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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

I
Aan het Volk van Zuid-Afrika
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Woord vooraf.
(Dit boek is een omgewerkt akademies proefschrift.)
De schrijver dezer verhandeling heeft over aanverwante onderwerpen studieën
geleverd, die in Zuid-Afrika in druk zijn verschenen, zoals:
H o l l a n d s e R i j m l u s t i n d e Z e v e n t i e n d e E e u w ;1)
D e K a a p s e S a m e n l e v i n g v ó ó r H o n d e r d J a a r ;2)
L i t e r a t u r e i n B i -l i n g u a l C o u n t r i e s ;3)
M u t u a l I n f l u e n c e o f E n g l i s h a n d D u t c h L i t e r a t u r e s ;4)
S o u t h A f r i c a n L i t e r a t u r e .5)
Om eigen meningen en uitkomsten te toetsen en aan te vullen is dankbaar gebruik
gemaakt van inlichtingen, wel willend verstrekt door de schrijvers en dichters JAN
F.E. CELLIERS, TOTIUS, pres. REITZ, M. BRINK, MALHERBE en anderen, waaronder
Nederlandse en Engelse schrijvers en dichters; door de verzamelaars van Africana:
SIDNEY MENDELSSOHN, dr. LEYDS, dr. MANSVELT, die minzaam toegang verleenden
tot hun boekerijen en waardevolle werken in bruikleen

1)
2)
3)
4)
5)

Zie De Unie, 1909, Febr., Maart en April nos.
Lezing gehouden te Pieter-Maritzburg, 1910, en te Greytown, 1911.
Zie Natal Witness, Sept. 1911.
Zie Times of Natal, Sept. 1912.
Zie Jubileum-Uitgave, Natal Mercury, Nov. 1912.
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afstonden; door mannen van de Zuidafrikaanse boekhandel en van het krantewezen
aldaar, als de bestuurders van de Hollands-Afrikaanse Uitgevers Maatschappij te
Kaapstad, van de boekhandel van J.H. DE BUSSY te Pretoria en Amsterdam, van het
Administratie Bureau te Stellenbosch; door de bibliothekarissen van de Openbare
Zuidafrikaanse Boekerij te Kaapstad, van de Staatsbibliotheek te Pretoria, van de
bibliotheek der Universiteiten te Amsterdam en te Gent en van die der Nederlandsch
Zuidafrikaansche Vereeniging te Amsterdam; door leiders van het geestesleven van
Zuid-Afrika, voor zover zich dat op Taal en Letteren richt, zoals ds. GEORGE S.
MALAN, sekretaris van de Zuidafrikaanse Taalbond en prof. dr. G. KNOTHE, sekretaris
van de Zuidafrikaanse Akademie voor Taal, Letteren en Kunst.
In het biezonder wordt hierbij een tol van erkentelikheid betaald aan de
wetenschappelike arbeid over dit onderwerp verschenen in de S o u t h A f r i c a n
B i b l i o g r a p h y van SIDNEY MENDELSSOHN;1) aan de voorrede in dat werk van de
hand van IAN COLVIN; aan H e t N e d e r l a n d s c h i n N o o r d -A m e r i k a e n
Z u i d -A f r i k a van prof. dr. JAN TE WINKEL2) en aan O v e r d e Ta a l - e n
L e t t e r k u n d e v a n Z u i d -A f r i k a van prof. dr. D.C. HESSELING3)
De volgende belangrijke studieën kwamen de schrijver van dit overzicht pas in
handen na voltooiïng van zijn

1) Een magistraal werk van 2.200 bl. in twee delen, uitg. van KEGAN, PAUL, TRENCH, TR
REND="SC">ÜBNER; London, 1910.
2) Zie: Vragen van den Dag, deel XI, 1896, bl. 337, 418, 483.
3) Zie: Taal en Letteren, Jaarg. X, 1900, bl. 225.
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arbeid; zij gaven hem geen aanleiding veranderingen in zijn werk aan te brengen:
S o u t h A f r i c a n L i t e r a t u r e , a paper read by S. MENDELSSOHN Esq., J.P.,
to the members of the Kimberley Athenaeum, Aug. 7th, 1903;1)
A f r i k a a n s c h e n A f r i k a a n s c h e L e t t e r k u n d e door FREDERIK
ROMPEL;2)
A f r i k a n e r Ta a l e n P o ë z i e door dr. C.G.N. DE VOOYS.3)
Wel zijn geraadpleegd boekbesprekingen in Zuidafrikaanse, Nederlandse en Engelse
bladen en tijdschriften verschenen, te veel om te noemen en trouwens voor ieder
toegankelik.
Niet het minst past een woord van dank aan prof. dr. PAUL FREDERICQ, hoogleraar
te Gent, gedurende veertig jaren, door kwaad gerucht en goed gerucht, een trouw
vriend van Zuid-Afrika, die uit zijn warm hart en rijpe kennis de schrijver waardevolle
raad heeft gegeven bij het overlezen van het handschrift.
En ten slotte wordt met dankbaarheid gewag gemaakt van de aanmoedigende
belangstelling in deze arbeid en van daadwerkelike hulp, betoond door andere kenners
en vrienden van Zuid-Afrika, als dr. KIEWIET DE JONGE van Dordrecht, dr. GODÉE
MOLSBERGEN van Amsterdam, dr. HENDRIK P.N. MULLER van 's-Gravenhage, prof.
dr. HESSELING van Leiden en oud-konsul-generaal KNOBEL van Pretoria.

1) Alleen in handschrift bestaande.
2) Zie: De Ploeg, Jaarg. III, 1910, Sept., Oct. en Dec. nos.
3) Zie: De Beweging, Oct. 1913.

Gerrit Besselaar, Zuid-Afrika in de letterkunde

XII
Van de ruim vijfhonderd werken, in dit boek besproken, zijn er slechts zes, die de
schrijver wegens onbekendheid met de taal of wegens ontoegankelikheid van het
boek, niet persoonlik heeft kunnen doorlezen voor hij tot beoordeling overging.
In deze verhandeling is meer aandacht gewijd aan Hollandse boeken over Zuid-Afrika
dan aan Engelse, en meer aan Afrikaanse letterkunde in het Afrikaans dan in het
Nederlands of Engels.
In aansluiting aan het spraakgebruik van Zuid-Afrika is Hollands gebruikt, zowel
wanneer Nederlands als Afrikaans bedoeld worden.
GENT, November 1913.
G. BESSELAAR.
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Inleiding.
I.
Zuidafrikaanse letterkunde moge een jonge plant zijn, die in de letterhof der wereld
nog nauweliks boven de grond zich vertoont, hij heeft niettemin lange wortels.
Nationale litteratuur bloeit pas op uit nationale kultuur en eigen kultuur is doorgaans
eerst de vrucht van langdurige ontwikkeling. Nu is de Kaapse nederzetting nog wel
geen drie eeuwen oud, maar de groei van het Afrikaner volk is snel geweest en is
met schokken gepaard gegaan. Andere natieën mogen zich ontplooien langs lijnen
van geleidelikheid, de Afrikaanse deed het langs een zigzaggang, met horten en
stoten. Titaniese worstelingen, nu eens met de brute kracht van ruwe barbaarsheid
en dan weer met de demoniese macht van verfijnde diplomatie, hebben een
geschiedenis geschapen, in welker verloop, bij wijze van spreken, somtijds één dag
was als duizend jaren.
Vandaar het geheel enig verschijnsel, dat in het hedendaags Zuidafrikaner volk
de meerderheid leeft in de aartsvaderlike rust van vervlogen eeuwen, terwijl een
minderheid tot verzadiging heeft gegeten van de vruchten der moderne beschaving.
De geestesgesteldheid van dit volk is wel een der merkwaardigste voorwerpen van
studie,
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en een beschouwing van de elementen en motieven van zijn geestelik bestaan,
voorzover dit in boeken weerkaatst is, is almede het doel van deze studie.
Boeken over Zuid-Afrika zijn zeer talrijk.
In velerlei taal.
Reizigers en onderzoekers hebben hun Afrikaanse indrukken en ervaringen in
bonte verscheidenheid in Europa bekend gemaakt. Uit al deze soms tegenstrijdige,
soms elkaar aanvullende, berichten is dan eindelik aldaar een gemeenschappelike
opinie over Zuid-Afrika ontstaan, die weer vormend op de lotgevallen en ontwikkeling
van dat werelddeel en zijn bevolking heeft ingewerkt.
Portugezen, Hollanders, Engelsen, Duitsers, Fransen en Zweden hebben
Zuid-Afrika bereisd en hun reisverhalen gemeengoed gemaakt. Ze hebben niet alleen
de ligging des lands, de gesteldheid van de bodem, de diere- en plantewereld
beschreven, maar ook de bewoners, hun zeden, hun gezindheden. Aldus verkreeg
Zuid-Afrika een plaats in de belangstelling en in de letterkunde van Europa. De
voornaamste Portugese, Duitse, Franse en Zweedse bijdragen tot dit algemeen
Europees besef van Zuid-Afrika zijn behandeld in hoofdstuk I. Het aldaar gebodene
is ver van volledig; toch mag de hoop gekoesterd, dat het voornaamste is vermeld
en wordt verder verwezen naar standaardwerken als van dr. MC. CALL THEAL.
Wat door Nederlanders en Engelsen over Zuid-Afrika is geschreven en gedicht,
is van zulk een omvang, dat ieder in een afzonderlik hoofdstuk is behandeld en wel
in II en III.
Er bestaat ook een Zuidafrikaanse Letterkunde in het Afrikaans. In hoofdstuk IV
en elders wordt dit bewezen.
Maar deze letterkunde is nog jong. Sommigen stellen de opkomst er van in het
laatste vierdedeel der negen-
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tiende eeuw en laten die saamvallen met de ontluiking van Afrikaans
nationaliteitsgevoel; anderen stellen hem nog later en wel in de jaren van de grote
Boerenoorlog.
Hoe oud of jong deze Zuidafrikaanse letterkunde in het Afrikaans ook is, hij heeft
recht op een hoofdstuk in deze verhandeling over Zuid-Afrika in de Letterkunde.
In dat hoofdstuk behoort zijn vorming en ontwikkeling te worden geschetst.
Dit dient gepaard te gaan met een kritiese waardering van zijn voortbrengselen
door die te toetsen aan de wetten der schoonheidsleer, die voor de letteren gelden.
En niet enkel uit histories en krities oogpunt, ook van wijsgerig standpunt moet het
onderwerp worden bezien. Er bestaat immers een volkspsychologiese waarschijnlik
heid, dat een natie met een geschiedenis, zoals het Zuidafrikaner volk die heeft
doorleefd, zijn weedom zal hebben uitgezegd in een aangrijpend epos, zijn
ontroeringen en toekomsthoop zal hebben uitgezongen in liederen van gloeiende
lyriek.
Er is ten slotte zelfs een kultuurhistoriese noodzakelikheid van een eigen letterkunde
bij de trap van beschaving, waarop de blanke bevolking van Zuid-Afrika tans staat.
Een poging tot al het hier genoemde is gedaan in hoofdstuk IV.
De uitingen van Europa's belangstelling, in I, II en III vermeld, werden op hun
beurt een machtig motief tot Zuidafrikaanse lettervaardigheid.
In de eerste plaats strekte de vermelding van het eigene en onderscheidende, dat
de vreemdeling in de Kapenaars had opgemerkt, tot versterking en verscherping er
van. Aldus werd het nationaal karakter dieper ingedrukt. Bewuste individualiteit wil
zich uiten, en zoo ontstond, kon altans ontstaan, de aanvang van eigen letterkunst.
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In de tweede plaats was somtijds aanvulling of verweer nodig, om de eenzijdige
voorstelling, met of zonder opzet in Europa verspreid, te korrigeren. Verontwaardiging
en gekrenkt gevoel voor recht en waarheid kan reeds op zichzelf drangreden zijn tot
uiting van klassieke schoonheid. En die drang heeft niet vergeefs in Zuid-Afrika
gewerkt.
Ten derde kwam de aanleiding tot een eigen vorm der Zuidafrikaanse litteratuur
niet van buitenaf alleen. In zijn inboorlingstammen bezat het land een bron van
letterkundige motieven, die het aan geen ander land of volk ontlenen kon. Die heidense
volkeren waren van geheel andere geestesaanleg, stonden op een veel lager peil van
beschaving; het waren mensen, met wie de eerste nederzetters niet meer dan het
algemeen menselike gemeen hadden, en met zulke wezens kwamen zij in intieme
en dagelikse aanraking. Geen wonder voorzeker, dat er nieuwe en geheel eigensoortige
elementen een wezenlik bestanddeel gingen uitmaken van het geestesleven der zich
langzamerhand vormende Afrikaner natie; evenmin, dat deze mettertijd tot uiting
zouden komen in de eigen Afrikaner letterschat. Aan deze inwerking der
inboorlingstammen op de Zuidafrikaanse verbeelding en aan de terloopse vermelding
van de, trouwens zeer geringe, bijdragen tot de wereldlitteratuur, door de naturellen1)
geleverd, is het Vde hoofdstuk gewijd.
Wat echter de ongestoorde opbloei van een echt Afrikaanse letterkunde heeft
belemmerd en vrij wel belet, is de verscheidenheid van talen, die in Zuid-Afrika
worden gesproken. Waar geen eenheid is van taal, is geen eenheid

1) Naturellen of inboorlingen zijn zuivere afstammelingen van een gekleurd ras.

Gerrit Besselaar, Zuid-Afrika in de letterkunde

5
van nationale beschaving en dus ook niet van letterkunst die daarvan de drager is.
Zuid-Afrika heeft een bonte verscheidenheid van bevolking. In ronde getallen
wordt het inwonertal op negen miljoen geschat, waarvan dan zeven en een half
miljoen naturellen en kleurlingen1) en nog geen anderhalf miljoen blanken zijn.
De naturellen spreken hun eigen talen, zoals Zoeloes, Sesoetoes, Sjangaans,
Makatees, of wel zij spreken Afrikaans-Hollands. De onderwezenen onder hen en
zij, die gaarne een glimp van beschaving vertonen, spreken bij voorkeur Engels.
Toch schuilt de moeielikheid voor de ontwikkeling van een nationale litteratuur in
Zuid-Afrika niet in de eerste plaats in deze gemengde gekleurde bevolking, al zal
ook bij toenemende beschaving deze faktor waarschijnlik meer gaan meetellen.
De grote moeielikheid schuilt in de gedeeldheid der blanke bevolking. Daaronder
wordt hier niet verstaan de vlottende, trouwens afnemende stroom van vreemde
gelukzoekers, mensen, die naar Zuid-Afrika komen met het doel een groter of kleiner
vermogen bijeen te garen, om daarvan later elders te gaan leven. De zodanigen hebben
geen lot of deel in Zuid-Afrika's ideale goederen. Maar onder blanke bevolking
worden hier verstaan de gevestigde, blijvende bewoners der vier Staten, die de Unie
van Zuid-Afrika vormen: Kaapland, Vrijstaat, Transvaal en Natal, en van het bij die
Unie nog niet aangesloten gebied der Gecharterde Compagnie, Rhodesië.
De meerderheid dezer blanken is Hollands-Afrikaans2),

1) Kleurlingen of basterds hebben een blanke in hun stamboom.
2) Bij de laatste census gaven 763860 blanken op tot een kerk te behoren, waarvan 524836 d.i.
68 percent, lidmaat waren van een der Hollandse kerken. Deze methode van schatting is hier
gevolgd, daar een opgave van taal of nationaliteit bij de volkselling niet gevraagd werd.
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maar bewoont het platteland. De steden, en dat zijn toch allerwege de kwekers der
nationale beschaving, spreken met uitzondering van Pretoria en misschien van
Kaapstad, overwegend Engels. Tot voor korte tijd was de volkschool geheel of bijna
geheel Engels; hoger onderwijs wordt uitsluitend in het Engels gegeven. Met
uitzondering van een toenemend, maar nog immer klein, aantal hun moedertaal
sprekende Afrikaners, behoort het in de hogere kringen tot de goede toon het
onderhoud in het Engels te voeren. Dagbladen verschijnen er alleen in de Engelse
taal. De verhouding van Hollandse boeken tegen Engelse, door een der grootste
bibliotheken, van beide talen wel voorzien, over een lang tijdperk uitgeleend, bedroeg
1 tot 150.
Feiten als de genoemde, en die door ieder te kontroleren zijn, snijden diep in in
het geestesleven van Zuid-Afrika. Zij bepalen de atmosfeer, waarin het volk leeft,
zich beweegt en is. Met name de Hollandssprekende Afrikaner verkeert onder deze
omstandigheden in een toestand van tweeslachtigheid, van hinken op twee gedachten,
die zijn karakter, zijn gemoeds- en verstandsleven, zijn persoonlike en nationale
ontwikkeling wringt in een valse plooi. Wat de toestand nog gekompliceerder maakt,
is, dat het Hollands in Zuid-Afrika zich nog weer in twee vormen vertoont: Nederlands
of Hooghollands en Afrikaans, beide een nadere bespreking overwaard.
Dit ingewikkeld vraagstuk der talen is voor de Zuidafrikaanse letterkunde van
zulk een aangrijpende ernst en van zulk bijna verpletterend gewicht, dat er in
hoofdstuk VI een afzonderlike bespreking aan gewijd is. Daar is een poging gedaan
om uiteen te zetten de verhouding tussen Nederlands en Afrikaans; tussen Engels en
Hollands; en de betekenis te bepalen voor het Hollands van de arbeid
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van Kerk en School, van Verenigingen en Tijdschriften, van Bibliotheken en
Boekhandel.
In een slothoofdstuk wordt dan de slotsom opgemaakt.
Tot zover deze Inleiding, als nadere uitbreiding van de Inhoudsopgave.

II.
Litteratuurgeschiedenis als een zelfstandige wetenschap bestaat nog maar ruim
honderd jaar. De begeerte der Encyclopedisten der achttiende eeuw om samen te
vatten en te overzien heeft ook deze wetenschap gesystematiseerd. Dit wil zeggen,
dat letterkunden, als waarvan MOLIÈRE of SHAKESPEARE, DANTE of GOETHE de
roem en vreugde geweest zijn, eerst in histories overzicht te boek werden gesteld,
nadat zij reeds eeuwen van ontwikkeling achter de rug hadden, en nadat zij ieder op
zijn beurt de rol van wereldlitteratuur schitterend hadden vervuld.
Het kan dus weinig verwondering baren, dat de Zuidafrikaanse letterkunde, het
letterveld van een pas opkomende natie, nog niet grondig is opgemeten en met
wiskunstige nauwkeurigheid in kaart is gebracht; evenmin behoeft het bevreemding
te wekken, dat ook de kruidekenner aldaar nog niet iedere sierplant of netel heeft
ingedeeld naar type en soort.
De leeftijd der volkeren wordt naar eeuwen berekend en aldus beschouwd is de
Zuidafrikaner natie nog jong. Eerst in 1652 werd deze loot van de Nederlandse stam
overgestekt in het oeverslib van Tafelbaai, zo geheel verschillend van de moederaarde.
De jonge volksplanting moest wortel schieten in een klimaat en onder
omstandigheden, waarin hij maar niet dadelik aarden kon. Een handjevol blanken
had in een onbekend land woeste horden van inboorlingen tegen zich over, en
gedurende vele mense-
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geslachten vervloeide iedere beschavende inwerking op deze oermensen, die in steeds
nieuwe drommen aanzwermden uit Noord en Oost. Met de stoere volharding, eigen
aan de Nederlandse zeevaarder en handelsman, reiziger en volksplanter der
zeventiende eeuw, droeg deze de fakkel der beschaving toch steeds verder het donkere
werelddeel in.
Het is opmerkenswaard, hoe hierbij de zonen der eerste nederzetters alras de liefde
tot de zee verloren, zelfs zo volkomen, dat tegenwoordig bijna de gehele kustgordel
langs Atlantiese en Indiese Oceaan door hen verlaten is, en het zeevarend-, zelfs het
handelsinstinkt hij hen schijnt verdoofd of weggestorven. Port-Elizabeth, Oost-Londen
en Durban zijn Engelse havensteden. In de laatste oorlog was een der grootste rampen
voor menige Boer de noodzakelikheid van een zeereis naar Sint Helena, Portugal,
de Bermuda's of Brits-Indië. Op de talrijke boten, die een geregelde dienst
onderhouden tussen Zuid-Afrika en Europa of andere werelddelen en op de Britse
vloot, die de aarde omspant, komen Afrikaners van Hollandse afkomst niet voor op
de dienstrol1).
Voor de letterkunde is dit verschijnsel van vèrstrekkende betekenis. Het wil immers
zeggen, dat een ganse klasse van poëtiese gegevens, ontleend aan handel en
scheepvaart, vervallen is.
Met te meer hartstocht hebben de nazaten der zeevaarders zich evenwel gehecht
aan de bodem van Zuid-Afrika, die voor hen de moeder en voedster werd van een
eigen kunstleven en volksbestaan.

1) De familienaam VAN DER BIJL komt voor in de Engelse marine en behoort aan een geheel
verengelste tak, in Engeland gevestigd, afkomstig van een Afrikaner, die vroeg in de 19e
eeuw in Engelse zeedienst trad. De heer SCHOLTZ van Somerset West is de enige Afrikaner
officier op de mailboten tussen Zuid-Afrika en Engeland.
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TOTIUS1) zingt het zo schoon:
‘Die vlakte zou hul veldwieg sijn,
Hul wekgesang gebrul van leeuwe
Hul sluimerlied die wind der eeuwe,
Die heldre lug hul tentgordijn!’

De wijdwegdeinende Afrikaanse veldvlakte is de moeder schoot en moederborst van
de Afrikaner natie geweest. Weinig volkeren zijn dan ook zo innig autochthoon; hun
geheel nationaal bestaan is in zijn teerste weefsels saamgegroeid met de natuur van
Zuid-Afrika, met zijn kransen en kopjes, zijn spruiten en vleien2). In de weinige
eeuwen van zijn bestaan heeft het Afrikanervolk alle fazen der beschaving doorlopen.
Op de jagersperiode is de nomadetijd gevolgd, en bij toenemend aantal moest dit
herdersvolk zich houden aan eigen huis en hof om aldus de alombekende
boerebevolking van Zuid-Afrika te worden3). Deze ontwikkelingsgang liep evenwel
niet gelijktijdig in alle delen van Zuid-Afrika: de oudere Kaapkolonie had veel vroeger
een gevestigde landbouwbevolking dan de jongere Transvaal.
Niet alleen deze maatschappelike evolutie maakte de jonge samenleving door.
Daar werden ook ekonomiese revoluties afgespeeld in het ernstige Zuiderlandschap:
eerst toen de verhouding van blank en zwart geregeld werd en daarna, toen die tussen
de blanken onderling werd bepaald. Ziedende orkanen van hartstochtelike rassehaat
werden over de Afrikaners leeggehoosd. Zij hebben de nomadestam en het boerevolk
doen trillen op zijn grondvesten, maar het des te dieper en vaster gefundeerd in
vaderlandse grond.

1) Schuilnaam van prof. dr. J.D. DU TOIT, hoogleraar aan de Theologiese School te
Potchefstroom, schrijver van B i j d i e M o n u m e n t , 1910. Zie over hem IV, 155 tot 163.
2) Kransen zijn ruwe en steile bergkammen; kopjes, heuvels, meestal onvruchtbaar en rotsachtig;
spruiten, beken; vleien, vochtig laagland.
3) SIMON VAN DER STEL, goeverneur van 1679-'91, later ambteloos burger, was de grondlegger
van de Zuidafrikaanse landbouwnijverheid.
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Het laat zich goed verstaan, dat aldus alle inspanning van lichaamskracht en
geestesenergie opgeëist werd tot het vormen en beschermen van eigen nationaal
bestaan. Dit was eerst veroverd op een weerbarstige natuur en op woeste barbaren,
om bij het begin der negentiende eeuw opnieuw een vervormingsproces aan te vangen
wegens het verplichte samenwonen in eenzelfde Zuid-Afrika met een anders en elders
gevormd kultuurvolk.
Een levensgang, zoo veelbewogen als hiermede geschetst, is schatrijk aan elementen
voor eigen litteraire kunstontwikkeling. De kolonisatie van Zuid-Afrika door de
Boeren en hun strijd met Kaffers en Engelsen leveren ruime stof voor een nationaal
heldedicht.
Wat de Afrikaners evenwel ontbrak, was rust en tijd voor stille kontemplatie, voor
het vormen en weergeven van een bezonken opinie. De kinematografiese snelheid,
waarmee de gebeurtenissen elkaar opvolgden en verdrongen, liet hun niet toe een
enkel hoofdmoment te grijpen en vast te leggen in een uitbeelding van ontroerende
schoonheid.
Eigen karaktertrekken zijn de Afrikaner natie ingegroefd, niet in de van de stichting
af reeds kosmopolitiese Kaapstad, maar op de eenzame boerehoeve in het binnenland
en op de reiswagen van de rondtrekkende schapeboer. Dit was in de achttiende eeuw.
Het volgende honderdtal jaren was een tijd van rusteloze ontwikkelingsdrift. Aan
het begin en aan het einde der negentiende eeuw een Engelse oorlog; in de eerste
ging Zuid-Afrika voor Holland verloren, na de laatste is uit een verdeeld en verscheurd
statekomplex een Unie geboren, waarin Afrikaners van Hollandse en Engelse sprake
als gelijkgerechtigden staan. De strijdbijl is begraven bij de Vrede van Vereeniging
en zodra het land zich hersteld zal hebben van de naweeën
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van de oorlog, zal er uit maatschappelike wederopbloei ook die welvaart geboren
worden, die bevruchtend en bezielend inwerkt op de nationale letterkunst, om daarin
te bezingen de arma virumque, die ieder natie maakt tot het voorwerp van zijn eigen
epos: de verpersoonliking van het lijdend en strijdend voorgeslacht.
Maar niet het nationaal verleden alleen bevat machtige motieven tot
kunst-inspiratie; ook de natuur van Zuid-Afrika behoort een mildvloeiende bronader
te zijn. Zijn onvolprezen zon is een glorieglans van schitterschoon; zijn vloeden en
vlakten zijn van gedragen majesteit; op zijn bergen woont vrijheid en vrede.
Zuid-Afrika ontwake! Reeds dreigt een nivellerende beschaving het eigene en
echte, het oorspronkelike in gewoonte en overlevering weg te schaven, het opofferend
aan de doodse eenvormigheid van het moderne leven. Zuid-Afrika aanvaarde en
verwerke de rijkdom van poëtiese en romantiese gegevens, die voor het grijpen liggen
in zijn verleden, in zijn schone natuur, in zijn bonte samenleving! Voor Afrikaners
is er geen rijker thema dan Zuid-Afrika zelf.
Een arbeid, als verricht is door TAYLOR, BEERS, JOHN NICHOLL, KNORTZ, LARREAU
en DE LEINA voor de letteren van Noord-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland en
Canada, is voor Zuid-Afrika nog niet ondernomen. De geschiedenis van Zuid-Afrika
in de letterkunde en van de letterkunde in Zuid-Afrika is nog niet geschreven. Deze
verhandeling is een bescheiden proeve in die richting.
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Hoofdstuk I.
Reisbeschrijvingen van Portugezen, Fransen, Duitsers en Zweden.
LORD ROSEBERY heeft eens gezegd: ‘I think that books on travel, if that can be said
of any prose books, are almost immortal.’ Heeft men dan bovendien een
eerbiedwekkend aantal van zulke reisverhalen bij elkaar, alle over één en hetzelfde
land, geschreven door mensen uit verschillende eeuwen en hemelstreken, dan kan
het een hoog intellektueel en estheties genot verschaffen van deze verschillende
reisverhalen kennis te nemen en ze onderling te vergelijken1).
Deze voorraad leesstof zal niet alleen een schathuis blijken te zijn voor de navorser
der ekonomiese en sociale ontwikkeling der jonge nederzetting; niet slechts de
geschiedschrijver en de land- en volkekundige zal er dankbaar kennis van nemen, ook de fijnproever op lettergebied zal het, hoe kieskeurig hij ook zij, de proefneming
waard achten, als eenzelfde gerecht wordt opgediend, telkens door andere koks bereid.
Reeds lang voordat de Portugezen Afrika's Zuidpunt ontdekten, had het onbekende
land de aandacht bezig gehouden van dichters en denkers. HERODOTUS en STRABO

1) Voor reisbeschrijvingen in het Nederlands, zie hoofdstuk IIa; in het Engels, IIIa.
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hadden reeds theorieën over Zuid-Afrika voorgesteld; de Muzelmannen der
middeleeuwen kenden een groot gedeelte van de oost- en westkust, en te Florence
wordt in de bibliotheek van LORENZO DA MEDICI een kaart uit 1351 bewaard, waarop
de zeeweg om Afrika's zuidpunt in den gelove reeds uitgestippeld is.
Toch zullen zulke immer vage aanduidingen hier niet in biezonderheden worden
meegedeeld. PLINIUS b.v. vermeldt, dat HANNO van Spanje uit, rondom Afrika voer
en aldus Arabië bereikte. CORNELIUS NEPOS verhaalt van een zeekapitein, die de
reis in omgekeerde richting volbracht door van de Rode Zee uit, naar Spanje te zeilen,
teneinde te ontkomen aan de woede van Koning LATHYRUS. Wat tot nog hoger
oudheid opklimt, is het verhaal van CAELIUS ANTIPATER, die beweert een Spanjaard
gekend te hebben, die over zee met Ethiopië handel dreef. En wat wel de kroon spant,
is de mededeling in het vierde boek van HERODOTUS, hoe FARAO NECHO Fenisiese
schepen de Rode Zee deed uitstevenen met opdracht naar huis terug te keren door
de Zuilen van HERKULES. De biezonderheid, dat de zeelieden bij het minderen van
de leeftocht aan land gingen, daar koren zaaiden en eerst, na de oogst daarvan aan
boord te hebben gebracht, verder voeren, en voorts dat zij dit tot driemaal toe deden,
verleent wat meer waarschijnlikheid aan het verhaal.
Wat er van deze oude berichten aan zij, in dit hoofdstuk zullen alleen reizen worden
vermeld, na de middeleeuwen ondernomen, en dan komen de Portugezen het eerst
aan de beurt.
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De Portugezen.
Zij immers hebben de oudste brieven. BARTHOLOMEO DIAZ heeft in 1486 de Kaap
ontdekt en die genoemd Cabo del totos Tormentos, een naam door JAN II van Portugal
veranderd in Cabo de Buona Esperanza. Enkele Portugese ontdekkingsreizigers
hebben hun ervaringen en indrukken, in het nieuwe land opgedaan, beschreven, en
voorzoverre het Zonneland hen bezield heeft tot ware kunst, verdienen zij een plaats
in de letterkunde van hun volk. Zo is de Kaap beschreven door DE BARROS (1496
-1570); hij vermeldt o.a. de reis van VASCO DA GAMA, die Natal ontdekte, benoemde
en aandeed op Kerstdag, dies Natalis, 1497. Andere Portugezen, trots op deze
heldetochten hunner landgenoten, die het rad van het wereldgebeur op een nieuwe
spil zouden doen lopen, bezongen ze in hooggestemde liederen. Dit deden b.v.
GASPAR CORREA en bisschop OSORIUS in 1571. Toch verbleekte al deze kunst voor
het genie van LUIS DE CAMOENS1), die in zijn epos O s L u s i a d a s (1572) een
aanschouwelike voorstelling geeft van de strijd, die zijn Lusitaanse zeeleeuwen te
voeren hadden met Adamastor, de geest der stormen, wiens alleenheerschappij over
de Kaap en zijn bergen zij hem betwistten.
Een ander soort Portugese reisbeschrijvingen dan van ontdekkingstochten, en
waarbij Zuid-Afrika evenzeer betrokken is, zijn verhalen uit de zestiende en
zeventiende eeuw van schipbreuken op onherbergzame kusten2); in hun soort zijn het
ongekunstelde treurspelen. De aan land gekomen schipbreukelingen moesten zich
verdedigen tegen

1) Een tegenhanger van CAMOENS was de Spaanse schrijver ERCILA met zijn A r a u c a n i a ,
evenals de L u s i a d a s in 1597 verschenen.
2) Voor deze biezonderheden over de Portugezen, zie IAN COLVIN in zijn voorrede tot de
S o u t h A f r i c a n B i b l i o g r a p h y van S. MENDELSSOHN.
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een grimmige natuur, tegen inboorlingen zonder enig menselik gevoel en zelfs tegen
elkaar, daar de tot wanhoop gedreven, uitgehongerde ellendigen elkander wilden
verslinden. Machtige potentaten uit het Oosten vochten met gemene zeelieden over
het kreng van een zijn natuurlike dood gestorven ondier; dames van adel en geld, de
vrouwen van hoge Portugese ambtenaren in Indië, werden soms door ruwe kaffers
naakt uitgeschud ten aanzien van een weerloos gemaakt echtgenoot, en dit alles onder
de verschrikkingen van een brandende zon, in een land, dor en mat, zonder water.
De opsomming van deze bloedstollende taferelen zou eentonig worden, als die
niet werd afgewisseld door de blijde boodschap van de edele zelfopoffering, betoond
door gezanten van het kruis van Christus. Vrome volgelingen van LOYOLA waren
drie eeuwen vóór LIVINGSTONE doorgedrongen in het hart van Afrika, toen nog geen
gretige pers hun lof over de wereld kon uitbazuinen. GONçALO DA SILVEIRA was
een dier geloofshelden.
Hij bezegelde in 1561 in Monomopata1) het leven van een heilige met de dood van
een martelaar. Toen LEO DE BARBUDAS in 1620 dat land bereisde, toonden hem zijn
inboorlingroeiers het eiland, waar volgens de algemeen aanvaarde overlevering het
lijk van Vader GONçALO was aangespoeld, dat daar onder ondoordringbaar gewas
bewaakt werd door vogels van onvergankelike schoonheid. Schrijvers en dichters
hebben minder waardige onderwerpen dan dit, omgewerkt tot letterkundig schoon.
Toen de Portugezen de zeeweg naar Indië vonden, hebben zij daarmee aan het
Mohammedanisme de Achillespees, indien al niet de hartader, afgesneden. Zij braken

1) Monomopata betekent: de man, die een graf graaft en de stof wegvoert, dus de
s c h a t g r a v e r ; zie H i s t o r i s c h A l b u m van Eerw. DREYER, Kaapstad. 1910.
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daarmee der Arabieren monopolie van de zeehandel op Azië en Oost-Afrika. De
worsteling tussen het Kruis en de Halve Maan was daarmee in beginsel beslist. Deze
gebeurtenis had als een der hoofdmomenten in de wereldgeschiedenis, verdiend in
een onsterfelik gedicht bezongen te worden en bevestige de bewering, dat er
belangwekkende romantiek schuilt in de aanvang van de geschiedenis der blanken
in Zuid-Afrika.

