en taal. Dit werk telt zo’n 190

pagina’s en bevat ongeveer 1900 lemmata (Snijman 1977: 197). Onder ‘idioticon’ verstond de auteur

een “Woordenboek bevattende woorden en uitdrukkingen die aan een bijzonder gewest (in dit geval

Zuid-Afrika) eigen zijn”. Voor de ontstaansgeschiedenis ervan citeer ik uit het voorwoord:

Toen ik vóór bijna tien jaren mijn werk in Zuid-Afrika begon, gaf een vriend mij den raad,

nauwke urig a ante ekening t e hou den  van a lles w at mij in  de uits praa k of ’t w oord gebruik v an ’t

Kaa psch-Holland sch  vree md v oork wam , opdat mijn  geho or na  verlo op va n tijd nie t ongevoelig

wierd voor fouten, die ’t mijn plicht als onderwijzer van ’t Nederlandsch zijn zou te verbeteren.

Dezen verstandigen raad volgde ik op, en langzamerhand wies mijn lijst van aanteekeningen

aan . Ook  in den  omg ang  met m ijne lee rlinge n en b ij ’t onde rwijs  in de k las be mer kte ik

spoedig, hoe noodig het was, de eigenaardigheden van ’t Kaapsch-Hollandsch te kennen, ten

einde  daar doo r bete r in sta at te z ijn, mijn  leerlingen  te begrijpe n en h un om gekeerd  de ve le

hun on beken de wo orden e n zegs wijzen in h et Nede rlandsc h te beter te  doen v erstaan . 

Dit alles geschiedde alleen voor een persoonlijk doel; doch naarmate ik bespeurde, hoe in de

laats te jare n voo ral on der d e studere nde  jonge lingsc hap  de be langs telling  in de ta alstu die in ’t

algemeen en ook in ’t eigenaardige der landstaal toenam, rijpte bij mij ’t plan, mijne

aan teek ening en uit  te we rken  en du s voor ee n ruim eren  kring  bruik baa r te m aken (M ansvelt

1884: iii-iv). 

Wat de  kwaliteiten v an dit Idioticon betre ft hier s lecht s een  enke le kan tteke ning.  In he t “Foo rber ig” bij

het Patriot-woordeboek uit 1902 er ken t de gedre ven ‘r egte  Afrika ner’ S .J. du  Toit (1 847 -191 1) da t hij

veel geput heeft uit het werk van Mansvelt, hoewel deze laatste slechts kort in Zuid-Afrika geweest was

“en nie feul gerys het ni; sodat syn gegéwens mar afkomstig is van syn leerlinge, wat hom blykbaar

hee l wat o p die m ou ge spe lde he t, sod at sy n we rk met om sigtig hyd  moe t geb ruik w orde ” (Du  Toit

1902/1968: [xv]), een opmerking  die mutatis mutandis ook wel eens gemaakt is naar aanleiding van de

manier waarop de Nijmeegse hoogleraar Jac. van Ginneken door zijn studenten dialectmateriaal liet

verzamelen. Enkele jaren later, in zijn Afrikaanse Taalschat fan spreekwyse, gesegdes en uitdrukkings

(1908-1909), herhaalt Du Toit zijn kritiek. Hij vindt “dat di skrywer, baar en rou uit Holland gekom, met

ni meer kennis van ons taal en ons folk ni as wat hy opgetel het by syn uitkom van die Kaap na

Stelle nbos, daar op  syn  leers toel gaan  sit he t en d i stof fe r syn  boek  moe s kry  van s yn lee rlinge  uit

verskillende dele van ons land. En di ondeugende knape het hulle ‘professor’ lelike poetse gebak en

baing strik kiis op di m ou ges pelde, w at hy m ar alles fer klink ende m unt opge neem  het in syn  boek” (c f.

Van der Merwe 1971: 227). Nu is Du Toit misschien niet de meest objectieve beoordelaar te noemen,6



Nederlandse creolist D.C. Hesseling noemt Du Toit “een man van buitengewone gaven, die een

scherpen blik in taalkwesties heeft getoond te bezitten”, maar hij hekelt tegelijkertijd diens

“onverantwoordelijk gedrag in de Zuidafrikaansche Republiek en zijn heulen met [Cecil] Rhodes”

(Hess eling 1900 : 240). D’A ssonv ille 1999 dra agt een s terk apo legetisch  karakte r. 

7 Vier brieven van Mansvelt bevinden zich in de Nachlass-sammlung van de UB Graz (ik heb ze

nog niet kunnen bestuderen), drie brieven van Schuchardt in de UB Leiden. Eerder had Schuchardt

over het Afrikaans gecorrespondeerd met dr. Johannes Brill (1842-1924) te Bloemfontein, de zoon van

de Utrechtse hoogleraar Nederlands W.G. Brill, en met zijn in Zuid-Afrika vertoevende landgenoot, “der

sonst verdienstvolle” dr. Theophilus Hahn (1842-1905), die overigens — vriendelijk gezegd — geen

hoge dunk had van het Afrikaans en evenmin van het Nederlands.

8 Er zijn twee bladzijden zeven: 7a en 7b. Het manuscript is mogelijk ontsnapt aan de aandacht

van H.J.J.M. van der Merwe (1913-1974), die in 1971 de Proeve opnieuw bezorgde; in zijn inleiding

verm eldt hij het althan s niet.
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maar ook een latere beschouwer, Jan Ploeger, oordeelt dat de Hollander “in baie van sy afleidings”

heeft m isgetast. 

Het ver schijnen  van he t Idioticon gaf Hugo Schuchardt (1842-1927), de vermaarde Oostenrijkse

taalkundige, een “prikkelende recensie” (G.S. Nienaber) in de pen, waarin hij attendeerde op de Duitse

elementen in het Afrikaans. Schuchardt (1885: 466) vond overigens “die Kenntniss des

Kapholländischen in durchaus befriedigender Weise” beschreven. Naar aanleiding van de bespreking

van de zo “treffliche” Proeve werden er tussen Mansvelt en de grootmeester uit Graz verscheidene

brieven gewisseld. Zo verzocht Schuchardt, die een “lebhafte Interesse” voor het Afrikaans koesterde

en gedreven werd door zijn wens “die Ursache der grammatischen Versetzung des Kapholländischen

festzustellen”, op 9 september 1885 aan Mansvelt om hem allerlei secundaire literatuur over het

Afrikaans te doen toekomen.7

De “Proeve van een H ollandsch Idioticon” (1882)

Het m anusc ript dat Ma nsvelt in se ptemb er 1882  aan Ta co de B eer ops tuurde, b estond  uit tenmins te

dertien blaadjes.8 Na een korte inleiding volgen de letters A en B, tezamen een zestigtal lemmata. Ter

vergelijking: in 1884 worden er onder de A en B bijna vier keer zoveel woorden behandeld.

Begele idende c orresp onden tie en de re st van h et alfabet on tbreken  in het Volk staa l-archief. De

precieze gang van za ken indertijd is me daarom niet duidelijk. Heeft Mansvelt alleen deze twee letters

opgestuurd, als specimen van een complete woordenlijst die in Onze Volkstaal gepubliceerd zou

kunnen worden? Uiteraard zijn er meerdere scenario’s mogelijk; onderzoek in andere archieven zal

wellicht uitsluitsel geven. Hoe het ook zij, de tweede jaargang van het tijdschrift verscheen door allerlei

perikelen pas in 1885, te laat dus voor Mansvelt, wiens Idioticon “na lang oponthoud” nog vóór de

zomer van 1884 te Kaapstad in boekvorm het licht zag. Publicatie van een artikel in Onze Volkstaal

was daarmee zinloos geworden.

De versie van 1884 is niet alleen veel uitgebreider, maar ook geacheveerder dan die van 1882. Een

enkel voorbeeld.

(I)

1882

Aa heeft hier in veler mond een klank, die naar de Geldersche oa zweemt. Men ontmoet

trouw ens  in ’t Afrik aansch  een v rij groo t aan tal wo orde n en v indt h ier ze lfs enkele  gebr uiken, die

uit de Oostelijke (Saksische) provinciën van Nederland afstammen, zooals ter plaatse zal

aangetoond worden.

1884

A (de lange) heeft in veler mond een klank, die naar de Geldersche en Noordbrabantsche 

oa zwee mt. 

Opmerking: In den loop  der bew erking z al hier en da ar blijken, da t een aan zienlijk deel d er eerste

Kolonisten uit de Oostelijke en Zuidelijke provinciën van Nederland afkomstig moet geweest zijn.



9 Zie onder meer mijn “The Volksgeist Concept in Dutch Linguistics: Issues and Controversies,

Old  and  New”  (1995), w aar ook  het Afrikaa ns rond  1900 als  casus  wordt be sproke n. 
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Uit een verhandeling over ’t Amsterdamsch (O.V. II, 2) blijkt mij echter, dat de oa klank ook  aan ’t

Ams t. dialect niet vre emd is; e n, dat de A mst. we esme isjes als hu isvrouw en van  vele der e erste

Kolonisten (Z. Theal, 2nd ed., part 1, p. 70) mede een blijvenden invloed op ’t K.H. hebben

uitgeoefe nd, zal ter p laatse w orden a angeto ond. 

(II)

1882

Antrek, aankleeden. Is dit niet Groningsch?

1884

Antrek, aankled en. Aan trekken  gebruikt m en ook  in Gronin gen en  N. Brab ant. O.V . I., 4. 

(III)

1882

Bank, steile oever eener rivier, waar ’t zand is weggeslagen. Vanwaar dit woord? Men kent

hier echter ook het woord als zandbank. 

 1884

Bank, steile oeve r eener riv ier, waar ’t za nd is we ggeslag en. Oo k zand bank. In d e eerste

beteek enis mo et ’t van ’t Eng . bank (oever) afkomen. In ’t Oud-Hollandsch is ’t mij althans niet

beken d. 

(IV)

1882

Bultong, stuk gedroogd vleesch, uit den b out (bil) van een os of bok gesneden, en om den

vorm (dien van een ossetong) dus ge noem d. 

1884

Bultong, stuk gedroogd vleesch uit den bul of bil (bout) van een os of bok gesneden, en

waarsch. om den vorm (dien van een ossetong) dus ge noem d. 

Opvallend is de titel van het manuscript: ‘proeve van een Hollandsch Idioticon’; in 1884 spreekt

Mansvelt van een ‘proeve van een Kaapsch-Hollandsch Idioticon’. In de inleiding bij zijn Afrikaanse

taalskat (1908-1909) noteert S.J. du Toit dat Mansvelt het Afrikaans blijkbaar slechts als “’n tongval of

dialek fan Hollans” beschouwt, en zoiets valt bij een ‘regte Afrikaner’ natuurlijk niet in goede aarde.