De Fransen.
Vele Franse reizigers en natuurvorsers hebben de Kaap aangedaan of gingen verder
het binnenland in; niet weinigen hebben hun indrukken en uitkomsten te boek gesteld.
FRANçOIS LEGUAT b.v. landde in 1691 en opnieuw in 1698 aan de Kaap en
beschreef de jonge volksplanting uitvoerig. De eerste maal vertoefde hij er drie
weken, de tweede een volle maand. Hij bezocht te Drakenstein de Hugenoten en
deelt mede, dat zij zeer tevreden waren onder het bestuur der Oostindiese Compagnie.
Levensmiddelen waren dan ook zeer goedkoop, brood kostte een stuiver het pond.
Het strafstelsel op kleinhandel in wijn gaf minder voldoening: wie wijn verkocht
buiten de Compagnie om, betaalde 100 kronen boete bij eerste overtreding, kreeg
zweepstraf bij herhaling en werd verbannen bij derde overtreding der wet.
Alle Hottentotten, die hij ontmoette, spraken toen, een mensegeslacht na de
vestiging, reeds Hollands.
Verder geeft hij van zijn tweejarig verblijf op een verlaten eiland een verslag, dat
in schildering van het lijden, dat hij en zijn makkers daar doorstonden, de verzonnen
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R o b i n s o n C r u s o ë ver overtreft. Ook hier was ‘truth stranger than fiction.’
BERNARDIN DE ST. PIERRE, een van de voorlopers van de eksotiese roman in
Europa, bezocht de Kaap in 1771 en genoot gastvrijheid bij de tachtigjarige
gouverneur RIJK TULBAGH, die datzelfde jaar overleed.1) ST. PIERRE beschrijft hem
als een bekwaam en vriendelik man. Hij zegt, dat de Kapenaars een nadenkend slag
van mensen zijn, die meer voelen dan zij wel uitspreken. ‘Misschien’, voegt hij hier
minder waarderend aan toe, ‘hebben zij maar weinig gedachten mee te delen.’
Zijn reisbeschrijving, vooral het hoofdstuk over de Kaap, werd bewonderd door
GOLDSMITH om de nauwkeurige en vernuftige opmerkingen, die het maakt, maar
vooral om de welwillende en menslievende geest, die het ademt.
ST. PIERRE logeerde bij mnr. NEDLING en verbaasde zich, dat hij zo weinig
behoefde te betalen, 2 shilling per dag, en toch van de morgen tot de avond eten
moest. Hij zegt: ‘deze mensen, tevreden met huiselik geluk, het zeker gevolg van
een deugdzaam leven, zoeken geen verstrooiing in romans of toneelvoorstellingen.
Alles wat van Holland komt, wordt diep vereerd. De kamerwanden zijn behangen
met kijkjes uit Amsterdam; zij beschouwen Holland als hun land.’ Op de terugreis
b.v. vroeg hij aan een matroos, een Zweed, hoe lang de reis naar Holland nog wel
duren zou, ‘o’, was het antwoord, ‘nog drie maanden, dan zijn we weer thuis’.
BERNARDIN DE ST. PIERRE haalt dit aan als een voorbeeld, hoe de toenmalige
Kapenaars het oude vaderland nog als hun home beschouwden.
Een Fransman, die in de achttiende eeuw uitvoeriger berichten over de Kaap
meedeelde, was de abbé N.L. DE LA CAILLE. In de jaren 1751 tot '53 deed hij aldaar,

1) Goeverneur van 1751-'71.
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op last en kosten van de Franse regeering, sterrekundige en weerkundige
waarnemingen. De uitkomsten van zijn onderzoekingen zijn meegedeeld door de
Franse Koninklike Akademie van Natuurwetenschappen; maar het verhaal, dat DE
LA CAILLE doet in zijn J o u r n a l H i s t o r i q u e d u Vo y a g e f a i t a u C a p
d e B o n n e E s p é r a n c e , 1763, is ook voor de leek genietbaar. Hij bepaalde zich
niet tot de onbezielde schepping, maar trachtte op enkele punten de volkekunde der
Hottentotten, door vorige onderzoekers opgesteld, aan te vullen of te verbeteren.
Nationale vooroordelen beletten DE LA CAILLE een juist oordeel te vormen over
de taalpolitiek der Oostindiese Compagnie, die het Frans, door de Hugenoten naar
Zuid-Afrika overgebracht, niet kunstmatig in het leven hield, maar het zijn natuurlike
dood liet sterven. Zijn opmerking dienaangaande, trouwens zeer in het voorbijgaan
gemaakt en zonder enige bitterheid, is pas een eeuw later gebruikt om er politiek
kapitaal uit te slaan.
Op bl. 170 schrijft DE LA CAILLE als volgt:
‘Wat deze Hugenoten aangaat, ze hebben de Franse taal bewaard en
aan hun kinderen geleerd; maar dezen, verplicht om Hollands te spreken,
deels omdat zij te doen hebben met Hollanders en Duitsers, die Hollands
spreken en deels omdat zij gehuwd zijn met Duits- of Hollandssprekenden,
hebben hùn kinderen geen Frans geleerd, zodat, waar de oude Hugenoten
van 1680 tot '90 uitgestorven zijn, de enigen, die nog Frans spreken,
kinderen van deze Franse uitgewekenen zijn, en dit zijn reeds mensen op
leeftijd. Ik heb niemand onder de 40 ontmoet, die Frans sprak, tenzij een
enkele, die uit Frankrijk is gekomen. Ik kan er nu wel niet voor instaan,
dat het volstrekt en algemeen zo is, maar lieden, die Frans spreken, hebben
mij verzekerd, dat binnen de twintig jaar er niemand meer in Drakenstein
zou wezen, die de Franse taal machtig is.’
Dat een ernstig man als de abbé DE LA CAILLE het jammer vindt, dat zijn taal
onder oud-landgenoten van hem uitsterft, is natuurlik; zijn leedwezen is van
gevoelstandpunt te billiken. Uit het beloop van zaken evenwel een eeuw later een
grief te willen distilleren, verraadt gemis aan histories onderzoek en wordt gewraakt
door de volgende feiten:
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1. De Hugenoten kwamen over op kontrakt van vijf jaren. Indien ze het zo slecht
hadden, waarom gingen ze dan niet liever terug?
2. Het waren er, allen meegeteld, honderdzeventig. Kon om hunnentwille, bij de
mogelik korte termijn van hun verblijf, een tweetalig stelsel van landsbestuur
worden ingesteld?
3. Deze z.g.n. Franssprekende Hugenoten hadden bijna allen reeds jaren in Holland
gewoond, enkelen waren daar geboren; de meesten kenden Hollands.
4. Op hun verzoek, 28 November 1689 gedaan, om een Franse kerkeraad en school
met Frans medium, werd wel door de Kaapse overheid afwijzend beschikt, maar
de Heren Zeventien waren toch meer lankmoedig:
a) stonden een Frans kerkelik bestuur toe, welks leden evenwel
tweetalig moesten zijn;
b) zeiden uitzending toe van een tweetalig predikant en een
Franskundig onderwijzer.
5. PIERRE SIMOND, van Embrun in Frankrijk en vroeger predikant te Zieriksee in
Nederland, werd predikant der Hugenoten te Stellenbosch en Drakenstein en
bleef zulks tot 1702.
6. Zijn opvolger HENDRIK BECK kende beide talen; hij kreeg opdracht van de
regering geen Franse preken te houden, maar mocht het geestelik bestier dier
ouden, die geen Hollands kenden, in het Frans uitoefenen.
7. PAUL ROUX, van Orange in Frankrijk, werd aangesteld als krankbezoeker,
voorlezer en schoolmeester. Hij kreeg in 1700 een Hollandse kollega; zelf bleef
hij werkzaam tot zijn dood in 1723.
8. Toen de afstammelingen der Hugenoten in 1704 om herstel van
godsdienstoefening in de Franse taal vroegen, besloten de Heren Zeventien de
vergunning
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daartoe over te laten aan goeverneur W.A. VAN DER STEL; zeker geen bewijs
van hun onverzettelik voornemen om het Frans aan de Kaap te vuur en te
zwaarde uit te roeien. VAN DER STEL had het verzoek der Hugenoten nog wel
ondersteund.
9. Bij de dood van PAUL ROUX in 1723 werd er besloten geen Fransman als
onderwijzer meer aan te stellen, daar er in de ganse kolonie niet meer dan vijf
en twintig personen waren, die alleen Frans verstonden, welke bovendien allen
hoogbejaard waren.1)
Tegen het einde der achttiende eeuw werd Kaapland bereisd door F. LE VAILLANT;
zijn beschrijving heet: Vo y a g e d a n s l'I n t é r i e u r d e l'A f r i q u e en is
verschenen in het jaar 3 van de Republiek. VAILLANT geeft een leerzaam kijkje in
de toestanden van beschaving en zedelikheid, die aan de Kaap heersten ten tijde der
eerste Engelse inbezitneming. Teruggekeerd van een zestienmaandse reis in de
binnenlanden, vond hij de Franse geest, Franse mode en lichtzinnigheid in de Kaapstad
sterk toegenomen. Of hier bijkwam, dat hij zo lang van iedere beschaving, welke
ook, verstoken was geweest, zij hier in het midden gelaten. Hij zegt: ‘Veren, pluimen,
linten, lorren waren smakeloos opgehoopt op ieders hoofd en maakten, dat zelfs de
knapste gezichtjes er zo harlekijns uitzagen, dat het mijn spotlust opwekte. Struisveren
waren zo in trek, dat Zuid-Afrika in de behoefte niet voorzien kon en ze uit andere
landen werden ingevoerd.’ Elders vermeldt hij: ‘Van alle menserassen, die ik op
onze aardbol heb leren kennen, zijn de Kapenaars het grootst

1) Zie over deze kwestie GODÉE MOLSBERGEN, Geschiedenis van Zuid-Afrika, bl. 11. THEAL,
Hist. of S.A. I, p. 327, 453. HENRI DEHÉRAIN, Le Cap de Bonne Espérance, 1909. Dezelfde:
L'Expansion des Boers, 1905, en vooral van dezelfde schrijver: L'Afrique du Sud, 1904.
LEIBBRANDT, Rambles through the Cape Archives, p. 55.
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en het sterkst.’1) De onderzoekingen van LE VAILLANT waren meest van
natuurhistoriese aard, voornamelik naar planten en insekten. Toch maakt hij rake
opmerkingen over maatschappelike en ekonomiese misstanden als: rijke en verwaande
boeren, Kaapse smousen2), woekeraars en Hottentotbedienden. Deze reisbeschrijving
is onderhoudend geschreven en vindt vanwege later komende bezoekers geen zo
heftige bestrijding als aan de meeste andere wel te beurt viel.3)
De lezing van LE VAILLANT'S werk wekte een landgenoot van hem, ADULPHE
DELEGORGUE4) er toe op, dezelfde streken te gaan bezoeken. Zijn reisbeschrijving
Vo y a g e d a n s l 'A f r i q u e a u s t r a l e d u r a n t l e s a n n é e s 1838-1844, in
1847 van de pers gekomen, is vooral merkwaardig, omdat daarin de geboorte
beschreven wordt van Natal, een gebeurtenis, die gepaard ging met de botsing tussen
Boer en Brit, en ook, omdat deze beschrijving geleverd wordt door een onpartijdige
derde.
Nadat op 6 Februarie 1838 PIET RETIEF en zijn makkers schandelik vermoord
waren door DINGAAN, het hoofd der Zoeloes, was DELEGORGUE aanwezig bij de
onderhandelingen tussen de Boeren en PANDA, DINGAAN's broeder. DELEGORGUE
was getuige van de opkomst en val der Boererepubliek Natal en beschrijft die. Hij
strekte zijn reizen ook uit over de gebieden, waar later Vrijstaat en Transvaal zouden
gesticht worden. Hij bezocht ANDRIES HENDRIK POTGIETER, de verst doorgedrongen
Trekboer, en strekte zelfs zijn jachttochten uit tot voorbij de Steenbokskeerkring.
Zijn zeer levendige beschrijving van deze avon-

1)
2)
3)
4)

Dit wordt trouwens door andere reizigers bevestigd, zie V, 108.
Smousen zijn kooplieden, niet noodzakelik Israëlieten, die de boer opgaan.
Zie verder over LE VAILLANT II, 96.
Zie een studie over DELEGORGUE door dr. F.V. ENGELENBURG in de H a n d e l i n g e n d e r
Z.A. A k a d e m i e , 1913.
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tuurlike zes jaren waren een openbaring van Zuid-Afrika voor de Franslezende
mensheid; zijn opmerkingen over de Kaffers zijn heden nog gezaghebbend.
Een van de jongste Franse reisbeschrijvingen is A t r a v e r s l 'A f r i q u e
a u s t r a l e in 1900 geleverd door JULES LECLERCQ, een Waal, lid van de Koninklike
Akademie en Raadsheer aan het Beroepshof te Brussel. In een tijd, waarin een Engelse
of Hollandse pen maar moeielik onpartijdig kon blijven, doet het weldadig aan te
zien, hoe de schoonheid der natuur is blijven spreken tot een ontvankelik gemoed,
dat niet door hartstocht zijn evenwicht had verloren1).

De Duitsers.
BISMARCK heeft gezegd: ‘Duitsland heeft geen kolonieën, wel kolonisten’. Zeer vele
Duitsers hebben zich in de loop der eeuwen buiten het Vaterland en o.a. in Zuid-Afrika
gevestigd. Reeds onder de eerste nederzetters kwamen ze voor en wel in verrassend
aanzienlike verhouding: vele Duitsers waren namelik in de dienst der Compagnie.
Dr. THEAL heeft een berekening gemaakt uit de kerkelike registers, van 1657 tot
1795 aan de Kaap gehouden2), en volgens zijn uitkomsten bestond de blanke

1) Hoewel geen reisbeschrijvingen, mogen toch volledigheidshalve aangehaald worden van
dezelfde JULES LECLERCQ: L'I n d é p e n d a n c e d e s B o e r s e t l e s o r i g i n e s d e
l a r é p u b l i q u e S u d -a f r i c a i n e , 1900, en vooral de waardevolle studieën van HENRI
DEHÉRAIN: E t u d e s s u r l 'A f r i q u e , 1904, en L e C a p d e B o n n e E s p é r a n c e
a u 17e s i è c l e , 1909. In L'e x p a n s i o n d e s B o e r s , 1905, geeft hij een betrouwbare
geschiedenis van Zuid-Afrika, hoofdzakelik geput uit de P r é c i s van LEIBBRANDT.
2) THEAL, History of South Africa II, 326 (druk van 1897). Dr. H.T. COLENBRANDER heeft
hem nagerekend en komt tot nog gunstiger resultaat voor de Duitsers, n.l. 27%. Zie
COLENBRANDER, A f k o m s t d e r B o e r e n , Uitg. No. 9 Algem. Nederl. Verbond, 1902.
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bevolking aldaar in 1691 voor tweederden uit Hollanders, voor een zesde uit Fransen,
een zevende was Duits, de rest waren Zweden, Denen en Belgen. In 1795 was twee
derde van Hollandse afkomst, een zesde van Franse, het overige zesde was van
Duitse, Noorse of andere Europese herkomst.
De hardwerkende, welonderwezen Duitser is een aanwinst voor ieder jong land;
ook Zuid-Afrika heeft grote verplichtingen aan de blonde Teutoon.
Vele Duitse beschrijvingen van reizen naar en in Zuid-Afrika zijn bekend; geen
enkele heeft echter hoger historiese en ethnografiese waarde gehad dan die van PETER
KOLBE. Deze heeft van 1705 tot '13 aan de Kaap vertoefd en zijn bevindingen
neergelegd in een N a a u k e u r i g e e n U i t v o e r i g e B e s c h r i j v i n g v a n d e
K a a p d e G o e d e H o o p , in 1727 te Amsterdam verschenen als vertaling van
het oorspronkelik Duits werk met Latijnse titel: C a p u t B o n a e S p e i
H o d i e r n u m , in 1719 te Neurenberg verschenen.
KOLBE was door een Pruisies edelman, baron KROSICK, naar de Kaap gezonden
om daar sterrekundige waarnemingen te doen; hij bracht brieven van aanbeveling
mede van de koopvorst-burgemeester van Amsterdam, NICOLAAS WITSEN. Gebruik
makende van deze hoge bescherming en van de gastvrijheid der Oostindiese
Compagnie, richtte KOLBE zich zeer behagelik in, zonder zich met wetenschappelike
arbeid te vermoeien. Het landsvaderlik bestuur kon dergelijke studieopvattingen niet
delen; baron KROSICK trok zijn toelage in1) en de Compagnie bood KOLBE de keus
het land te ruimen of burger te worden en zich aldus onder de jurisdictie der
Compagnie te stellen. Hij koos

1) Zie D.F. MENZEL, Vorbericht S. XXXV.
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het laatste. Nog twee jaar was hij werkzaam als sekretaris van Landdrost en
Heemraden te Stellenbosch, waar hij de stof verzamelde voor zijn boek, later door
zijn werkzame verbeelding aangevuld. Na een achtjarig verblijf is KOLBE naar zijn
vaderland teruggekeerd en aldaar opgetreden als rector der Latijnse school te Neustad
a/d. Aysch. Zijn boek is wel het monument van zijn verblijf in Zuid-Afrika en is
lange tijd geweest een gezaghebbende en populaire ethnografie der Hottentotten,
alsmede beschrijving der Kaapse Flora en Fauna. De kennis der sterren is niet
aanmerkelik gebaat door KOLBE'S nasporingen; wel wijdt hij een hoofdstuk aan de
beruchte Zuidooster, welke Kaapse storm trouwens onvergetelik blijft voor ieder,
die het voortgezweepte klipgruis van Tafelbergs vlakte zijn onbeschermd gelaat heeft
voelen geselen.
KOLBE doet naar de geest van die tijden verschillende mededelingen, die hij niet
aan eigen waarneming of onderzoek ontleende, maar die hij van horen zeggen had
en zonder enige kritiek overnam; hoe onwaarschijnliker hoe liever! In Namakwaland
bijv., verhaalt hij, is het koper zo overvloedig, dat de zonnestralen voldoende zijn
om het te smelten, zodat het langs de bergen afdruipt en aldus opgevangen kan
worden. Ook is zijn bericht wel geschikt om medegevoel op te wekken, dat hij n.l.
in het baden op de Kaapse vlakte bemoeilikt werd door elf leeuwen.
Toch waait er door het boek van PETER KOLBE een Zuidafrikaanse lucht. De
schrijver heeft sympathie met zijn onderwerp, hij zit er in; hij voelt zich één met de
blanke bevolking, wier taal hij spreekt, wier opvattingen hij deelt.
Enkele latere reisbeschrijvingen in het Duits kunnen hier niet breedvoerig behandeld
worden. Die van
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O.F. MENTZEL: Vo l l s t ä n d i g e u n d z u v e r l ä s s i g e B e s c h r e i b u n g d e s
Vo r g e b i r g e s d e r G u t e n H o f f n u n g , 1785, verscheen in twee lijvige delen,
en is vooral belangrijk om de inlichtingen, die het over de taal der Kapenaars geeft.1)
Het boek van MENTZEL is zeer uitvoerig. De titel alleen telt zestien regels, de
voorrede zeventig bladzijden; de geschiedenis en aardrijkskunde, de beschrijving
van maatschappelike en staathuishoudkundige verhoudingen, alles is naar Duitse
trant breed opgezet en in vele honderden bladzijden uitgewerkt. De schrijver streeft
naar waarheid en juistheid in zijn mededelingen.
R e i s e n v o n H. LICHTENSTEIN i n S ü d A f r i k a , 1812, is eveneens een werk
in twee delen, ieder van een kleine zevenhonderd bladzijden. Het is een verhaal van
verschillende tochten, die deze geleerde, huisonderwijzer bij goeverneur JANSSENS
zijn zoon, in de jaren 1802 tot 1806 ondernomen heeft. Daar dit veelbewogen jaren
waren in de geschiedenis der Kaapkolonie, de tijd tussen het vertrek der Engelse
troepen na de eerste en hun komst vóór de tweede inbezitneming, en daar dr.
LICHTENSTEIN een goed opmerker was, behelzen zijn boeken even welkome stof
voor de geschiedschrijver als voor de natuurvorser. Hij was de Boeren sympathiek
gezind. Onderhoudend is zijn meestal afbrekende kritiek op vorige reisbeschrijvingen,
aan welke liefhebberij trouwens de meeste opstellers van Kaapse reisverhalen zich
te goed doen.

De Zweden.
ANDREAS SPARRMAN was professor in de natuurkennis te Stockholm en wijdde het
jaar 1772 en opnieuw '75 en

1) Zie prof. dr. P.J. DU TOIT, A f r i k a a n s e S t u d i e s , Gent, 1905.
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'76 aan een nauwkeurig onderzoek naar de natuurlike gesteldheid der Kaapkolonie,
maar ook naar de karaktereigenschappen der bewoners, blank zowel als gekleurd.
Op verscheiden punten valt en vult hij KOLBE aan, wiens ereplaats als autoriteit over
Kaapse zaken SPARRMAN nu ging innemen. De toestanden hadden zich in die halve
eeuw ook aanmerkelik gewijzigd, zodat KOLBE verbetering en aanvulling behoefde.
SPARRMAN sprak de taal der Boeren en maakt daarover enkele verstandige
opmerkingen; ook was hij in het godsdienstige hun geestverwant. Zijn standaardwerk
is geschreven in het Zweeds en vertaald in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.
Het is een zelden falend kantoor van inlichtingen en de beste beschrijving van
Zuid-Afrika's land en luiden, die in de 18e eeuw van de pers is gekomen.
SPARRMAN'S R e i z e n a a r d e K a a p d e G o e d e H o o p i n d e j a a r e n
1772 t o t 1776 g e d a a n is verre van droog. Eén zijner tochten beschrijft hij als
volgt:
‘Onder gestadige regen en bij toenemende donkerheid verviel ik
andermaal op bijwegen en kwam aan een schoon buitengoed. Nadat ik
hier een aanval van een menigte honden had doorstaan, kwamen zestien
of twintig slaven te voorschijn. Zij waren boosaardig genoeg om mij niet
te antwoorden, alhoewel ik hun in tamelik goed Hollands een goed
drinkgeld beloofde. Zij beraadslaagden onder elkander in het Maleis of
verbasterd Portugees, hetgeen mij voor mijn leven deed vrezen’.
De dag daarop voer hij beter:
‘Niet verre van de landhoeve moesten wij een beek doorwaden; een
slavin kwam en wees ons de ondiepste plaats aan. Zij scheen op een
liefderijke beloning staat te maken, hetwelk haar nochtans mislukte en
ook mislukken moest, vermits zij een ernsthafte en vermoeide wijsgeer
aantrof’.
Waar dr. THEAL in zijn bovengenoemde opsomming van Europeanen aan de Kaap
geen Engelsen vermeldt, vult SPARRMAN dit aan door op het zeer tijdelike in het
vertoef van sommige Britten te wijzen:
‘Wij zagen Engelse dames aan de Kaap, uit Engeland gekomen en wel
de
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gehuwde, om te Bombay, Madras en in Bengalen haar mannen te gaan
bezoeken en de ongehuwde, om aldaar mannen te krijgen.
De laatste doen zelden een vergeefse reis, maar zijn aan de ongehuwde
Nabobs, welke aan de donkerbruine schonen van Indië geen lust hebben
gehad, ongemeen welkom. Deze reizende schoonheden stonden wel niet
aangetekend op de warelijst der schepen, maar schenen wegens haar
kloekmoedig besluit om de oceaan te bevaren, alsook wegens vele andere
voortreffelike eigenschappen, rijke en goede mannen te verdienen’.
R e i z e n i n E u r o p a , A f r i k a e n A z i ë door dr. C.P. THUNBERG, 1795, is
een werk in vier delen, oorspronkelik in het Zweeds en vertaald in de meeste talen
van Europa. Het is het verhaal van een reis, gemaakt van 1770 tot '79, door deze
hoogleraar in de plantkunde aan de Universiteit van Upsala. In het eerste deel
beschrijft hij zijn reis naar de Kaap en door Kaffraria en zijn verblijf gedurende twee
winters in Kaapland. In het tweede deel doet hij verslag van zijn derde winter en van
twee reizen door Kaffer- en Namakwaland. Het derde deel handelt over Azië en in
het vierde wordt een kortstondig verblijf aan de Kaap verhaald. Meest handelt
THUNBERG over planten en dieren, vooral in betrekking tot de geneeskunde. Hij
maakte twee tochten door de Kaapkolonie in gezelschap van de heer MASON,
uitgezonden door de Engelse koning om planten te verzamelen voor de tuinen van
Kew. Hij doet ook belangwekkende mededelingen over de leefwijze, de zeden en
gewoonten der Kapenaars bij dopen, huweliken en vermakelikheden. Bij zijn terugkeer
naar Europa in 1779 deed THUNBERG opnieuw de Kaap aan en werd evenals LE
VAILLANT getroffen door de vorderingen, die de samenleving aldaar sedert zijn eerste
bezoek gemaakt had in uiterlike beschaving.
Een overzicht van de voornaamste reisbeschrijvers is geleverd in: D e K a a p a l s
een nieuw land,of Zuidafrikaansche Reisbeschrijvers en hun
Reizen,
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door J.H.M. KOCK, 1904. Het behandelt KOLBE, SPARRMAN, LE VAILLANT, BARROW,
LICHTENSTEIN, HARRIS, CUMMING, CHAPMAN en BAINES. Er valt weinig af te dingen
op de bevoegdheid van de schrijver om over ieder reisverhaal zijn mening te zeggen;
toch is zijn werk nu slechts een makke uiting van opinies over opinies. Had hij uit
ieder dezer negen belangrijke verhalen gedeelten overgenomen, dan kon zijn boek
een pakkende bloemlezing geworden zijn, bij de lezing waarvan jong en oud
Zuid-Afrika gevoeld zou hebben: nostra res agitur.
Samenvattende kan hier vastgesteld worden, dat reisverhalen, waarin Zuid-Afrika
een enigszins belangrijke rol speelt, schaars zijn in de zestiende en zeventiende eeuw;
met de ontwikkeling der Kaapkolonie vermeerdert in de achttiende ook de Europese
belangstelling; na de verandering van vlag (1806) trekt Zuid-Afrika steeds meer de
opmerkzaamheid der beschaafde wereld. Niet langer richt zich uitsluitend
wetenschappelike belangstelling op dit werelddeel; de politiek gaat een hoog woord
voeren. Steeds warmer en heftiger wordt de uiting der meningen; de negentiende
eeuw kan, ook onder z.g.n. reisverhalen, geschriften aanwijzen, (waarvan trouwens
geen enkele natie het monopolie had,) waarin de haat vlamt door de taal, waarin het
gif spat van de pen. Dergelijke werken, geschreven in de drift der passie, kunnen
weinig redeliks in hun inhoud en toch veel schoons hebben in hun vorm. Daar zij
hoofdzakelik uit Engelse, Nederlandse en Afrikaanse pen zijn gevloeid, zullen ze in
de betrokken hoofdstukken, zij het zeer in het voorbijgaan, vermeld worden.
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Hoofdstuk II.
Zuid-Afrika in de Nederlandse Letterkunde en Zuid-Afrikaanse
Letterkunde in het Nederlands.
Even na zonsondergang op Zaterdag, 6 April 1652, wierpen de Dromedaris en de
Goede Hoop hun ankers uit in de Tafelbaai. De vlootvoogd, JOHAN VAN RIEBEEK,
had in zijn lastbrief de opdracht gevonden, aan de Kaap een fort te bouwen, dat tot
bescherming moest dienen van een aan te leggen verversingstation met plantetuin,
ten behoeve van de bemanning der vloten op Indië. Het was noch de uitgesproken,
noch de stilzwijgende bedoeling der Heren Zeventien (het Hoofdbestuur der
Oostindiese Compagnie) om aan de Kaap een volksplanting te stichten. Het is
trouwens niet waarschijnlik, dat een bestuurslichaam de opdracht verstrekken zal
van een volk te gaan planten. ‘Wie heeft ooit zoo iets gehoord, wie iets dergelijks
gezien? Zoude een land kunnen geboren worden op eenen eenigen dag, zoude een
volk kunnen geboren worden op eene eenige reize? (Jesaja LXVI:8).’
Veel misverstand in dit opzicht is weggenomen door het jongste boek van dr. E.C.
GODÉE MOLSBERGEN,J o h a n v a n R i e b e e c k ,d e S t i c h t e r v a n H o l l a n d s
Z u i d -A f r i k a , Amsterdam, 1912. Op bl. 156 staat: ‘het was een stichting tegen
wil en dank’, en VAN RIEBEEK
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tekent in zijn D a g v e r h a a l aan, op 8 Julie 1652: ‘Dit is een lang en verdrietig
werk.’ In Holland, waar handel en nijverheid bloeiden gedurende Nederlands Gouden
Eeuw, was geen overbevolking, men kwam er handen te kort.1)
Dat niettegenstaande de houding der Heren Zeventien, de vestiging door VAN
RIEBEEK toch de kiem van een belangrijke Staat is gebleken, is een van die
beschikkingen der Voorzienigheid, waarvan pas latere geslachten de wijsheid en
goedheid leerden zien en loven. De stichting der Kaapkolonie, de planting der
Afrikaner natie, is geen louter menselike verzinning of daad geweest. Het was een
der treffendste voorbeelden in de wereldgeschiedenis van een ware volksplanting,
wat men in Afrika in een verwant geval ‘afstichting’2) noemt.
De nieuwe nederzetting vertoonde aanvankelik alle karaktertrekken van het
moedervolk, om eerst bij zelfstandige ontwikkeling een eigen type te gaan vormen,
waarin echter nog steeds de familietrek bewaard bleef. Gelijk alle organiese
verwording, ging ook deze langzaam in zijn werk, en aan een jaartal is hij moeielik
vast te schakelen; eerst na verloop van tijd was het feit openbaar, maar toen ook
onmiskenbaar. Wat het onderscheid in wezen tussen Hollander en Afrikaner nog
lang verholen heeft doen blijven, was, dat beiden een gemeenschappelike schrijftaal
hadden.

1) Zie C.P. LUCAS, S o u t h a n d E a s t A f r i c a IV, ch. II, p. 27 (1900 ed.) ‘The Netherlands
were thickly populated, but not overpopulated. Emigrants leave their fatherland to better
themselves, but the Dutchmen were conspicuously well off at home’.
Hetzelfde bevestigt een Frans tijdgenoot van VAN RIEBEEK, ANTOINE DE MONTCHRÉTIEN,
in zijn H i s t o i r e é c o n o m i q u e d e s P a y s -B a s a u c o m m e n c e m e n t d u
d i x -s e p t i è m e s i è c l e ; opnieuw bewerkt door professor PAUL FREDERICQ, Brussel,
1905.
2) Dit woord wordt in Zuid-Afrika bij voorkeur gebruikt bij de vorming van een nieuwe kerkelike
gemeente; deze wordt ‘afgesticht’, wanneer de moedergemeente te talrijk wordt om door
één herder-en-leraar bediend te worden.
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De geest was gaan verschillen; wel langzaam, maar onkeerbaar. Daarom worden er
in dit hoofdstuk boeken behandeld van Nederlanders over Zuid-Afrika, maar ook
boeken van Afrikaners in het Nederlands geschreven. Hun taal moge eender zijn of
nagenoeg eender, hun geest verschilt, zover het Noord verwijderd is van 't Zuiden.
Bezitten zulke werken kunstwaarde, dan behoren die van de eerste soort tot de
Nederlandse, die van de laatste tot de Zuidafrikaanse litteratuur; evengoed als
TENNYSON een Engels dichter is en LONGFELLOW een Amerikaans, al schrijven
beiden in de taal der Britse eilanden.
Echte letterkunde is nationaal.
Zolang de Kapenaars Hollanders waren, was de Hollandse litteratuur de hunne;
toen zij Afrikaners waren geworden, niet meer, altans niet in die zin.
Nationale letterkunde komt in een volksplanting pas op, wanneer de van alle oorden
saamgevloeide landverhuizers in hun kinderen en kindskinderen een natie zijn gaan
vormen, d.w.z. één zijn geworden met het land hunner inwoning. Dan eerst ontstaat
die wisselwerking tussen hun geestesleven en de tot eigendom gemaakte omringende
natuur, die de vorm bepaalt en schept, waarin gevoel en verbeelding zich alleen
kunnen verklanken in woorden.
Nationale letterkunde vertegenwoordigt nationale idealen en wereldbeschouwing.
In eigen litteratuur trilt na de herinnering aan het volksverleden, gelijk de profetie
der nationale toekomst er levenwekkend over zweeft. Daarin is ten toon gespreid
alles wat er schoon is en echt in een volk; het is de openbaring der volksindividualiteit,
het identiteitsbewijs der natie.
Een dergelijke identiteit nu kan wel herkend, maar niet ontleed worden en
verklaard; het is wat de Fransen het génie noemen, het eigene, het kenschetsende.
Gelijk men
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bij een persoon de individualiteit niet kan wegdenken of wegnemen zonder het leven
zelf weg te snijden, zo is er ook bij de opvolgende geslachten van een volk een zekere
continuiteit, even onmededeelbaar als onvervreemdbaar. En geweld aan een volk
pleegt wie het wil ontzetten van zijn persoonlikheid, door het in taal en letteren een
uiting van geestesleven te willen opdringen, die van nature de zijne niet is.
Een vergelijking van de onderscheiden volkslitteraturen der wereld leert, dat het
beperkt aantal waarheden en schoonheden, in iedere nationale letterkunde uitgestald,
gegroepeerd is om zekere centrale feiten van blijvende betekenis, zoals
grondsgesteldheid, bodemvorm, klimaat, plante- en dierewereld in het betreffende
land. Die worden weerkaatst door dichters en schrijvers in beelden, die ieder herkent.
De kunstenaar, die er buiten gaat, gaat buiten zijn volk. MULTATULI zei dan ook een
wijs woord, toen hij de Nederlanders hun ‘leeuwerigheid’ verweet. Wat weet een
Hollander van een leeuw? Oprechte woordkunst is volgens VERWEY ‘de
allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie’. Daarbij bedient zich
een oprecht mens van eigen woord en van eigen beeld. Wat van de eenling geldt,
geldt van het volksgeheel: een vogel zingt immers, zoals hij gebekt is?
Het vormen van een eigen nationaliteit aan de Kaap is langzaam in zijn werk gegaan;
er zijn er, die het proces nog niet afgelopen achten. Immers, zonder eigen beschaving
is geen volk volwassen. Daarom is ook de Hollandse beschaving, nog eeuwen lang
na de vestiging, de voedster der Afrikaanse gebleven, ook in haar uiting als
letterkunde. Voorzeker, de tijd is nog niet aangebroken, dat het hoger leven van
Hollandssprekend Zuid-Afrika, dat zijn
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wetenschap en kunst het stellen kunnen zonder kennisneming van wat Nederland en
Vlaanderen op die gebieden hebben voortgebracht en nog voortbrengen. De Hollandse
Afrikaner, die denkend zich beijvert voor de ontwikkeling van een eigen beschaving,
een eigen wetenschap en kunst, weet wel, waar hij de meest waardevolle steun vindt
in zijn vriendschappelike mededinging met de allerwegen zijn land instromende
Engelse kultuur!
Gedurende de gehele achttiende eeuw is de geestelike gemeenschap tussen Holland
en de Kaap bewaard en beoefend. Amsterdam leidde de lotgevallen der nederzetting;
de Compagnie was niet half zo stiefmoederlik voor haar uitwonende dochter als
sommige geschiedschrijvers het wel willen voorstellen, al worde het geen ogenblik
ontkend, dat opvattingen van kolonisatie in de twintigste eeuw hemelsbreed
verschillen van zeventiend'eeuwse, in Holland en overal. Amsterdam zond
goeverneurs en ambtenaren, predikanten en onderwijzers. Naar Holland kwam alwie
hoger onderricht verlangde dan de gebrekkige gelegenheden in het Zuiden boden.
In beleving, in bouwstijl, in voorwerpen van kunst en smaak was er overeenstemming.
Nog heden vindt men in de huizingen van gezeten Kaapse families meubelen uit het
oude vaderland, vereert men er als relikwieën oud porcelein en kristal, voorvaderlike
spiegels, schenkborden en Friese klokken, en na zovele geslachten treft men er nog
aan de prachtuitgaven der achttiende eeuw van Latijnse en Griekse, maar ook van
Nederlandse klassieken.1) Verzamelingen van oud-Hollandse kunst als bijeengebracht
door RHODES te Groote Schuur en door

1) In Junie 1913 werd te Kaapstad een oude-boekeveiling gehouden. Dertien werken van
VONDEL, de meeste waarvan eerste drukken waren, zijn daar verkocht en wel, wat tekenend
en eensdeels verblijdend is, aan een Engelsman, zij het voor de spotprijs van 12 shillings.
(Zie C a p e T i m e s , 1 Julie 1913).

Gerrit Besselaar, Zuid-Afrika in de letterkunde

34
mevrouw KOOPMANS - DE WET in haar huis aan de Strandstraat te Kaapstad, leggen
getuigenis af van de hoge stand der beschaving, waarmede de eerste geslachten der
nederzetters vertrouwd waren.1)
De grondslag van de Zuidafrikaanse kultuur is dus Nederlands; maar op die
grondslag is ook met ander materiaal gebouwd.
Klimaat en aardrijkskundige ligging voerden alras een faktor in, waarmee te
rekenen viel en wel de Indiese. Batavia lag 1000 mijl dichterbij dan Amsterdam; het
stond met de Kaap in drukker verkeer. In leefwijze, kleding en voeding schikte de
Kapenaar zich beter naar Oost-Indië, dat eveneens een warm land is. Zelfs in taalvorm
en wereldbeschouwing kwam er iets van het Indiese laatmaar-waaien stelsel. De
weerhoudende tucht van strenge spraakkunstige en godsdienstige theorieën ruimde
plaats in voor eisen en gedienstigheden der praktijk.
Tekenend zeker wel voor de kolonisatiemethoden der zeventiende eeuw is het,
dat te Kaapstad even goed als te Batavia een Amsterdamse gracht werd gegraven;
dat er herehuizen langs werden gebouwd, van trapgevels voorzien, en dat men die
gracht toen de Heregracht doopte. Er blijkt uit, wat men beoogde: vorm en wezen
der nederzetting moest echt Hollands zijn. Hoe deze maatschappij langzaam maar
zeker Afrikaans werd, zal uitkomen bij de bespreking van wat er in vervolg van tijd
in het Nederlands belangrijks is geschreven en gezongen in en over Zuid-Afrika.

1) Een van de aspecten dier oude beschaving is uitgewerkt in O l d C a p e C o l o n y , a
C h r o n i c l e o f h e r M e n a n d H o u s e s , 1652-1806, door Mevr. A.P. TROTTER,
Westminster, 1903. Het boek tintelt van medegevoel en liefde voor Zuid-Afrika. Afbeeldingen
van oud-Hollandse meubelen en kristal komen ook voor in de mooie historiese atlas:
Z u i d -A f r i k a 's G e s c h i e d e n i s i n B e e l d door dr. E.C. GODEÉ MOLSBERGEN en
JOH. VISSCHER, Amsterdam, 1913.
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A. Reisbeschrijvingen.
Onder dit hoofd zullen niet alleen behandeld worden verhalen van reizen naar
Zuid-Afrika, voor zover zij historiese of kunstwaarde hebben, maar ook de indrukken
en lotgevallen van reizigers, die korte of lange of zeer lange tijd in Zuid-Afrika
gebleven zijn. Het zal dikwels moeielik zijn een scherpe scheidslijn te trekken tussen
reisbeschrijving en geschiedverhaal.
Geen verhaal, waarin de Kaap het hoofdtoneel is der gebeurtenissen, kan wedijveren
in historiese belangrijkheid met de geschiedenis van de stichting der volksplanting
aldaar, door de hoofdpersoon, JAN VAN RIEBEEK zelf beschreven. Ieder ander Kaaps
verhaal, daarmee vergeleken, verbleekt en verzinkt in het niet. Een getrouw verslag
van alle voorvallen tot in schijnbaar nietige biezonderheden, is voor het nageslacht
bewaard gebleven in het D a g v e r h a a l 1), door de stichter van Hollands Zuid-Afrika
moeizaam bijgehouden in schier dagelikse vermelding van al het groot en klein
gebeur, tien avontuurlike jaren lang.
Zonder enig vertoon van geleerdheid of jacht op stijleffekt, bevat het
D a g v e r h a a l gedeelten, die in hun eenvoud en waarheid-van-voorstelling van
onverwoestbare schoonheid zijn. Dit ambtelik verslag, alleen opgesteld om aan de
Heren Zeventien een getrouw en waarachtig verhaal te geven van wat er omging op
dit deel van hun gebied, en naar het beste weten van de schrijver bestemd om na
inzage begraven te worden in de katakomben, die men archieven noemt, is voor een
belangstellend en weetgierig nageslacht de eerste en hoogste oorkonde geworden
van zijn geschiedenis. De dorre rapportstijl, die het persoonlik

1) Uitgegeven door het Historisch Genootschap van Utrecht in drie delen, 1884, 1892 en 1893,
met een voorrede van prof. dr. W.G. BRILL.
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voornaamwoord angstvallig vermijdt, kan de eens geboeide aandacht niet meer
afschrikken.
Als hij beschrijft hoe het handjevol dapperen, honderd zestien koppen, wel geteld,
verzwakt door de zeereis, in het ongunstig jaargetijde, onbeschut tegen weer en wind,
zich hadden neergelaten op het onherbergzaam Kaapse strand; - hoe ze wegstierven
door gebrek aan behoorlik voedsel en toch met een soort van hondetrouw bleven
doorgraven en metselen aan het fort, dat de Edele, Erentfeste, Welwijze, Voorzienige
en zeer Bescheiden Heren Bewindvoerders der Oostindiese Compagnie hadden
geordonneerd, ‘gelijk zij ordonneerden bij dezen,’ - dàn wordt verstaan al het tragiese,
dat er in het eenvoudig verhaal ligt opgesloten.
Als eindelik een viertal, onbekend met de binnenlanden, op goed geluk af de
vrijheid eigenmachtig herneemt, met het doel naar Mozambiek te wandelen, een
afstand van honderden mijlen, door ontoegankelike, bergachtige en waterloze oorden,
wordt gevoeld al de grimmige humor van JAN VAN RIEBEEK's droge mededeling:
‘Vernomen dat voorleden nacht vier mannen weggeloopen waren, namelijk JAN
BLANK van Mechelen, mitsgaders WILLEM HUYTJENS en GERRIT DIRKSE van
Maastricht en JAN VAN LEYDEN, niet wetende werwaarts heen zijn of wat in den zin
hebben. En alzoo van zoodanige murmureering noodzakelijk iemand roervink is,
hebben ons best gedaan zulken persoon na te vorschen, en ten dien einde den
aanbrenger beloofd twee kannen wijn en zijnen naam te verzwijgen’.
Ondertussen vertonen zich de weglopers uit een bosje, ‘verzoekende verlof om
binnen het fort, behoudens lijf en leven, te mogen komen.’ Dan volgt vermelding
van het vonnis, naar de geest der tijden verre van mals.
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Het luidde als volgt:
‘Op dato zijn meergemelde gevangene fugitiven door den Raad bij sententie
gecondemneerd, namelijk JAN VAN LEYDEN, als eerste aanrader tot het wegloopen
zijnde geweest, aan een paal gebonden, en door veler voorbidding nevens JAN BLANK
van de straf des doods geabsolveerd, de kogel over het hoofd geschoten; mitsgaders
JAN BLANK, wegwijzer, gekield, item met 150 slagen gelaarsd te worden, nevens
een bannissement, daar en boven met JAN VAN LEYDEN twee jaren lang als slaven
in de ketting aan de gemeene en vuile werken te arbeiden, blijvende WILLEM
HUYTJENS en GERRIT DIRKSE eenlijk maar gebannen voor twee jaren in de ketting
als voren.’
De gestrafte weglopers kregen op Nieuwjaarsdag 1653 gratie.
Als een ruw gezel wordt opgevoerd, ‘seggende wijders, dat de gemelte dieverijen
niet hadde gepleeght uit een dieffachtig gemoet, maar om occasie te geven, dat door
de justitie mochte ter doot gebracht worden, versoeckende de cogel door 't hooft in
plaetse van de galgh’, blijkt wel, dat het leven aan de Kaap toen alles behalve
rooskleurig was.
Kijkjes op de beschavingstoestanden verschaft het D a g v e r h a a l te over. Zo
werd op 15 Maart 1657 JAN WOUTERS veroordeeld, ‘wegens schendige lastertaal’
van het karakter der Kaapse dames, waaronder ook de Kommandeursvrouw1) om op
zijn blote knieën pardon te vragen, zich de tong te laten doorboren, zijn gagie te
verbeuren en voor drie jaren verbannen te worden. De toevoeging: ‘dit vonnis aldus
genadig vanwege de toestand zijner vrouw’, is treffend om zijn leuke opvatting van
genadigheid.

1) In 1654 had VAN RIEBEEK de titel van Kommandeur gekregen.
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Voldoende stof voor een roman levert het volgend doodsbericht: ‘Soo is oock desen
avont overleden seeckere bruyt van den metselaar GIJSBERT ARENSZ VAN BOMMEL,
genaempt ANNA VAN GRIETZIEL, gesont hier gecomen, met het schip de Gecroonde
Leeuw, voor soldaet in mansclederen1). Dit onderwerp is door prof. A. FRANCKEN
van Bloemfontein omgewerkt tot een blijspel: S u s a n n a R e y n i e r s .2)
Na VAN RIEBEEK hebben ook de opvolgende goeverneurs gedurende anderhalve
eeuw zulke dagboeken bijgehouden. Deze worden bewaard in de archieven te
Kaapstad en vormen een ware goudmijn voor de geschiedvorser. Betekenis voor de
letterkunde hebben ze slechts sporadies en onbedoeld.
Belangrijk zijn de reisjournalen en verslagen van scheepskapiteins en ontdekkers;
ook van jagers en gelukzoekers, die korter of langer tijd aan de Kaap hebben vertoefd.
CORNELIS HOUTMAN had reeds in 1598 zijn reis naar Oost-Indië beschreven en
velen hebben zijn voorbeeld nagevolgd. NICOLAES DE GRAAFF, een scheepsdokter,
bezocht de Kaap in 1640 en opnieuw in '79, toen hij er zeven weken verbleef. Wat
hij meedeelt over Kafferland en Zimbabwe heeft hij zeker alleen van horen zeggen,
daar de toenmalige reisgelegenheden zulke reizen in een korte spanne tijds nog niet
toelieten.
CLAESZ VAN PURMEREND gaf zijne bevindingen weer in

1) Een merkwaardige mystificatie kwam twee honderd jaren later opnieuw aan de Kaap voor;
rechter A.W. COLE verhaalt in zijn R e m i n i s c e n c e s o f m y L i f e , 1896, dat er in
zijn tijd aan de Kaap een tweegevecht geleverd werd tussen Generaal CLOETE en dr. BARRY,
eerste officier van gezondheid bij het leger. De generaal had aanmerking gemaakt op de
‘effeminate voice and appearance’ van de dokter. Gelukkig liep het tweegevecht goed af.
Toen dr. BARRY stierf, ontdekte men dat hij een vrouw was, die levenslang haar kunne had
verborgen gehouden.
2) Amsterdam, 1908; zie verder over dit blijspel IV, 180 en 181, ook VI, 208.
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1669; VOLKERT EVERTSZ. in 1670. Dit deden vele anderen meer en met korte
tussenpozen.
Er is een rijke verzameling van zulke reisverhalen in de Zuidafrikaanse Bibliotheek
te Kaapstad1). Hoe aantrekkelik evenwel de Kaapse Lorelei was, menig ‘Schiffer und
Kahn’ is in de Tafelbaai verzwolgen, getuige het vijftiental beschrijvingen van
schipbreuken in de Mendelssohn Bibliotheek te Londen, daterend uit de achttiende
eeuw alleen.
Vele reisbeschrijvingen zijn opgesteld met een zeker vertoon van geleerdheid; des
te weldadiger doet de naïeviteit aan, waarmede andere zijn vervaardigd.
Ds. VALENTIJN b.v. is een allerprettigst verteller.
FRANçOIS VALENTIJN (1660-1727) ging in 1685 als predikant naar Indië, kwam
na tien jaar terug, ging in 1705 weer, om in 1712 voorgoed naar Holland terug te
keren. Viermaal heeft hij de Kaap bezocht en zijn bevindingen meegedeeld. Tijd om
ze op te doen had hij in overvloed, daar de reis aan de Kaapstad werd afgebroken,
soms wel voor een maand of zes weken. Zijn beschrijvingen zijn enigszins langdradig,
maar aanschouwelik en dramaties. Hij is gespeend aan alle wijsgerig of kunstgevoel;
de wonderschone natuur raakt hem niet aan zijn kouwe kleren, en toch boeit hij,
omdat hij een werkelikheid heeft opgevangen, en hij die terugkaatst door het prisma
zijner persoonlijkheid. Hij is ijdel als een meisje en eigenlievend als een gezet oud
heer, maar even beminnelik als beiden.
Zijn Kaapse indrukken staan opgetekend in VALENTIJN's O u d - e n N i e u w
O o s t -I n d i ë n , 1726, een ware encyclopedie van Indië in vijf folianten2).

1) De wijze, waarop hier stukken bewaard worden, die na verloren gaan niet meer vervangen
kunnen worden, schijnt voor verbetering vatbaar. Zie II 55 en 56.
2) In 1855 bezorgde mr. S. KEYZER een verkorte nieuwe uitgave. Hiervan is een uittreksel
gemaakt door A.W. STELLWAGEN, Va n e n n a a r I n d i ë , VALENTIJNS e e r s t e e n
tweede Uit-en Thuisreis.
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In 1685 voor het eerst de Kaap aandoende, vond VALENTIJN daar een vriendelik
onthaal, ‘maar de lieden niet willende bezwaren, ging (hij) bij de predikant, ds.
OVERNEY, vernemen, waar zijn Eerw. (hem) raden zou te gaan huisvesten, alzo men
anders zeer licht in een verkeerd huis geraken kon.’ Nu vond hij onderdak bij een
zekere JAN DE BEER, ‘die nu en dan weleens wat meer dronk dan hem diende.’ Hij
maakte ook kennis met de krankebezoeker KOOPMAN, ‘die sterk koopmanschapte
en uit nederigheid een rok met gouden knopen droeg.’
Een verhaal om JACOB CATS te doen watertanden, is het volgende:
‘Vrijdagnamiddag omtrent 5 uren kwam er een barinnetje (of nieuwelings daar met
de vloot aangekomen juffer) nevens ander gezelschap, daar ik mede bij was, bij hem1)
in huis, welke juffer hij, die redelijk wel van het Kaapsche vocht bestoven was, een
neusdoek toewierp, die zij tot daags eraan hield; wanneer zij, met eenige juffers weer
bij hem komende, hem wijsmaakte, en zeer sterk opstreed, dat hij haar dien neusdoek
op trouw in haar aller bijwezen (schoon er niets aan was) gegeven had, en die hem
op zijn woord persten, om die juffer, die wel een goed man van nooden, alzoo zij 't
niet breed had, te eeren en ten eersten, alzoo haar schip op 't vertrek stond, te trouwen.
Hij zeide van al deze zaken niets te weten, doch was echter gereed, dewijl zij
zeiden, dit alles gezien te hebben, om die juffer te trouwen. Daarop ging denzelfden
Zaterdagavond in 't avondgebed het eerste, Zondagsmorgens het tweede, en na de
predicatie het derde gebod, waarop dit paar 's namiddags trouwde, en het schip van
deze juffer vertrok 's Maandags, zoodat het al vrij krap met haar omkwam, en zij 't
niet veel later had mogen begrijpen.’

1) Dit is dan het lijdend onderwerp van het verhaal, de a.s. bruidegom.
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In 1695 was VALENTIJN weer aan de Kaap. Het trouwen zat daar zeker in de lucht,
altans de assistent1) van het schip, waarmee de reis- en levenslustige predikant van
Batavia gekomen was, wilde op staande voet een meisje huwen, ‘die al vrij swart
was.’ Gouverneur VAN DER STEL, die het verleden van de verliefde zeeman kende,
stak een spaak in het wiel. De wildebras raakte kort daarop in een tweegevecht
gewikkeld met ‘zekeren dollen sergeant KOENDERS, die zijn rooden rok en verdere
bovenkleederen, die hem in 't vechten bezwaren konden, op een hoopje bijeengelegd
hebbende, zijn degen trok, en, na een kort gevecht hem zoo fraaien steek in den arm
toebracht, dat hij het op een loopen, rechtdraads naar 't kasteel toe, zette. KOENDERS,
zonder op zijn kleederen te denken, zette hem wel na, maar, eindelijk teruggekeerd
zijnde, bevond hij, dat de Hottentots, die dit spel eenige tijd aanzagen, met zijne
kleederen 't hazenpad op waren.’
Na zes weken rust zeilde het schip naar het vaderland. De kok aan boord heette
FARO, ‘een gewezen Jood, doch nu een vrij slecht Christen.’ Op reis hield ds.
VALENTIJN een lijkrede op de scheepsbakker: ‘wij missen u zeer, ik vooral, aangezien
ik geen visch verdragen kan en ik nu ander beschuit zal moeten eten.’
Gastronomiese neigingen waren trouwens deze zielzorger niet vreemd: feestmalen,
te Batavia en te Kaapstad bijgewoond, worden wijdlopig beschreven. Op de terugreis
naar Indië in October 1705 te Kaapstad vertoevende, werd VALENTIJN met een groot
gezelschap te Constantia op de wereldberoemde wijn onthaald. Met zelfbehagen
verhaalt hij van de rit in het goeverneurlike rijtuig met zes paarden bespannen,
‘hetwelk zeer dienstig was voor mijne gezondheid.’

1) Administrateur, Eng. purser.
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Meer naïeviteit dan diepgaande kosmografiese studie blijkt ook uit de verzuchting
in de Indiese Oceaan geslaakt: ‘Ik bevond hier ook, dat alle zuidenwinden koud, en
de noordelijke warm waren, 'tgeen in Holland geheel anders is.’
In Januarie 1714 kwam VALENTIJN voor het laatst in de Tafelbaai ten anker. Hij
klaagde over de vele kosten, die hij hier voor zijn gezin moest maken, ‘alzoo het hier
niet tevergeefs de Kaap heet.’ Met tranerige dankbaarheid wordt weer het rijtuig met
de zes paarden herdacht, ‘alsmede het heerlijk onthaal van uitgelezen spijzen en
vruchten.’
Bij het terugzien der vaderlandse kust ‘was ik zoo verheugd, dat ik van blijdschap
al mijn schoonen Constantia-wijn aan de loodsen overgaf, hoewel 't mij naderhand
wel gerouwd heeft.’
VALENTIJN'S taal is onbedorven; wel arm, maar zuiver. Zijn langdurige zeetochten
hebben hem vertrouwd gemaakt met scheepstermen, die hij treffend te pas brengt.
En waar het proza der achttiende eeuw onbeholpen was en houterig, verdient
VALENTIJN het monument hem door BUSKEN HUET gesticht1): hij komt zeer na aan
JUSTUS VAN EFFEN en het Beverwijks vriendinnepaar.’
Nog een reisbeschrijving, waarin niet enkel vaardigheid, maar ook kunst aan het
woord is, is die van JAN DE MARRE:2) E e r e k r o o n v o o r d e C a a b d e G o e d e
H o o p , Amsterdam, 1746. Het is een heldedicht op de Hollandse

1) Zie BUSKEN HUET, L i t e r a r i s c h e F a n t a s i e ë n e n K r i t i e k e n , Deel XI, bl. 3-36.
2) JAN HARMENS DE MARRE, geb. 1696, was vriend en leerling van SIJBRAND FEITAMA. Van
zijn twaalfde tot zijn vijfendertigste jaar voer hij ter zee, zodat hij zich zelf vormen moest.
Hij schreef vrij goede, maar enigszins retoriese alexandrijnen. Zie JAN TE WINKEL,
O n t w i k k e l i n g s g a n g d e r N e d e r l a n d s c h e L e t t e r k u n d e , 1910, deel III,
bl. 412. Zie ook: G. BESSELAAR, D e U n i e , jaargang 1909.
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nederzetting, beschrijvende een bezoek, daar gebracht zestig jaar na de vestiging.
Het gedicht is verdeeld in drie zangen en beslaat drie-en-veertig bladzijden, groot
formaat. De mededelingen, die het doet, zijn vooral histories en topografies van
belang.
In de Eerste Zang wordt de dichtkunst gepersonifieerd. Zij brengt een bezoek aan
Zuid-Afrika:
‘Aan Kaap de Goede Hoop, den uithoek, dien Natuur
Gevormd heeft als een schild en onverwrikbren muur,
Om nijvre ploegers van het vlak der woeste vloeden
Bij 't buldren van een storm voor hun verderf te hoeden.
En hen te koesteren na fellen watertocht.’

Hij vergelijkt de vlakte om de baai bij Arcadië; de wolken vinden die zo schoon, dat
zij niet weg willen; ze blijven hangen om het hoofd der bergen. De huizen zijn boven
elkaar tegen de hang des bergs gebouwd, ‘vanwaar zij 't golvend nat beschouwen’.
Daar is ook de sterke vesting,
‘die den zoom der kust bewaakt;
Het vlek beveiligt voor der vreebelaag'ren vloten,
En jagende over 't nat een bui van donderkloten,
Den waterschuimers toont, dat nimmer 't woest geweld
Onstrafbaar Neerlands volk de wetten heeft gesteld.’

Met onversneden achttiende-eeuwse retoriek en in gestereotypeerde vormen bezingt
DE MARRE verder het onderscheid tussen het landschap vóór VAN RIEBEEK'S komst
en de tegenwoordige toestand, waarbij de Hesperiden, de hangende tuinen van
Babylon en de bos- en waterpartijen van Versailles dienst moeten doen:
‘En wat een keur van vruchten!
De goudgele appels en verrukkende abrikozen,
Die door hun gloeiend rood gelijk de morgen blozen;
De koele perziken, behaaglijk door haar kleur,
Citroenen, die de lucht beambren door hun geur;
Terwijl de oranjes, die van ver ons oog belonken,
Als gulden appels in het groen der blaad'ren pronken.
Nu treed ik, waar meloen en geurige aardbei groeit,
De pisang, ananas, guave en pruimboom bloeit.’
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Hij bezingt de schoonheid der natuur, maar ook het vrije leven van de Afrikaner boer
en steekt hierbij POOT en BILDERDIJK naar de kroon:
‘De boer is rijk in need'righeid, heeft schatten zonder wroeging,
Dit maakt zijn middagmaal en zijne nachtrust zoet.’

Op een rit naar de vlakke top van Tafelberg levert DE MARRE andere dan
anakreontiese beschouwingen over wijngenot; maar daar aangekomen zwijgt de
moralist om de natuur te laten spreken. Toch komt de echte zeeman weer gauw boven:
‘Maar wat geluid? Is 't onweer? - Neen een slag
Van Leeuwenbergs geschut, dat ons in de ooren dondert:
Daar is een vloot in 't zicht! Hoe staat ons oog verwonderd,
Daar 't over 't glinst'rend vlak van 't weeke marmer ziet,
Waarop de kielen met sneeuwwitte vlerken zweven.’

Dat ‘weke marmer’ is echt marinisties! en goed achttiende-eeuws!
De eerste zang eindigt in een apotheose van de Verenigde Oostindiese Compagnie,
die dit alles in het aanzijn heeft geroepen.
De Tweede Zang is minder beschrijvend, meer bespiegelend; toch zijn er aardige
gedeelten in. De dichter slaat een terugblik op de ontdekking van de Kaap de Goede
Hoop en de benoeming der drie bergen: Tafelberg, Leeuwkop en Duivelspiek. Hij
voorspelt ook een roemvolle toekomst, zolang de bewoners God zullen erkennen.
Verlaten zij Hem, dan zal een vijand hun deze erve ontweldigen,
‘als goudzucht 't wreev'lig oog voor alle erbarming sluit.’

De Derde Zang, de laatste, vlecht dan eindelik de Erekroon en verheft de Kaap boven
Mauritius en Sint-Helena. Nog even komt de gedienstige ambtenaar boven, in een
vleiende toespraak aan goeverneur SWELLENGREBEL, die
‘omringd van ouders, vriend en magen
Veel vergenoegen vond in zijne levensdagen.’
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JAN DE MARRE was een kind van zijn eeuw en ontkwam niet aan diens fouten. In
zijn soort is deze Erekroon een verafrikaanste stroomzang; een retoriese verheerliking
van huis en haard, of met meer Afrikaanse allitteratie, van eigen huis en hof.
Reisbeschrijvingen van uitstekende wetenschappelike of kunstwaarde heeft de verdere
achttiende en de vroege negentiende eeuw in het Nederlands niet opgeleverd.
Vreemdelingen hebben die taak volvoerd, zie hoofdstukken I en III. Dr. HENDRIK
P.N. MULLER drukt het aldus uit:
‘Als Nederlanders hebben wij ons in de negentiende eeuw uit Afrika
gewillig teruggetrokken; aan ontdekkingsreizen aldaar hebben wij
nauwelijks deel genomen1).
Dit is zeker almede een gevolg van de nationale inzinking van het Nederlandse
volk, na de uitspattingen van de Franse Omwenteling. Toen er na 1806 in Zuid-Afrika
nog veel voor de Nederduitse stam te redden was, heeft Holland zich koud betoond
en onaandoenlik.2) Er zijn er zelfs die beweren, hoe diep beschamend ook voor het
oude moederland, dat de algemene herleving, die in de laatste dertig jaren in
Nederland valt op te merken, voor een deel een terugwerking zou zijn van de
heldhaftige krachtsinspanning, waartoe de lang veronachtzaamde, inmiddels tot rijpe
wasdom gekomen, dochterbevolking zich in staat betoonde in haar eerste en tweede
vrijheidsoorlog.

1) Zie HENDRIK P.N. MULLER in: Z u i d a f r i k a a n s c h e R e p u b l i e k e n
R h o d e s i a , 1896.
2) Zie dr. C.B. SPRUIT, Z u i d -A f r i k a , 1886: ‘Zeker is het, dat onze belangstelling in
Zuid-Afrika jaren lang uiterst lauw is geweest. Wij hebben het ons niet bijzonder
aangetrokken, dat de Kapenaars, die nog niet zooveel jaren geleden bij tientallen te Leiden
en Utrecht studeerden, ons verlaten hebben.’ Zie ook het motto van: H o l l a n d s c h
Z u i d -A f r i k a , Maandschrift voor de leden der Nederlandsch Zuid-Afrikaansche
Vereeniging: ‘Wij willen niet weder de fout begaan, die onze vaderen een eeuw geleden
begaan hebben, door alle verbindingen met onze stamver wanten op geestelijk en stoffelijk
gebied te laten varen.’
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Toch was er voor verwijdering tussen Nederland en Zuid-Afrika een historiese
oorzaak. De verandering van vlag, in 1795 voorlopig, in 1806 voor goed tot stand
gekomen, is van diep ingrijpende betekenis geweest voor de geschiedenis en
geestesontwikkeling der bevolking van het Kaapland. Welke gevoelens de historiese
of ethiese beschouwing dezer gebeurtenis ook moge opwekken, toegestemd moet
worden, dat hij het geestesleven der Kapenaars in nieuwe banen leidde. Zolang dit
leven alleen door Holland werd gevoed, was de bezoeker uit het Noorderland een
vaderlandsche kerel1). Toen de band met Nederland was doorgesneden, werd hij een
Hollander, die wel in taal en aanleg nauw met de Afrikaner verwant was, maar toch
niet een van ons mense. De betrekkingen tussen Holland en Zuid-Afrika werden
minder innig; vooral in het moederland2) werd de scheiding gelaten en met bijna
onverschillige berusting aanvaard, en eerst de wereldschokkende gebeurtenissen van
de laatste twintig jaren der eeuw waren in staat het ook anderszins ontwakende
Nederland weer op te roepen tot het besef, dat bloed nog wil kruipen, waar het niet
meer gaan kan.3)

1) Mededeling van dr. CHANGUION in zijn P r o e v e v a n K a a p s c h T a a l e i g e n , bl.
XXIV, aanhangsel van zijn Spraakleer, 1844. ‘Vaderlandse’ in de zin van ‘Nederlandse’
komt trouwens reeds voor in het D a g v e r h a a l van VAN RIEBEEK, die spreekt van
‘vaderlandsche schapen’. Zie ook SPARRMAN, I, 63: ‘Wij vernamen van hem, dat hij een
vaderlandsche kaar (zoo heeten hier de Europeërs) en gehuuwd was’.
2) In het N e d e r d u i t s c h Z u i d -A f r i k a a n s c h T i j d s c h r i f t , door dr. ABRAHAM
FAURE in 1824 opgericht, plaatste een inzender de toespraak, waarmede de goeverneur van
Noord-Holland dat jaar de Statevergadering van het gewest geopend had en leidde zijn
bijdrage in met de woorden: ‘Het kan wel niet onaangenaam zijn iets te mogen weten van
den staat van dat land, waarmee wij weleer in eene nauwe betrekking stonden.’
3) Een leerzaam boek in dit opzicht is: Dr. N. MANSVELT, B e t r e k k i n g e n t u s s c h e n
N e d e r l a n d e n Z u i d -A f r i k a , Utrecht, 1902. Het geeft over deze betrekkingen in
de negentiende eeuw inlichtingen, die nergens in zulk kort bestek te verkrijgen zijn.
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Een bespreking van de, zij het weinige, reisbeschrijvingen in het Nederlands,
gedurende de negentiende en twintigste eeuw vinde hier een plaats.
R e i z e n a a r d e K a a p d e G o e d e H o o p , door CORNELIUS DE JONG,
Amsterdam, 1833. Het verhaal van de zeereis is genietbaar; dat van het verblijf aan
de Kaap boeiend. Zijn karaktertekening van de Kapenaars komt overeen met die van
BORCHERDS1). DE JONG zegt: ‘De Kapenaar veinst niet en kan niet veinzen. Geen
masker van wellevendheid bedekt de ware gezindheden van zijn hart. In zeer korte
tijd bemerkt men, of men hem aangenaam is of niet.’ Evenals LE VAILLANT merkt
hij overdaad en weelde op en bestraft die. ‘Sommige huizen kosten zestig, zeventig
tot honderdduizend guldens. Huizen, die daar slechts van vijfentwintig tot vijfendertig
duizend guldens kosten, behoren tot de geringere gebouwen. Het bouwen is hier niet
slechts een liefhebberij, het is een drift, een dolheid en besmettelijke razernij, die
meest alle inwoners heeft aangestoken.’
De leefwijze scheen destijds hoog opgevoerd: ‘De wijn, die hier zeer goed is en
waarmede men het gemakkelijk zou kunnen doen, is veel te gemeen, omdat hij minder
kostbaar is. Aan tafel ziet men gasten, of men vindt er rooden Bordeaux wijn,
Engelsch en Hollandsch bier en Spa- of Seltzerwater. In het algemeen zijn de tafels
hier opgepropt met spijzen.’ Daar de schrijver overigens de Afrikaners zeer gunstig
gezind is, schijnt er geen reden om aan zijn mededelingen te twijfelen.
L o t g e v a l l e n v a n e e n N e d e r l a n d s c h e n K o l o n i s t , door JAN VAN
DIJK, 1858, is niet meer voor onze tijd. Het boek is onwezenlik; het kon best op een
studeerkamer in

1) Zie III, 118 en 119.
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Europa geschreven zijn door iemand, die nooit in Zuid-Afrika voet aan wal had gezet.
Niet-Zuidafrikaans zijn alvast de verhalen over Egypte, Marokko, Algiers en de
Sahara, al worden ze ook, teneinde ze enigszins aannemelik te maken, voorgesteld
als weken lang des avonds opgedist door een zekere meneer JANSEN, een zendeling,
die uit de lucht is komen vallen op de boereplaats van VAN DIJK. Wat er verder aan
romanties jachtavontuur ontbreekt, wordt verschaft door GÉRARD, een leeuwejager.
Deze en de zendeling lossen elkaar af in het bezorgen van kippevel. Als een dunne
draad, om al deze onwaarschijnlikheden aaneen te rijgen, doet dienst het zoeken naar
twee geroofde kinderen, die pas in het laatste hoofdstuk worden teruggevonden, om
dan, plichtmatig, te trouwen en een treurspel met een blij einde te kronen.
Het samenflansen van verhalen moge klassieke verzamelingen hebben opgeleverd
als de Duizend-en-één-Nacht, de Decamerone en de Canterbury Tales, noch
BOCCACCIO, noch CHAUCER behoeven de mededinging te vrezen van de heer JAN
VAN DIJK.
In 1865 kwam er te Kaapstad van de pers een herdruk van het J o u r n a a l ,
g e h o u d e n v a n N e d e r l a n d n a a r Z u i d -A f r i k a , door J. BEIJER, predikant
der Gereformeerde Kerk te Reddersburg. Dit boek moge betekenis hebben voor de
kerkgeschiedenis van Zuid-Afrika, op een plaats in zijn letterkunde heeft het weinig
recht. De schrijver verraadt een, overigens bij zijn roeping passende, benijdbare
kennis van de in Nederland gangbare berijming der psalmen Davids. Op elke bladzijde
komt een aanhaling voor, soms twee of drie, die treffend passen bij de afwisselende
gebeurlikheden van een zee- en levensreis in de negentiende eeuw. De ontstemming
van de reiziger, die bij aankomst aan de Kaap, zich een ‘vreemdeling hier beneên’
ging voelen, lijkt
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nauweliks voldoende gemotiveerd in de klacht: ‘Niemand der Kapenaars heeft mij
eenig bezoek gebracht, en 'k ondervond ook hier, dat de regtvaardige en opregte een
spot is; hij is een verachte fakkel, naar de meening desgenen, die gerust is, zie JOB
XII:4 en 5’. BEIJER'S reis van Port Elizabeth naar Reddersburg leidde tot
verwikkelingen, waaraan het odium theologicum niet vreemd was en die in een te
Colesberg verschijnend blad zich oplosten in een weelde van scheldwoorden. Di. D.
POSTMA1) en J. BEIJER werden, wellicht in verband met hun overkomst uit Nederland,
naar afgescheiden gemeenten in de republieken, genoemd: ‘twee zwijnen uit zee
aangespoeld, deel hebbende uitgemaakt van de kudde veler zwijnen, in dewelke de
duivelen voeren; en de kudde stortte van de steilte af in het meer en versmoorde’2).
Reisverhalen van een ook letterkundig fijnbeschaafd man als ds. P. HUET3),
E e n v o u d i g e M e d e d e e l i n g e n o v e r Z u i d -A f r i k a , 1868, verschaffen
genot en lering.
H e r i n n e r i n g e n u i t Z u i d -A f r i k a door THEODOOR M. TROMP, 1879, is
genoemd ‘het kwaadwillig product van een teleurgesteld man, dat sedert vele jaren
tot een welverdiende vergetelheid behoort’4). Wat er ook aan zij van dit strenge
oordeel, het is ontegenzeggelik een onbekookte afdruk van indrukken, geleverd door
een rauwe5) Hollander. Psychologies is het boek een onderhoudende vertoning, omdat
het laat zien, hoe een schrijfvaardig Europeaan reageren kan op geheel nieuwe
levensomstandigheden. Ook is het wel van enig histories belang, daar het het verhaal
bevat door een oor- en ooggetuige van

1)
2)
3)
4)
5)

Ds. POSTMA was eveneens uit Nederland overgekomen en wel in 1858.
Vermoedelik een toespeling op LUCAS VIII.
Zie II, 87 en 88.
Zie G.S. PRELLER: L a a t 't o n s t o c h e r n s t w e z e n , Pretoria, 1905.
Pas aangekomen.
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de kandidaatstelling van PAUL KRUGER tegenover FRANçOIS BURGERS en van de
gebeurtenissen daarbij voorgevallen; ook van de eigenaardige methoden door Sir
THEOPHILUS SHEPSTONE gevolgd bij zijn inpalming van de Transvaal. TROMP was
partikuliere Sekretaris van president BURGERS en wist dus allicht meer dan the man
in the street. Toch is het nodig en leerzaam zijn verklaringen te toetsen aan die van
tijdgenoten.
TROMP kon zich niet spoedig één gevoelen met zijn nieuwe omgeving. Wat hem
nog zwaarder moet zijn gevallen was, dat hij het met zichzelf niet eens was.
Onverzoenbaar lijken altans de twee volgende uitspraken: (a) bl. 146: ‘behalve laf,
zijn de Afrikaners valsch, huichelachtig, meineedig, onzedelijk, ongastvrij, lui, vuil
en ondankbaar’, (b) bl. 201: ‘in den regel is hij goedhartig, vergevensgezind, vroolijk,
gezellig en in hooge mate gastvrij’.
Onnodig hatelik is TROMP's opmerking bij de bespreking van het Afrikaans: ‘Ik
is maar 'n wonderlike kerel - voor: ik ben een eigenaardig mensch - gebruikt elke
boer, diep overtuigd, dat hij een zeer merkwaardig wezen is en boven ieder ander
uitsteekt.’ TROMP kon weten, dat een Hollander hetzelfde uitdrukt, als hij zegt: ‘Ja,
zo ben ik nu eenmaal’ of: ‘je moet me maar nemen, zoals ik ben’.
Gelukkig zijn er vonkjes van humor, die hier en daar de lugubere stemming
verlichten. Wie zich het gulle onthaal aan menige Afrikaanse woning dankbaar
herinnert, zal het de schrijver toestemmen, ‘dat de huismoeder aldaar bij het
inschenken van een kop koffie afkerig is van halve maatregelen.’
Reisverhalen van dr. HENDRIK P.N. MULLER zijn voor fijnproevers.
Z u i d -A f r i k a , R e i s h e r i n n e r i n g e n , 1889, is een verzameling van
reisbeschrijvingen, eerst afzonderlik
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verschenen, en wel over Delagoa Baai, Natal, Transvaal, de Diamantvelden,
Oranje-Vrijstaat en Kaapkolonie. De ervaringen van deze reiziger, die de
eigenschappen van handelsman en wetenschappelik vorser in zich verenigt, zijn
meegedeeld in onderhoudende vorm. De beschrijving van de delverskampen bij
Lichtenburg met hun kosmopolitiese bevolking is aanschouwelik, bij het realistiese
af; ook het bezoek aan Ermelo, getekend als een typies Transvaals dorp. Een van de
best geslaagde gedeelten is de aanhef van het hoofdstuk over Natal, waar de schrijver
zijn schipbreuk verhaalt op de rede van Durban.
Men is gevallen over de vele portretten, die in dit boek voorkomen van
kaffermeiden, die liever eerst naar de kleermaker hadden moeten gaan, voor ze de
afnemer1) een bezoek brachten. Afgezien van de waarheid, dat voor de reinen alles
rein is, moet bedacht worden, dat dit populair wetenschappelik werk geen prenteboek
is voor een Hollandse kinderkamer.
Van de hand van deze oud-konsul-generaal en buitengewoon gezant van de
Oranje-Vrijstaat, zijn in het Frans en Duits ethnografiese studieën over de kaffers
verschenen, die wetenschappelik als gezaghebbend worden beschouwd.2)
R e i z e n m e t C e c i l R h o d e s door AFRICANUS3), 1896, is het werk van D.C.
DE WAAL. Het is meer een gezellig praatje, vermakelik en naïef, maar zeer
lezenswaard. De taal is onbeholpen; als de schrijver b.v. geen goed

1) De gemiddelde Boer is te onbedreven in het Grieks om het woord fotograaf te verstaan en
noemt de man, die een afdruk neemt van zijn beeltenis, een afnemer.
2) I n d u s t r i e d e s C a f r e s d u S u d -E s t d e l'A f r i q u e , Leiden, 1892. L a n d u n d
L e u t e z w i s c h e n Z a m b e s i u n d L i m p o p o , Giessen, 1894.
3) Eerst verschenen in het Z u i d a f r i k a a n s c h T i j d s c h r i f t , Maart 1893. De Boeren,
die DE WAAL van Engelse sympathieën verdachten, noemden hem met hun nationale humor:
DANIE VERDWAAL.
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Hollands woord weet voor ‘a fine scenery’ noemt hij het ‘een schoone zienerij’.
Van meer waarde als letterkundig werk is: R e i z e n i n h e t Z u i d o o s t e n
d e r K a a p k o l o n i e v a n ds. W.J. CONRADIE. Warme vaderlandsliefde en gezonde
vroomheid bezielen de schrijver en steken de lezer aan. Het geschrift munt uit door
leuke humor en rake opmerkingen, en toekomstige gastheren en -vrouwen van deze
dominee, die rondreist met zijn twee ogen open, dienen voorzichtig te zijn met wat
zij in zijn aanwezigheid zeggen en doen.
JAN KNEPPELHOUT heeft eens een reis door Italië beschreven onder de titel: C e
q u i m'a p a s s é p a r l a t ê t e e n I t a l i e . Behoudt een schrijver zich het recht
voor om te vermelden, niet alleen, wat de zinnen hebben waargenomen, maar ook
wat de verbeelding er bij zag, en wordt de pen gevoerd door een geoefende hand,
dan kan er een prettige bundel Waarheid en Verdichting ontstaan.
Dit geldt o.a. van Va n A m s t e r d a m n a a r P r e t o r i a door J.A. WORMSER,
1897, en van Tw e e Vo o r d r a c h t e n o v e r Z u i d -A f r i k a door dr. H.J.
KIEWIET DE JONGE, 1909. De voorzitter van het Algemeen Nederlandsch Verbond
had ook het Afrikaanse vendel van zijn bondgenoten bezocht, en verhaalt in gloeiende
taal zijn bevindingen. Zonder enige aanspraak op waardevolle wetenschappelike
vondsten vertelt de schrijver wat hij zag en hoorde; hij is onderhoudend, leerzaam,
geestdriftig. Met aandrang wijst hij er op, dat de lijn, waarlangs de taaltoestanden
zich in Zuid-Afrika ontwikkelen, evenwijdig schijnt te lopen met die in Vlaanderen.
U i t h e t Z u i d a f r i k a a n s c h e G e m e e n e b e s t van prof. mr. J.A. VAN
HAMEL JR., 1913, is een onderhoudend boek, dat vertelt van Afrika en de Afrikaners,
hun taal, hun kerk, hun staat.
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N a a r C o n g o l a n d , 1913, een reisbeschrijving door dr. D.F. MALAN, is een
herdruk van een reeks artikelen, in de Kerkbode verschenen, waarin dr. MALAN zijn
indrukken meedeelt, opgedaan op een reis onder de Boeren, die naar Rhodesië waren
uitgeweken, en daar verstoken zijn van godsdienstoefening en onderwijs in de
Hollandse taal. Het is een pleidooi om die mensen te helpen bewaren voor hun volk
en kerk, en werpt in het voorbijgaan menig leerzaam kijkje op natuur en leefwijze
in Rhodesië en Congoland.
Boeken gelijk de hiergenoemde kunnen er veel toe bijdragen om het Zuid-Afrika
van heden, in de Hollandslezende wereld meer en beter bekend te maken.