In zijn korte inleiding van 1882 gee ft Mansvelt aan wat hij met zijn bijdrage voor Onze Volkstaal

beoogt. Hij wenst “iets bij te dragen tot bevordering der alzijdige kennis onser schoone en rijke

moe derta al, door te w ijzen o p wa t zij ook  hier in  dit dee l der w ereld  gest rede n en g elede n hee ft. Da t zij

na een 200-jarigen kamp in een warme en dus verzwakkende luchtstreek, onder on-Hollandsche

omstandigheden en tegen on-Germaansche volken (Hugenoten, Hottentotten, Boschjesmannen,

Engelschen enz.) wel niet ongeschonden, maar toch onverwonnen nog daar staat, is wel een bewijs,

dat er no g iets van  de Ou d-Ned erlands che ge estkrac ht en volh arding in ha ar is over gebleve n”. 

Het lijkt erop dat de vroegere Hollandse onderwijzer, net als zijn voorganger dr. A.N.E. Changuion

(zie Noo rdegraa f 2003), no g in de ba n is gew eest van  negen tiende-ee uwse  opvatting en ove r ‘klimaat’

en ‘volksgeest’ en de relatie ervan met een bepaalde taal: die taal laat iets zien van de geest van het

volk.9 Zijn bio graa f sch rijft hem  niet voor n iets “e en juis theid  van b lik” toe  op he t Afrikaans “als

spiegelb eeld der v olkstaal” (B esselaa r 1934: 9 7). In een lez ing anno  1880 k omt M ansve lt uitvoerig te

spreken over de nauwe band die er bestaat tussen de “geest des volks” en “deszelfs taal”. Het

Kaapsch-Hollands schiet tekort als medium voor het uitdrukken van het meer dan alledaagse; de

“woord enkring ” is daarv oor te be perkt. 

In de Proeve kom je dan ook allerlei ‘volksaardige’ observaties tegen. Naar aanleiding van het

woord ‘Aarbeiplant’ of ‘bebroeide eiers’ (“naam van een heester, welks bloemen eenigszins op

aardbe ien, doch  meer n og op ’t m et bloeda deren d oorwe ven do or van e en beb roed ei ge lijken”) sch rijft

Mansvelt in 1884 bijvoorbeeld: “Uit de vele hier gevormde woorden blijkt, dat de Afrikaner in den regel

plat en onpoëtisch, doch daarentegen  ook scherpzinnig, en juist en geestig van opvatting is” (1884: 2).
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Elders heet het dat je een bepaalde uitdrukking als beeldspraak zou kunnen verklaren, “wat mij echter

voor den praktischen Afrikaner te poëtisch voorkomt” (1884: 151). En het feit dat in het Afrikaans bij het

werkwoord zijn  minder afzonderlijke vormen zijn dan in het Nederlands, doet Mansvelt (1884: 217)

verzuchten: “hoe men met zoo’n gebrekkig werktuig de fijnere schakeeringen der gedachten op

wijsgeerig en wetenschapp elijk gebied zou kunnen uitdrukken, is mij nog een raadsel”. Een nad ere

analyse  van de  taalkund ige inzichte n van M ansve lt valt buiten he t kader v an dit artikel. 

Hieronder volgt nu een elektronische uitgave van het manuscript UBL Ltk 1229 A: 24 uit 1882. Voor de

weergave van dubbel en enkel onderstreepte woorden e.d. heb ik de gebruikelijke conventies gevolgd

en verder de tekst zo goed mogelijk afgestemd op de uitgave van de Proeve (1884) door Van der

Merwe (1971). Enkele woorden staan in het origineel niet op hun alfabetische plaats; ik heb de

volgorde aangepast, waardoor enkele pagina’s korter lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Wat in de tekst

tuss en vie rkan te haakjes sta at, is d oor m ij toegevoegd;  ook d e oor spro nke lijke bla dzijnu mm ers h eb ik

tussen vierkante haakjes gezet. Verder zijn enkele verklarende verwijzingen opgenomen. Bij wijze van

achterg rondsc hets is he t voorbe richt bij Man svelts bo ek uit 188 4 als bijlage a fgedruk t.
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PROEVE VAN EEN HOLLANDSCH IDIOTICON 

[Nicola as Ma nsvelt ]

Bij de groote en vroeger ongekende belangstelling, die men tegenwoordig in Nederland voor de

Nederlandsche taal in al hare deelen en eigenaaardigheden aan den dag legt, gevoegd bij de

aanda cht, die m en tegen woord ig aldaar aa n Zuid-A frika wijdt, vertro uw ik, ge en nuttelo ozen a rbeid te

verrichten, wanneer ik in dit tijdschrift openbaarheid geef aan de aanteekeningen en opmerkingen,

betreffende de Afrikaansche taal, die ik in den loop van ruim acht jaren heb bijeen vergaard.[2]

Mijn doel daarmede is tweeledig. Ten eerste wensch ik, zoo mogelijk, ook van mijne zijde 

iets bij te dragen tot bevordering der alzijdige kennis onzer schoone en rijke moedertaal, door te wijzen

op w at zij oo k hier  in dit de el der  were ld ges trede n en g elede n hee ft. Da t zij na e en 20 0-jar igen k amp  in

een warme en dus verzwakkende luchtstreek, onder on-Hollandsche omstandigheden en tegen on-

Germaansche volken (Hugenoten, Hottentotten, Boschjesmannen, Engelschen, enz.) wel niet

ongeschonden, maar toch onverwonnen nog daar staat, is wel een bewijs, dat er nog iets van de Oud-

Nede rlandsc he gee stkrach t en volha rding in haa r is overge bleven. 