B. Geschiedenis.
Van elke enigszins omvangrijke verzameling van Zuidafrikaanse boeken behoort
wel tweederde geklassificeerd te worden als geschiedschrijving of poging daartoe.
Nu zij het voor geen ogenblik beweerd, dat historiografie en litteratuur elkaar
uitsluiten. HERODOTUS en THUCYDIDES, CAESAR en TACITUS, JOINVILLE en
FROISSART, RANKE en MOMMSEN, GIBBONS en MACAULAY, THIERS en MICHELET,
GROEN en FRUIN waren beroemdheden op het veld der geschiedenisstudie, even goed
als meesters met de pen. Het staat echter vast, dat onder de Zuidafrikaanse historici
nog geen evenknie van deze mannen is opgestaan. Integendeel, de meerderheid
dergenen, die zich als zodanig opgeworpen hebben, is door hun bevooroordeeldheid
wetenschappelik onbevoegd. Waar de Zuidafrikaanse geschiedenis boeiend gaat
worden, is hij nog grotendeels histoire contemporaine, zodat
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bezonkenheid van opinie en passieloos overzicht nog nauweliks mogelik is.
Overweldigend is de hoeveelheid geschriften over de geschiedenis van Zuid-Afrika
of over episoden daaruit. Vooral de negentiende eeuw heeft een ware zondvloed er
van over Zuid-Afrika leeggestort. Door staatkundige gebeurtenissen zijn de
verhoudingen aan de Kaap in die eeuw fundamenteel gewijzigd, de gebeurtenissen
zijn elkaar snel opgevolgd. Daardoor zijn de hartstochten tot koortshitte opgezweept,
en het overkropte gemoed greep al heel ras naar de pen om het der wereld kond te
doen, hoe verdorven die Boeren en hoe roofzuchtig die Engelsen wel waren.
Nu kunnen koelbloedige nijd en stikkende haat wel in bestudeerd sarkasme of in
oplaaiende passie de dingen zo mooi zeggen, dat de uitdrukking gelijkwaardig wordt
aan de innigheid van het gevoel, - en wie kan ontkennen, dat er zowel in het Hollands
als in het Engels dergelijke taal is gevoerd? - maar nadere bespreking van zulke
uitingen blijve om andere dan kunstovertuigingen van deze beschouwingen geweerd.
VONDEL placht te spreken van het ‘out seer van 1618’, Zuid-Afrika draagt ook
littekenen van pas geheelde, bloedt zelfs uit nog niet gesloten wonden. Hier gelde
wat BEETS1), zij het in ander verband, dichtte:
‘Vorsch niet nauwkeurig uit,
Wat toch maar treurig luidt:
Handel haar zacht!’

Aan de litterair-historicus der toekomst zij volledigheid vergund; van deze
verhandeling worden uitgesloten de politieke strijdschriften der negentiende eeuw.

1) In navolging van THOMAS HOOD, Bridge of Sighs.

Gerrit Besselaar, Zuid-Afrika in de letterkunde

55
Bronnen voor de geschiedenis van Zuid-Afrika zijn de Rijksarchieven en de
Koninklike Bibliotheek te 's-Gravenhage, het kerkelik archief van Amsterdam, de
Staatsarchieven te Lissabon en Londen, verzamelingen van Africana, als die in het
Brits Museum of bijeengebracht door partikulieren als SIDNEY MENDELSSOHN, dr.
LEYDS en anderen, maar vooral en bovenal de Kaapse archieven, en in mindere mate
die van de andere provincieën der Unie van Zuid-Afrika.
De wijze, waarop de oorkonden aan de Kaap bewaard en behandeld worden, wekt
geen onverdeelde bewondering. J.H. MALAN, Schrijver van B o e r e n B r i t , 1913,
heft in zijn voorrede tot dat boek een roerende klaagzang aan in deze toonaard:
Zuid-Afrika behoort als een enig man op te staan om de gedenkstukken van zijn
schoon verleden te ontweldigen aan de mot en de roest, en ze te beschermen tegen
spoorloos verdwijnen, zoals reeds herhaaldelik heeft plaats gevonden.
Een der hoogststaande geschiedschrijvers onder de levenden deelde aan schrijver
dezes mede, dat men op aanvraag toegang verkrijgt tot de Kaapse archieven en daar
kan huishouden naar verkiezing. Hij was overtuigd, dat dokumenten moedwillig
vernietigd zijn.
Een dergelijke opvatting van archiefbewaring is niet meer van onze tijd. PONTANUS
schreef b.v. over de ‘librye’ van de Nieuwe Kerk te Amsterdam1): ‘Maer hier en mach
een yeder niet in comen sonder onderscheydt, maer de gene die liefhebbers der
geleertheydt zijn, worden sleutelen ghegheven van de gene, die hier over sorge
dragen2). Het geruststellend onderscheid was, dat in de boekerij der Nieuwe Kerk
ieder boek aan een ketting lag en dat

1) Datum: 1614.
2) Zie zijn werken Lib. II, cap. 27, p 230.
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de Kaapse stukken alleen met zedelike banden aan het archief verbonden zijn.
Oud-president REITZ gaf in een onderhoud met schrijver dezes een staaltje (en
veroorloofde openbaarmaking) hoe een eeuw geleden reeds stukken verdwaald
konden raken, die niet mogen verloren gaan. Het journaal van DE MIST1) is op de een
of andere manier aan diens dochter vervallen; haar man, een Duitser, nam het mee
naar zijn vaderland en nu berust het te Berlijn!
Waardevol ontginningswerk is reeds verricht door dr. THEAL en door VOS
LEIBBRANDT (zie III, 115 en 116.) maar welke onbekende schatten er te Kaapstad
voor het opdelven zijn en zelfs voor het oprapen liggen, is opnieuw gebleken uit de
belangrijke vondst door prof. dr. LEO FOUCHÉ van Pretoria gedaan in 1910. Opgerold
onder andere papieren vond hij het D a g b o e k v a n H e n n i n g H u i s i n g ,
waardoor nieuw licht geworpen werd op de bestuursmethoden der Oostindiese
Compagnie in de achttiende eeuw, vooral op de gedragingen van goeverneur WILLEM
ADRIAAN VAN DER STEL (1699-1707). Het bestaan van dit stuk was onbekend.
Het is te verstaan, dat een jong volk al zijn geestkracht richt op de toekomst; toch
heeft Zuid-Afrika een te eervol verleden om het te veronachtzamen2).
En het is de taak der overheid daarin het voortouw

1) Kommissaris-Generaal aan de Kaap in 1803 en 1804.
2) Hoe weinig doet Zuid-Afrika voor de bewaring en wetenschappelike bestudering van
voorwerpen verbonden aan de geschiedenis van zijn blanke bewoners, aan de folk-lore van
blank en zwart! De toestanden wijzigen zich zo snel, dat wat nu nog te redden ware, na een
mensegeslacht niet meer voorhanden zal zijn. - Mr. J.C. OVERVOORDE van Leiden heeft een
reis rondom de wereld gemaakt om een onderzoek in te stellen naar de gedenktekenen van
Nederlandse oorsprong in de vroegere nederzettingen in Amerika, Azië en Afrika. In 1910
heeft hij Zuid-Afrika bezocht en er nog veel gevonden. In zijn reisverslag zegt hij: ‘De
resultaten van dit onderzoek hoop ik later in een uitvoerig, geillustreerd werk te doen
verschijnen’.
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te vatten. Keizer MAXIMILIAAN VAN OOSTENRIJK liet van 1505 tot 1515 door HANS
RIED in het A m b r a s e r H e l d e n b u c h een aantal Oudhoogduitse gedichten in
geschrift brengen, die anders reddeloos verloren zouden zijn. En in Frankrijk liet
NAPOLEON III de oude volksliederen en sproken provinciesgewijs verzamelen, ook
de Vlaamse, Bretonse en Duitse; ze werden op kosten der regering uitgegeven.
Wanneer gaat Zuid-Afrika zulks doen? In alle landen, waar het nationaal
zelfbewustzijn ontwaakte, bij Vlamingen, Finnen, Czechen en Elzassers, hebben
zulke verzamelingen krachtig meegeholpen. Wie zal voor Zuid-Afrika doen, wat
GRIMM voor Duitsland en GRUNDVIG voor Denemarken hebben gedaan?
Als baanbreker en geschiedvorser moet eerst genoemd worden dr. GEORGE MC
CALL THEAL (zie Levensbericht III, 115). Zijn naam en werk is bekend aan ieder,
die iets van Zuid-Afrika weet. Door boeiende voorstelling weet hij ook de leek belang
in te boezemen voor de uitkomsten van een leven van toegewijde studie. ‘Het werk
van dr. Theal kan niemand overdoen’ heeft een bevoegd kriticus beweerd1); het is
belichaamd in een reeks van meer dan tachtig boekdelen, een bibliotheek op zichzelf.
Verscheidene dezer zijn ook in het Nederlands vertaald, een der talen, die deze
Engelse Afrikaner, ouderling der Nederduits Gereformeerde Kerk aan de Kaap,
grondig kent.
Wat oorspronkelik Nederlandse geschiedeniswerken betreft, de onthouding van
Nederland, waar het in de negentiende eeuw Zuid-Afrika gold, is gelukkig op dit
gebied geen geheelonthouding geweest. Streng wetenschappelike werken mogen
ontbreken, er zijn enkele volksboeken ver-

1) Dr. E.C. GODÉE MOLSBERGEN in zijn inaugurele oratie aan de Amsterdamse Universiteit:
S t a m b e l a n g e n e n U n i v e r s i t a i r O n d e r w i j s , Amsterdam. 1913.
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schenen, die de sympathie van het groot publiek voor algeheel insluimeren hebben
behoed.
Van zeer weinig algemeen belang is dr. G. LAUTS, N e e r l a n d s
A f s t a m m e l i n g e n i n Z u i d -A f r i k a , Leiden, 1847. De bemoeiingen van deze
Leidse hoogleraar in de godgeleerdheid in zake het bezorgen van predikanten aan
de uitgeweken Trekboeren, behoren echter meer tot het gebied der Zuidafrikaanse
Kerkgeschiedenis, een terrein waarop trouwens reeds meer belangrijks verschenen
is. D.E.B.1) heeft een populaire G e s c h i e d e n i s d e r C h r i s t e l i j k e K e r k
geschreven2). Op uitgebreider schaal is bewerkt D e G e s c h i e d e n i s v a n d e
C h r i s t e l i j k e K e r k , 1911, door drie Afrikaanse godsdienstleraren: ds. J.
HAMERSMA, prof. dr. S.O. Los en prof. dr. J.D. DU TOIT. De laatste beschrijft meer
biezonder de lotgevallen van de kerk van Christus in Zuid-Afrika, een werk waartoe
hij krachtens geboorte en onderzoek in staat is.
Een waardevolle bronnestudie is C. SPOELSTRA, B o u w s t o f f e n v o o r d e
G e s c h i e d e n i s d e r N e d . G e r e f . K e r k e n i n Z u i d -A f r i k a . Hierin zijn
opgenomen de kerkelike bescheiden berustende te Amsterdam, dat de Kaapse
kerkzaken bestuurde en die der aan de Kaap gevormde gemeenten.
Als studieën over onderdelen der Kerkgeschiedenis behoren vermeld te worden
G e s c h i e d e n i s d e r F r a n s c h e P r o t e s t a n t s c h e V l u g t e l i n g e n , 1854,
van dr. A.N.E. CHANGUION en de zeer lezenswaardige geschiedenis van D e
G e r e f o r m e e r d e K e r k v a n Z u i d -A f r i k a , 1908, bezorgd door prof. JAN
LION CACHET2). Het is een gedenkboek ter viering van het 50-jarig bestaan der kerken,

1) Schuilletters voor ds. E.Z. DE BEER, rustend predikant te Pieter-Maritzburg
2) Zie Hoofdstuk IV, 170 en 171.
2) Zie Hoofdstuk IV, 170 en 171.
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tot openbaring gebracht onder de bediening van di. POSTMA, BEYER1) en anderen.
Waar in Zuid-Afrika geschiedenis van Staat en Kerk saamgeweven zijn, behoeft
het geen verwondering te wekken, dat enkele boeken onder beide rubrieken kunnen
ingedeeld worden. B.v. E e n i g e S c h e t s e n v o o r e e n G e s c h i e d e n i s v a n
d e T r e k b o e r e n n a a r S t . J a n u a r i o H u m p a t a , 1897, beschrijft evenzeer
een roerend voorval uit de tochten, waarmee de Boeren beschaving hebben gebracht
onder barbaren, als de planting ener Protestantse gemeente in het Portugees gebied.
In onopgesmukte taal levert ds. D. POSTMA boeiender leesstof dan menige verdichte
‘penny-dreadful or shilling-shocker’. Zijn verhaal van het lijden van mensen en
dieren, versmachtende in een eindeloze woestijn, is hartverscheurend. De
gebeurtenissen zijn nog geen veertig jaar oud, daar de trek begon in 1874 en van
Zuidafrikaans belang. Hij strekte zich van Transvaal naar de Westkust van
Midden-Afrika; daar is in het hart van het Portugees gebied, te Humpata, nu een
kolonie van Boeren gevormd, die hun taal hebben bewaard en zelfs hebben zien
overnemen door de negers en de Portugese blanken. Zij onderhouden een Hollandse
school en een eigen kerkelike gemeente.
Om de staatkundige, in hoofdzaak beschavingsgeschiedenisschrijvers verder op te
sommen, moet nu gewezen worden op U i t d e n g o e d e n o u d e n T i j d d e r
K a a p k o l o n i e , 1869; de schrijver verzwijgt zijn naam; toch behoeft hij zich niet
te schamen over deze goed geschreven, populaire land- en volkekunde van
Zuid-Afrika.
De schrijver heeft nog stokoude Kapenaars ontmoet,

1) Zie Hoofdstuk II, 48 en 49.
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die van Vader TULBAGH1) mondelinge overleveringen bewaarden uit de tijd, toen de
kolonie zijn gouden eeuw beleefde. Tekenend is ook zijn vermelding van een
smeekschrift ‘der kwijnende Burgers door hoogen nood geperst’, die onder TULBAGH'S
opvolger, PLETTENBERG2), bescherming inriepen van de Heren Zeventien tegen hun
gouverneur. Het geheel is een belangwekkend kijkje in de beschavingsgeschiedenis
van de Kaap; met name de uitweiding over het P l a k k a a t o p P r a a l e n P r a c h t .
Een van de verdiensten van het boek is, dat het een belangrijk punt voorbrengt,
elders zelden besproken. De schrijver vermeldt n.l. het bestaan van ‘familie-archieven
met plastische en naïeve beschrijvingen en overgeleverde berichten’, die in de
troebelen van 17073) zijn verloren gegaan. Het vermeldt ook een oud familieverhaal
van de DE VILLIERS over de lotgevallen hunner voorouders in Frankrijk. Een geslacht,
dat heden nog dergelijke oorkonden onder zijn familiepapieren telt, zou een daad
van piëteit plegen jegens zijn voorouders, en van oprecht patriotisme jegens
Zuid-Afrika, indien het tot publikatie overging. Zulke leesstof zou jong en oud wel
aan het lezen zetten! Mochten de eigenaars te schuchter zijn om hun familiegeheimen
algemeen eigendom te maken, dan konden ze die, zij het in bruikleen, afstaan aan
de archieven des lands. Indien eenmaal de overtuiging gewettigd is en veld wint, dat
die beheerd worden volgens de nieuwere eisen der wetenschap, dan zouden vele
wetenswaardigheden uit het verleden, nu begraven in familie-archieven, minder
gevaar lopen voorgoed te verdwijnen.

1) Goeverneur van 1751-'71.
2) 1771-1785.
3) Schorsing van goeverneur WILLEM ADRIAAN VAN DER STEL, die naar Nederland werd
ontboden, beschuldigd van machtsmisbruik ten eigen bate. Hij goeverneerde van 1699 tot
1707.
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Een merkwaardig voorbeeld om te illustreren, wat hier boven werd beweerd, is de
geschiedenis van het J o u r n a a l v a n LOUIS TRICHARD. In dit dagboek wordt de
tragiese tocht beschreven, door TRICHARD en JAN VAN RENSBURG in 1833
ondernomen met een groep Trekboeren, te zamen een karavaan van dertig ossewagens
vormend. Na drie jaren werden de Zoutpansbergen1) bereikt en hier splitste zich het
gezelschap. VAN RENSBURG's groep werd op twee na door de kaffers uitgemoord;
toch was die dood zacht, vergeleken bij de Ilias van lijden, doorstaan door het
TRICHARD-gezelschap. Eerst in 1838 bereikten ze de Delagoabaai en keerden vandaar
overzee naar Natal en de beschaving terug. De eenvoud van stijl en taal, waarmee
TRICHARD van dag tot dag dit verhaal bijhoudt, verhoogt zijn ontroerende schoonheid.
Welnu, door een bloot toeval kreeg de redakteur van de Volkstem, dr. F.V.
ENGELENBURG, het oorspronkelik stuk in zijn bezit. Het werd afgeschreven en de
inhoud is nu gered. Het treft zo, dat dit stuk behalve historiese, ook letterkundige
waarde heeft: zonder overdrijving kan het de A f r i k a a n s e P e p y s ' D i a r y 2)
genoemd worden; het is zelfs beter geschreven dan dat werk.
Een gelijke daad van vaderlandsliefde en piëteit is verricht door ds. H.F. SCHOON
van Ladysmith, Natal, met het uitgeven van het D a g b o e k v a n ERASMUS SMIT,
de predikant, die de Trekboeren van 1838 begeleidde. Ds. SCHOON heeft met deze
belangeloze uitgave, nu trouwens zelve reeds een zeldzaam boek geworden, voor
geruisloos verdwijnen behoed een der gedenkstukken van een gebeurtenis,
gedenkwaardig voor Zuid-Afrika en voor het hele

1) Het noorden van de tegenwoordige Transvaal.
2) SAMUEL PEPYS, 1632-1703, hield een dagboek van 1660-'69; uitgegeven 1825
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Hollandse ras, als weinige in de negentiende eeuw en wel: de uitgewerkte beschrijving
van wat er gedurende de Grote Trek (1836) voorviel. Of ds. SMIT nu een zendeling
was, die zich op niet volwettige wijze tot predikant liet ordenen; of hij bij het
toedienen van geestelik voedsel aan anderen zichzelf te rijkelik laafde met geestrijke
drank, moge voor zijn levensbeschrijver belangrijk zijn, histories merkwaardig voor
allen is de man, die wel wou meegaan de wildernis in en die, zij het in zwakheid, de
geestelike leider is geweest op die tocht. Het dor verhaal van dit ‘boek der kronieken’
maakt geen jacht op kunstvolle uitdrukking. Eentonig is de opsomming van de teksten,
waarover ds. SMIT telkenmale predikte, mitsgaders derzelver puntverdeling, maar
in zijn ongekunsteldheid is het boek aangrijpend van een ernst, die aan tragedie
grenst.
Op kleiner schaal, maar alle aanmoediging en dankbaarheid waard, is de uitgave
van D e Vo o r t r e k k e r s o f h e t D a g b o e k v a n IZAK VAN DER MERWE, 1898,
door ds. J.D. KESTELL en NICO HOFMEYR. Ook D i e B r a n d w a g doet belangrijk
werk op dit gebied; onlangs weer met het publiceren van H e r i n n e r i n g e n v a n
G e n e r a a l PIET CRONJÉ, opgetekend door JACK HINDON; evenzo ds. G.M.
PELLISSIER die tot nogtoe vruchteloos getracht heeft tweehonderd intekenaren te
krijgen voor de uitgave van het handschrift van de oude Natalse Voortrekker HENDRIK
DAVEL. Predikanten en mannen van de pers schijnen in de eerste plaats aangewezen
om aan oude originelen, of afschriften daarvan, te verzamelen, wat nog bestaat.
Mocht er dan ooit in Zuid-Afrika een meer algemene belangstelling in het nationaal
verleden ontwaken, dan is altans het materiaal nog voorhanden om dit weer
aanschouwelik te maken en te leren kennen.
Toch behoeft green toon van moedeloosheid te worden
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aangeslagen, alsof Zuidafrikaans geschiedenisonderzoek nog braak land was.
D'ARBEZ1) heeft een poging gedaan om het gehele gebied in kaart te brengen: van
1652 af tot dr. JAMESON'S inval in 1896. Hij doet dit in een dertiental historiese
romans, eenvoudig van taal, gemoedelik zelfs, maar soms verrassend door
onverwachte stijlwendingen. Men heeft hem weleens de Zuidafrikaanse WALTER
SCOTT genoemd. Een vergelijking met ANDRIESSEN of LOUWERSE blijft meer binnen
de grenzen der waarheid. De serie bestaat tans uit dertien nummers: 1. D e F a m i l i e
v a n d e n Z i e k e n t r o o s t e r ; een verhaal van de aankomst der Fransche
vluchtelingen en de stichting van Stellenbosch, 1898. 2. D e s t r i j d o m R e c h t ;
de beroeringen onder gouverneur WILLEM VAN DER STEL, 1898. 3. A a n
Ta f e l b a a i 's S t r a n d ; de Engelsche occupatie. 4. L i e f d e e n P l i c h t ;
Slachtersnek. 5. DAVID MALAN; de groote Trek, 1898. 6. T u s s c h e n B e r g e n
Z e e ; strijd der Boeren in Natal, 1899. 7. Vo o r L a n d e n Vo l k ; Boomplaats,
1899. 8. Z w a r t en W i t ; LOUW WEPENER en Thaba Bosigo, 1899. 9. E e n Va d e r
d e s Vo l k s ; President BRAND. 10. M a c h t e n R e c h t ; Transvaalsche
Vrijheidsoorlog, 1898. 11. A a n Ta f e l b a a i 's S t r a n d ; Twintig jaren uit het leven
van een Kapenaar, 1903. 12. O n d e r d e V i e r k l e u r ; JAMESON'S Inval. 13. M o o i
A n n i e ; de Kaapstad der achttiende eeuw, 1897. Het laatste deel is een verdienstelijke
novelle, eerst verschenen in H e t Z u i d a f r i k a a n s c h T i j d s c h r i f t , 1893.
Dit bakkersdozijn historiese novellen is in Zuid-Afrika ruim verspreid; in Nederland
en Vlaanderen lang zo algemeen niet, als het wel verdiende. Nu CONSCIENCE, al

1) Schuilnaam van J.F. VAN OORDT, geschiedenisman en taalkundige, evenals zijn vader, de
Nederlander dr. J.W.G. VAN OORDT, schrijver van een Wereldgeschiedenis in 4 delen, 1903.
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is het misschien wat laat op de dag (maar koloniale belangstelling hinkt altijd
achteraan, en soms maar goed ook!) in Zuid-Afrika vele vrienden heeft gekregen,
kon D'ARBEZ de Afrikaner neven wel eens inleiden bij het lezend publiek der
stamverwanten.
PAUL KRUGER, 1898, eveneens van D'ARBEZ, is een uitgebreide levensbeschrijving
van deze volksvader in een kleine duizend bladzijden. Uitvoerig en met liefde verhaalt
VAN OORDT het persoonlik en openbaar leven van KRUGER. Nog steeds verschijnen
er schetsen in Zuidafrikaanse tijdschriften van de hand van deze verdienstelike
schrijver, die ook studie heeft gemaakt van de inboorlingtalen en de vruchten daarvan
gepubliceerd. Toch schijnt het werk, door VAN OORDT tot nogtoe geleverd, meer
talent te bewijzen als volkschrijver dan als taalvorser.
D e Wo r s t e l s t r i j d d e r T r a n s v a l e r s , 1882, van ds. FRANS LION CACHET
is niet alleen, gelijk het trouwens verdient, in Zuid-Afrika algemeen verspreid, het
is ook in Nederland een volksboek geworden. Hoewel kostbaar, is er in '98 een derde
uitgave van verschenen.
FRANS LION CACHET (1835-'99) te Amsterdam geboren uit Joodse, maar tot het
Christendom overgegane ouders, werd opgeleid tot zendeling aan het Seminarie der
Schotse Zendingskerk in zijn geboortestad, onder ISAAC DA COSTA en ds. SCHWARTZ.
Te Ermelo (Nederland) ontving hij onder ds. WITTEVEEN inleiding tot de
zendingspraktijk. In Zuid-Afrika was hij eerst werkzaam onder de Mohammedanen
(Slamaaiers)1) te Kaapstad, 1858, daarna te Alice, en werd in '65 bevestigd als
predikant der Ned. Geref. Kerk van Ladysmith, Natal. Daar en in Transvaal was hij
als zodanig werkzaam, tot hij voor voortgezette studie naar

1) Volgelingen van de Islam.
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Nederland kwam. In '76 was hij aan de Kaap terug en bleef daar vier jaar. Vervolgens
nam hij kerkelike bedieningen waar in Nederland en is in '99 gestorven, zo te zeggen
‘in het tuig’, toen hij te Bergen op Zoom een bidstond leidde voor Transvaal. Ds.
CACHET was een strijdbaar held. Op vergaderingen en in de pers weerde hij zich
voor wat hij recht achtte en was een gevreesd tegenstander. Een uitvoerige
levensbeschrijving van hem en zijn broeder JAN, de schrijver van S e w e D u i w e l s
e n w a t h u l l e g e d o e n h e t 1), moet een aantrekkelijk onderwerp wezen voor
een Afrikaner litterator en kan een leerzaam verhaal opleveren van kerkelike
gebeurtenissen in een anderszins rustig tijdperk van de Zuidafrikaanse geschiedenis.
Zijn ‘katholieke’ opvatting van het Christendom, dat een blijde boodschap brengt
aan gekleurden even goed als aan blanken, bracht hem in botsing met vroom egoisme,
en in zijn veelbewogen leven hebben belangrijke gebeurtenissen, meest op kerkelik
gebied, diep ingesneden.
Een der schoonste gedeelten van D e Wo r s t e l s t r i j d , een dat verdient klassiek
te worden, is het Afscheid, dat de Trekboer neemt van zijn oude huis en omgeving2).
PIET UYS, 1897, door C.W.H. VAN DER POST, is een verhaal van de strijd om de
oppermacht in Zuid-Afrika tussen Blank en Zwart, zoals beslist in de slag bij
Bloedrivier, 1838.
VAN DER POST is de zoon van een Hollander en is zeer jong naar Zuid-Afrika
gekomen. Hij is daar onderwijzer geworden en heeft zijn nieuwe vaderland ook in
belangrijke Staatsbetrekkingen, zoals Voorzitter van de Vrijstaatse Volksraad,
gediend. Een ander boek van zijn hand is

1) Zie IV, 170-172.
2) Hetzelfde onderwerp is schoon behandeld door J.H. MALAN in B o e r e n B a r b a a r , of
die Lotgevallen van die Voortrekkers, Potchefstroom, 1913.
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I g n a s P r i n s l o of Volharding bekroond, 1897. Zijn taal is naar de bevatting van
het groot publiek.
De geschiedenis der Voortrekkers wordt eveneens, maar met minder tastbare
aanschouwelikheid, verhaald in D e E m i g r a n t e n B o e r e n e n d e
V r i j h e i d s o o r l o g , 1882, door J.D. WEILBACH en C.N.J. DU PLESSIS.
Andere schetsmatige voorstellingen der Zuidafrikaanse geschiedenis zijn K i j k j e s
i n o n z e G e s c h i e d e n i s , 1893, door NICO HOFMEYR. Deze populaire schrijver,
oud-predikant, tans schoolopziener in Transvaal, was vóór de oorlog werkzaam als
leraar in de geschiedenis aan het Staatsgymnasium te Pretoria, na de oorlog in de
Nederlandse taal aan de Normaalschool aldaar. Zijn Hollands is doorvoed met de
Nederlandse belletrie der negentiende eeuw, een enkele maal heeft hij zelfs de durf
der Tachtigers; over het geheel ligt een Zuidafrikaanse tint. De taal van deze schrijver,
die ook als dichter en verzamelaar optreedt1), kan voor zijn landgenoten als voorbeeld
dienen.
De K i j k j e s zijn na de oorlog herdrukt en hier en daar besnoeid. De schrijver
heeft ze ook in het Engels vertaald.
Een boek zonder enige letterkundige ambitie geschreven, is U i t d e
Geschiedenis van de Zuidafrikaansche Republiek en van de
A f r i k a a n d e r s , 1898, door C.N.J. DU PLESSIS. Het is een gezellig boek, vooral
de tweede helft is boeiend. Waar de schrijver bronnen moet verwerken, toont hij zijn
gebrek aan vakkennis en schoolse opleiding; waar hij putten mag uit eigen herinnering,
geeft hij in goed leesbare vorm zeer belangrijke mededelingen omtrent de leefwijs
der Afrikaners

1) NICO HOFMEYR, B u n d e l Vo o r d r a c h t e n , Pretoria, 1907. In zijn Inleiding zegt de
verzamelaar: ‘In deze tijd van gisting en wording op letterkundig gebied is het hoogst nodig
wat nachtegalemuziek met onze koekoeks-deuntjes te vergelijken.’
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in de eerste helft der negentiende eeuw, hun wereldbeschouwing, hun stelsel van
opvoeding of wat daarvoor doorging, hun degelikheid en godsvrucht. De beschrijving
van de schoolmeesters op zijns vaders plaats en van een huiselike godsdienstoefening
verdienen opgenomen te worden in een bloemlezing. Het is wel te bejammeren, dat
een verdienstelik schrijver als de heer DU PLESSIS zich geen onbezorgde oude dag
heeft kunnen verzekeren met zijn pennevruchten.
Van historiese en kunstwaarde is het werk van dr. HENDRIK P.N. MULLER: O u d e
T i j d e n i n d e n O r a n j e -V r i j s t a a t , 1907. Het is in hoofdzaak de uitgave der
‘Hamelbergpapieren’, d.w.z. het archief van de voorganger van dr. MULLER als
konsul van de Vrijstaat in Nederland. De op de achtergrond gehouden figuur van
deze mr. H.A.L. HAMELBERG, een der grondleggers van de latere bloei van de
Vrijstaat, schemert toch door op iedere bladzijde en bewijst, dat er ‘in die dagen
reuzen op de aarde waren, mannen van naam’. Wat een belangwekkende aanvang
van een eigen Hollands-Afrikaanse beschaving bloeide er in de jaren 1860 tot 1880
op in de beide Boererepublieken! En toch ook weer welk een onderscheid tussen die
beide! Een republikeinse Boer was anders dan een Kaapse; toch stond een Vrijstater
dichter dan een Transvaler bij een Kapenaar. De Vrijstaters waren gewillig
uitgetrokken, meest om weiland te zoeken. Zij bleven enigermate binnen het bereik
der, naar Afrikaanse afstandschatting, niet al te ver verwijderde beschaving, die aan
de Kaap al ras een Engelse plooi kreeg. De Transvaler daarentegen was buiten bereik
van kerk en school en wet; tot Transvaal drongen door de onverzoenlikste elementen,
die liever alles wilden wezen dan Brits. Welk een aantrekkelik onderwerp voor een
historiese roman: de botsing
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van deze beschavingsmotieven! Stof is er te over! Sommigen menen zelfs nog heden,
nu alles verzoend en gelijkberechtigd is, verschil van stroming op te merken onder
de zonen der Unie van Zuid-Afrika.
De G e s c h i e d e n i s v a n d e n O r a n j e -V r i j s t a a t door H.J. HOFSTEDE,
1876, is een boek, dat O u d e T i j d e n van MULLER voortreffelik aanvult. Boeken
als deze behoorden in de Vrijstaat en in Zuid-Afrika wijd verspreid en bestudeerd te
worden. Gevoel en verbeelding zouden er door geprikkeld en bevredigd worden, en
de al te diep sluimerende historiese zin kon er door worden opgewekt en geleid.
V r e d e s o n d e r h a n d e l i n g e n b i j L a i n g s n e k ,1885,enT r a n s v a a l s c h e
H e r i n n e r i n g e n , 1897, zijn het werk van een eerlik man, dr. E.J.P. JORISSEN.
Deze oud-predikant uit Nederland was op aandrang van president BURGERS naar de
jonge republiek overgekomen en aldaar in rechterlike bedieningen geplaatst. Zijn
rechtschapenheid verwierf hem de algemene achting, maar zijn weinig meegaand
karakter en een levensbeschouwing, die op hoofdpunten niet harmonieerde met die
van de meerderheid der Transvalers, bezorgde hem moeilike jaren. Eerbied voor de
persoon heeft ernstige tegenspraak belet op zijn H e r i n n e r i n g e n , die toch niet
voor ieder even aangename lektuur waren. In V r e d e s o n d e r h a n d e l i n g e n zijn
belangrijke historiese mededelingen aan de vergetelheid ontrukt.
Een schoolboek, dat bij zijn verschijning in 1897 op de hoogte van zijn tijd stond,
maar sedert niet herdrukt is en dus niet bijgewerkt is kunnen worden, is
G e s c h i e d e n i s v a n Z u i d -A f r i k a door D. AITTON, leraar aan het Grey College
te Bloemfontein. Het zou nog bruikbaar blijken, te meer, daar de allernieuwste
geschiedenis niet bestudeerd behoeft te worden voor de eksamens, die Universiteit,
Onderwijs-departement en Taalbond afnemen.
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Na 1897 zijn er in Zuid-Afrika gebeurtenissen voorgevallen, die vele pennen in
beweging hebben gebracht. De naam Oorlogsboeken zou er niet ongepast voor wezen.
Onder Oorlogsboeken wordt hier de soort buskruitlektuur verstaan, waartegenover
in Zuid-Afrika veelal de Elizastemming is bewaard: ‘ik weet het ook wel, zwijgt gij
stil’1). Een blote vermelding van enkele dezer boeken, zonder verdere bespreking,
moge om vroegergenoemde redenen hier volstaan:
KALFF, Onder een worstelend Volk, 1899.
REITZ, Een Eeuw van Onrecht, 1899.
KUYPER, de Zuidafrikaansche Crisis, 1900.
VAN DER VLUGT, De ware schuldigen, 1900.
ROMPEL, Een Studie, 1901.
DE LOUTER, De Zuidafrikaansche Oorlog, 1902.
PAUL KRUGER, Gedenkschriften, 1902.
DE WET, De strijd tusschen Boer en Brit, 1902.
VILJOEN, Mijn Herinneringen, 1902.
BOLDINGH, Een Hollandsch Officier in Zuid-Afrika, 1903.
VER LOREN VAN THEMAAT, Twee Jaren in den Boeren Oorlog, 1903.
ROMPEL, Marthinus Teunis Steyn, 1903.
Mevrouw DE LA REY, Mijn Omzwervingen, z.j.
BADENHORST, Uit den Boeren-Oorlog, 1903,
VISSCHER, De Ondergang van een Wereld, 1903.
JORDAAN, Hoe zij stierven.
HJALMAR REITZ, De dochter van den Handsopper.
S.J.E. De Boeren op Sint-Helena.
METTA, De Oorlog van 1899.
Met STEYN en DE WET op Commando.
Dum-dums der Publieke Opinie.
L. PENNING, een gehele reeks.