Ten tweede wensch ik, door aldus aanmerkingen en opmerkingen uit te lokken, ook hier in Zuid-

Afrika de  opgew ekte be langstelling in d e landsta al [3] verde r te prikkele n en ten d eele te be vredige n. 

Dit dubbel oogmerk heb ik gemeend, ’t best te zullen bereiken door mijne stof in den vorm van een

woordenlijst te gieten, liever dan in een aaneengeschakelde verhandeling eene algemeene

beschouwing der taal te geven, zooals ik voor een paar jaren dat heb trachten te doen in ’t Augustus-

nommer van ’t Zuid-Afrikaansche Tijdschrift 1880.10 

Stellenbo sch, 

Zuid-Afrika,

September 1882

N. Ma nsvelt, 

Leeraa r in de Mo derne T alen aan  ’t St. College. 

[4]

[A] 

Aa heeft hier in veler mond een klank, die naar de Geldersche oa zwe emt . Men  ontm oet tro uwe ns in ’t

Afrikaansch een vrij groot aantal woorden en vindt hier zelfs enkele gebruiken, die uit de Oostelijke

(Saks ische) p rovinciën  van Ne derland  afstam men, z ooals ter p laatse za l aangeto ond w orden.  

Aans of aanst wordt, even als in Holland beide v oor aanstonds (straks) en voor misschien gebruikt.  Vgl.

onder dalkies.

Aant, avond, in samenstelling voorkomende in g’naant = goeden avond en aan tblom met je. De v als

tusschenletter valt met den uitgang en geheel weg, behalve waar de adem op een vasten

mede klinker stu it, bv. boo = bove n, gloo = gelooven. In de Kaapstad is de v in m  overgegaan en

hoort men vaak ament.

Ook de g als tussc henletter v erdwijnt, do ch de u itgang blijft gehe el of gede eltelijk: wa’e  = wagen,

ree’n  = reg en (e ene  cons equente  toepass ing va n een  in ’t Ho llands ch aa nwe zig be ginsel, vg l. zeil,



11 [“Lijst van woorden, gebruikelijk aan de Koninklijke Militaire Acade mie”. Onze Volkstaal 1

(1882), 4 6-47].  
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peil, dweil, zei, enz. Echter zonder klankwijziging, waarschijnli jk omdat er nog eene soort van flauwe

asp iratie  overgebleven is, die ik door ’ aanduid). [5]

Aanz ienlijk , schoon van aanzien, vooral van vrouwen.

Abb lievie , vrij algemeene uitspraak voor wat blieft u?

Abdolkata  of abdolkater, naam van een spel. Afleiding?

Aja , kinderm eid , min. Stamt dit uit Indië? Zie later memme. 

(A)laksa of laksel, verm icelli . Van waar dit woord? 

Albaster, knikker, w elk woo rd hier niet be kend is. 

Alkant, niet onaar dig gebru ikt in: ik is (ben) alkant se lfkant = ik ben v an alle ma rkten thu is. 

N.B. ’t Is gen oegza am be kend, d at is gebr uikt w ordt v oor a lle drie  pers onen, E. &  M., v .d. Te g. tijd

Atw. [aan tonend e wijs] van  ’t ww. zijn , dus ik is , jij is, hij is , ons  is, jullie is  & hulle ( sulle ) is. Doch

hierove r later.  

Alma l, allemaal. 

Als , alsem. 

Altemetters, altemet(s), in den zin van nu en dan, somwijlen.  

Amper  wordt alleen in den zin van bijna (niet van nauwelijks) geb ruikt,  terw ijl ’t laats te ze lden o f noo it

wordt gebezigd.

Andag, huisgodsdienstoefening, waarschijnlijk door de Duitsche zen[6]delingen van Andacht.

 Ander, waa rme e Kaapsche  studente n zich  vroe ger in  Holla nd w el een s ve rgist h ebben, w anneer z ij

vroegen om een ander in plaats van nog een (kopje thee bv.). Van  ’t Eng. another. 

Andre , in die andre dag (Eng. the other day) =  vóór een dag of wat. 

Antrek, aankleeden. Is dit niet Groningsch?

[B] 

Baar, ongeleerd , ongeoefend (van m ensch en & pa arden); e en wo ord uit de d agen d er O.I.

Com p[agn]ie,  toe n de oud gediend en of oorla mm en (o rang -lam i = oude personen) en de rekruten of

baaren (orang-baru = nieuwe personen) heetten. In Indië schijnt dit woord in den zin van den

studententerm groen gebruikt te worden en zoo ook aan de Militaire Academie te Breda (Zie Onze

Volkstaal, No. 1).11  

Babbiaanbout, letterlijk dij van een baviaan, doch figuurlijk voor een ouderwetsch roer, waarvan de

kolf eenigs zins in vo rm daa rop gelee k. 

Babbiaantjes, een soort van wilde  tulp , dus genoemd omdat de bollen daarvan een geliefkoosd

voeds el der bav ianen zijn. 

Dat de babbiaan hier veelv uldig voo rkom t, blijkt verder no g uit: Daar is een babbiaan, of De

babbiaan het daar ’n kind gebreng = Daar  is pas ee n kind ge boren. 

N.B. De ooievaar is hier niet bek end. Hou jou bek, jou babbiaan =  jij bent nog te jo ng om  mee te

praten.

Baker, als oppaster eener kraamv rouw door memme of ’t Eng. [7a] nurse verv angen, doch  nog o verig

in: hij is kort gebakerd, of gebakend) = licht geraakt. Gebakend bewijst, dat de spraakmakende

gemeente de etymologische beteekenis van ’t woord niet meer verstaat en reeds op weg is, ’t op

een meer bekende leest (baken = landpa al) te scho eien. 

Balderja(n), kruizemunt, eene plant. Afleiding? 

Balie , ton, kuip ; bv. v leeschbalie, tra pba lie (bij ’t wijnpersen ). Komt d it woord u it Groningen of is ’t een

zeeterm , door de tot vrije (?) burgers bevorderde matrozen & soldaten der O.I. Comp[agn]ie hier

ingevoerd?  



12 [Zie C. Eijkm an, “Lijst van  Zaans che w oorden ”. Noord en Zuid. Taalkundig tijdschrift voor de

beide Nederlanden 3 (18 80), 2 99-3 20. O p blad zijde 3 01 w ordt ‘b aljare n’ ver klaa rd als  ‘schr eeuwen ’,

‘tieren’]. 

13 [Mansvelt verwijst hier naar Joannes Goropius Becanus (1519-1572 of 1573), internationaal

bekend om zijn schitterende proeven van etymologie, waarmee hij onder meer ‘bewees’ dat ‘Duyts’ de

alleroudste taal was. In zijn boek noteert Mansvelt (1884: 23) droogweg: “doch Becanus is dood en

dus blijft dit vraa gstuk v oorlopig o nbeslist”].  
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Baljaar, luidruchtig spelen, ravotten (vgl. Noo rd & Z uid , 3e jaarg. p. 301).12 Wat  is de a fleiding van  dit

woord?  

Ballasm andje , een mand, die in ongeveer 1/3 mud inhoudt en in de streken nabij Den Haag & Leiden

bostelmand heet. Is dit ook een scheepswoord?

Banje  of baing, veel, zeer. Is dit ’t Fransche bien, door de Hugenoten nagelaten, of ’t Indische 

banjak = vee l? —- elde rs vin dt me n hier  nog e en [7b ] aan tal Indische woorden, doch bijna geen

spoor m eer van  ’t Fransch.

Bank, steile oever eener rivier, waar ’t zand is weggeslagen. Vanwaar dit woord? — Men kent hier

echter ook het woord als zandbank. 

Bees(t), uitsluitend voor rund gebruikt. Beestevleesch.

Behaai, drukte , lawaai, zeker ’t zelfde als boha, of [8] boeha en dus van ’t Maleische bohea = kaaiman.

(Zie V an D ale). W as dit  woo rd ree ds voor 1 652  (stich ting der Ka ap Kolonie ) in ’t

Nederlandsch bekend & is dus over Holland herwaarts gekomen of rechtstreeks uit Indië?

Bestro entje , dun  over jurkje  of alles bedekkend  schortje  voor kleine jongens. Zeker van boezeroen =

mat roze nkie l.

Betrek, infinitief voor: ’t wild bekruipen, figuurl. iemand bedriegen; bijna even algemeen helaas! als de

jacht. Syn onieme n van d it woord in d e laatste b eteekenis zijn: vas-trek, toe-trek, verneuk, kul, fop, in

de ne k kijk . 

Beu’l , beugel, bv. in stie (g)beu ’l (stijgbeugel). Beul = scherprechter is hier niet bekend. Zie onder

laksman. 

Beur komt alleen voor in opebeur, bv. een deur opebeur = met geweld openen, en hij beur om  los te

komen = wringt en worstelt om los te komen. Voor beuren = oprapen gebruikt men alleen optel. —

Had beuren in ’t Hollandsch eerstgenoemden zin? [9]

Bezig heid , zaak, affaire; waars chijnlijk door ’t En g. business.  

Bietje , beetje (ee wordt door En g. inv loed in  vele w oord en als  ie uitgespro ken), ee n weinig; h eeft

echter ook den zin van ’t Hollandsch even met de beteekenis van asjeblieft , b.v. roep ’n bietje ver

hom = roep hem eve n. —  Zie later wac h ’n bie tje, een plan t. 

Bildruk, bijzondere wijze van spitten. Men o ndersc heidt bildruk = spitt en, w aarb ij men  met d e dij (bil)

de graa f in den gro nd druk t; voettrap, waarbij dit met den voet geschiedt, als in Holland, en kapspit ,

waarbij niet gedrukt, doch de graaf met eene bovensansche (bovenhandsche —  waarom geeft V.

Dale dit woord niet?) beweging de graaf in den grond kapt of steekt. N.B. Men ziet dat —  gelijk later

meer blijken zal —  ’t K[aapsch-]Holl[andsch] niettegenstaande zijne radicaal-analytische neiging

toch no g veel va n de Ho ll. vatbaarhe id voor sa mens telling bewa ard hee ft. 

Blaker komt v oor in: Blaker hom weg = sch iet hem (den kn ikke r) we g. Waars chijnlijk  van b lake ren in

den zin v an sch ieten, afvu ren. 

Blas, geelbleek, kleu r van  iema nd va n gem engd bloe d, doch na genoeg  blank . [10] W aars ch. ’t

Duitsche blaß. 

Boesman , verbastering van Boschjesman, dat niet me er geho ord wo rdt. 