1) Vgl. 2 Koningen II:3.
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NICO THEELEN, Vrij of Dood, een Vlaamsche Bijdrage.
WORMSER, Drieënzestig Jaren in dienst der Vrijheid.
VAN EVERDINGEN, De oorlog in Zuid-Afrika, in 3 delen, 1905; een vierde deel
is ter perse.
Deze lijst zou gemakkelik te verdubbelen zijn. De geschiedschrijver der toekomst
kan uit de overvloed van gegevens in deze stroom van boeken naar waarheid putten;
in een letterkundig overzicht wordt naar het schone gezocht. Twee oorlogsboeken
zullen hier besproken worden, die onder de best leesbare behoren en het minst aanstoot
kunnen geven.
Z e s M a a n d e n b i j d e C o m m a n d o 's, 1903, is een van de oorlogsboeken,
door een Afrikaner geschreven en wel door NICO HOFMEYR. Hij was door de
Boereregering aangesteld als geschiedschrijver van de krijg en deed zulks met
objektiviteit en bezonken waardigheid. Het boek is gespeend aan het woordeke ik,
wat niet van alle oorlogsboeken getuigd kan worden.
M e t d e B o e r e n c o m m a n d o 's, mijn Ervaringen als Veldprediker, van ds.
J.D. KESTELL, zonder jaartal, is boeiend van eenvoud. Hier is weer een Afrikaner
aan het woord, die het Nederlands bezit en beheerst, maar het als Afrikaner doorvoelt.
Ds. KESTELL, tans predikant te Bloemfontein en moderator der Vrijstaatse Nederd.
Geref. Kerk, heeft als kunstenaar ook op ander dan lettergebied, scheppingen van
waarde geleverd. De kerk te Ficksburg, O.V.S., is naar zijn ontwerp gebouwd, en
uit marmer heeft hij eigenhandig een beeld gehouwen, dat een sieraad is in zijn
woning. Als spreker boeit hij evenzeer de enkele hoorder in zijn werkkamer als de
grote schare in een kerkgebouw. De veelzijdige aanleg van deze volksman past juist
bij een land als Zuid-Afrika, waar het leven en zijn uitingen nog niet zijn vastgelegd
en vastgeklonken in
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vormen van geslagen ijzer. Wat de stijl van deze Veldprediker betreft, die is
‘peinzend’. Het verhaal gaat wel verder, maar staat telkens even stil en doet de lezer
nog even verwijlen bij het pas vertelde; dit geeft aan het werk van KESTELL iets
ongewoons en persoonliks. Is het een Afrikaner predikante-eigenaardigheid? Ds. DE
BEER uit Natal1) en ds. WEICH2) uit de Vrijstaat vertonen iets dergelijks. Ze schrijven
gemoedelik, rustig, en verrassen dan plotseling door niet verwachte wending.
Een voorbeeld moge dit verduideliken. Het is een stuk levensbeschrijving, zoals
ds. DE BEER er vele heeft geschreven in een reeks: A m b t g e n o o t e n n a a r d e
Eeuwigheid verhuisd.
‘Ds. COLIN FRASER Jun. - Ik moet junior bij zijn naam schrijven, omdat
zijn vader óók COLIN en óók predikant was. En voorwaar, die twee pasten
bij elkander, niet alleen als vader en zoon naar het vleesch, maar ook naar
den geest. Wat de vader was in zeldzame voortreffelijkheid als man,
Christen en evangeliedienaar, was de zoon geen haar minder - een keurige
appel niet ver van, maar nabij den boom gevallen. Niet te dikwijls gebeurt
dit, zelfs niet ia predikanten-kringen, dat de vader alzoo eer heeft van den
zoon. Maar dikwijls genoeg gebeurt het tegenovergestelde, dat men van
dien of dien zeggen moet: - zou hij toch wel de zoon zijn van die
uitnemende ouders? Is hij niet soms bij de kerkdeur omgeruild?3) Of zulk
omruilen bij de kerkdeur ooit geschiedt, weet ik niet.....’
URSINUS (= E.Z. DE BEER).
Kerkbode, 9 Oct. 1913.
Een magistraal werk van wetenschappelike nuchterheid is het boek van dr. W.J.
LEYDS: D e e e r s t e a n n e x a t i e v a n d e T r a n s v a a l , 1906. De voormalige
staatssekretaris en gezant der Zuid-Afrikaanse Republiek bij Europese hoven was
zijn maatschappelike loopbaan als onderwijzer begonnen, had zijn brede ontwikkeling
door voorbereiding voor de Universiteit verdiept, en te Amsterdam de voorlezingen
gevolgd van mannen als N.G. PIERSON en van

1) Standplaats Pieter-Maritzburg.
2) Van Jacobsdal.
3) Vermoedelik wordt bedoeld: toen hij als zuigeling ten doop werd gebracht.
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T.M.C. ASSER, de schepper van het moderne volkerecht, waarop de pas
gepromoveerde advokaat door PAUL KRUGER in 1884 werd verzocht hem te volgen
naar Transvaal. Over de diensten door LEYDS tot genoegen van overheid en volk aan
de Republiek bewezen en over historiese voorvallen, die die loopbaan afgebroken
hebben, worde hier verder gezwegen als vallende buiten het kader van deze
geschiedenis van Z u i d -A f r i k a i n d e L e t t e r k u n d e .
Dr. E.C. GODÉE MOLSBERGEN, een historicus uit de school van FRUIN en BLOK,
is van 1904 tot '10 hoogleraar in de geschiedenis geweest aan het Victoria College
te Stellenbosch, en is tans lector in de koloniale en Zuidafrikaanse geschiedenis aan
de Universiteit te Amsterdam. Van zijn bevoegde hand is in 1908 in het Nederlands
en in het Engels verschenen een G e s c h i e d e n i s v a n Z u i d -A f r i k a . De
schrijver verklaart iedere uitspraak, die hij doet, te kunnen bewijzen met de stukken,
door hem in de archieven onderzocht. Er bestaan n.l. maar al te veel handboeken
over Zuidafrikaanse geschiedenis, die tweede- en derdehandse afkooksels zijn van
de bronnestudie van dr. THEAL. Het boek van GODÉE MOLSBERGEN is zeer geschikt
voor onderwijzers en voor leerlingen aan inrichtingen voor middelbaar en hoger
onderwijs. Het is het enige boek, dat in beknopte vorm zoveel wetenswaardigs bevat.1)
Van dezelfde schrijver is: JAN VAN RIEBEECK, d e S t i c h t e r v a n H o l l a n d s
Z u i d -A f r i k a , 1912. Het boek geeft de stichtingsgeschiedenis van een waarlik
Hollandse kolonie, die, zelfs onder andere vlag gekomen, overwegend Hollands is
gebleven in taal, zeden en

1) Dr. MOLSBERGEN vermeldt in de Rede, waarmee hij in Januarie 1913 zijn voorlezingen aan
de Amsterdamse Universiteit opende, dat reeds vierdehalfduizend eksemplaren van zijn boek
in Zuid-Afrika geplaatst waren.
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godsdienst. In meeslepende stijl tekent het ten voeten uit de karaktervolle stichter,
het type van de zeventiend'eeuwse Hollander als bewindvoerder en handelsman, als
ambtenaar en mens. Het verhaal is goed verteld, de beschrijving van het leven aan
boord, bl. 76 tot 81, verdient een plaats in een bloemlezing voor Zuid-Afrika. Daar
het VAN RIEBEEK niet geeft, zoals hij bijna noodwendig in de Zuid-Afrikaanse
geschiedenisboeken meestal voorkomt: als uit de lucht gevallen, verstaat de lezer de
man en zijn tijd en de stichting der kolonie, na lezing van dit boek veel beter.
De vermelding van een drietal levensbeschrijvingen moge dit hoofdstuk over
Geschiedenisboeken besluiten: twee zijn van kerkelike, een van een staatkundig
leider.
Die staatkundige leider was THOMAS PHILIPPUS THERON, een Kaaps politicus.
Zijn leven wordt geschetst door B.J. WEPENER in E e n M o d e l -A f r i k a a n d e r ,
1910. Het tijdperk, dat in hoofdzaak beschreven wordt, de jaren 1884 tot 1908, is
een kwarteeuw rijker aan politieke beroeringen dan ieder andere in de geschiedenis
van Zuid-Afrika. Daar het boek hedendaagse geschiedenis beschrijft, al is die
gegroepeerd om een man van betekenis, volsta hier de vermelding.
Met grote belangstelling ziet Zuid-Afrika de biografie tegemoet van ‘Onze Jan’,
wijlen J.H. HOFMEYR, waaraan een begaafd naamgenoot bezig is.
H e t l e v e n v a n P r o f e s s o r N.J. HOFMEYR1), 1911, door ds. J.D. KESTELL,
schoonzoon van die godgeleerde en volksman, is een met liefde geschreven boek.
Het is een stuk vaderlandse en kerkgeschiedenis, dat bijna de gehele negentiende
eeuw beslaat. Professor HOFMEYR, zoon van een deftige Kaapse familie, bezocht in
zijn geboortestad

1) Vader van NICO HOFMEYR, de schrijver van K i j k j e s en andere werken, hierboven vermeld.
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de school der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen1), die zo vele uitnemende mannen
heeft geleverd, zeker ook ten dele dank zij het onderwijs door middel van de
moedertaal, aldaar verstrekt. Dr. CHANGUION bereidde hem voor tot het volgen der
voorlezingen aan de Universiteit te Utrecht, waar hij een goed figuur maakte. Terwijl
hij zich toelegde op het verwerven van de doctorsgraad, werd hij getroffen (1850)
door een herhaling van het borstlijden, dat kort na zijn geboorte de Kaapse
geneesheren voor zijn leven had doen vrezen. Terugkeer naar het vaderland werd
als de enige kans op redding ondernomen, nadat de jonge godgeleerde eerst geordend
was tot de Dienst des Woords door de Kerkelike Commissie te 's-Gravenhage. Ondanks
de mediese voorspellingen heeft professor HOFMEYR tot de zeer sterken mogen
behoren: hij is ruim tachtig jaar geworden.
Terug in zijn geboorteland, zag hij zich spoedig gewikkeld in de opgewekte strijd
tegen kerkelik modernisme, in Zuid-Afrika ingeslopen met enkele landszonen, die
orthodox naar Leiden waren getogen en met moderne theologiese denkbeelden
teruggekeerd. Bezorgdheid voor de zuivere leer der vaderen leidde nu, zij het onder
tegenkanting van enkelen, tot de stichting van een eigen Theologische Kweekschool
te Stellenbosch, waaraan ds. HOFMEYR in 1859 als hoogleraar werd aangesteld. Hier
heeft hij alle gaven van geest en gemoed kunnen ontwikkelen en gebruiken tot
vorming van de geestelike leidslieden van Zuid-Afrika. Ook voor de honderdtallen
jongelieden, die te Stellenbosch inrichtingen van voortgezet en hoger onder wijs
bezochten, was de geestelike leiding van deze mensekenner heilzaam. Zijn invloed
verspreidde zich over de

1) Zie K e r k e n S c h o o l , hoofdstuk V, bl. 222 en 223.
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lengte en breedte des lands, gesteund door de stichtelike geschriften, die uit zijn
gezalfde pen vloeiden.
Prof. HOFMEYR was een man des vredes, maar als het het recht gold en de waarheid,
kwam hij voor zijn overtuigingen op. Dit leidde somtijds tot botsingen, bijv. toen hij
de boeren van Stellenbosch, een echt wijnverbouwend distrikt, denkbeelden voorstelde
over wijngebruik, die afweken van de hunne.
In hoge ouderdom en beweend door de ganse Kerk, wat in Zuid-Afrika bijna
synoniem is met het Hollandssprekend deel van het ganse volk, is professor HOFMEYR
overleden in 1909.
Dit leven is door KESTELL met kennis van détail en in schone stijl beschreven; het
is een leerzaam en een goed boek1).
Vermeldenswaard is ten slotte onder de geschiedenisboeken het M e r k w a a r d i g
Ve r h a a l a a n g a a n d e h e t L e v e n e n d e L o t g e v a l l e n v a n M.C. VOS,
p r e d i k a n t i n N e d e r l a n d , Z u i d -A f r i k a e n A z i ë , door hemzelven in
den jare 1819 briefsgewijze aan een vriend medegedeeld.
In negentien brieven geeft de schrijver een autobiografie. Geboren aan de Kaap
in 1759, toog hij in 1780 naar Nederland, om daar voor predikant te studeren, hoewel
zijn ouders hem, naar de zeden dier tijden eerst een handwerk, in zijn geval dat van
goudsmid, lieten leren. Vijftig jaar later prijst hij hen hierom en zegt: ‘Dachten

1) Zo klein als de Vrijstaat is, heeft hij toch meer litteratoren onder zijn predikanten dan b.v.
de Transvaal. Ds. KEET stond in de Vrijstaat te Wepener; ds. KESTELL staat te Bloemfonfein;
ds. V.D. LINGEN en BOSHOFF, beiden met dichterlike neigingen, bedienen de gemeente van
Kroonstad en Winburg. Allen dichten in het Nederlands. Waar in de Vrijstaat op kerkelik
gebied vrede woont, is de kerk van de Transvaal meer een ecclesia militans, waar het onweer
maar zelden van de lucht is.
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de ouders van dezen tijd ook zoo, er zouden zoo vele onnutte ledigloopers en ballasten
voor de maatschappij niet gevonden worden’. Dat hij het ernstig meende met zijn
roeping voor predikant blijkt wel hieruit, dat hij door reeds op eenentwintigjarige
leeftijd te huwen, zich meerderjarig maakte om aldus de beschikking te verkrijgen
over zijn erfportie1), die de Weesheer2) hem met het oog op zijn ziekelik gestel niet
voor studie in Europa had willen uitkeren. Hij liet nu met wederzijds goedvinden
zijn jonge vrouw achter met belofte van over zes jaar te zullen terugkeren. Na drie
jaren hield hij in de Domkerk te Utrecht zijn proefpredikatie en daar hem geen
bediening aan de Kaap werd toegewezen, nam hij in Nederland een beroep aan en
was daar gedurende elf jaar werkzaam.3)
Gedurende acht jaren (1802-'10) arbeidde ds. VOS in Kaapland en wel te
Roodezand. Daar zijn begrippen over de katholiciteit van het Christendom en het
deelgenootschap aan deszelfs weldaden ook voor inboorlingen, aandruisten tegen
die van zijn gemeenteleden, vertrok hij uit Roodezand en na een tweejarig verblijf
in Engeland begaf hij zich naar Ceylon, waar hij vijf jaar werkzaam bleef. Oude
liefde evenwel roestte niet, de globe-trotter-met-togasteek-en-bef kwam weer terug
naar zijn geboorteland, waar hij predikant werd te Swartberg, nu Caledon, alwaar
hij in 1825 overleed.
Men zou verwachten, dat een man, die in Europa de Franse revolutie en in
Zuid-Afrika de verandering van vlag had beleefd, daarvan, ware het slechts in het
voor-

1) Destijds werd een jonkman, tenzij hij vroeger huwde, eerst op 25-jarige leeftijd meerderjarig.
2) Ambtenaar belast met de zorg voor eigendommen van minderjarige wezen.
3) Een dergelijke omruiling van predikanten zou misschien in de twintigste eeuw in het belang
zijn der protestantse kerken van Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika, en veel kunnen
bijdragen tot saamgroeien van die delen van de oude Dietse stam.
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bijgaan, iets had meegedeeld; ds. VOS deed het niet. In tegenstelling met andere
geestelike volksleiders, die veel aandacht en energie wijden aan de politiek van de
dag, is ds. VOS in de eerste en laatste plaats zielzorger. Er loopt een warm mystieke
ader door zijn boek, en hoewel taal en stijl onpersoonlik en stijf zijn, levert deze
beschrijving-van-eigenleven in briefvorm, onderhoudende lektuur over de toen
bestaande kerkelike en maatschappelike toestanden in Kaapland.

C. Ander Proza.
De negentiende eeuw was de Sturm und Drang-periode voor Zuid-Afrika, een tijd
van rusteloze werkzaamheid. De Hollander was omgevormd tot Afrikaner. Als
voortrekker ging deze in de jaren '20 tot '40 de wildernis in, om daar staatkundige
vrijheid te zoeken. Hij scheen ook, door de Voorzienigheid aangewezen, goed kenner
als hij was van de geestesgesteldheid der inboorlingen, om onder hen beschaving en
Christendom voort te planten. De vraag naar de opperheerschappij der rassen werd
in de slag bij Bloedrivier (1838) ten gunste der blanken beslist, en wat nu Vrijstaat,
Natal en Transvaal heet, werd gezegend met die vorm van beschaving, die voor
Zuid-Afrika past, daar het de vorm is, die zich in Zuid-Afrika ontwikkeld heeft.
De boer werd de opvolger van de jager en ontdekkingsreiziger, en al spoedig na
hem kwam de zendeling, de handelaar, de soldaat. Binnen één menseleeftijd werd
aldus de overgang van de zeventiende naar de negentiende en twintigste eeuw
voltrokken. De nomaden en herders werden met wrede vaart meegesleurd in de
stroom van het moderne
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leven. Deze evolutie ging zwanger van romantiek en tragedie. Wie dan ook
gelegenheid heeft gehad de mentaliteit te bestuderen van een zestig- of zeventigjarige
Afrikaner, die de geschiedenis van zijn volk heeft meedoorleefd, heeft in zijn
ingewanden al de sympathie voelen rommelen, waarover zijn natuur beschikt. Weinig
gegevens kunnen een dankbaarder thema opleveren voor de dichter of schrijver dan
deze geforceerde ontwikkelingsgang.1)
Zuidafrikaanse prozawerken, met uitzondering dan van stichtelike lektuur, zijn,
voorzover ze met enige welwillende toegefelikheid als kunstproza beschouwd kunnen
worden: dorpsnovellen. In de volgende bespreking zullen ook werken als van J. LUB
worden behandeld, die wel spelen in een grote stad als Johannesburg, maar toch
hoofdzakelik de ervaringen van buitenmensen vertellen.

Novellen van Dorps- en Buitenleven.
To n e e l e n u i t o n s D o r p , 1882, is van een predikantlitterator, dr. THOMAS
FRANçOIS BURGERS, eerst evangeliedienaar te Hanover, K.K. maar wegens het
voorstaan van moderne theologiese inzichten van dat ambt ontheven. Als opvolger
van MARTHINUS WESSEL PRETORIUS werd hij in 1872 gekozen tot President van de
Zuidafrikaanse Republiek en als zodanig verdreven door SIR THEOPHILUS SHEPSTONE
bij de eerste inpalming van de Transvaal in 1877.
To n e e l e n u i t o n s D o r p is geschreven in de trant van d e P a s t o r i e v a n
M a s t l a n d 2) en de dominee komt ondanks de nieuwerwetse beginselen van de
schrijver nogal eens om het hoekje gluren. De beschrijving van de winkeldrukte op
Nachtmaalszaterdag behoort onder de best geslaagde

1) Zie het werk van J. LUB, II, 81 en 82 en IV, 173 en 174.
2) In 1843 verscheen: S c h e t s e n u i t d e P a s t o r i j v a n M a s t l a n d door ds. C.E.
VAN KOETSVELD.
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gedeelten. De winkel is trouwens het gebied, waar de Afrikaner boer in aanraking
komt met de Europese beschaving, en is o.a. door LION CACHET in zijn Sewe Duiwels
heel realisties getekend.
B.H. VAN BREEMEN gaf in 1882 S c h e t s e n e n B e e l d e n u i t Z u i d -A f r i k a .
M o o i S a n n i e is een van de best geslaagde gedeelten. De schrijver stelt in deze
bundel zich voor als de schoolmeester van Paddefontein en tekent de Boer in zijn
leven en bedrijf. VAN BREEMEN's Afrikaner ervaring levert hem hiertoe wel de stof,
maar hij is toch nog niet zoo geheel één geworden met zijn nieuwe vaderland of hij
beziet alles nog door een Amsterdamse bril. Waar hij b.v. in de dialoog zich van het
Afrikaans bedient, is het een andere taalvorm dan het zuiver Afrikaans van Die
Patriot van 1875. Onjuist is ook Van BREEMEN's bewering, dat ‘de Afrikaners zich
bij onderscheiding van alle naties de naam van mensen geven’. Evenzo is de sterke
voorliefde voor jenever, die de schrijver beweert te hebben opgemerkt niet alleen bij
Boeremannen, maar ook ook bij vrouwen en meisjes, een ontdekking, die niemand
anders ooit gedaan heeft. De mooie rol in de verhalen wordt ook wel wat eenzijdig
aan landgenoten van de schrijver toebedeeld. Overigens is het boek zeer lezenswaardig
en vraagt de lezer zich onwillekeurig af, of het tegenwoordig Natal nog het terrein
van zulk echt Hollands-Afrikaans leven is als dertig jaar geleden.
U r e n i n Z u i d -A f r i k a , v e r m a k e l i j k e n n u t t i g b e s t e e d , door L.
DE BEER, 1892, is een verzameling van schetsen en verhaaltjes, zo gezellig en goed
verteld, als men maar wensen kan. Lokale kleur en geur behoeven niet aangebracht
te worden; ze schitteren en wasemen er af. Professor BRUMMER van Stellenbosch
heeft eens jong en oud Zuid-Afrika opgewekt om boeken te schrijven, en
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wie zal het wraken? Maar hier is een boek, dat ieder eerst eens behoort te lezen. Het
boek is christelik en nationaal, niet kerkisties (getuige zijn stukje over Doppers). Om
zijn eenvoud van taal en stijl verdient het als voorbeeld gesteld en gevolgd te worden.
U i t h e t A f r i k a a n s c h e B o e r e n l e v e n , 1897, is van ds. J.D. KESTELL.
Het is een verzameling dorpsnovellen, die vooral door goede landschapsbeschrijving
uitmunten. De taal hier gebruikt, is noch zuiver Nederlands, noch onvervalst
Afrikaans. Al naar gelang men ten gunste is van zulke opzettelike schepping of die
afkeurt, kan men die een middenweg of anders een tussending noemen tussen die
beide1). In zijn latere werken is KESTELL's taal wel eenvoudig, maar toch veel zuiverder
Nederlands.
A f r i k a n e r w e e s u z e l f ! door A.J. VAN DER WALT, 1897, laat heel wat
krijgsmuziek schallen. Het eerste gedeelte is het beste en behelst de geschiedenis als
B o e r e n B r i t , ook elders zonder jaartal en zonder naam des schrijvers verschenen;
het verhaal n.l. van een verengelste jonge Afrikaner, die bij een echt patriotiese
familie in de Transvaal huisonderwijzer wordt. Het verhaal speelt vóór de oorlog en
tekent de botsing van de twee toen heersende opvattingen onder de Afrikaners. De
bom barst eindelik, de jonge man verlaat de hoeve, trekt naar Johannesburg en gaat
daar zedelik te gronde. Het boek heeft de deugden en gebreken van het gemiddeld
tendenzverhaal.
S c h e t s e n door H. OOST2), 1901, hebben wel wat veel jeneverlucht over zich.
De tekening van de Hollandse

1) Een ander voorbeeld van Nederlands, sterk verafrikaanst, is het boek van mr. H. VER LOREN
VAN THEMAAT: T w e e j a r e n i n d e n B o e r e n o o r l o g , Haarlem, 1903. Zal dit het
Hollands van Zuid-Afrika over dertig jaren zijn?
2) Vóór de oorlog onderwijzer in Transvaal, tans journalist aldaar.
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boereschoolmeester, eigenlik boerebedrieger, kan dienst doen als tegenhanger van
VAN BREEMEN's pedagogen. De uitbeelding is zeer realisties; de op de achtergrond
gehouden kaffer is het best geslaagd.
Va n e e n p a a r A f r i k a a n s c h e J o n g e n s door JAN LION CACHET, 1905,
is een echt jongensboek, hoewel meer geschikt en leerzaam, vermoedelik ook meer
bedoeld, voor Jong Holland en Vlaanderen dan voor Jong Zuid-Afrika.
D o n k e r e Wo l k e n door PAULA1), 1909 en 1912, is een boek van Afrikaner
vreugde en smart, van vrede en oorlog; het is een levendig boek over het Afrikaanse
leven. Boeken als dit leren lezen aan een volk.
J. LUB heeft vier bundels schetsen geschreven: Eerste bundel, E e n v o u d i g e
M e n s e (1908); tweede: D o n k e r J o h a n n e s b u r g , (1910)2); derde: I n e n o m
d e G o u d s t a d (1912); vierde: H e t Z w a r t e G e v a a r , 1913.
Geen wonder, dat Johannesburg een ontvankelik gemoed inspireert. Zoals de
schrijnende tegenstellingen van het grote-stadsleven van de woorden Londen, Parijs
en Nieuw-York titels hebben gemaakt van klaagliederen over menselik wee, kan ook
Johannesburg ze opleveren. De Goudstad is niet van Zuid-Afrika; dit kosmopolities
nest is niet gegroeid, maar gemaakt. Johannesburg is een zee vol wrakken, een
‘Titanic’-toneel. Voorgoed gaan daar ten onder maatschappelike schipbreukelingen
uit oudere landen en zedelik zwakke Afrikaners, gevallen als slachtoffers van een
maatschappelike evolutie, die zij niet konden bijhouden. Stof voor tragedieën ligt er
opgetast en LUB heeft daar met handen vol van geschept. Nu eens in het Nederlands,
dan in het Afrikaans, beschrijft hij menig levendig tafereeltje of somber voorval. Op
enkele punten nadert hij

1) Vermoedelik een Natalse dame.
2) Ook in het Engels verschenen als ‘D a r k J o h a n n e s b u r g ’.
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bedenkelik dicht het melodramatiese, b.v. in H a p p y C h r i s t m a s .
Ernst en luim wisselen elkander af; maar diep medelijden is de grondtoon in deze
klaagzang der gedegenereerden. En wat te loven valt: met iedere bundel wint de
schrijver in vaardigheid van zien en zeggen. Zelfkritiek zij hem inmiddels aanbevolen,
daar ook hij een opvoeder behoort te wezen van nationale letterkundige smaak.
Als een staaltje van stijl en voorstelling diene een aanhaling uit de schets: M e n s e n
in de Tram.
‘Johannesburg is moe. Moe van zijn bezigheid, moe van zijn windhandel,
moe van zijn genot. Het is Zaterdagavond elf uur. Van alle zijden rollen
de trams aan en draaien de kondukteurs de geleipaal rond, met slaperige
ogen mikkend om de katrol langs de draad te krijgen. En menige ziel
bezondigt zich bij dit werk. Nauweliks is het hekje, dat toegang verleent,
ontsloten, of dikke menseproppen drukken zich door die nauwe opening,
om toch niet te laat te zijn. 't Gewone: ladies first, please! heeft geen
invloed. Men duwt en wringt en rukt en trekt tot men zit, en tot de
konklusie komt, dat het werkelik niet nodig was om zo te haasten.
Evenwel is de tram vol geworden, en stampt de motorman ongeduldig op
zijn pen om de kondukteur te kennen te geven, dat 't nu haast tijd is.
I say guard - guard en de kondukteur, die met een full up nog enige mensen
binnenlaat, antwoordt de vrager: Yes sir! - I say guard, is it - is this the
last tram? - No sir. - I say guard, come and have a drink; I say, when is
the last tram? En de kondukteur drukt op 't knopje en zegt: I hope not this
year, sir.
De tram beweegt zich. Ik zit boven met mijn ogen en oren wijd open. Voor
mij zitten een paar juffrouwen op leeftijd, die 't zeer druk hebben.
Ja, zegt de zwaargebouwde tot de kleine magere, en wat sê sij toen?
Nee, schreeuwt de andere om boven 't gebrom van de tram uit te komen,
toen sê sij niks.’ D e B o e r v a n Z u i d -A f r i k a d o o r 'n L a n d s z o o n , 1910, is een van die
werken, die men het best kwalificeert als

Volksboeken.
Ze bedoelen in zeer eenvoudige taal algemene ontwikkeling aan te brengen onder
die lagen der maatschappij, die geen tijd of algemene kennis hebben om
wetenschappelike werken te bestuderen. Ze vinden veel aftrek en
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hebben de goede uitwerking, dat zij de kring van lezers in Zuid-Afrika verwijden.
D e B o e r v a n Z u i d -A f r i k a leert aan de boer land- en wijnbouw, maar
ontwikkelt hem ook zedelik en ver standelik. Hoofdstuk XI, L e e s s t o f v a n d e
B o e r vraagt: ‘Wat moet de Boer lezen? Antwoord: ‘zijn Bijbel, het
Landbouw-Journaal, zijn koerant, de geschiedenis van zijn volk.’
Het is bevattelik geschreven en verdient de inleidende aanbeveling, die het draagt,
van generaal BOTHA.
Van ouder datum en meer tot de Kaapkolonie beperkt, is het Vo l k s l e e s b o e k ,
in 1890 te Kaapstad door J.C. JUTA uitgegeven. In proza en poëzie behandelt het
meest algemene onderwerpen, maar brengt toch ook veel wetenswaardigs,
biezonderlik voor Afrikaanse lezers.
Andere bundels van dezelfde strekking zijn: Vo o r d r a c h t e n door N. HOFMEYR,
1907; De B u i t e n s c h o o l van P. ELFFERS, 1909; Het B o e r e l e v e n , in 1909
door M.J. STUCKI in het Hollands bewerkt, naar het Engels van ALEXANDER B.
LAMONT; H e t D e b a t b o e k door S.J. VAN DER SPUY, 1910, en van dezelfde
schrijver: J o n g Z u i d -A f r i k a , 1913; evenzo S t u k k i e s e n B r o k k i e s door
C.J. LANGENHOVEN, 1911.
De laatste zijn meer biezonder bedoeld als voordrachten en om ook anderszins
stof te verschaffen voor vergaderingen van Debats- en Jongeliedeverenigingen.

Stichtelik Proza.
Onder een volk, dat zo dicht bij de bijbel leeft (of leefde?) als het Afrikaanse, heeft
geestelik opbouwende lektuur steeds goede afzet gevonden. Naast bijbel en psalmen
gezangboek vermeldt C.N.J. DU PLESSIS1) als algemeen

1) Zie II, 66 en 67.
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verspreid in zijn jonge dagen, de zangbundels van SLUITER1) en GROENEWEGEN2);
BRAKEL3) en SMIJTEGELT4) en andere theologiese schrijvers, bij uitstek als auteurs
bekend, komen nog heden in Boerewoningen voor; maar van de negentiend'eeuwse
stichtelike schrijvers van Nederland, heeft slechts NICOLAAS BEETS5) met zijn
S t i c h t e l i j k e U r e n en dat nog maar op bescheiden voet, zich kunnen handhaven.
Niet, dat de smaak er uit ging, maar eigen krachten en Engelse schrijvers voorzagen
in de behoefte. Onder de Afrikaanse predikanten vooral: professor JOHN MURRAY,
dr. ANDREW MURRAY, professor N.J. HOFMEYR, di. OLIVIER, D. POSTMA, J. SNIJMAN,
J.A. VAN WIJK en H. PIENAAR. De Bijbel- en Bidvereeniging te Kaapstad heeft
duizendtallen van degelike boeken in de taal der kerk over Zuid-Afrika verspreid en
doet zulks nog jaarliks.
Als een der eerste ter plaatse geschreven stichtelike Zuidafrikaanse prozawerken
moet vermeld worden het minder algemeen bekende D a g b o e k van CATHARINA
ALLEGONDA VAN LIER, geschreven aan C a b o d e G o e d e H o o p , 1806. Het
bevat meditatieën naar aanleiding van het kapittel, dat de schrijfster 's morgens in
haar bijbel had gelezen. Behalve de ondertitel: geschreven aan C a b o d e G o e d e
H o o p , is er niets Kaaps of Afrikaans aan het boek, dat op iedere andere plaats onzer
planeet en wie weet ook op andere planeten kon geschreven zijn. Geen

1) WILLEM SLUITER, Nederlands mystiek dichter 1627-'73; bekend is van hem: Sluiter sloot
zijn slot op slot.
2) JOHANNES GROENEWEGEN, 1739-'94, dichter van D e L o f z a n g e n I s r a e l s ,
w a a r o n d e r d e H e e r e w o o n t , herdrukt tot in 1841. Zijn broeder JACOB voegde er
zes liederen aan toe.
3) WILHELMUS à BRAKEL, best bekend als schrijver van R e d e l i j k e g o d s d i e n s t .
4) BERNARDUS SMIJTEGELT 1665-1739, bekend door zijn 145 predikaties over H e t
g e k r o o k t e R i e t ; zie Jesaja XLII:3.
5) Beroepen naar Stellenbosch, evenals dr. VAN DER HAM, als Theologies Hoogleraar aan het
Seminarie der Ned. Geref. Kerk. Wat kon hij daar voor het Hollands gewerkt hebben!
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enkele toespeling op omgeving of uiterlike omstandigheden der schrijfster, alleen
een doorlopend verslag van de schommelingen van haar geestelike barometer.
Ds. W.J. CONRADIE heeft in zijn O n d e r v i n d i n g e n v a n e e n j o n g
P r e d i k a n t i n N a m a k w a l a n d stichtelike en opbouwende, maar ook echt
vaderlandse lektuur geleverd in zulk springlevend proza, dat het boekske evenzeer
recht heeft op een plaats onder dorpsnovellen als onder deze stichtelike werken.
Prof. N.J. BRUMMER van Stellenbosch behandelt op eenvoudige wijze praktiese
vragen van moraal en ethiek, als: I s d a n s e n z o n d e ? Hij is ook de schrijver van
een verhandeling over D e A f r i k a a n s e Vo l k s z i e l . Zijn boek E e r b i e d is
een poging om aan te tonen, ‘wat de eerbied voor 't gezonde volksleven betekenen
kan’. Hij wil door dit boek meewerken aan de verheffing van zijn volk en doet dit
op een wijze, die tot nadenken dwingt. De bewering, door deze Afrikaner filosoof
geuit, dat de mentaliteit van zijn volk dichter staat bij die van de Schot dan van de
Hollander, wordt in haar algemeenheid niet door allen toegegeven; is o.a. bestreden
door D i e B r a n d w a g (1913).

D. Poezie.
Als bescheiden begin en histories curiosum worde hier weergegeven het eerste
gedichtje, voorzover bekend, op Afrikaanse bodem geschreven. Het dagtekent uit
1666, zoals in het opschrift met staande hoofdletters is aangegeven:
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Den Eersten Steen Van 't NIeuwe CasteeL Goede Hope Heeft
VVagenaer1) gelecht Met Hoop van goede Hope.
ampliatie.
‘Soo worden voort en voort de rijcken uitgespreyt,
Soo worden al de swart en geluwen geleijt,
Soo doet men uytter aerd een steene wall oprechten,
Daer 't donderend metael seer weynigh can ophechten.
Voor Hottentosen warent altijts eerde wallen,
Nu comt men hier met steen voor anderen ook brallen.
Dus maeckt men dan een schrick soowel d'Europiaen,
Als voor den Aes, - Ameer - en wilden Africaen.
Dan wort beroemt gemaeckt 't geheyligst Christendom,
Die zetels stellen in het woeste heydendom.
Wij loven 't groot bestier en zeggen met malcander,
Augustus' heerschappij, noch winnend Alexander,
Noch Caesars groot beleyd, zijn noijt daermee geswaerd,
Met 't leggen van een steen op 't eynde van de Aerd.’

Veel zaaks is het gerijmel niet, letterkundige waarde is er niet aan toe te kennen;
alleen de laatste regels zijn wel aardig gevonden. Het gedicht is meegedeeld door
dr. THEAL2).
Uit de achttiende eeuw kan genoemd worden de E r e k r o o n van JAN DE MARRE,
hierboven onder de reisbeschrijvingen besproken. Het zou heel goed kunnen zijn,
dat in familiearchieven, in stedelike of kerkelike verzamelingen van dokumenten,
nog hier of daar poëtiese ontboezemingen schuilen. De Kaap stond immers voldoende
in verkeer en geestelike aanraking met Holland, dat de aldaar toenmaals heersende
rijmwoede ook naar het Zuiden kon zijn overgeslagen; toch is het de schrijver van
dit histories overzicht niet gelukt de hand te leggen op zodanige kunstuitingen. De
taalwijziging, die in de achttiende eeuw aan de Kaap zijn beslag gekregen heeft, was
bovendien ook geen gunstige voorwaarde tot de bevordering van zuiver Nederlandse
dichtkunst.

1) Wagenaar was goeverneur van 1662-'66.
2) H i s t o r y o f S o u t h A f r i c a , ed. 1897, I, p. 143.
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De eerste helft der negentiende eeuw heeft, buiten wat voorkomt in de toenmaals
welig bloeiende tijdschriften, die in hoofdstuk VI besproken worden, evenmin iets
opgeleverd, dat aan schrijver dezes bekend is geworden en zelfs datgene, wat de
tijdschriften boden, was geen Afrikaanse poëzie in de ware zin des woords; het was
Nederlands van opvatting1).
Beter staat het met de tweede helft der negentiende eeuw. Daar begint, in
aansluiting aan een ontwakend nationaliteitsgevoel, deze nieuwe liefde zich ook in
het Nederlands te uiten. En dan staat, in navolging van het oud-vaderlands voorbeeld
der negentiende eeuw, ook in Zuid-Afrika de predikant-dichter op de voorgrond. Het
ambt van predikant in de kerk van de meerderheid der blanke bevolking is trouwens
het enige, dat in Zuid-Afrika een grondige kennis van het Nederlands vereist en
waarborgt.
Ds. P. HUET2) was een man met fijnbesnaard gemoed en veelzijdige kennis van
het leven. In Nederland en Frankrijk had hij voor predikant gestudeerd, maar eerst
na zijn overkomst naar Zuid-Afrika in 1855, en wel te Paarl, onder de geestelike
leiding van de beroemde en geleerde predikant, ds. G.W.A. VAN DER LINGEN, ging
de begaafde, maar lichtzinnige jonge man de ernst van zijn roeping beseffen. Met
het vuur van de nieuwbekeerde toog hij aan het werk en schreef in 1856 zijn bundel
P a a r l s c h e G e d i c h t e n , in '58 gevolgd door een tweede: U i t N a t a l . In 1868
verscheen de laatste en meest bekende

1) S u a s o d a L i m a een veelzijdig talent, boekhandelaar, - schrijver, - drukker, onderwijzer,
rechtsgeleerde en politiek agitator, voerde de dichtveder niet onverdienstelik, doch bracht
weinig meer dan dagvlinders voort. Hij vertoefde aan de Kaap van 1818 tot 1857. Zie over
hem: S. MENDELSSOHN, J e w i s h P i o n e e r s in S.A. London, 1912.
2) Zie II, 49.
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verzameling: A f r i k a a n s c h e G e d i c h t e n . De meeste zijn van stichtelike
strekking; met name verdienen vermelding: I k h e b d e d a r t 'l e l u i t g e b r o k e n
en D e B l i n d g e b o r e n e . Als verzen zijn zij zangerig, gevoelig, teer.
Als zijn opvolger mag vermeld worden een Natals dichter van Hollandse verzen,
meest van stichtelike aard, ds. H.F. SCHOON van Ladysmith. Zijn bundel is getiteld
U i t s t o r t i n g d e s H a r t e n , 1885.
Als een vallende ster, die voor een kleine tijd gezien wordt en dan zijn lichtspoor
uitwist in zwart duister, is aan de Zuidafrikaanse dichthemel verschenen en verdwenen
FREDERIK LEONARDUS HEMKES. Over Zuid-Afrika heeft hij niet gedicht, en of hij
in Zuid-Afrika verzen heeft geschreven, is ons niet bekend. Hij kwam er alleen om
er begraven te worden. In 1884 werd hij onderwijzer te Reddersburg in de Vrijstaat,
waar hij zich vestigde ter wille van het teringlijden van zijn vrouw; in '87 stierf hij
zelf te Jagersfontein. Schijnbaar een mislukt leven: hij die vijf jaar te Leiden de
klassieken had bestudeerd; twee jaar in Engeland zich voor zijn eksamen voor Leraar
bij het Middelbaar Onderwijs had voorbereid; de man, die een dichterziel, die meest
etheriese van alle substanties, in zich omdroeg; die al de gebreken zag van de
vóór-de-tachtigers en toch niet het brutaal-afbreken der tachtigers aandorst; - die
man werd boereschoolmeester op een dorpje in de Vrijstaat. En als hij hier vermeld
wordt, is het, omdat hij Zuid-Afrika lief had en omdat in '87 veler oogen en vingers
in Holland en in Vlaanderen op de kaart van de Vrijstaat naar Jagersfontein hebben
gezocht, en zij toen hebben gezegd: ‘Dáár is HEMKES gestorven, de man, van wie
wij voor de letteren nog zo veel wachtten’.
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Van de Ve e r t i g G e d i c h t e n , in 1882 van HEMKES verschenen, zijn er twee,
waar de nieuwe kunstrichting, het persoonlike, zelfdoorvoelde, zich sterk uitspreekt:
D a a r r i j s t m e i n 't h a r t en: H e t K i n d e k e v a n d e n D o o d . Een
aanhaling van het eerste en laatste koeplet van dit gedicht volsta hier om de dichter
te doen horen:
‘Hoe ligt de stille heide daar
Gelijk een bloeiend graf?
Geen klank, geen lied breekt even maar
Het doodsche zwijgen af.
't Is of die nevel, koud en kil,
Het breede land begraven wil.
De zon schijnt vreemd en rood, En op de hei speelt bleek en stil
Het Kindeke van den Dood.
Dan leeft en zweeft het heel den dag
En speelt met bloem en plant;
Dan klinkt bij wijle een vreemde lach
Langs 't eenzaam heideland.
Maar als de zon in 't Westen scheidt,
En stervend nog een luister spreidt
Van glansrijk avondrood Dan klaagt een kinderstem, dan schreit
Het Kindeke van den Dood.’