Boeta , boetie , boetje , of boetjan, naam, dien de leden van een gezin aan den oudsten [en] soms ook

aan den meest geliefden zoon des huizes geven. Zeker eene verbastering van broe rtje , gelijk zussie

uit zuster, zooals g ewoo nlijk de oud ste doc hter heet. 

Boetse, schoenen, van ’t Eng. boots  (alleen in de Oost. prov.).

Bok, gemeensl. benaming van de geit . Men spreekt dus van bokke & niet geitemelk . Bok is ook de

algeme ene na am vo or antilope, a ls: spring-, gems-, klip-, bles-, duiker-, grijsbok, enz. 

Bold erma kiesie , kopjebuitelen (duikelen). Vanwaar dit woord? Becanus zou ’t zeker rechtstreeks

afgeleid hebben van bolde r-ma ar-kees je.13



14 [J.H. Gallée, “Woordenlijst van de Taal, welke in de Saksische streken van Nederland

gespro ken w ordt”. Onze Volkstaal 1 (1882), 112-128, 150-161. Het woord ‘braoke’ staat vermeld op

bladzijde 1 16]. 

15 [Gallée vermeldt het woord ‘brannettel’ op bladzijde 116 van zijn in de vorige noot genoemde

woord enlijst]. 

16 [‘Belt’ staat in de w oorden lijst van Ga llée verm eld op blad zijde 115 ]. 
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Boo’rd , boomgaard ,  door den Hol landschen tusschenvorm boogerd . 

Borsla ppie , slabbetje .

Bort , huiduitslag, die snel opkomt en verdwijnt (Van Dale verklaart ’t als “ziekte door overmaa t van gal”.

Waar gebruikt men dit woord in Nederland?)

Bou tje, billen, van kinderen gebezigd. De kleurlingen noemen ’t ook stee rtje .  

Braak, ww. Een land ombraak is een stuk veld dat ongebruikt was door [11] omploegen voor

bebou wing ge schikt m aken. D it woord s temt du s overe en me t Braoke = ’t gebroken land door Dr.

Gallée in Onze Volkstaal No. 2 als Saksisch aangegeven.14 

Brannékel, brandnetel, vgl. Dr. Gallée’s brannettel (zie boven).15 De s praa km[akende ] gem [een te], die

de oorspronkelijke beteekenis van netel heef t verg eten , trach t wee r zin in  ’t woo rd te b reng en do or ’t

platte, doch niet onjuiste branneukel, dat men  soms  hoort. 

Bredy, groente met vleesch dooreengestoofd. Is dit Indisch?

Breî, bereiden van vellen (of huiden), waarin de inboorlingen zeer bedreven zijn.

Broeisch, van hennen, doch ook zwanger van vrouwen. Zoover ik weet, in de laatste beteekenis alleen

onder d e kleurlinge n in gebru ik. 

Broêr, komt m et ou’ (oude) verbonden voor in ou’broêr, gekscheren d, ondeugend, en  vertr ouw elijk

voor ’t Ho ll. ouwe vrind, ouwe heer, en in broêr Jakh als , onder we lken  naam  de jak hals  of vos in

Afrik. vertellingen als wijlen Reinaart optreedt en waardoor men zooveel als eene onwillekeurige

genegenheid voor den bekenden ouden [12] schelm wil uitdrukken. Men spreekt ook van Broêr

Wo lf.              

Bromgras , van brongras. Bron w ordt hier nie t meer g ebruikt; m en bez igt fonte in of (water)oog. 

Brons, tochtig van  dieren. 

Bros, borstel van Eng. brush (O ost. provincie).

Brulvo o’l, soort van roerdomp. 

Buks komt voor in ou’buks & windbuks = een m alle vent. 

Bult , heuve l, geringe ho ogte . Kan dit ’t Saksische belt = heuvel zijn? (Zie Onze Volkstaal, No. 2).16

Bultong, stuk gedroogd vleesch, uit den bou t (bil) van een os of bok gesneden, en om den vorm (dien

van een ossetong) dus ge noem d. 

Bijlage 

“Voorb ericht”. Uit Proeve van een Kaapsch-Hollandsch Idioticon, met toelichtingen en opmerkingen

betreffen de land, v olk en taa l, door N. M ansve lt,  professor  in de mo derne ta len aan h et college te

Stellenbosch (Kaaps tad, Stellenb osch &  Utrech t, 1884), III-VI.  

“Idioticon! —  Nee, as  di ou’ Hollan der ons  taal ’n taal van  idiote noem , wil ik niks m oet di boe k uit te

waai hê ni!”— Zoo ongeveer moet de uitroep, of liever uitbarsting, van zeker iemand geklonken

hebben, toen hij ’t eerst van dit werkje hoorde. ’t Woord Idioticon maakte dus op hem geen gunstigen

indruk. Eerst meende ik dit als een wenk te moeten beschouwen, dat de door mij gekozen titel niet

deugde, en zon derhalve op een meer verstaanbaren naam. Na echter vergeefs eenigen tijd naar een

geschikten plaatsvervanger gezocht te hebben, zag ik mij ten slotte verplicht, tot mijn uitgangspunt

terug te ke eren en  het werk je toch Idiotico n te doop en. 



17  Evenals alle buitenlanders, noemen ook  de Afrikaners den Nederlande r Hollande r, en de taal

van Nederland Hollandsch. In dit werk je echter is  er onder scheid g emaa kt tussc hen ’t Nederlandsch,

als de taal van ’t geheele rijk, en het Hollan dsch, de taal van slechts twee provinciën, Noord- en Zuid-

Holland. 

18 [ A.N .E. Changuion , “Pro eve  van K aapsch  taaleig en”. A fzon derlijk  gepa ginee rd ad dendum  bij

A.N.E. C hangu ion, De N ederduits che  taal in Z uid-A frika h erste ld. Zijn de ee ne ha ndleid ing to t de kenn is

dier taal, naar de plaatselijke behoefte van het land gewijzigd (Kaapstad: J.H. Collard, 1844; tweede

druk, Rotterdam: J. van der Vliet, 1848). Zie hierover onder meer Jan Noordegraaf, “Uit de

gesch iedenis v an het A frikaans . De wo ordenlijst va n A.N.E . Chang uion (184 4)”. Trefwoord , augustus

2003, w aar de ‘P roeve’ inte graal is afge drukt].   

19 [Het betreft hier de artikelen van Martinus Laurentius Wessels (1852-1913) over “Cape

Dutch ”. Ze zijn ge deeltelijk herd rukt in Nien aber 19 84, 31-54 ]. 
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Laat m ij dus voor  niet-ingew ijden verk laren, dat ’t wo ord Idioticon  niets me t idioten te doen h eeft,

maar dat ’t in één woord, dus in den beknopsten en voor een negentiende-eeuwschen titel meest

geschikten vorm, uitdrukt, wat in verstaanbaar Nederlandsch tamelijk omslachtig heeten zou: —

Woor denbo ek bev attende w oorden  en uitdruk kingen d ie aan ee n bijzond er gew est (in dit geval Zuid-

Afrika) eig en zijn . Uit deze bepaling blijkt tevens, dat dit werkje alleen die woorden en uitdrukkingen

bevat, welke ’t hedendaagsche Nederlandsch17 òf niet kent, òf in een anderen zin gebruikt. Woorden,

enz ., die aan be ide ta len (’t N ederland sch  en ’t Kaaps ch-H olland sch ) gem een  zijn, z ijn er n iet in

opgen omen , zooda t ook de n aam “W oorden boek d er Zuid-A frikaans che taa l” geensz ins zou p assen . 

Doch reeds genoeg ter verklaring, en tevens ter verschooning van ’t gebruik van een vreemd woord,

waarv an ik and ers ook  geen v riend ben . 

En nu, wat is ’t doel van dit boekje? — Toen ik vóór bijna tien jaren mijn werk in Zuid-Afrika begon,

gaf een vriend mij den raad, nauwkeurig aanteekening te houden van alles wat mij in [IV] de uitspraak

of ’t wo ordg ebru ik van  ’t Kaapsch-Holland sch  vree md v oork wam , opdat mijn  geho or na  verlo op va n tijd

niet onge voelig wie rd voor fo uten, die ’t m ijn plicht als ond erwijzer v an ’t Ned erlands ch zijn zo u te

verbeteren. Dezen verstandigen raad volgde ik op, en langzamerhand wies mijn lijst van

aan teek ening en aa n. Oo k in de n om gang me t mijne  leerlin gen  en bij ’t o nde rwijs  in de k las be mer kte ik

spoedig, hoe noodig het was, de eigenaardigheden van ’t Kaapsch-Hollandsch te kennen, ten einde

daardoor beter in staat te zijn, mijn leerlingen te begrijpen en hun omgekeerd de vele hun onbekende

woord en en z egsw ijzen in het N ederlan dsch te  beter te do en vers taan. 

Dit alles ges chiedde  alleen voo r een pe rsoonlijk do el; doch n aarma te ik besp eurde, h oe in de laa tste

jaren vooral onder de studeerende jongelingschap de belangstelling in de taalstudie in ’t algemeen en

ook in ’t eigenaardige der landstaal toenam, rijpte bij mij ’t plan, mijne aanteekeningen uit te werken en

dus voor een ruimeren kring bruikbaar te maken. Bij de bewerking heb ik dus voornamelijk ’t oog gehad

op studeerende jonge Afrikaners, van wier belangstelling ik mij op goede gronden bij voorbaat

verz eke rd hie ld. Ec hter h eb ik d esw ege  den a lgem eene n leze r niet n iet uit ’t oog ve rloren, terw ijl ik in

de derd e plaats g etracht h eb, in and ere opz ichten oo k Ned erlands che taa lbeminn aars te b evredig en.  

Wat den inhoud betreft, erken ik gaarne, enkele woorden ontleend te hebben aan de Proeve van

Kaaps ch Taa leigen, voo rkom ende in D r. Chan guions S praakk unst.18 Echter heb ik geen enke l woord

van  hem  over genome n zon der h et ee rst be hoorlijk te to etse n, aangezien  men  bij hem  woo rden  als

eigenaardig Kaapsch-Hollandsch vindt opgegeven, die òf ook in Nederland algemeen bekend zijn, òf

die men  hier volstre kt niet ken t, althans ’t tege nwoo rdige ges lacht niet. 