Volledigheidshalve en ter illustrering van de drieëenheid:
Nederland-Vlaanderen-Zuid-Afrika worde hier vermeld het in België zo geliefde 't
G e u z e n v e n d e l o p d e n T h u i s m a r s c h , door FLORIMONT VAN DUYSE
verdienstelik op muziek gezet:
‘Zij kwamen na jaren uit Brabant weerom, Met vliegend vaandel en slaande
trom, En zagen de zon bij het zinken, Op 't duin van hun Vaderland
blinken.’
Z e v e n j a a r t j e s door professor MOORREES van Stellenbosch, is een verzameling
van veertien gedichten, uitgegeven in 19081) onder de naam van de bloem, die in
Nederland immortelle heet. Ze behelzen enkele gedachtenisliederen aan beminde
doden, vandaar de naam. Geen geboren Afrikaner heeft betere Nederlandse verzen

1) Herdrukt 1913.
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gemaakt, voor zover zij altans door de druk gemeengoed zijn geworden, dan deze
taal- en volksman. De kleinere gedichten zijn de best geslaagde: de P a a r l r o t s
vooral is schoon van klank.
B i j d e A a n k o m s t v a n h e t L i j k v a n PAUL KRUGER is een gedicht,
waarin gevoel en uitdrukking elkaar dekken. Ve r l a t e n is aandoenlijk, misschien
te gevoelig. Bij deze taalkenner zijn de toekomstige Hollandse kanselredenaars van
Zuid-Afrika in een goede leerschool.
Een dichter, eveneens voor theoloog opgeleid, maar tot een andere staat des levens
overgegaan, was W.R. THOMSON1), zoon van een zendeling aan Botrivier. Na ook in
Utrecht gestudeerd te hebben voor predikant, verkoos hij journalist te worden en
bracht het tot parlementslid, maar stierf jong in 1867. Het beroemdst is zijn L a n d
o f G o o d H o p e . Wat zijn Hollandse verzen aangaat, was hij de eerste en best
bekende Afrikaner dichter van zijn tijd.
P a s t o r i e b l o e m e n van ds. GIJSBERT R. KEET en U i t m i j n J o n k h e i d
van ds. G.B.A. GERDENER, beide van 1911, staan niet zo hoog als de
Z e v e n j a a r t j e s . De harmonie van vorm en inhoud, die één van de noodzakelike
voorwaarden is voor ware kunst, ontbreekt op te veel plaatsen in deze bundels. Toch
zijn ze te waarderen: ze zijn sober, die van GERDENER nog meer dan van KEET,
eenvoudig van taal. Er klopt innig en echt gevoel in, ze zijn geschikt voor de kring
van lezers, die zij willen bereiken; en aan Afrikaanse letterkunst moet Afrikaanse
maatstaf worden aangelegd, naar inhoud en geest.
GERDENER toont zichzelf te kennen, als hij zegt: ‘ter wille van de kunst zien deze
gedichten alleen als bijzaak

1) Zie Levensbeschrijving van WILLIAM RODGER THOMSON door JOHN NOBLE, Clerk of the
House of Assembly, Capetown, 1869.
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het licht’. Er trilt toch Duitse innigheid in zijn: Te r H e u g e n i s a a n d e
g e l i e f d e p r o f e s s o r N.J. HOFMEYR1). Men moet de geschiedenis van HOFMEYR,
zijn werk en strijd te Stellenbosch kennen, om bij de zangerige vorm ook de inhoud
te waarderen van het volgende:
‘De ootmoed was uw kracht, de kinderzin uw sterkte,
Een ware Nicolaas, die 't volkshart aan zich bond;
Wiens trouw het volksheil onversaagd bewerkte,
Wiens eerzuil in de volksziel staat gegrond.’

E e n L a a n m e t B o m e n bevat toekomstbeloften; een dichter, die dit kan zien
en zeggen, kan meer:
‘Soms halfpad verrot tot een dwergstomp,
Dan weer als pilaren omhoog;
Het geheel als twee schurve wanden
Met het dak van de bladerenboog.’

P a s t o r i e b l o e m e n vertoont op vele plaatsen een schuring van fijn gevoel met
nuchter verstand, waaruit dan vonken ontspringen als:
‘Dan werkt men overal met stoom,
En denkt met telegrafen, .......’

Dit is uit een afstraffing van PIET SNOET, die al het buitenlandse prijst ten koste van
het inheemse. En onversneden De Génestets is:
‘Wees uzelf en niet een ander,
Schijn met eigen straal;
Leer zelfs van uw tegenstander,
Spreek uw eigen taal.’

Gedachten als deze zijn gemeenplaatsen, door inkleding verfraaid en verjongd. Van
echte schoonheid is het gedicht: N e d e r i g h e i d , en vooral D e K l o k k e n met
zijn klanknabootsende geluiderijen:

1) Zie levensschets, door J.D. KESTELL, II, 73-75.
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‘Hoort de klokken, hoe ze schallen!
Van den toren jub'lend
Galmend, galmend,
Klepp'rend, klapp'rend, kling'lend,
Buld'rend, bal'drend, beng'lend,
Vele tongen, talen, tonen, melodieën meng'lend;
Wilt ze hooren, hoe zij lokken!
Van den toren, allen, allen,
Sabbatsklokken!
Tong bij tong en tal bij tallen,
Hoe zij schallen!
Golvend galmen, luid en wel;
Hoe zij brommen en verstommen,
Hoort het klinkend klankenspel!’

Er mogen hier klokken beieren als in T h e B e l f r y o f B r u g e s van LONGFELLOW,
of nog duideliker in T h e B e l l s van EDGAR ALLAN POE, (1809-'49) het zuivere
Hollands, dat KEET schrijft, èn GERDENER èn MOORREES toont een wonderbaar
meesterschap over die taal, die een Vlaming en zelfs een Nederlander eren zou. De
geestdrift, waarmee het tegenwoordig Jong-Zuid-Afrika het werk in het Afrikaans
geschreven, ontvangt en toejuicht, worde niet eenzijdig aan één taalvorm slechts
gewijd. MOORREES en GERDENER, KEET en BOSHOFF van Winburg hebben verzen
in het Nederlands geschreven, even verdienstelik als vele goede Afrikaanse.
Een Nederlander, die met Nederlandse verzen voor het publiek verscheen, was
HUBERTUS ELFFERS, met een bundel B l o e m e n i n h e t K a a p l a n d g e p l u k t ,
1885. De dichter bezingt enkele vertegenwoordigers der Kaapse Flora en Fauna, die
totnogtoe niet bezongen waren.
Een landgenoot van ELFFERS, konsul-generaal F.M. KNOBEL, die van 1906 tot
1912 in die betrekking de koningin van Nederland onder de stamverwante Afrikaners
vertegenwoordigde, en bij de vervulling van ambtelike plichten ook de inspraak van
zijn hart volgde, door met mond en pen de zaak van het Hollands aldaar te bepleiten,
is de
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dichter van twee T u i l t j e s , in 1908 en 1909 verschenen. Ook als medewerker aan
bladen plaatste hij bijdragen in H e t We s t e n , D i e B r a n d w a g , Die We e k .
Het T u i l t j e van 1909 zingt liedjes van verlangen naar de geliefde vrouw, die in
Europa is, en verklanken een stemming, niet onbekend bij in Zuid-Afrika wonende
Europeanen.
K r u g e r s s t e r f d a g typeert het werk van KNOBEL:
‘Daar stonden de mensen. Geen ophef, geen praal.
De ernst van de dood bracht ze samen;
Een graf en een kransepaar; Neerland - Transvaal!
Twee toespraken, dankgebed, Amen.’

De Hollander WILLEM ZUIDEMA heeft een bundeltje R i j m e n O n r i j m v o o r
Z u i d -A f r i k a geschreven, dat evenals een soortgelijke verzameling van zijn
landgenoot P. MOLENAAR, de stemming uit de oorlogsdagen in dichtvorm weergeeft.
Er zijn ook liederen op muziek gezet. Liederen zijn trouwens niet om gelezen,
maar om gezongen te worden. In 1906 verscheen aan de Paarl een bundel E e r s t e
Tw i n t i g A f r i k a a n s e L i e d e r e n ; het volgend jaar te Amsterdam de
H o l l a n d s -A f r i k a a n s e L i e d e r b u n d e l , bijeengebracht door dr. N.
MANSVELT; in 1912 te Utrecht Vo l k s l i e d e r e n van Zuid-Afrika, verzameld door
F.R. COERS, F. RZN.1).
Enkele verzen komen in meer dan één bundel voor, met name de geliefdste
Volksliederen. Bundels gelijk deze behoren te voorzien in de zich openbarende
behoefte aan Hollandse liederen. Zij doen dit uit de aard der zaak beter dan ingevoerde
liederen, die de gevoelens, de omgeving, de geschiedenis van andere, zij het verwante,
volkeren bezingen. Vooral de M a n s v e l t -b u n d e l , met

1) Er bestaan er meer: een verzameling kerkliederen met nieuwe zangwijzen, van ROCCO DE
VILLIERS; een bundel van H. VISSCHER; liederen van RAVELLI BOSMAN, de gezusters VAN
HOVEN, P.K. DE VILLIERS en anderen.
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bijbehorende goedkope uitgave der liederen zonder muziek is op weg om populair
te worden.
De samenstelling van ‘een bundel liederen in eigen taal, voor een groot deel op
eigen bodem ontstaan, zowel wat de vorm als wat de muziek betreft’1), was wel nodig,
want zelfs bij het Taalfeest, gevierd bij de onthulling van het Taalmonument in 1893
te Burgersdorp, dus een echt Hollands-Afrikaanse gelegenheid, waren verreweg de
meeste feestliederen in het Engels.
Onder de zes-en-zestig liederen over Vaderland, Taal, Geschiedenis enz. zijn het
best bekend:
A f r i k a n e r s , L a n d g e n o o t e n ! z i j t g e t r o u w a a n Vo l k e n Ta a l !
toegeschreven aan NICO HOFMEYR.
H e f t , B u r g e r s ! 't L i e d d e r V r i j h e i d a a n ! Woorden van mr. H.A.L.
HAMELBERG.
K e n t g i j d a t Vo l k ? van CATH. I. VAN REES.
Verder:
‘Ik min mijn Land, ik min mijn Volk, ik min mijn eigen Taal;
Zij zijn mij dierbaar, heilig, schoon, Waar ooit mijn voet mag dwaal.
Ik zeg niet, dat er op onz' aard Geen schooner land kan zijn,
Of dat geen grooter ed'ler volk Bestaan kan dan het mijn.’

(Ik min mijn eigen land alleen.)
‘Omdat ik bij een vreemde volk Een vreemd'ling steeds zal zijn,
Voor wie mijn hart nooit kloppen kan, Zooals het klopt voor 't mijn!
Omdat ik in een vreemde taal Voor weemoed en voor smart,
Of voor mijn vreugd geen klanken vind, Die spreken tot mijn hart.’

Verzen gelijk deze zijn geboren om te leven en verklaren, waarom MELT BRINK zulk
een grote plaats beslaat in het hart van zijn volk.2)

1) Voorrede M a n s v e l t b u n d e l .
2) Over MELT BRINK zie II, 96, 100 en 101.
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E. Drama en Toneel.
Onder drama wordt hier verstaan het geheel van letterkundige voortbrengselen, zo
geschreven, dat ze opgevoerd zouden kunnen worden; - onder toneel, alles wat met
zodanige opvoering in verband staat. Het drama kan dus op zichzelf, als litteraire
kunst, beschouwd worden. Eerst bij toneel komen vragen van ethiek op, die uiteraard
in deze verhandeling kunnen voorbijgegaan worden.
Toen op de stichtingsvergadering van de Zuidafrikaanse Akademie voor Taal,
Letteren en Kunst in Mei 1909 te Bloemfontein werd voorgesteld, dat de Akademie
onder kunst ook het drama uitdrukkelik noemen zou, werd daar op aandringen van
volks- en kerkmannen, die de kaart des lands goed kenden, besloten op dat punt geen
aanbeveling te doen. De meningen waren verdeeld; sommigen waren tegen drama
en toneel, anderen alleen tegen toneel. Het is de aloude kwestie van VONDEL met de
Kerkeraad, van COSTER's Akademie, van JOHANNES VENATOR en zovele anderen,
ook in Zuid-Afrika aan de orde gesteld, o.a. in een op dit punt belangrijk, overigens
obskuur, geschriftje, in 1910 te Pretoria als vlugschrift verschenen: H e t To n e e l ,
voorstander: H. OOST, tegenstander F.C. ELOFF. Zoals gewoonlik in zulke Pro- en
Contra-schermutselingen het geval is, schreven de opponenten langs elkaar heen.
OOST verdedigde het goede drama, ELOFF bestreed het slechte. Toen men LESSING
eens de vraag stelde: ‘Mag een predikant een drama schrijven?’ gaf hij het
veelzeggend antwoord: ‘Ja, als hij kan.’

Het Toneel.
Te Kaapstad bestond van oude tijden bedrijvigheid op toneelgebied. Het steeds
wisselend en na eentonige zeereis licht dankbaar te stemmen zeemanspubliek heeft
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zeker hier veel toe bijgedragen. In de M e m o i r s v a n B o r c h e r d s 1) en in de
B r i e v e n v a n L a d y A n n e B a r n a r d 2) wordt dit vermeld van tijden, nu een
eeuw geleden. LE VAILLANT3) bevestigt dit als volgt:’
‘Hoewel allerwegen toebereidselen gemaakt werden tot de oorlog en men
ieder ogenblik een aanval van de Engelse vloot vreesde, gaf men zich toch
aan allerlei vermaken over. 's Morgens werd er geoefend, maar 's middags
speelden de soldaten komedie. De vrouwerollen werden toegewezen aan
die kameraden, die door hun jeugdige, zachte, rozige gelaatstrekken
daarvoor in aanmerking kwamen. Franse blijspelen waren het algemeen
onderwerp van gesprek; dames van deftige stand leenden aan de spelers
en would-be speelsters haar kanten en juwelen; maar velen kwam dit duur
te staan, daar het meer dan eens gebeurde, dat een of andere aangeklede
hertogin haar geleende veren aan de soldatekantien inwisselde tegen tabak
en brandewijn, zodat de wettige eigenaressen haar juwelen alleen konden
terugkrijgen als ze voor die genietingen wilden betalen. Spoedig kwam
aan dit onbezorgde en ongeregelde leven een eind, daar met het oog op
het oorlogsgevaar de aanvoer van klinkende munt ophield, salarissen niet
meer werden uitbetaald en de levensmiddelen op gingen in prijs. Gebrek
staarde velen in het gelaat.
Twee helden van het blijspel gingen zich nu toeleggen op het uitgeven
van eigengemaakt papieren geld, hetgeen hen helden van een zeer werkelik
treurspel maakte.’
Tussen 1810 en '20 stond er te Kaapstad aan het Boereplein4) het Komediehuis,
afgestaan aan een gezelschap van Burgers. Dit gebouw is de tegenwoordige St.
Stefanuskerk der kleurling-gemeente. Het volgend geslacht woonde voorstellingen
bij in een pakhuis op de hoek van de Dorps- en de Breestraat; dit was tussen '40 en
'50. Omstreeks 1860 speelde er een gezelschap in een zaal op de hoek van de
Harrington- en de Langemarktstraat.
De glorietijd van de plaatselike verering van THALIA en MELPOMENE daagde
echter, toen op 4 October 1866 de rederijkerskamer Aurora werd gesticht onder de
zinspreuk: Onvermoeide vlijt komt alles te boven. De vijf oprichters

1)
2)
3)
4)

III, 118 en 119.
III, 107-109.
I, 20 en 21.
Nu Van Riebeeksplein geheten.
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waren de Hollanders F. KOSTER, A.H. KOSTER, W.F. STAMROOD (voorzitter), M.N.J.
GIJSELMAN (sekretaris) en H.W. TEENGS. De eerste opvoering vond plaats op 15
November 1866 in een huiskamer. De verrichtingen waren op bescheiden schaal en
bepaalden zich tot het reciteren van gedichten, fragmenten uit treur- en toneelspelen.
Na een jaar telde Aurora 5 ereleden, 7 werkende, 17 toeschouwende of leerlingleden
en 76 gewone leden. In 1867 werd MELT J. BRINK sekretaris of faktor der kamer en
met de voorzitter F. KOSTER heeft hij in twintig jaren van trouwe toewijding de kamer
tot grote bloei helpen brengen.
MELT BRINK, in 1842 te Kaapstad geboren, verhuisde met zijn ouders zeer jong
naar buiten en groeide op als boerezoon. In 1864 kwam hij weer naar de Kaap en na
enig zoeken werd hij goevernementsambtenaar op het tekenkantoor. Zijn talent met
de tekenstift kwam zijn scherpe opmerkingsgave van persoonlike en maatschappelike
eigenaardigheden goed te stade; de vruchten zijn in menig toneelstukje verwerkt. De
tijd van BRINK's arbeid in Aurora kwam ongeveer 1887 ten einde, toen na de
ontdekking der diamant- en goudvelden een geest van onrust en gelddorst de Kaapse
Muzezonen deed trekken naar oorden, waar wel het goud en de diamanten schitterden,
maar waar de fortuin slechts weinigen toelachte.
Ook de sportgeest en de toenemende uithuizigheid had het opkomend geslacht
vervreemd van de aantrekkelike en huiselike oefeningsavonden, die ware kwekers
waren geweest van taalliefde en kunstgevoel.
Onder zijn ereleden telde Aurora: ‘Onze JAN’, de presidenten BRAND, BURGERS
en KRUGER. Krachtige steun werd gedurende twintig jaar geboden door de
erevoorzitter en beschermheer baron VAN HEEMSTRA VAN FROMA EN
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EIBERSBUREN. In 1872 werd hem door de kamer een album vereerd en in 1874 bood
de baron bij een biezonder gehoor aan Z.M. WILLEM DE DERDE een ereblijk aan
namens Aurora, bij gelegenheid van WILLEM's 25-jarige regering. Gans Kaapland
had aan dit huldebetoon bijgedragen, dat de vorm aannam van een album met gouden
gedenkplaat en op de vier hoeken versierd was met diamanten in goud gevat. Z.M.
bood de portretten van zichzelf en koningin SOFIE, hoogsteigenhandig getekend, aan
Aurora aan. Deze worden in de archieven der kamer bewaard, welke tans berusten
onder de heer F. KOSTER.
In het geheel heeft Aurora 103 openbare opvoeringen gegeven, met 38 drama's
en treurspelen en 67 blijspelen; deze waren ingestudeerd op bijna 900 wekelikse
oefeningsavonden.
In tijden van grote lauwheid heeft Aurora het lampje der taalliefde brandende en
omhoog gehouden. Het was een verenigingspunt van taalvrienden en ook dikwels
het middel, waardoor Hollandse toneelgezelschappen nog eens konden optreden.
Tans hoort men in de Kaapstad niet meer van Hollandse voorstellingen.
In 1908 hebben mevrouw TRUUS POST en de heer ARBOUS, twee Nederlandse
artiesten, een kunstreis gemaakt door Zuid-Afrika en Hollandse voordrachten
gehouden. De proefneming is sedert niet herhaald.
Te Pretoria probeert Onze Taal, toneelafdeeling der Nederlandse Vereniging, zijn
roemvol verleden van de jaren vóór de oorlog te doen herleven, maar voorlopig nog
niet met volkomen succes. Onder de plaatselike spelers zijn talentvolle krachten, als
de dames ENGEL en de heren POSTMA en HILHORST.
Iets beter ging het enige tijd met de Afrikaanse Toneelvereniging, die oorspronkelik
werk als O u ' D a n i e l
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door H. OOST, en vertaald werk als P i e t s'n Ta n t e (C h a r l i e 's A u n t ) heeft
opgevoerd voor een dankbaar publiek, daar en elders, o.a. te Heidelberg.
Allerwegen in den lande bloeien verder debats- en letterkundige verenigingen, die
als propagandamiddel voor de taal ook dikwijls een toneelafdeling bezitten. Het valt
immer op, dat de Afrikaners veel talent voor deze kunstuiting hebben.
Stukken uit Europa ingevoerd, tenzij zij klassieke kunst vertonen, voldoen meestal
minder goed in Zuid-Afrika, wegens het onderscheid in levensomstandigheden. De
Engelsen, wier denkwereld nog zijn middelpunt heeft in de Britse eilandegroep,
voelen dit minder, maar de Afrikaner, wiens innigst bestaan met zijn vaderland is
saamgeweven, kan alleen bevrediging vinden in Afrikaanse situaties.

Het Drama.
Zuid-Afrika is een terrein, waar nagenoeg alle naties der wereld en alle graden van
beschaving vertegenwoordigd zijn. Het leven in deze jonge en bonte samenleving is
veelvormig in zijn uiting, zodat aan alle kanten de stof voor dramatiese uitbeelding
opgehoopt ligt.
De pogingen om die te verwerken, hebben zich alsnog hoofdzakelijk beperkt tot
de klucht. De smaak van het uitgaande publiek zou voor iets hogers eerst opgevoed
moeten worden. G.S. PRELLER schrijft1): ‘Ons toneelpubliek is, wat 'n uitheemse,
konventioneel romanties-retoriese melodrama en 'n derde-klas klugtspel daarvan
gemaak het. Dis nie ons skuld nie, maar ons ongeluk. Met die bewustsijn van 'n ei'e
Afrikaans nasionale beskawing sal di verandering kom.’

1) In zijn voorbericht tot Ou' Danie.
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Eén van de eersten1), die wat ter opvoering geschreven heeft, is MELT BRINK2). De
volgende reeks klucht- en blijspelen zijn over geheel Hollandssprekend Zuid-Afrika
bekend en geliefd:
O, d i e M u i z e n ! o f S t e m r e c h t v o o r V r o u w e n ; blijspel in één bedrijf.
B e r o u w k o m t m e e s t a l t e l a a t ; toneelspel in drie bedrijven.
D i e k w a a i j e H u i s h o u d s t e r ; blijspel in één bedrijf.
D e We d d e n s c h a p ; blijspel in één bedrijf.
G e s t r a f t e N i e u w s g i e r i g h e i d ; blijspel in twee bedrijven.
D e H a a t v e r s t o m t , w a a r L i e f d e k o m t ; blijspel in twee bedrijven.
G r o o t v a d e r z i j n P i j p ; blijspel in twee bedrijven.
D i e E c h t s c h e i d i n g ; blijspel in één bedrijf.
M a l j a n o n d e r d i e H o e n d e r s ; blijspel in één bedrijf.
E e n P r o g r e s s i e f ; blijspel in één bedrijf.
B i j d i e Ta n d e d o k t e r ; blijspel in één bedrijf.
De motieven dezer stukjes zijn kwesties van de dag of algemeen menselike
zwakheden, weerkaatst door het Afrikaner karakterprisma. De domheid of listigheid
der kleurlingbedienden verschaft de komiese faktor, terwijl vijf deuren nauweliks
voldoende zijn om bij enkele de ingewikkelde intrigue te veroorzaken en weer op te
lossen. Het gebruik van sterkgepeperde idiomatiese uitdrukkingen, meer kernachtig
dan beschaafd, prikkelt en bevredigt de lachlust der meeste toeschouwers.
Gelijk elders is ook hier de taal van MELT BRINK een middending tussen Nederlands
en Afrikaans.

1) Als curiosum uit oudere tijden zij hier vermeld: D e n i e u w e R i d d e r o r d e o f d e
T e m p e r a n t i s t e n , van C.E. BONIFACE, Kaapstad. 1832.
2) Zie II, 96.
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Had MELT BRINK tussen 1869 en '73 reeds veertien stukken geschreven, waaronder
elf blijspelen, ook andere kameristen leverden oorspronkelik werk. H.W. TEENGS,
J.M. BELINFANTE, N.C. KOSTER, L. VAN HOGEZAND, P. FADDEGON en A.P. HERHOLD
kwamen voor het voetlicht met stukken als D e D i a m a n t e n d e r K r o o n , H e t
e i n d e v a n e e n B o o s w i c h t en D e v e r d r o n k e n M i n n a a r . Uit deze
titels kan men de inhoud en kunstwaarde bevroeden.
De O n s S p r e e k u u r -s e r i e 1) daarentegen neemt een strenge afscheiding in
acht tussen die beide. Tot op heden zijn twee nummers in deze reeks verschenen,
beide bewerkt door dr. W.J. VILJOEN2) naar Hoogduitse stukjes, pasklaar gemaakt
op de Zuidafrikaanse toestanden. No. 1 is K o p p i g h e i d , no. 2 A c h t e r d e
S c h e r m e n ; beide zijn allerwegen tot tevredenheid der toeschouwers opgevoerd.
In taal en kunstwaarde staan zij hoger dan het elftal van MELT BRINK.
Een ernstige poging tot oorspronkelik kunstwerk is D e b o r a , drama in twee
bedrijven door HUBERTUS ELFFERS, Kaapstad, 1893. In zijn voorrede zegt de dichter
een waar woord: ‘Het Hollands in Zuid-Afrika kan niet gehandhaafd worden dan
door de verspreiding van uit Afrikaanse bodem ontsproten litteratuur.’
Wat de keuze der stof aangaat, deed de schrijver een goede greep. Ridderpoezie
of herderspelen, schandalen uit het Europese grote-stadsleven, of psychologiese
uitrafeling van stemmingen en hartstochten, passen al heel weinig bij Zuid-Afrika.
Het leven is daar weinig samengesteld;

1) Zie VI, 230.
2) Hoogleraar in het Nederlands aan het Victoria College te Stellenbosch van 1897 tot 1910,
tans Direkteur van Onderwijs in de Vrijstaat.
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idealisme en ragfijne zelfontleding zijn zeldzame liefhebberijen. Wàt er nog ingaat,
is het mystieke heroïsme van het Oude Testament, welks verhalen overigens zo goed
passen bij de natuur en de patriarchale beleving. SISERA en JAEL, het zijn goede
bekenden, en DEBORA's heldezang is geliefde lektuur. Toch loopt de dramaturg, die
dit epos wil vertonen, een groot gevaar: door omhaal van woorden de klassieke
eenvoud te verwateren. ELFFERS is dit gevaar niet altijd ontsnapt. Als DEBORA zingt:
‘Water eischte hij, melk gaf zij’1), is het epiese verloren gegaan in:
‘Om Sisera's lippen te laven
Geen water zij bracht, maar de gaven
Der edelste kemelin:
Zoo zond zij de ruste hem in.’

Het best geslaagd zijn de reien, waarmee het stuk opent; er dreunt een Dacostiaanse
toon in door:
‘Gij woudt Jacobs kind'ren leiden;
Hebt hun zwakken gang beschut;
Woudt hen van gevaar bevrijden,
Hen verstekend in Uw hut.
Toen zij in woestijnen zwierven,
Barre zandzee, zonder gids,
Raad en troost en bijstand dierven,
Steldet Gij U aan de spits.’

Voor de hogere eksamens der Kaapse Universiteit worden nog voortdurend
Nederlandse drama's ter bestudering voorgeschreven. Daar het programma dezer
eksamina de geestesinhoud van de hogere klassen der samenleving voor een belangrijk
gedeelte bepaalt, is het waarschijnlik, dat er zich vooreerst steeds een publiek in
Zuid-Afrika zal bevinden, dat dramatiese kunst in Nederlandse

1) Richteren V:25.
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taalvorm kan verstaan en genieten. Daar echter allerwegen schouwburgbezoek meer
als ontspanning wordt beschouwd dan als het volgen van een kursus in een bepaalde
taal; en daar het gedeelte der Afrikaner bevolking, dat Nederlandse drama's bestudeert,
geen overwegend, indien al een in aanmerking komend, gedeelte vormt van het
Afrikaans uitgaand publiek, dat tot nogtoe bovendien geen sterke begeerte heeft
geopenbaard naar dramatiese voorstellingen in het Nederlands, is het zeer
waarschijnlik, dat altans de naaste toekomst zal behoren aan het Afrikaans en Engels
drama.
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Hoofdstuk III.
Zuid-Afrika in de Engelse Letterkunde en Zuidafrikaanse
Letterkunde in het Engels.
Met de komst der Engelsen in 1795 en 18061) kwam er een geheel nieuwe faktor
meetellen in de Zuidafrikaanse samenleving. Wel waren er vóór, gedurende en na
de vestiging der Hollanders aan de Kaap ook Engelsen op bezoek geweest, maar nu
kwamen zij om voorgoed te blijven en wel als heren en meesters. Het hoogste
staatsgezag werd er uitgeoefend namens Zijn Britse Majesteit. De hoge
ambtenaarswereld was Engels en de toonaangevende klasse van de Hollandssprekende
bevolking, die met de regerende kringen verkeerde, moest met hen Engels spreken
of in het geheel niet spreken. In alle uitingen van openbaar en privaat leven kwam
de splijtzwam der tweetaligheid nestelen en tieren.
Toen er Engelssprekenden waren, in Zuid-Afrika geboren, of die zich vereenzelvigd
hadden met het nieuw verworven gebied, waren dit Engelse Afrikaners, het produkt
van een nieuwere en latere kruising van het Engeland der Georges met het zonneland
van het Zuiden. De uiting van

1) De eerste overgave der Kaapkolonie aan de Engelsen geschiedde 16 Sept. 1795 aan de
generaals CLARKE en CRAIG; de tweede en laatste op 13 Januarie 1806 aan generaal DAVID
BAIRD.
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dit geestesleven ook op letterkundig gebied leverde iets anders op dan wat het
Hollands Afrikanerdom had voortgebracht of kon voortbrengen: het was een
Zuidafrikaanse letterkunde in het Engels.
Vóór deze echter ontstaan kon, waren er door reizigers en onderzoekers reeds vele
Engelse boeken over Zuid-Afrika aan de man gebracht, of was Zuid-Afrika altans,
zij het in het voorbijgaan, in Engelse boeken vermeld geworden.
Een van de eerste plaatsen in de nieuwere Engelse letterkunde is bij SIR FRANCIS
DRAKE, die in 1580 schreef: ‘The Cape is a most stately thing and the fairest Cape
we saw in the whole circumference of the earth’1).
JOHN MILTON gewaagt van de Kaap in zijn P a r a d i s e L o s t II, 636-642 als
volgt:
‘As when far off at sea a fleet descry'd
Hangs in the clouds, by equinoctial winds
Close sailing from Bengala, or the iles
Of Ternate and Tidore, whence merchants bring
Their spicy drugs: they on the trading flood
Through the wide Ethiopian to the Cape
Ply stemming nightly tow'ard the Pole.’

Evenzo in IV, 159-164:
‘As when to them who sail
Beyond the Cape of Hope, and now are past
Mozambic, off at sea north-east winds blow,
Sabean odors from the spicy shore
Of Araby the Blest; with such delay well pleased,
They slack their course.’

JOHN MAXWELL, een tijdgenoot van PETER KOLBE2) en die gelijktijdig met hem aan
de Kaap vertoefde, schreef in 1708 vandaar: ‘The Dutch are not very scrupulous,
they are no better than the natives.’

1) Deze beide verwijzingen zijn ontleend aan de S o u t h A f r i c a n B o o k m a n , L i t e r a r y
A s s o c i a t i o n s a t t h e C a p e , October, 1909.
2) Zie I, 23 en 24.
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MISS EMILY BRITTLE, een jonge dame, wier identiteit men tot heden nog niet heeft
kunnen vaststellen, liet in 1785 te Calcutta een reisverhaal op rijm uitgeven, waarin
de volgende minder vriendelike beschouwing over Zuid-Afrikaners voorkomt:
‘I cannot insist that the awkward dull animals,
In their persons and customs are absolute cannibals;
But I think all who've seen them will readily own,
They've not the least knowledge of manner or ‘ton’.

Verder zijn er punten van aanraking te vermelden, vooral nadat de Kaap Engels werd,
tussen Britse en Engels-Afrikaanse letterkundigen: LADY ANNE BARNARD1) was
bevriend met WALTER SCOTT; deze en COLERIDGE kenden THOMAS PRINGLE2) en
prezen zijn werk.
Behalve deze obiter dicta anglice, die licht te vermeerderen zouden zijn, zijn er
meer uitvoerige beschouwingen aan Zuid-Afrika gewijd, voordat deze nog hele
boekdelen en zelfs bibliotheken gingen beslaan. De opmerking vinde hier een plaats,
dat met zeer enkele uitzonderingen, de schrijvers der negentiende en twintigste eeuw
zich gericht hebben tot het lezend publiek der Britse eilanden. Een echt Afrikaanse
richting en geest komt slechts zelden voor.

A. Reisbeschrijvingen.
In 1777 verscheen er te Londen een verzameling brieven van Mrs. KINDERSLEY:
L e t t e r s f r o m t h e E a s t I n d i e s , waarin zij een twintigtal bladzijden wijdt
aan de Kaap en zijn bewoners. Deze brieven, XIII tot XVII, zijn gedateerd: ‘Kaap
de Goede Hoop’, en lopen van November 1764 tot

1) Zie III, 107-109.
2) Zie III, 129-131.
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Maart 1765. Epistolografie is het sterke punt der dames en Mevrouw KINDERSLEY
is geen uitzondering op de regel. Haar opmerkingen over de Kapenaars zijn niet erg
kwaadaardig. Zij beschrijft de samenleving aldaar als ‘vreedzaam en redelik saai;
de overheersende zonde is een te ruim gebruik van spijs en drank, gepaard met afkeer
van inspanning.’ ‘In de goeverneurstuin’, zegt zij, ‘staat een woning voor
doortrekkende hoge Oostindiese ambtenaren; ook Engelse worden hier dikwijls
geherbergd.’ Zij roemt de reinheid van de Kaapstad, maar spreekt haar verwondering
er over uit, dat zij geen oude mensen aantreft, ‘personen van boven de vijftig zijn
een zeldzaamheid.’
Een andere hoogst merkwaardige briefschrijfster is Lady ANNE BARNARD. S o u t h
A f r i c a a C e n t u r y a g o , (1797-1801), 1901, bevat een achttiental brieven,
gedateerd: ‘Kasteel aan de Kaap de Goede Hoop,’ en lopen van 10 Julie 1797 tot 16
Februarie 1801. Lady ANNE was de aristokratiese vrouw van de burgerman Mr.
BARNARD, die door voorspraak van haar hooggeplaatste vrienden de eerste koloniale
sekretaris aan de Kaap werd onder Engels bestuur. De brieven, waarin Lady ANNE
zich onbedwongen laat gaan over haar ervaringen en indrukken, aan de Kaap
opgedaan, waren niet voor openbaarmaking bedoeld en hebben meer dan een eeuw
berust in het Engels familiearchief. Bij lezing in de twintigste eeuw blijken zij nog
even fris, als toen ze gepend werden; zij bewijzen groot talent voor zien en zeggen.
Lord MACARTNEY, de gouverneur der Kolonie, had zijn gade in Engeland
achtergelaten; daarom nam Lady ANNE de sociale functies waar aan het
Gouverneurshuis te Kaapstad. Aldus kreeg zij een kant van het leven te zien, die zij
uiterst bevoegd was te ‘kieken’. Zij was bovendien een beschaafde vrouw met werelden mensekennis. Zij beschouwde het als een deel van haar plicht om de eerste
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Donderdag van iedere maand 's avonds een partij te geven. Hierop werden aanvankelik
alleen Engelse dames gevraagd en de vrouwen van die Hollandse Afrikaners, die de
eed van trouw aan de nieuwe regering hadden afgelegd. Al spoedig strekte de
gastvrouw haar nodiging ook uit tot de vrouwen der eedsweigeraars, ‘want’, zegt
zij, ‘ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.’
De inhoud van haar brieven heeft vooral waarde voor de beschavingsgeschiedenis
van de Kaap. Zij vertelt als een gezellig snapstertje bijvoorbeeld al de buurpraatjes
en kleine schandaaltjes, die het leven gezellig moesten maken. Haar talent als
schrijfster toont zij door reeds in haar derde brief een open oog te hebben voor de
kunstwaarde van de ‘ossewagen.’ Tintelend van humor zijn haar opmerkingen
herhaaldelik: de blanke mannen hebben te veel en de bruine te weinig kleren aan;
de boeren zijn prachtmensen, meer dan zes voet lang en zij weet niet hoeveel voet
in omvang; bij de zuigelingen, die even lang als breed zijn, stelt zij voor Salomo's
recht toe te passen; hoewel hier goed uitkomt, dat Lady ANNE zelve geen moeder
was. Zij deelt ook met verbazing mede, hoeveel twee- en drielingen er te Stellenbosch
wel gedoopt worden.
Ondanks de goede eigenschappen van stijl stond Lady ANNE te ver af van de
Zuidafrikaanse wijze van zien en voelen, om onvermengde sympathie te kunnen
tonen. Haar boek is een goede proto-type van een groot aantal Engelse werken, wier
schrijvers uitgaan van de onuitgesproken grondstelling, dat zij als Engelsen een
superieur soort wezens zijn. Vinden zij iets goed te keuren in de mensen en dingen
van Zuid-Afrika, dan doen zij dit half onwillig en met zekere nederbuigende
aanmoediging. Zij beginnen met alles grappig en vreemd te vinden wat van een
andere
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wereld en wereldbeschouwing getuigt dan de insulair Engelse. Zo is het b.v. aan
Lady ANNE gelukt alle Afrikaanse persoons- en plaatsnamen verkeerd te spellen,
hoewel zij een tamelik korrekte fonetiese transcriptie van die namen in het Engels
geeft. Even vreemd anders als Mr. WRIGHT het vindt zijn naam RIJT te zien
geschreven, even eigenaardig vindt meneer VAN DER MERWE: WENDERMURWE.
Deze vergefelike, wijl verklaarbare vlekjes doen niets af van de kunstwaarde van
deze achttien brieven, die voornamelik bestaat in hun springlevend en ongekunsteld
proza.
Een tijd- en landgenoot van Lady ANNE in haar Kaapse periode was JOHN BARROW,
verbonden aan dezelfde goeverneur MACARTNEY als partikulier sekretaris. In zijn:
Travels through the Interior of Southern Africa in the years
1 7 9 7 a n d 1 7 9 8 1), is hij niet sympathiek jegens de Boeren. Hij noemt hen
‘onbeschoft en verbasterd.’ Aangaande de naturellepolitiek der Afrikaners deelt hij
mee: ‘Er was een tijd, dat zij (hier: de Bosjesmannen) zeer wel in orde gehouden
werden door geregelde ondernemingen, die de Boeren tegen hen deden. Elke streek
had een bevelhebber, die gemachtigd was een zeker getal mensen op te roepen, die
vervolgens door de Regering van kruit en lood voorzien werden; dan, deze dienst
werd altijd met grote weerzin waargenomen, vooral door hen, die het minst van deze
wilden te vrezen hadden.’
Zijn tocht van Graaff Reinet naar Caledon over de Karroo herinnert aan de
Dorstlandtrek der Boeren op weg naar Humpata2). Het verhaal van zijn bezoek aan
de zendingstatie der Hernhutters aan de Rivier-zonder-Eind, is onderhoudend en
leerzaam. De zendelingen onderrichtten

1) In het Hollands vertaald onder de titel: R e i z e n i n d e B i n n e n l a n d e n v a n h e t
z u i d e l i j k g e d e e l t e v a n A f r i k a i n 1798, bij BOHN, Haarlem, 1803.
2) Zie II, 59.
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de bekeerlingen in landbouw en handwerk, en leerden hun aldus, wat zij in de eerste
plaats kennen moeten: de adel van handearbeid.
C a p e o f G o o d H o p e a n d i t s D e p e n d e n c i e s is een boek van Captain
BENJAMIN STOUT, verschenen te Londen in 1820; en bevat het verhaal van zijn
schipbreuk op de kust van Kafferland1) in 1782. Kapitein STOUT en de zestig geredde
schipbreukelingen, bijna ongekleed en geheel ongewapend, besloten tot de tocht over
land dwars door de kwaadgezinde kafferstammen heen naar Kaapland. Op zeker
punt van hun tocht waren zes en dertig man te uitgeput om verder te gaan, ze werden
achtergelaten. Op blote en verwonde voeten sleepten de anderen zich verder, en
aandoenlik is het verhaal hunner gevoelens onder het voorttrekken en bij nachtelike
wachtvuren. Met hun tienen landden ze eindelik aan bij de eerste woning van een
blanke: JAN DU PLESSIS, wiens hart, volgens STOUT, ‘a constant mansion of virtuous
sympathy’ was. Hier werden zij goed verzorgd; de achtergeblevenen werden met
ossewagens afgehaald en, voorzien van een brief van aanbeveling van DU PLESSIS,
trokken zij verder van plaats2) tot plaats, tot zij de Kaapstad bereikten. De opmerking
van één der boeren: ‘Mijn vriend JAN DU PLESSIS is een goed mens, maar gij hadt
geen andere aanbeveling nodig dan uw ongeluk’, is om IAN MACLAREN, de schilder
der Schotse calvinisten-boeren, te doen watertanden. De ontvangst te Kaapstad door
zijn Engelse landgenoten zal kapitein STOUT onwillekeurig wel tot vergelijkingen
hebben gebracht, die voor hen minder gunstig uitvielen. Generaal CRAIG, de
bevelvoerende officier, wilde STOUT niet eens

1) Het noordoosten der Kaapse kustlijn.
2) Boerehoeve. Een der manschappen, een kuipersgezel, vond onderweg werk bleef daar wonen
en is al spoedig onder de boeren getrouwd.
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ontvangen. Admiraal ELPHINSTONE, allicht beter met zeemanslijden vertrouwd,
voorzag de schipbreukelingen van het nodige.
Nauweliks verdiend schijnt de opmerking van STOUT: ‘de Boeren hebben de naam
van bandeloze rovers, en die verdienen zeker voorbeeldig gestraft te worden, maar
ik heb alleen fatsoenlike boeren ontmoet en ik acht het mijn plicht hun goede naam
hoog te houden.’ Het herinnert zo onwillekeurig aan MULTATULI's Barbertje, die
toch moet hangen. Met echte nieuwelingen-voorbarigheid stelt STOUT aan het eind
van zijn boek een kafferpolitiek voor.
De stijl van zijn boek is helder, beknopt, sierlik.
Een van de beste Engelse reisbeschrijvingen, een omvangrijk werk van ruim twaalf
honderd bladzijden in twee delen kwarto en door THEAL als ‘juist’ aanbevolen, is
T r a v e l s in t h e I n t e r i o r o f S o u t h A f r i c a van WILLIAM J. BURCHELL,
1822. Het is het verhaal van een tocht door hem ondernomen in de jaren 1811 tot
'14.
Eerst mag wel eens gewezen worden op de kostelike platen, die het werk verluchten
en die BURCHELL zelf getekend heeft. Ze zijn teer van lijn en zacht van kleur. Een
volksuitgave tegen redelike prijs zou een weldaad voor Zuid-Afrika wezen en aan
een ondernemend uitgever geen windeieren leggen. De grote kaart, die het werk
versiert, is een verbetering op het toenmaals bestaande. Opmerkelik is de invoering
van namen als Puffadder Halt en Wild Boar Station, trouwens misschien onvermijdelik
onder het nieuwe régime.
Een mededeling, die na vergelijking met hedendaagse toestanden tot dankbaarheid
stemt, is dat BURCHELL 13 December de Kaap in het oog kreeg, maar door tegenwind
belet werd vóór de 26ste te landen. Tegenwoordig kon hij in die tijd weer in Engeland
terug zijn geweest.
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BURCHELL levert een model-reisbeschrijving: het landschap, de plante- en dierewereld
zijn het hoofdvoorwerp van zijn onderzoek. Vier jaren besteedde hij er aan; hij
verklaart, dat het plan, de kosten en voltooiing van de reis, geheel en uitsluitend zijn
eigen waren. En zonder andere dan wetenschappelike en kunstlievende bedoelingen
heeft hij zijn werk saamgesteld, waarin de natuurvorser en de filosoof beurtelings
aan het woord zijn.
CHARLES BARTER is de schrijver van D o r p a n d Ve l d , o r S i x M o n t h s
i n N a t a l 1), 1852. BARTER was een ‘Oxfordman’, hetgeen in Engeland synoniem
is met drager van de hoogste nationale beschaving. Hij waarschuwt zijn landgenoten
tegen vestiging in Zuid-Afrika, wat volgens hem dikwels uitloopt op bittere
teleurstelling, indien niet op vertwijfeling. Deze eerlike Engelsman herkent de deugd
der eerlikheid ook in de Boeren, van wie hij met onderscheiding spreekt en van wie
hij zelfs verklaart, dat de Engelsen nog wel iets kunnen leren in het besturen der
inboorlingen. Zijn beschrijving van Natalse en Vrijstaatse personen en toestanden
is onderhoudend.
In tegenstelling met andere schrijvers, die een oppervlakkig oordeel vormen en
uitspreken na een vluchtig bezoek, om dan voorgoed het Afrikaanse stof van hun
voeten te schudden, heeft CHARLES BARTER ruim een halve eeuw in Zuid-Afrika
gewoond, en is in Natal in 1904 op vijfentachtigjarige leeftijd overleden. Hij is ook
de schrijver van S t r a y m e m o r i e s o f N a t a l a n d Z u l u l a n d , 1897, in welk
boek hij veertig jaren Afrikaanse ondervinding meedeelt. Dit boek wordt besproken
onder het hoofd P o ë z i e , zie bl. 133.
In 1854 verscheen een Hollandse vertaling van een

1) In het Hollands vertaald onder de titel: Z e s m a a n d e n i n N a t a l .
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reisbeschrijving van A.W. COLE onder de titel: M i j n v e r b l i j f a a n d e K a a p
d e G o e d e H o o p . Het boek mist het persoonlike karakter, dat andere reisverhalen
zo aantrekkelik maakt. Een van de wijze opmerkingen, in het boek vermeld, is de
voor vele Engelsen gepaste aanhaling: ‘Coelum, non animum mutant qui trans mare
currunt.’ Het deelt ook mee: ‘De oude betrekking, die Nederland op de Kaap heeft,
is nog niet geheel afgestorven’. In hoofdzaak is COLE de Boeren niet ongunstig
gezind, vooral wanneer de Boer goed Engels kan spreken. Als advokaat en later als
rechter heeft hij het land en zijn bewoners goed leren kennen en die kennis in hoogst
amusante vorm neergelegd in R e m i n i s c e n c e s o f m y L i f e a n d o f t h e
C a p e B e n c h a n d B a r , 1896. Weinig boeken geven in zo onderhoudende vorm
zulk een diepe blik in koloniale en Hollands-republikeinse verhoudingen gedurende
de negentiende eeuw. Zijn anekdoten zijn menskundig en menslievend. Biografiese
biezonderheden over Afrikaners van het vorige geslacht moeten voor de
geschiedschrijver der toekomst eenmaal waardevol materiaal vormen.
Niet enkel geleerden, ook sportmensen voeren het woord, b.v. PARKER GILLMORE,
een hartstochtelik jager, die met welversneden pen zijn avonturen te boek heeft
gesteld. In zijn gezamenlike pennevruchten vloeien reisbeschrijving, geschiedverhaal
en roman grotendeels in elkaar. In deze praestatie staat hij trouwens lang niet alleen
onder de Engelse schrijvers en dichters. Zijn mededelingen over de mense-en
dierewereld van Zuid-Afrika van een halve eeuw geleden, zouden in de droogste
vorm om hun inhoud reeds lezenswaard zijn; de vorm, waarin hij ze kleedt, maakt
er boeiende lektuur van. Zijn blik op de Boeren is door nationaal vooroordeel enigszins
beneveld, hoewel in zijn latere werken meer dan
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in de eerste. De verhoudingen werden dan ook in de negentiende eeuw steeds scherper
tussen de beide delen der blanke bevolking, totdat ze leidden tot de historiese krises
van 1881 en 1889 tot 1902. Vermeldenswaard van PARKER GILLMORE zijn o.a.: T h e
g r e a t T h i r s t l a n d , 1878; O n D u t y , 1880; T h e L a n d o f t h e B o e r ,
1881; S o u t h A f r i c a , 1883; T h e A m p h y b i o n 's Vo y a g e , 1885; T h e
H u n t e r 's A r c a d i a , 1886; D a y s a n d N i g h t s b y t h e D e s e r t , 1888;
T h r o u g h G a s a L a n d , 1890; A S p o r t m a n 's D i a r y , 1893.
Een van de beroemdste jagers is zeker wel FREDERICK COURTNEY SELOUS, geboren
te Londen in 1851, die van '72 tot '90 in Zuid- en Midden-Afrika gejaagd heeft, en
zijn avonturen meegedeeld in een reeks boeiende romans.
In de S o u t h A f r i c a n B i b l i o g r a p h y van SIDNEY MENDELSSOHN staan meer
dan 20,000 titels vermeld van boeken, die met Zuid-Afrika verband houden. Drie
vierden hiervan1) zijn Engelse werken en vele duizenden hiervan vallen in de
negentiende eeuw. Het is niet het voorrecht van de schrijver van dit overzicht geweest
deze werken alle te lezen. Na aftrek van allerlei wetenschappelike geschriften van
blijvende waarde en van politieke strijdschriften van dikwels zeer tijdelik belang,
blijven er nog genoeg boeken over om de mogelikheid aan te nemen, dat er onder
veel koren ook hier wel enig kaf schuilen kan. Het zou een studie op zichzelve zijn
deze schifting, zij het van subjektief standpunt, tot stand te brengen. In dit overzicht
kan hij niet beproefd worden.

1) Deze schattingen zijn ruw.
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B. Geschiedenis.
Als een sterke toren in een drabbig meer van middelmatigheid staat het werk van dr.
MC CALL THEAL1).
Het is belichaamd niet in een boek, maar in een boekerij van meer dan tachtig
delen. De betekenis van de levensarbeid van dr. THEAL is, dat hij braakland ontdekt
en ontgonnen heeft, en wel de maagdelike grond der Kaapse en Zuidafrikaanse
geschiedenis. Hij heeft allerwege rooilijnen getrokken, percelen afgebakend en zulk
een wijd bestek van historiese onderzoekingen gemaakt, dat hele geslachten van
geschiedvorsers zijn vondsten en gissingen nog kunnen gaan aanvullen en toetsen.
Dr. GEORGE MAC CALL THEAL, geboren in 1837 te St. John in Nieuw-Brunswijk,
Canada, kwam in 1859 naar Zuid-Afrika, waar hij onderwijzer geweest is, vijftien
jaar lang, eerst op een buitenschool2) in het distrikt Knysna, toen te King Williamstown
en daarna aan de Zendingschool te Lovedale. Later was hij werkzaam als
dagbladschrijver. Van de toenmalige eerste minister CECIL RHODES kreeg hij opdracht
om een verzameling van Portugese boeken en bescheiden over Zuid-Afrika bijeen
te brengen, welk werk onder opvolgende ministeries werd voortgezet. In 1896 ging
dr. THEAL (hij ontving de akademiese ridderslag tot L.L.D. van de Queen's Universiteit
in zijn geboorteland, en tot Litt. Dr. van de Kaapse Universiteit) naar Europa om de
stof, in zijn grote werken verzameld, verder aan te vullen. Hiertoe bezocht hij de
archieven te Lissabon, Den Haag, Amsterdam en Londen. Zijn hoofdwerk is:
H i s t o r y o f S o u t h A f r i c a in 5 delen, 1888 -1900. Zijn studieën hebben zich
verder bewogen op het

1) Zie II, 56 en 57.
2) Een buitenschool is een kleine school op een boerehoeve.

Gerrit Besselaar, Zuid-Afrika in de letterkunde

116
gebied van aardrijkskunde, land- en volkekunde en folklore in Zuid-Afrika. Dr.
THEAL is de eerste om te erkennen, dat hij de bronnen nog slechts aangewezen heeft
en dat voor uitputting alsnog geen gevaar bestaat.
Hoogstaand werk is verder geleverd in de P r é c i s o f t h e A r c h i v e s o f
t h e C a p e o f G o o d H o p e , van H.C. VOS LEIBBRANDT,1) 1887-1906. Het omvat
zestien boekdelen, uitgaven van oude stukken, waaronder het D a g v e r h a a l van
VAN RIEBEEK, ingekomen en uitgegane brieven, enz.
Het geheel is een verzameling van bronnen voor geschiedvorsers, maar op zichzelve
reeds boeiende lektuur ook voor leken.
Wat door dr. MULLER voor de Vrijstaat gedaan is met de uitgave d e r
H a m e l b e r g -p a p i e r e n 2), gedeeltelik ook door Hofstede3), en voor de Transvaal
door dr. LEYDS met zijn E e r s t e A n n e x a t i e 4), namelik een geschiedenis te leveren
van een der deelnemers aan de tegenwoordige Unie van Zuid-Afrika, is verricht voor
de geschiedenis en de land- en volkekunde van de Oostelike Provincie der
Kaapkolonie, in de eerste twee lijvige delen van T h e R i s e o f S o u t h A f r i c a ,
1910-'13, door prof. G.E. CORY van Grahamstad, en voor Natal door JOHN BIRD in
A n n a l s o f N a t a l , 1888. Professor CORY is hoogleraar in de scheikunde, groot
liefhebber van natuurstudie en als zodanig veel buiten onder boeren en inboorlingen,
wier gebruiken en geschiedenis hij bestudeerde. Het boek is zeer sympathiek jegens
de Afrikaners en wel tekenend is het, dat deze schrijver, ter plaatse zelve zijn

1)
2)
3)
4)

Gewezen predikant, opgeleid in Nederland en bevriend met NICOLAAS BEETS.
Zie II, 67.
Zie II, 68.
Zie II, 71 en 72.
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onderzoek instellend, opkomt tegen de lopende verhalen van wreedheden, door de
Grensboeren bedreven. JOHN BIRD is een geboren Afrikaner van Engelse afkomst,
die veertig jaar in betrekking stond met de Regering, en bronnen van informatie tot
zijn beschikking had, die nu niet meer bestaan. Zijn werk is onpartijdig en volledig.
Werken als deze, samen met die van WILMOT, VOIGT, MOODIE, FROUDE en
anderen, vormen met de studieën van THEAL, LEIBBRANDT en MOLSBERGEN de
grondslagen, waarop eens een betrouwbare geschiedkennis van Zuid-Afrika
opgebouwd zal kunnen worden. Immer zal een onderlinge vergelijking van de
uitkomsten, waartoe wetenschappelike mannen gekomen zijn, echter wenselik en
lonend blijken.
Letterkundige roof wordt niet als diefstal beschouwd. VONDEL heeft reeds gezegd,
dat hij ‘behendig stelende geleerd heeft een ieder het zijne te laten’. MOLIÈRE'S
bekende regel: ‘Je reprends mon bien partout où je le trouve’, schijnt eenzelfde
opvatting te huldigen. JACOB VAN LENNEP legde eveneens een soort
sterfbedbekentenis af, dat hij zijn leven lang van roof had geleefd. Kortom er schijnen
geen gevaarliker kommunisten te bestaan dan schrijvers. Zij hebben de laatste
vijfentwintig eeuwen een roversbende gevormd, wier trouw aan beroepstraditie hun
enige deugd geweest is. Maar als zij stelen, laten ze het dan op bevallige wijze doen,
en hun verplichting met of zonder dank, erkennen. Er zijn geschiedboeken, die aan
dr. THEAL'S werk alles te danken hebben en die zijn naam niet eens vermelden. Wat
er waars in staat, is niet nieuw; en wat er nieuws in staat, is maar zelden waar. Met
het oog op de strenge bepalingen op laster en eerroof, die in Zuid-Afrika kracht van
wet hebben, wordt hier afgezien van
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het afdrukken van een lijst dier would-be geschiedenis boeken.
In de M e m o i r s o f PETRUS BORCHARDUS BORCHERDS geeft de schrijver op
zijn 71ste jaar een autobiografie. Zijn leven omvatte een veelbewogen tijdperk in de
Zuidafrikaanse geschiedenis; een tijdperk, dat de schrijver bewust had doorleefd en
wel als staatsambtenaar. Toch schuilt de voornaamste waarde van het boek in zijn
gemoedelike beschrijving van de ontwikkeling der maatschappelike toestanden,
onder een driemaal herhaalde verandering van vlag.
BORCHERDS was de zoon van ds. MEENT BORCHERDS, gedurende vier en veertig
jaren predikant te Stellenbosch, die in 1785 in de Heilige Dienst was getreden in
Holland, en overleden als emeritus te Stellenbosch, waar de grafkelder nog wordt
aangewezen. Daar ook het leven van deze veteraan in kerkedienst uitvoerig beschreven
is, bevatten deze Gedenkschriften meer dan een eeuw aanschouwelike
kultuurgeschiedenis. De oude heer BORCHERDS vertoonde reeds letterkundige
neigingen. Een zijner gedichten: D e M a a n , werd evenwel zo slecht verkocht, dat
de opbrengst zelfs onvoldoende was om het papier aan de oplaag besteed, te
bekostigen.
De schildering van het ongerief, veroorzaakt door het feit, dat er in de ganse
Kaapkolonie maar één ‘huwelikshof’, d.i. ambtelike gelegenheid tot het sluiten van
een huwelik, en dat nog wel in een uithoek, te Kaapstad, gevestigd was, is
onderhoudend. Sommige verliefde paren waren twee maanden op pad, uit en thuis.
In deze toestand is, bij het dichter worden der bevolking, de noodzakelike verandering
aangebracht.
BORCHERDS' lofzang op Stellenbosch is van lange adem, maar wordt nog heden
met voldoening gelezen door de
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bewonderaars van dit Mekka van het Afrikanerdom.1) Zijn beschrijving van de
idylliese toestanden aldaar is waarschijnlik wat rooskleurig uitgevallen, doordat het
avondrood van een welbesteed leven op vreedzame herinneringen viel. Aartsvaderlike
gastvrijheid werd er beoefend; geldleningen werden bij mondelinge afspraak gesloten;
jonggehuwden belangeloos voortgeholpen; vlijt en spaarzaamheid maakten ieder
welvarend, en niemand stierf aan iets anders dan hoge ouderdom.
Te Kaapstad ging het meer grootsteeds toe; het onderwijs der jeugd schijnt er goed
verzorgd te zijn geweest. Men vond er een Latijnse en een Franse school, een
kostschool (in Zuid-Afrika: seminarie) voor jongejuffrouwen en negen gewone
Hollandse scholen. De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen organiseerde
wetenschappelike voorlezingen voor volwassenen en avondscholen voor
herhalingsonderwijs.2)
In het boek van deze laudator temporis acti wordt een samenleving getekend,
waarin de goede eigenschappen van het Hollands volkskarakter: huiselikheid,
spaarzaamheid, godsdienstzin en reinheid, uitblinken, welke grondtrekken nog heden
de Afrikaner volksaard sieren en adelen.3)
Reisverhalen van zendelingen als VAN DER KEMP, LIVINGSTONE, MOFFAT,
CHARLES EDEN en BROADBENT vormen een boekerij op zichzelf. Naar hun titels
zouden ze onder reisbeschrijvingen behoren, maar te dikwels schijnen zij de

1) Te Stellenbosch zijn gevestigd de Theologiese Kweekschool der Ned. Geref. kerk en het
Victoria College, waar Afrikaners opgeleid zijn als J.C. SMUTS, F.S. MALAN, B.J.M. HERTZOG
en anderen.
2) Over de arbeid van H e t N u t zie uitvoeriger VI, 222, 223 en 231.
3) Een uitnemende Hollandse bewerking is verschenen van de hand van FRED. H. OLLAND, die
ook vertaald heeft T h e M i l n e r s , a South African Story of the Vaal River Diggings, van
een ongenoemde schrijfster.
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belangen van het Koninkrijk der Hemelen verward te hebben met die van een aards
koninkrijk, altans volgens de mening van Afrikaners, die andere manieren volgden
in hun omgang met de naturellen. Daar betwistbare politieke onderwerpen zijn
uitgesloten van bespreking in dit boek, volsta deze vermelding der zendelingerubriek.
Sir JOHN ROBINSON is de schrijver van GEORGE LINTON, 1876. Het is in romantiese
vorm een verhaal van de vestiging van Natal en de Boere-republieken.
R h o d e s i a , P a s t a n d P r e s e n t van S.J. DU TOIT, 1897, is een aardrijks- en
geschiedkundige beschrijving van dit land van de toenmaals opgaande zon; het is
een nieuw bewijs van de veelzijdigheid van deze schrijver.1)
T h e Z u l u R e b e l l i o n van Captain J. STUART is een van de nieuwste snutjes.
Het beschrijft de opstand der Zoeloes van 1906 tot '08, vertelt iets van hun verleden
en heden, en is vooral van belang als het relaas van een krijg, die van begin tot eind
gevoerd is door een Britse kolonie, zonder iets meer dan zedelike bijstand van de
Imperiale troepen. Natal heeft hierin het bewijs geleverd, dat het nog steeds zijn
naam verdient: klein maar dapper.

C. Ander Proza.
De gebeurtenissen in verband met de eerste en tweede verovering van Transvaal
hebben in de Engelssprekende wereld in ruime mate de publieke aandacht bezig
gehouden. De stroom van exotiese roman-litteratuur over Zuid-Afrika is daardoor
sterk gewassen. De tijd, die de beste rechter is, zal ook hier wel uitspraak doen en
het minderwaardige in een welverdiende vergetelheid doen ten ondergaan.

1) Zie VI, 195 en verder.
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Indien er één karaktertrek in het oog valt, die helaas te veel van de Engelse boeken
over Zuid-Afrika ontsiert, dan is het de politieke strekking, die gevoelens van afkeer
en wrevel tegen de Boeren wil opwekken. Was dit nu de uiting van een enkel persoon,
dan kon men die weerleggen, of behandelen met het medelijden, dat hij verdient.
Maar het is de stelselmatige toeleg geweest van een school van schrijvers, begiftigd
(of vergiftigd) met een levendige fantasie, om de klove tussen de blanken wijd en
diep te maken. En gelijk in hoofdstuk II is aangeduid, waren het niet Engelse schrijvers
alleen, maar kunnen ook Hollandse hier de hand niet rein uit eigen boezem halen.
Beiderzijds heeft politieke hartstocht gewoed. Boeken met bruisstof worden echter
van uitvoerige bespreking in deze verhandeling uitgesloten,1)
RIDER HAGGARD is één der schrijvers met een zeer werkzame verbeelding. In
J e s s ' C o t t a g e tekent hij toestanden van vóór het eerste inpalmen van de Transvaal
in 1877, een jaartal, dat bij het snel verloop der gebeurtenissen in Zuid-Afrika nu
bijna tot het vóórhistoriese tijdperk schijnt te behoren. Evenals in S h e van 1886
beschrijft hij een samenleving, die alleen in zijn verbeelding bestaat, al is ook dit
laatste boek op enkele plaatsen van poëtiese verheffing, en is het omgewerkt voor
het toneel. De beste van zijn meer dan twaalf Afrikaanse romans zijn die, waarin
Boer of Brit niet behandeld wordt, b.v. K i n g S o l o m o n 's M i n e s , één van die
verdichte verhalen, die de geheimzinnige bouwvallen van Zimbabwe, zelfs aan
minder prikkelbare verbeeldingsmensen, zouden kunnen ontlokken.2)
DOUGLAS BLACKBURN, de schrijver van P r i n s l o o o f

1) Zie II, 54.
2) Zie V, 184. HUGH M. WALMSLEY had reeds in 1869 geschreven: R u i n e d C i t i e s o f
Zululand.
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P r i n s l o o d o r p laat de lezer ook niet lang in het duister aangaande zijn politieke
overtuiging. Toch is zijn eenzijdigheid minder geniaal dan die van RIDER HAGGARD.
BLACKBURN stelt in dit boek een Afrikaner ambtenaar voor, die in een afgelegen
dorp misbruik maakt van zijn officiële positie om eigen beurs te vullen.
Dit gegeven kan uitgewerkt worden tot een leesbaar boek, dat zelfs kunstwaarde
kan bezitten; maar van zuiver theoreties kunststandpunt uit is het een fout, de
overtreder zo zwart te schilderen, dat hij niet langer een beroep kan doen op menselike
belangstelling; die fout heeft BLACKBURN in dit boek, en in A B u r g h e r Q u i x o t e ,
1903, begaan. De schrijver toont een merkwaardige hoeveelheid kennis van
Zuid-Afrika, maar zal er bij winnen, als hij ook nog de mogelikheid leert onderstellen,
dat zelfs een Afrikaner het beginsel van een of andere deugd kan bezitten. Fijn gevoel
en urbaniteit zijn eigenschappen, die door diepe mensekennis niet behoeven te worden
uitgesloten1).
Bij al het geschetter van deze luid opklinkende, veelstemmige muziek van
krijgsrumoer en marktgeschreeuw, klonken toch ook de bescheiden en gelukkig
aanzwellende, weldadige tonen van een Engels-Afrikaanse veldfluit.
In een tijdperk van nauweliks vijftien jaren heeft ERNEST GLANVILLE bijna even
zovele boeken aan de markt gebracht over Zuidafrikaanse mensen en dingen. Hij is
vooral sterk in verhalen van jacht- en liefdesavonturen. Beroemd is zijn T h e l o s t
H e i r e s s , 1891, waarin hij het tragies verhaal heeft ingevlochten van het sneuvelen
van de Franse prins LOUIS BONAPARTE, tegen de Zoeloes, bij Isandhlawana in 1879.
K l o o f Ya r n s , 1896, Ta l e s f r o m t h e Ve l d ,

1) PARKER GILLMORE'S T h r o u g h G a s a l a n d is evenzo een stukje tendenzwerk. Men
vindt het ook in de romans van STANLEY PORTAL HYATT en CYNTHIA HOCKLEY.
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1897, T h e L o v e r 's Q u e s t , 1898 en T h e D e s p a t c h R i d e r vormen een
waardevolle inleiding tot de studie van maatschappelike en ekonomiese toestanden
van Zuid-Afrika bij het einde der negentiende eeuw.
Eén van de schrijvers, in wiens boeken (het merendeel waarvan na de oorlog
geschreven is) een kunstontwikkeling in nationaal Zuidafrikaanse richting valt op te
merken, is PERCEVAL GIBBON. Hij komt het naast toe aan de vervulling van redelike
eisen, die men aan een Zuidafrikaans schrijver stellen mag, dat hij nl. mensen en
dingen ziet en doet zien van Zuidafrikaans standpunt. De tijd schijnt te naderen, dat
het Zonneland van Engelse zijde iets meer wordt waardig gekeurd dan een
medelijdende glimlach of een woord van half afgedwongen goedkeuring. Piëteit en
liefde berusten op achting, en blijvende achting wordt pas toegedragen aan een
persoon of zaak, waarin men goede eigenschappen heeft ontdekt en gewaardeerd.
Zuid-Afrika behoeft nadere kennismaking niet te vrezen; die heeft nog steeds geleid
tot waardering, aanhankelikheid, liefde.
Nu zijn er schrijvers, en PERCEVAL GIBBON is er een van1), die deze
ontwikkelingsgang gewillig doorloopt. Schrijvers als hij zitten echter nog gevangen
in de manieren en maniertjes van de oude school. Ze zijn produkten van een andere
beschaving dan de Zuidafrikaanse en schrijven met steeds één oog gericht op het
afzetgebied van de Britse eilanden. De schrijver, die onbevangen zegt, wat hij ziet
en zoals hij het ziet, zal de vrijmaking der Engels-

1) BERTRAM MITFORD, de schrijver van vier en twintig lijvige romans (1882-1905) over het
leven der blanken en zwarten in Zuid-Afrika, is een ander. Als ambtenaar in Kaapse
staatsdienst, later als jager en reiziger, vooral in Zoeloeland en onder de Matabelen, had hij
veel gehoord en gezien, dat zijn onmiskenbaar talent hem in staat stelde op onderhoudende
wijze mee te delen. Hij is sympathiek gezind jegens de Afrikaners. Hij is diep doorgedrongen
in de denkwijze van de Kaffer, en de botsing tussen Blank en Zwart is het grondthema van
de meeste zijner werken.
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Afrikaanse litteratuur bewerken. Dit zal hij alleen, maar dan ook zeker vermogen,
als hij Afrikaner wordt in voelen, in zien en zeggen.
Dat dit gepaard kan gaan met een alles behalve slaafs navolgen van
Hollands-Afrikaanse idealen, is bewezen in het werk van Sir PERCY FITZPATRICK.
Geboren te King Williamstown in de Kaap-Provincie in 1862, ontving hij zijn
opvoeding te Grahamstad en verder in Engeland. In 1884 vestigde hij zich in de
Zuidafrikaanse Republiek, waar hij in politicis een belangrijke rol speelde, zodat zijn
naam nauw verbonden is met gebeurtenissen, die aan de laatste oorlog vooraf gingen.
Wanneer een kunstenaar ook in andere opzichten zekere vermaardheid erlangt,
straalt dikwels een deel van die glorie van de mens op de kunstenaar af. Koning
JACOBUS van Schotland en FREDERIK DE TWEEDE van Pruisen hebben dit ondervonden
als schrijvers; Keizer WILHELM DE TWEEDE als schilder en komponist. Het verklaart
ook voor een deel de roep, waarin Sir PERCY, de deelnemer aan de staatsgreep van
1896, de gelukkige financier van Johannesburg, als auteur zich verheugen mag. Toch
staat zijn werk, afgezien van de persoon, hoger dan dat der bovengenoemde schrijvers.
FITZPATRICK heeft in moeizame arbeid zijn weg door het leven opwaarts gebaand
en kende het land en zijn bewoners, - mens even goed als dier, - zoals weinigen.
Daarbij kwam een onmiskenbaar talent, het best zich openbarende in zijn J o c k o f
t h e B u s h v e l d , 1907, een boek, dat in enkele jaren een huis- en schoolboek is
geworden, en ook door G.S. PRELLER op verdienstelike wijze vertaald is in het
Hollands. Jock is een hond, die allerlei tochten meemaakt en bijna menselike
scherpzinnigheid vertoont. Hij is het middelpunt, waarom zich allerlei gebeurtenissen
groeperen, zoals zij
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alleen in Zuid-Afrika kunnen voorvallen. Het boek is Afrikaans in hart en nieren en
laat zien wat Engelse jachters en karweiers1) en boeren van Zuid-Afrika, en in
Zuid-Afrika, maken. Merkwaardig is, dat in het boek geen vrouw voorkomt.
Andere werken van Sir PERCY zijn: T h r o u g h M a s h o n a l a n d w i t h P i c k
a n d P e n , 1892; Ta l e s f r o m S o u t h -A f r i c a , 1897; T h e T r a n s v a a l
f r o m W i t h i n , 1899.2) T h e O u t s p a n , 1897, bevat zes verhalen, zoals
transportrijders en jagers elkaar gedurende lange avonden bij het wachtvuur vertellen.
Ze zijn niet alle even goed, enkele zijn melodramaties, maar in alle komt het sterke
punt van FITZPATRICK uit; het verhalend proza.
De auteur, die het meest gedaan heeft om de aandacht van het Engelslezend publiek
op Zuid-Afrika te richten, is geweest Mevrouw OLIVE SCHREINER3). Zij is de dochter
van een Duits zendeling en een hoog begaafde Engelse moeder, en verenigt in zich
Duitse diepte en degelikheid met Engelse doortastendheid en durf. Geboren (1861)
en opgevoed op een zendingspost in Grikwaland, leerde ze Afrika en de inboorlingen
al vroeg en goed kennen. Voor haar opvoeding ging zij op haar negende jaar naar
Engeland, waar zij tien jaren doorbracht, om voorgoed een Engels-Afrikaanse te
worden. Het Boerekarakter heeft zij niet leren kennen, totdat de oorlog van 1899 tot
1902 het haar openbaarde.
Als ontwikkelde jonge dame in 1880 in Zuid-Afrika teruggekeerd, had OLIVE
SCHREINER bij de Afrikaanse stof ook

1) Transportrijders.
2) Een boek, dat veel tegenspraak uitgelokt heeft, o.a. van dr. W.J. LEYDS in D e e e r s t e
Annexatie van Transvaal.
3) Gehuwd met de heer S.C. CRONWRIGHT. Een biografie komt voor in M a n n e n e n
V r o u w e n v a n B e t e e k e n i s , Haarlem, 1901.

Gerrit Besselaar, Zuid-Afrika in de letterkunde

126
beschikking over de Engelse vorm verkregen, om de Engelslezende wereld iets geheel
nieuws aan te bieden. De jaren na 1880 leenden zich trouwens voor Afrikaanse
lektuur1), en in GEORGE MEREDITH, de beoordelaar der handschriften, die aan de
firma MACMILLAN ter uitgave werden aangeboden, vond RALPH IRON, achter welke
schuilnaam Mevrouw CRONWRIGHT SCHREINER zich verborg, een letterkundige, die
dadelik de waarde van haar eersteling, T h e S t o r y o f a n A f r i c a n F a r m ,
inzag (1883). Het boek was voor Engelse lezers bestemd en was daarvoor uitnemend
geschikt. Het sloeg in; het is dan ook een oorspronkelik en nobel boek. De
karaktertrekken van de Karroo: eenzaamheid, stilte, ruimte en zekere
geheimzinnigheid zijn belichaamd in Tante SANNA. Toch zal de Boer in haar de type
van de Boerevrouw niet zien; de mengeling van vroomheid, hardheid en hebzucht,
die RALPH IRON in haar verpersoonlikt, beantwoorden niet aan het echte type. De
samenstelling van het verhaal is onhandig en tekent de beginneling; het slot bevredigt
niemand. OLIVE SCHREINER bewijst in haar S t o r y niet, dat zij de Boeren kent en
doorgrondt. Met hun taal toont zij zeker neerbuigend medelijden, of zoals een bevoegd
kriticus2) zegt: ‘OLIVE SCHREINER is welmenend, maar in taalkwesties blijkbaar
biezonder onbevoegd.’ Toch had haar boek, blijkens de opgang, die het gemaakt
heeft, dat onbepaalbare iets, dat men geniaal noemt. Het is genoemd ‘de weemoedige
klaging van een zachte vrouwestem in een open vlakte vol zon’3). Onbaatzuchtige
erbarming voert er het woord en roert er het hart. In LYNDALL, de draagster van
moderne denkbeelden over vrouwe-emancipatie, spreekt

1) De bestorming van Amajoeba, 27 Eebr. 1881.
2) Dr. D.C. HESSELING in T a a l e n L e t t e r e n , 1900.
3) FRANS NETSCHER over OLIVE SCHREINER, H o l l a n d s c h e R e v u e , 1897.
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Mevrouw CRONWRIGHT SCHREINER haar eigen overtuiging uit. De stijl van het boek
is vloeiend; het is een kordaat stuk werk, dat kernachtig en met gevoel het leven
tekent op een Afrikaanse boerehoeve.
In 1891 verscheen van dezelfde schrijfster D r e a m s , een bundel losse schetsen
vol diepe betekenis, zinrijk en menskundig; het zijn poëtiese mijmeringen. Het boek
dwingt tot denken. De beelden en vergelijkingen glijden niet langs de lezer heen,
maar boren zich in zijn ziel. Deze onopgesmukte schetsen, met name T h e H u n t e r ,
geven uiting aan een bekommerd rondtasten en zoeken naar waarheid en vrede.
D r e a m L i f e a n d R e a l L i f e , 1893, is geborduurd op hetzelfde stramien
als D r e a m s .
Met Trooper P e t e r H a l k e t o f M a s h o n a l a n d , 1897, vestigde Mevrouw
SCHREINER weer aller aandacht op zich en haar werk. Het broeide ook weer in de
politieke wereld, en in naam van Christendom en menselikheid pleitte de schrijfster
voor de gekleurde bevolking in Rhodesië, het gebied der Gecharterde Compagnie.
P e t e r H a l k e t is een tendenz-boek, zoals de N e g e r h u t en M a x H a v e l a a r
het waren. Een jong Engels soldaat brengt de nacht door, wakende bij zijn vuur. Hij
denkt aan rijkworden, aan spekuleren op de aandelemarkt, aan uitbuiten van de
zwarten. Daar verschijnt hem de ‘Man van Smarten’, die in tedere, maar
doordringende taal opkomt voor de rechten der verdrukten: Hij overreedt, Hij overtuigt
de jonge soldaat.
Alras wordt deze overtuiging op de proef gesteld. Een oude, gewonde neger wordt
gevangen genomen, van spionnage verdacht en zonder onderzoek door de kapitein
ter dood verwezen. TROOPER PETER neemt het voor hem op en spreekt zijn kapitein
tegen, wat diens toorn verwekt.
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PETER wordt aangewezen om de volgende dag de neger dood te schieten. Des nachts
bevrijdt hij hem, maar de vluchtende neger maakt geraas, wekt de kapitein en anderen,
er ontbranden een paar schoten. PETER HALKET ligt zielloos.
‘Toen wikkelden zij PETER HALKET in zijn grote jas en een uur, nadat hij
buiten de tent naar boven had staan kijken, lag hij onder de kleine boom,
en het rode zand lag over hem vastgetrapt, dat zand, waarin het bloed van
een zwarte en een blanke zich vermengd hadden.’
De zomer heeft niet gebracht, wat OLIVE SCHREINER's lente beloofde. De kunstenares
schijnt, zij het tijdelik, ondergegaan in de schrijfster van vlugschriften, dat dikwels
maar dagvlinders zijn. Toch verloochent ook daar haar talent zich niet. In haar
geschrift V r o u w e n A r b e i d , 1908, klinkt de hartstocht der overtuiging, met
name in de laatste drie hoofdstukken, zo sterk door, dat ze blijvende waarde hebben.
Haar Wo r d s i n S e a s o n en andere kleine werkjes behoren tot de politieke
strijdschriften.