Verder heb ik, zooals ter plaatse zal worden aangegeven, enkele opmerkingen te danken aan den

anonymen schrijver (den heer M.L. Wessels?) van de belangrijke en van zorgvuldige studie getuigende

verhandelingen over ’t Kaapsch-Hollandsch voorkomende in de Nommers Juni, Juli en Augustus van

den jaarg ang 18 80 van  ’t Cape Monthly Magazine.19 Doch den meesten dank ben ik verschuldigd en

breng ik hierbij gaarne toe aan zoovele mijner tegenwoordige en vroegere leerlingen [V] die mij niet

alleen door hunne belangstelling hebben aangemoedigd, maar door wier bijdragen ik ook een

aanmerkelijk deel mijner bouwstoffen bijeengekregen heb. Gaarne noemde ik eenige namen, doch, om

niemand voorbij te zien, is ’t beter, ze alle te verzwijgen. Mogen zij voor alle gedane moeite de
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voldoening smaken, dat zij door eigen opmerken een beter inzicht verkregen hebben in ’t wezen hunner

moedertaal en tevens een verhoogden zin voor 't genot dat de taalstudie in ’t algemeen den mensch

aanbied t. 

Een ieder die eenigszins met ’t Kaapsch-Hollandsch bekend is, zal terstond ontdekken, dat er hier

geen m elding gem aakt wo rdt van z oo vele E ngelsch e woo rden die m en dikw ijls, al of niet gerad braakt,

in ’t dagelijksch gesprek hoort bezigen. Daar zulke woorden òf uit traagheid òf uit een

beklagenswaardige modezucht alleen gebruikt worden door hen, die liever een vreemd dan een

eenvoudig Kaapsch of Nederlandsch woord gebruiken, heb ik gemeend, dit werkje niet te moeten

onts ieren  door  er ee n aan tal me est m isma akte  woo rden  in op te  nem en, d ie me n onv erva lsch t in elk

Engelsch woordenboek kan vinden. Zulke halfnaatjies op taalkundig gebied Afrikaners te noemen, zou

onrech t zijn tegeno ver deg enen d ie er prijs op s tellen, een z uiverde r taal te spre ken. 

De woorden en uitdrukkingen, door mij opgenomen, behooren tot vier klassen. Tot de eerste klasse

reken ik al zulke die hier door het volk zelf naar zijne eigenaardige omstandigheden en behoeften

gevormd zijn; tot de tweede eenige oorspronkelijk Nederlandsche woorden die hier een wijziging van

beteekenis hebben ondergaan; tot de derde die welke uit ’t Oud-Hollandsch der zeventiende eeuw hier

sedert de  stich ting der Ko lonie z ijn blijve n voo rtleve n, terw ijl ze in N ederland  gehe el in on bruik  zijn

geraakt of nog slechts in enkele streken blijven voortbestaan; terwijl eindelijk een vierde klasse

gevormd wordt door enkele woorden aan vreemde talen ontleend, en wel voornamelijk aan het

Maleisc h, tengev olge van  de nauw e verbind ing waa rin vroeg er de Ka ap me t Indië stond . 

Zoover de schrijver daartoe bij machte was, en de noodige hulpbronnen hem ten dienste stonden,

heeft hij getracht, van alle eenigszins duistere of belangwekkende woorden de afleiding aan te geven,

terw ijl hij teve ns hie r en d aar e en op mer king  heef t aang eknoop t, betrekk ing he bbende  op ’t eig enaardig

[VI] karakter der Afrikaners of op hunne levenswijze en gebruiken, die mede hun eigen stempel op de

volkstaa l van d it zuidelijk w ereld dee l hebb en afged rukt. H eeft d e schrijve r daa rbij m isschien e en en kele

maa l misg etas t, dan  mog e het  te zijne r veronts chu ldiging  diene n, da t hem  tot he den  de ge legen heid

hee ft ontb roke n, door reiz en en  ruimer ve rkee r land  en vo lk gro ndige r te lee ren k ennen, zoodat ve le

zijner geg evens  slechts u it de tweed e hand  verkreg en zijn. 

Dat sommige van die opmerkingen, vooral in ’t eerste gedeelte van ’t boek, met groote in plaats van

met  kleine  letters  gedr ukt z ijn, is te  wijten  aan d en ha ast w aarm ee na  lang o pon thou d dit w erkje

einde lijk is afg edru kt. Aa n dez elfde  oorz aak  sch rijve m en oo k and ere k leine o nnauwk eurig heden in

spelling of pu nctuatie to e. 

Dat er nog vele woorden en uitdrukkingen bestaan, die hier een plaats hadden moeten vinden,

daarvan is de schrijver zich maar al te zeer bewust, en zelfs onder ’t verbeteren der proeven is hier en

daar nog ’t een en ander ingelascht. Volkomen op dit werkje toepasselijk zijn dan ook de woorden door

Max  Roo ses  van d en gr oote n Plantijn aangehaald: “D an de  onde rvind ing lee rde m ij, dat d it (nl.

volledigheid) eene hersenschimmige hoop was bij het opstellen van het eerste woordenboek eener

levende taal. Daarom besloot ik dan ook het werk te laten drukken gelijk het was, met de hoop, dat het

een grondslag zou zijn, waarop iets volledigers zou w orden opgetrokken.” 

Ten slotte zij nog opgemerkt, dat er, ofschoon ’t volkomen waar is, dat men van de Kaap tot de

Limpopo dezelfde taal spreekt, toch ook hier kleine dialectische verschillen voorkomen, zoodat zelfs de

gebore n Afrikan er in dit boek je wel een  enkel w oord ka n ontm oeten da t hem o nbeke nd is. 

Voor alle billijke aan- en opmerkingen, voor de toelichting van menig onverklaard gebleven woord of

uitdru kking, en  voor  verd ere b ijdrag en va n gele tterde n en o nge letterd en ho udt z ich be leefdelijk

aanbevolen 

DE SCHRIJVER.