D. Poëzie.
Behalve enkele rijmen, hierboven vermeld1), heeft de Engelse Muze Zuid-Afrika
maar zelden met gunsten bedeeld. Toen er een Engels-Afrikaans dichter opstond,
was dit zulk een verrassing, dat de dankbare tijdgenoot hem opvijzelde boven zijn
werkelike waarde. Het was THOMAS PRINGLE, meegekomen met een instroming op
grote schaal van Engelse bevolkingselementen in 1820. Met geldelike steun van de
Britse Regering kwamen zes duizend Engelse landverhuizers het aantal blanken aan
de Kaap, dat veertig duizend bedroeg, versterken. Deze immigranten kregen

1) Zie III, 106.
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landerijen in het Oostelik gedeelte der Kaapkolonie, waar de Hollandse Afrikaners
nog geen vaste voet hadden verkregen. Met opoffering van geld en leven en met
welwillende medewerking van de Boeren is dit plan na tientallen van jaren
verwezenlikt. De bevolking der Oostelike Provincie is voor een groot gedeelte Engels
van taal, hoewel het Hollandssprekend element er verre van onbetekenend is en het
gemeenschappelik Afrikaanse vaderland door beiden innig wordt bemind. In de
laatste oorlog waren er zelfs Engelssprekende bewoners der Oostelike Provincie, die
aan de kant der Republieken meestreden.
THOMAS PRINGLE, een dezer landverhuizers, was een Schots journalist1) en dichter2).
Niettegenstaande hij aan beide benen lam was, werd hij door zijn geestdrift en
wilskracht de leider van een gezelschap kolonisten en de stichter van het dorp Glen
Lynden. De Boeren droeg hij een goed hart toe, hetgeen trouwens van een Schot lang
geen zeldzaamheid is, daar de Hollandse en Schotse gemoedsaard en calvinistiese
beginselen in veel opzichten overeenstemmen. Na een verblijf van twee jaren verliet
hij de wildernis, om in de Kaapstad de betrekking van bibliothekaris aan de
Goevernementsboekerij te aanvaarden. De werkzaamheden aan de bibliotheek schenen
niet alle lichaams- en geesteskrachten van deze aktieve persoonlikheid op te eisen.
Hij vond altans tijd om behalve de leiding van ‘a classical and commercial academy’
in Harrington House te Kaapstad, te zamen met JOHN FAIRBAIRN ook de uitgave op
zich te nemen van een tijdschrift T h e S o u t h A f r i c a n J o u r n a l , hetgeen zijn
kortstondige loopbaan begon op 1 Januarie 1824. Het voornemen was

1) Hij was verbonden geweest aan het E d i n b u r g h M a g a z i n e van BLACKWOOD.
2) Van 1819 dagtekent zijn: T h e a u t u m n a l E x c u r s i o n a n d o t h e r P o e m s .
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dit geschrift bij afwisseling de ene maand in het Engels, de andere in het Hollands
uit te geven, iedere aflevering ingericht naar de biezondere behoeften der beide
taalgroepen. Slechts twee afleveringen hebben het licht gezien. De ongezouten, maar
goed gepeperde kritiek op het regeringsbeleid van Lord CHARLES SOMERSET wekte
diens tegenzin; school en koerant werden aan kant gedaan1) en als een gebroken man
keerde PRINGLE in 1827 naar Engeland terug.
Hier trad hij alras op als sekretaris van het Genootschap tot afschaffing der
Slavernij. Zijn letterkundige en filanthropiese werkzaamheid bezorgde hem vele
vrienden, die in 1834 zijn ontijdig afsterven betreurden.2)
Zijn gedichten zijn het, die hem beroemd hebben gemaakt. Toch is hij ook bekend
geworden door zijn S o u t h A f r i c a n S k e t c h e s 3) 1834, en N a r r a t i v e o f a
R e s i d e n c e i n S o u t h A f r i c a , 1835. Het pleit voor het aanpassingsvermogen
van de schrijver, dat zijn kunstopvatting echt Afrikaans is; de lokale kleur ligt over
zijn werk en zijn sympathie ging uit naar zijn aangenomen vaderland.
De gedichten uit PRINGLE'S Schotse tijd worden niet meer gelezen, al trokken zij
destijds de goedkeurende aandacht van WALTER SCOTT. Wat PRINGLE een plaats
verzekert in de Zuidafrikaanse letterkunde, is de bundel E p h e m e r i d e s van 1827,
waarin hij zijn Kaapse lief en leed bezong. De verzameling bevat achtentwintig
gedichten van zeer ongelijke verdiensten.

1) Over deze strijd over Vrijheid van Drukpers, zie VI, 234.
2) Belangrijke levensbeschrijvingen van PRINGLE zijn verschenen in: T h e A n g l o S a x o n ,
1901, van de hand van SIDNEY LOW, onder de titel: T h o m a s P r i n g l e , t h e P o e t o f
S o u t h A f r i c a . Zie ook LEITCH RITCHIE, in MOXON'S uitgave van PRINGLE'S werken,
1858.
3) In het Hollands vertaald als S c h e t s e n e n T a f e r e e l e n u i t Z u i d -A f r i k a door
THOMAS PRINGLE, Groningen, 1837.
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Het meest bekend is:

Afar in the desert.
‘Afar in the desert I love to ride
With the silent Bushboy by my side;
Away, away, in the wilderness vast,
Where the white man's foot has never past!
And the quivered Coranna or Bechuan
Hath rarely crossed with his roving clan.
A region of emptiness, howling and drear,
Which man hath abandoned from famine and fear,
Which the snake and the lizard inhabit alone,
With the twilight but from the yawning stone.
And here while the night winds round me sigh,
And the stars burn bright in the midnight sky;
As I sit apart by the desert stone,
Like Elijah at Horeb's Cave alone,
A still small voice comes through the wild
(Like a father consoling a fretful child);
It banishes bitterness, wrath and fear,
Saying: ‘Man is distant, but God is near.’

Dit is poëzie; de inkleding mag wat retories wezen, er is dat onbepaalbare, dat dadelik
treft en tot bewondering dwingt. Als we dit dankbaar toestemmen, hoeven we nog
niet zo ver te gaan, als COLERIDGE, die het noemde: ‘a star of the first magnitude in
the firmament of letters’, en die er aan toevoegde: ‘I do not hesitate to declare it
among the two or three most perfect lyric poems in our language.’
Herlezing van PRINGLE's gedichten geeft meer de indruk van sierlikheid dan van
kracht, meer van vaardigheid dan van bezieling.
Staatkundige gebeurtenissen hebben herhaaldelik, met name in de negentiende eeuw,
geleid tot gevoelsuitstortingen op maat en rijm. Vooral RUDYARD KIPLING heeft veel
en somtijds verdienstelike oorlogsmuziek gespeeld. Toch wordt hier volstaan met
de vermelding van het feit.
Een Engels dichter kan pas een Zuidafrikaans dichter worden, wanneer de Engelse
traditie bij hem niet meer de
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overheersende is, wanneer hij Afrikaanse dingen Afrikaans doorvoelt en uitdrukt.
Dit kost tijd; het eist een wedergeboorte.
Toch zijn er voortekenen van, dat zulke kunst zal komen.
A.S. CRIPPS heeft in 1911 geschreven L y r a E v a n g e l i s t i c a , een verzameling
zendingsliederen uit Mashonaland, die verzen van hoge kunstwaarde bevatten. De
lokale kleur is er niet opgelegd, maar doorgeweven. Zijn werk is beter dan dat van
CULLEN GOULDSBURY, die wel knap is in de techniek, maar bij wie bezieling
ontbreekt, altans in zijn R h o d e s i a n R h y m e s .
In S o n g s o f L o v e a n d N a t u r e geeft HERBERT TUCKER de voorkeur aan
het volgen van zekere mode in woordkeus en gedachteuitbeelding, die nu eenmaal
in Zuid-Afrika inheems is geworden; liever dan aan zijn Muze een eigen uitdrukking
te ontwringen. Voorganger te zijn en onwillekeurig een school te vormen is een
verdienste, toont kracht; in iemand anders school te gaan en te blijven gaan, verraadt
gebrek aan oorspronkelikheid.
Enkele dichteressen hebben veelbelovend werk geleverd: Miss BROMLEY met haar
W h e r e t h e A l o e g r o w s ; verder Miss KING, die vooral kinderverzen heeft
geschreven.
Ook LYNN LISTER, een Engels-Indies journalist uit Natal, met zijn B a l l a d s ,
Ve l d S o n g s a n d S o n n e t s , 1910, verdient genoemd te worden. Hij kiest
vooral zijn stof uit de Zuidafrikaanse natuur en geschiedenis. De volgende aanhaling
typeert hem:

The voortrekkers.
‘God gave them love of his illimitable spaces,
Girt only by the kiss of Veld and Sky;
Where towering Berg stands guard o'er Earth's untrodden places
And virgin Wilds the Rape of Man defy.
The Wanderlust was theirs, that birthright of the Viking,
Which moved their sires to dare uncharted Mains
In quest of wider spheres, and all control misliking,
Would brook no bonds save nature's mountain chains.’
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CHARLES BARTER, hierboven reeds als reisbeschrijver vermeld,1) heeft ook heel knap
vaderlandse geschiedenis op rijm geschreven, b.v. in zijn S t r a y M e m o r i e s o f
N a t a l a n d Z u l u l a n d , 1897; hij geeft hier een kijkje op het terrein, waar de
moord werd gepleegd op PIET RETIEF en de zijnen:
‘To westward of the vale is seen
A circle large of vivid green,
Girt with a belt of trees around:
The place is now historic ground:
For here as foul a deed was done
As e'er beneath an Afric sun.
Wouldst thou the dismal story hear?
Then, gentle reader, lend thine ear.’

Zuid-Afrika wacht nog op de Engelse dichter, bij wie de band aan het moederland
niet meer de enige of de sterkste is in de trant van:
‘My heart is there
At the hum of the London town’,

maar die bij alle loyaliteit aan het land zijner vaderen toch tot ware bezieling gebracht
wordt door het land zijner kinderen, om daarin het lied te zingen, dat de middelmaat
overstijgt en dat zal blijven leven in de harten en op de lippen van Engelssprekend
Zuid-Afrika.

E. Drama en Toneel.
Een Zuidafrikaans Engels drama is er eigenlik nog niet, hoewel de vele
ongelijksoortige elementen der bonte samenleving aan alle zijden overvloedige stof
bieden. De behoefte er aan, even goed als aan alle onderdelen van een
Engels-Afrikaanse letterkunde, zal bewust en vervuld

1) Zie III, 112.
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worden, zodra een voldoend aantal inwoners der Unie van Zuid-Afrika, al spreken
zij Engels, Zuidafrikaans voelen.
Een opkomend talent is STEPHEN BLACK, die gedebuteerd heeft met L o v e a n d
t h e H y p h e n , 1906, een stuk, dat het Afrikaanse publiek stormenderhand veroverd
heeft. Hij ontleent zijn gegevens aan de veelvormige Kaapse samenleving, waar
individuen van allerlei land1) en kleur, op alle trappen van beschaving staande, dooreen
woelen en elkaar verdringen. Hij treft dikwels de zwakke plek en de herkenning van
plaatselike groot- en zwakheden verschaft de toeschouwers een intens genot.
Zijn tweede stuk was H e l e n a 's H o p e , dat technies beter in elkaar zat en ook
financieel beter sukses had. Naar aanleiding van een van zijn laatste produkten, is
in de pers een gedachtewisseling gevoerd over het vaderschap er van. Dit was er een
zeer goede reklame voor. Het stuk vertoonde namelik opmerkelike overeenkomst
met L a M a s c o t t e , het bekende Franse toneelstuk.
T h e S h u l a m i t e van T. ASKEW is blijkbaar getrokken uit allerlei slecht
ingelichte werken, en heeft zoveel aanstoot gegeven, dat het door de overheid
verboden is. Er komt een Boer in voor, die zijn vrouw een dracht slagen geeft, welke
zede in de achterbuurten van Europese hoofdsteden gevolgd mag worden, maar welk
middeleeuws gebruik in Zuid-Afrika taboe is: een Boer slaat zijn vrouw niet.
Schouwburgbezoek is een geliefde ontspanning van het uitgaande Engels publiek.
Ondernemende direkteuren van reislustige Engelse toneelgezelschappen maken goede
zaken

1) Kaapstad telt 90.000 inwoners, de helft zijn blanken. Hiervan zijn de grootste helft Engelsen,
10.000 Hollandse Afrikaners, 10,000 Joden, 6000 Duitsers, verder Italianen, Grieken,
Hollanders enz.
Deze getallen zijn ontleend aan VAN RIJN, H e t H o l l a n d s e n h e t A f r i k a a n s ,
191
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in Zuid-Afrika, vooral begunstigd door het feit, dat in Groot-Brittanje de slappe tijd,
de zomer, samenvalt met het goede seizoen in Zuid-Afrika, de winter. De
hoofdplaatsen aldaar, vooral Johannesburg, hebben met korte tussenpozen steeds
een opeenvolging van theatersterren, hoewel van verschillende grootte. Een goed
voorzien operettegezelschap kan altans in de Goudstad wekenlang op publiek rekenen.
Lichte stukken hebben de voorkeur, klassieke kunst trekt weinig. Een uitzondering
maken de d r a m a 's v a n SHAKESPEARE. Een eigenaardige omstandigheid in verband
met het Zuidafrikaans onderwijsstelsel werkt dit in de hand. De Kaapse Universiteit
n.l. schrijft jaarliks de werken voor, die bestudeerd moeten worden voor het
eindeksamen der middelbare scholen. Daaronder komt steeds voor een drama van
SHAKESPEARE. De meer dan tweeduizend kandidaten voor dit eksamen vormen also
een deel van de jaarlikse aanwas dergenen, die iets van SHAKESPEARE weten in
Zuid-Afrika. Een ondernemend toneelgezelschap komt dan uit Engeland over, en
speelt dat biezondere stuk in alle hoofdsteden en op de aanzienlike dorpen, niet alleen
bij avondvoorstellingen, maar ook overdag. Sedert de laatste zes jaren is dit een
goedwerkend middel gebleken om liefde aan te kweken voor, en kennis van het
Engels drama.
Iedere stad in Zuid-Afrika, die wil meetellen, bezit een of meer schouwburgen.
Johannesburg heeft er drie. Goed ingerichte theaters, die zeker niet onderdoen voor
die van de grote Engelse provinciesteden, treft men aan in Kaapstad, Durban, Pretoria,
Bloemfontein, Port Elizabeth, Oost-Londen, Kimberley en Boelawayo. Variétés,
vooral van het Wheeler-Edwardes-gezelschap, trekken immer veel volk. Toch doen
de pikante stukken het meeste opgeld aan de Rand, waar de koortsachtige haast van
het moderne leven
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om sterker prikkels roept dan de meer gevestigde samenleving aan de Kaap en de
andere steden.
De bestbekende leider van rondreizende toneelgezelschappen is LEONARD RAYNE,
die de volksmaak tracht te veredelen door van bloedstollende draken als H e t
d o o r g e s n e d e n We e s m e i s j e of D e B l o e d n a c h t v a n M a d r i d op te
klimmen tot hoger kunstuiting. Hij neemt een tegemoetkomende houding aan jegens
het Hollands.
Ook het liefhebberijtoneel wordt beoefend en wel bij voorkeur en met sukses te
Kaapstad. De Sociables, een vereniging van amateurs, meest van Semitiese oorsprong,
heeft menige genoegelike avond bezorgd, en de Capetown Amateur and Dramatic
Society is een van de beste in Zuid-Afrika.
Dezelfde oorzaken, die de geringe bloei van echt Afrikaanse letterkunst in de
Engelse taal verklaren, gelden ook voor het drama. Ontwaakt en versterkt gevoel
van plaatselik patriotisme, als onderdeel van het gevoel van eerbied en liefde voor
het Britse Rijk, zal ook deze afdeling der letteren kunnen doen groeien en bloeien.
De opgehoopte stof voor een eigen drama wacht slechts op het opmerkend oog en
de vormende hand.
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Hoofdstuk IV.
Zuidafrikaanse Letterkunde in het Afrikaans.
Het Hollands had in Zuid-Afrika reeds een ontwikkelingsgang van twee eeuwen
achter de rug, toen het voor het eerst met bewustheid en opzettelik werd voorgesteld
en aanvaard als middel tot schriftelike uitdrukking van letterkundig schoon. Dit was
bij de stichting van Die Genootskap van Regte Afrikaners aan de Paarl in Augustus
1875.
Toen kwam in zichtbare vorm tot uiting wat reeds lang, zij het vaag bewust, geleefd
had in enkele hoofden en harten: éénmaking van schrijftaal en spreektaal. De
schrijftaal was tot dusverre het Nederlands geweest; de spreektaal over het algemeen
genomen, Afrikaans. En in die taal, gelijk in alle jonge talen, was poëzie de eerste
kunstuiting geweest.

A. Poëzie.
Voordat iemand dacht aan vervaardiging van speciaal Afrikaanse verzen en bundels,
waren onder het volk echter reeds lang in zwang geweest rijmpjes en raadsels
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en liederen1), die hun Afrikaanse oorsprong of overplanting bewijzen. In
Z u i d -A f r i k a van dr. HENDRIK P.N. MULLER komt het, hoewel gevarieerde, toch
algemeen bekende lied voor, woorden zowels als toonzetting:
‘Vat jou goed, en trek Ferreira!
Vat jou goed en trek!
Al an die één kant zwaard dra (bis)
JANNIE met die hoepelbeen
En bolle2) wil ze dra, maar hare het ze nie,
En nou neem ze een perdestert om daar bolle van te maak.
Vat jou goed en trek, Ferreira! Vat jou goed en trek!
Al an die één kant zwaard dra, (bis)
Alie, o Alie! hang jij mij langs mij nek!
Als ik nie krij ver ALIE BRAND,
Ik zal lievers verrek.’

Poëtiese verheffing kan moeielik aan dit gerijmel worden toegekend; toch verdient
het vermelding als bijdrage tot Zuidafrikaanse folkslore en als uiting van de trekgeest,
zo ingeweven in de Afrikaner volksaard.
Een ander overblijfsel uit oude dagen is een toepassing van P s a l m 1 3 0 op het
lot, dat PIET RETIEF trof met zeventig der zijnen, bij de verraderlike moord op 6
Februarie 1838 aan Bloedrivier3):
‘Hoop op die Heer, jul vrome!
Is Afrika in nood,
Daar zal verlossing kome:
Syn goedheid is seer groot.

1) Zie hierover S c h o n k e n , W u r z e l n d e r K a p h o l l ä n d i s c h e n
Vo l k s ü b e r l i e f e r u n g e n ; vermeld in V, 184.
Enkele liedjes waren gemeengoed geworden en de naam van hun vervaardiger was niet meer
bekend. Zo werd aan D i e P a t r i o t een versje aangeboden, dat herkend werd als, tachtig
jaar vroeger, gemaakt te zijn door de grootvader van President REITZ,
2) Gekapt haar.
3) Tevens een eigenaardig voorbeeld van nationale theokratiese opvattingen; trouwens in
Nederland ook niet onbekend bij mannen als DA COSTA en bij voorstanders van de uitdrukking
‘God van Nederland.’
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Hij maak op ons gebede
Heel Afrika eens vrij
Van hul, wat ons vertrede;
Dan leef ons vrij en blij.’

Nog een lied uit die dagen en van dezelfde strekking staat vermeld in de U n i e
K a n t a t e van JAN CELLIERS, 1910:

Voortrekkerslied.
‘Op dan, mense, vrees die Here
En verag des werelds ere;
Want dit is die wijse paan,
Laat u nooit verlore gaan.
Och, des werelds ijdelheid,
Duur maar voor 'n korte tijd.
Sie ons skei nou van elkander
Hier op dese aardse dal,
Maar ons hoop, dat ons elkander
In die Hemel weersien sal;
Eeuwig vrij van sorg en pijn,
Eeuwig bij die Lam te sijn.’

Eén van de liederen, die insloegen en voor de bevordering van het Afrikaans meer
gedaan hebben, dan menig beroep op verstand en taalinzichten, was D i e
A f r i k a a n s e Vo l k s l i e d , algemeen aan de Vader der Afrikaanse Taalbeweging,
ds. S.J. DU TOIT, toegescheven:
‘Een ieder nasie het sijn Land,
Ons woon op Afrikaanse strand.
Ver ons is daar geen beter grond
Op al die wij'e wereldrond.
Trots is ons om die naam te dra
Van kinders van Suid Afrika.’

In de volgende koepletten wordt verder bezongen: Een ieder nasie het sijn Ta a l 1),
sijn We t , sijn R e g , sijn T i j d .

1) Geheel van dezelfde strekking als GUIDO GEZELLE'S:
Mijn Vlaand'ren spreekt een eigen taal,
God gaf elk land de zijne;
En laat ze rijk zijn, laat ze kaal:
Ze is Vlaamsch en ze is de mijne.
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Het bestormen van de Majubaberg op 27 Februarie 1881, wat leidde tot het herstel
van de in 1879 verloren onafhankelikheid van de Transvaal, was een gebeurtenis,
die de natie diep schokte; het vaderlandslievend hart gaf menig krijgs- en
overwinningslied in de pen, dat volgens professor JAN TE WINKEL1) ‘een vergelijking
met de geuzenliedekens glansrijk kon doorstaan’. Een van de meest bekende, destijds
ook in Nederland gezongen en op scholen aangeleerde, liederen was het:

‘Transvaalse vrijheidslied2).
Die Vierkleur van ons dierbaar land,
Die waai weer o'er Transvaal!
En wee die godvergeten hand,
Wat dit weer neer wil haal!’

Een stroom van liederen vloeide naar de redaktiekantoren van Die Patriot, het
inmiddels gestichte en grote opgang makende lijfblad van ‘die regte Afrikaners’. Het
volk had leren lezen, het kon spoedig ook schrijven en zingen! In 1878 verscheen
aan de Paarl de eerste bloemlezing van gedichten uit D i e P a t r i o t onder de titel:
Afrikaanse Gedigte; er zijn zes van die bundels verschenen, in 1890 kwam er van
enkele zelfs een derde druk van de pers. Van de eerste drie bundels gaf hoofdrechter
F.W. REITZ van de Vrijstaat in 1888 een bloemlezing uit, welker schoonheden dus
dubbel gedistilleerd zijn en zulks onder de naam: V i j f t i g u i t g e s o g t e
A f r i k a a n s e G e d i g t e , versameld deur F.W. REITZ.
F.W. REITZ is in 1844 te Swellendam geboren, ontving zijn opleiding te
Rondebosch en aan het Zuidafrikaans College te Kaapstad. In '64 ging hij naar
Engeland voor studie in de rechtsgeleerdheid, vestigde zich in '68 als advokaat te
Kaapstad, waar hij ook als letterkundige

1) Zie V r a g e n v a n d e n D a g , deel XI, 1896.
2) Van ds. S.J. du Toit.
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werkzaam was, o.a. aan T h e S q u i b , een door hem en adv. W.H. MASKEW1)
geredigeerd blad; andere medewerkers waren de heren BUCHANAN, BREDA en
HALKETT; het geïllustreerde tijdschrift heeft maar één jaargang beleefd: 1870. In
1874 ging advokaat REITZ naar Bloemfontein waar hij een eervolle politieke loopbaan
volgde; in 1888 werd hij tot president van de Vrijstaat verkozen, welke betrekking
hij tot '95 bekleedde. In 1910 is de Edele heer REITZ tot voorzitter von de
Zuidafrikaanse Senaat aangesteld.
Het boek kwam in Kaapstad van de pers2) en omvatte o.a. twaalf volksliederen,
gewijd aan vaderlandsliefde en godsdienst, vijftien grappige stukjes, tien balladen,
fabels en verhalen, verder Transvaalse stemmen en drie taalliederen.
Eén van de liederen, waarin echt gevoel spreekt, is van REITZ3) zelf en dateert van
1874; titel en slot luiden als volgt:

Ter nagedagtenis van Kommandant Louw Wepener4)
‘Hij leg op Thaba Bosigo5)
Geen grafsteen sal hij verge:
Sijn monument het God gebouw,
Die Bouwheer van die berge.
Al moet ons dan so dikwels bloos
Ver onse arme nasie, Gedenk aan Wepener, wees getroos,
En vat dan weer koerasie.’

1) Bekend als knap reciteerder in zijn dagen.
2) De ‘Argus’ drukkers.
3) REITZ en MASKEW waren ongeveer de enigen, die met hun naam voor de dag kwamen; de
anderen met beginletters of schuilnamen. Op gezag van oud-president REITZ, de man, die
eigenlik dit hoofdstuk schrijven moest, wordt hier meegedeeld, dat L o c o m o t i e f stond
voor J.D. (of DANIE) DU TOIT, jaren lang de wakkere opsteller van D i e P a t r i o t ; N e e f
J a n w a t Ve r s i e s m a a k , was C.P. HOOGENHOUT.
4) Kommandant van de Vrijstaatse troepen tegen de Basoeto's onder Moshesh.
5) Een berg in de Oranje-Vrijstaat.
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Een van de leukste gedichtjes, innig en tevens algemeen menselik, heeft tot titel en
beginstrofe:

Mijn vrouwtje het 'n seun gekrij.
‘Ik is so blij, ik is so blij:
Mijn vrouwtje het 'n seun gekrij!
Hij lijk presies nes ik.
Hij het mijn oge, mond en neus,
En is 'n dikke, vette reus,
Ik is so in mijn skik.’

In hun naïeviteit maken gedichtjes als deze op de in het Afrikaans ongeoefende
Nederlandse lezer een bijna kinderachtige indruk. Het zijn geen wijze dogmatiese
betogen, maar ook geen ‘verwijfde en geparfumeerde poëzie’; ze spreken de echte
hartetaal van een eenvoudig volk, dat dicht bij de natuur leeft.
Boertige gedichten zijn er zeer vele in het Afrikaans; dikwels zijn het berijmde
anekdoten. De losse vorm der omgangstaal, het aanvankelik ongewone om die zwart
op wit voor zich te zien, en het opvallende van het gebruik van allerlei kernachtige
zegswijzen - alles werkte mee om de grap en de klucht, aldus geschreven, populair
te maken.
Er zijn maar weinig ontwikkelde Afrikaners, die zich niet eens aan een ‘rijmpje’
zijn te buiten gegaan. De afgeknotte vormen lenen er zich zo goed toe: ‘blijven’ en
‘krijgen’ rijmen niet, ‘blij’ en ‘krij’ wel. Zo leeft nog onder het volk van de Vrijstaat
een onschuldig gedichtje van EWALD ESSELEN, de advokaat en ‘stille kracht’ van
Pretoria:
‘Sê komplimente an Jan Brand,
Die grote staatsman van ons land.
Lank mag hij lewe, dis die wens
Van elke Afrikaner-mens!’

Het is te verstaan, hoe goed een gedichtje als het volgende er inging bij een publiek,
dat Hollands alleen kende in de plechtige taal van bijbel of gezangboek.
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Die steweltjes1) van Sannie. deur F.W. Reitz.
‘Pas altijd ver 'n vrouwmens op;
Dit help jou net geen stuk nie:
Steek jij jou nek eens in die strop,
Dan kan jij nooit los ruk nie.
So is dit ook met mij gewees:
Ik was nie reg van plan nie,
Toen was dit lank al klaar met Kees,
Ik was geknoop an Sannie.
Haar ou'ers het ons uitgelag,
Hul seg: ons is maar vultjies;
En ik moet nog 'n beetje wag
Met sulke kinderspultjies.’

Nadat de ouders eindelik toestemming gegeven hebben en het huwelik gesloten is,
verandert de gezindheid des dichters:
‘'n Mens die blij tog maar 'n mens,
Ik weet nie wa's die rede:
Maar so's hij krij net wat hij wens,
Dan word hij ontevrede.
Dit help maar weinig om te huil,
Al het ik spijt van Sannie.
Kon ik die ou'ding mar verruil,
Dan sou ik, maar.... ik kan nie.’

De bundel bevat enkele verdienstelike vertalingen uit het Engels van BURNS2); JOHN
GILLPIN van WILLIAM COWPER werd JAN JURGENS, en YOUNG LOCHINVAR uit
WALTER SCOTT's M a r m i o n , de jonge DUPRÉE.
Een variatie op het thema van Siska van Roosemael3) is:

1) Laarsjes.
2) ROBERT BURNS' T h e C o t t e r 's S a t u r d a y N i g h t , 1785, was reeds door de vader van
president REITZ in het Afrikaans vertaald. Het gebed en de godsdienstige uitdrukkingen had
deze in het Nederlands gelaten, daar hij het Afrikaans te oneerbiedig achtte. President REITZ
zette er zich toe ook dit te verafrikaansen, en zijn proeve werd door de oude heer REITZ
goedgekeurd.
Aan schrijver medegedeeld door president REITZ, Den Haag, 1913.
3) Welbekend verhaal van CONSCIENCE van een op de kostschool verfranste Vlaamse
jongedochter; uitgegeven 1844.
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Die nooitjies1) van die onderveld deur Jan, wat versies maak.
‘Die nooitjies van die onderveld2)
Word regte hoog waardeer;
Al het hul nie leer Engels praat,
Of geen klavier geleer.
Hij3) stuur twee dogters vier jaar weg,
Die “ladies” kom terug.
Dit het ses honderd pond gekos,
Nou sit die ou' en sug.
Geen jonkman uit die buurt kom nou
Meer ku'er4) bij die twee.
Miskien kom daar wel ééndag nog
'n Vrijer oversee.’

Het valt niet te verwonderen, dat bundels als deze hun doel hebben bereikt en door
het volk verslonden werden. In een tijd toen er gezucht werd:
‘Engels, Engels, alles Engels! Engels wat jij sien en hoor! In ons skole, in ons
kerke, word ons moedertaal vermoor5);’ was er behoefte aan leesstof voor het volk
om kennis van, en liefde tot hun taal in stand te houden. Toch kon op de duur de
luchthartige taal van klucht en spotvers niet de enige verdedigingslinie blijven van
nationaal bestaan in eigen taal. Vooral niet, toen dat volksbestaan ontwricht werd in
de lange en bange Vrijheidskamp van 1899 tot 1902.
Het volk, dat na de vrede van Vereeniging uit ‘grote verdrukkingen kwam’, kon
niet meer, altans niet uitsluitend,

1)
2)
3)
4)
5)

Meisjes.
In Transvaal heet de Kaap het ‘bovenland’; aldaar heten Transvaal en Vrijstaat ‘onderveld.’
Oom Piet, hier: de vader der meisjes.
Op bezoek.
Vergelijk in dit verband de uitspraak van prof. mr. J.A. VAN HAMEL Jr. in zijn H e t
Z u i d a f r i k a a n s c h G e m e e n e b e s t , Haarlem, 1913: ‘De instroomende handel en
beschaving, wetenschappelijke lectuur en docenten, alles is Engelsch. De Engelsche litteratuur
heeft een voorsprong door lichte wetenschappelijke volksboeken en smakelijke en geschikte
romans’.
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gichelen en ginnegappen. Welk een andere, ongekende toon klinkt er door in het
gedicht van EUGÈNE MARAIS, advokaat en journalist te Pretoria:

'n Winternag.1)
‘Koud is die windjie en schraal!
Daar blink in die dof lig en kaal So wijd as die Heer se genade Die velde, in sterlig en skade2);
En hoog op die rande,
Verspreid in die brande,
Is die grassaad aan 't roere, so's wenkende handen.
O, treurig die wijsie
Op d' oostwind se maat,
So's die stem van 'n meisie,
In haar liefde verlaat!
In elk grasblaar se vouw
Blink 'n druppel van douw,
En vinnig3) verbleek dit tot rijp4) in die kou.’

Poëzie als deze bevatte toekomstbeloften in zich, die dan ook aanvankelik in
vervulling zijn gegaan in het werk van ernstige mannen.
De voor-de-oorlogse toon bleef evenwel ook doorklinken.
Eerst wel, omdat de toen gevormde dichters hun richting eenmaal hadden gevonden,
en dan ook omdat de Afrikaner te veel van een grapje houdt om lang met een strak
gezicht te lopen. Naast de ernstige, diepe gevoelspoëzie, was er ook na de oorlog
behoefte aan vrolike versjes. Daarin heeft voorzien een man, die door de jongeren
wel wat op de achtergrond wordt gedrongen, n.l. MELT BRINK, omtrent wie hierboven
(zie II, bl. 96) uitvoeriger mededelingen zijn gedaan.
In een tijd, toen niemand anders dit deed, heeft deze

1)
2)
3)
4)

Het gedicht is van 1905, drie jaar na de Vrede van Vereeniging.
Schaduw.
Snel.
Rijm, ijsel.
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Afrikaanse JACOB CATS, die wij liever de Afrikaner CONSCIENCE noemen, zijn volk
leesstof verschaft. Zijn zeven bundels G r a p p i g e S t o r i e s e n a n d e r e
Ve r s i e s hebben al lang hun weg gevonden naar de huiskamers der Boeren. BRINK
kan fijn humoristies wezen en herinnert dan soms aan de G e d i c h t e n v a n d e n
S c h o o l m e e s t e r . Daar hij noch onberispelik Nederlands, noch onvervalst
Afrikaans wil schrijven1), maar verafrikaanst Nederlands, genoot hij, vooral in een
tijd toen de vraag: ‘Nederlands of Afrikaans’ met zekere warmte besproken werd,
weinig aandacht van beide partijen. Een van zijn meest bekende berijmde verhalen
is D i e R e i s n a a r K a a p s t a d v a n O o m G i j s b e r t v a n G r a a n , 1904.
Het is in de trant van de boer uit de O v e r b e t u w s c h e N o v e l l e n van J.J.
CREMER, die voor het eerst Amsterdam bezoekt, en beschrijft de botsing tussen
landelike eenvoud en de wonderen der techniek, zoals toegepast op veraangenaming
van het leven in de steden.
'n J o l l y H o t n o t e n a n d e r e G e d i g t e van W.H. MASKEW is de vermelding
waard, al was het alleen om de waarheid te illustreren, dat iemand een Engelse naam
kan voeren en meteen verdienstelik hanteerder van de Afrikaanse taal wezen, gelijk
trouwens de dagelikse ervaring over de lengte en breedte van Zuid-Afrika zulks
overvloedig bewijst.
Ook in de L i e d e r b u n d e l van dr. MANSVELT komen vele gedichtjes voor, die
hun plaats daar waard zijn. ‘Wanneer kom ons troudag, Gertjie?’ laat de naam van
dichter en komponist in een onverdiend duister.

1) Zie II, 80 voetnoot. Dr. HESSELING zegt in T a a l e n L e t t e r e n , 1900: ‘Een literatuur,
die werkelijk een bolwerk der nationaliteit zal zijn, een uiting van 't innigst wezen van een
volk, kan niet een tusschending tusschen Nederlandsch en Afrikaansch wezen; zij moet zijn
in de taal, waarin men denkt.’
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Van P.J. HOOGENHOUT is:
‘Grietjie, mijn skat!
en weet jij wat
die mense nou weer praat?’

Het staat in olikheid en echt gevoel gelijk met menig geestig liedje van BEETS, b.v.
Het Breistertje.
Dit alles is Afrikaanse humor en is een voortzetting, zij het in technies zuiverder
vorm, van de poëzie, waaruit gekozen is voor de bundels van REITZ. Het is een vrucht
van het geloof, dat de boog niet altijd gespannen kan zijn. Toch zijn er mannen
opgestaan, die de boog wel gespannen hebben, en de lier ook!
In 1906 en daarna hebben CELLIERS, TOTIUS en anderen het Afrikaans gebruikt
voor doeleinden, die aan het verbaasd Zuidafrikaans en Groot-Nederlands publiek
een openbaring toeschenen. Het eerst kwam de openbaring van JOHANNES FRANçOIS
ELIAS CELLIERS. Deze is geboren 1865 te Wellington, opgevoed te Pretoria en
Stellenbosch. In '87 ging hij voor studie naar Nederland, waar hij tot '90 te Delft en
Leiden akademiese voorlezingen volgde. Naar Transvaal teruggekeerd, ontving hij
een aanstelling als landmeter. Door studie en praktijk verwierf hij zich aldus de
grondige natuurkennis, die in zijn natuurpoëzie doorstraalt. Toch was hij te midden
van boeken gelukkiger dan bij het landmeten, waarom de jaren van zijn
staatsbibliothekarisschap, 1894 tot '99, tot de gelukkigste van zijn leven behoorden.
In de Anglo-Boeren-oorlog deed hij zijn plicht als vaderlander, en na de Vrede van
1902 wijdde hij in Zwitserland en Holland vijf jaren aan de studie der letteren. Langs
deze zeer eigenaardige loopbaan is dan het talent van CELLIERS gerijpt, en toen hij
naar zijn vaderland terugkeerde, kwam hij in gelouterde kunst iets hogers brengen
dan ‘lollige stories.’
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In December 1906 verscheen er een bundel gedichten van hem, naar het eerste, D i e
V l a k t e genoemd. Dit is ook het best bekende gedicht er uit. Het is in de trant van
JACQUES PERK'S I r i s :
‘Ik ben geboren uit zonnegloren
En een zucht van de ziedende zee,
Die omhoog is gestegen op wieken van regen,
Gezwollen van wanhoop en wee.’

Evenals I r i s is D i e V l a k t e in de maat van SHELLEY's

The cloud.
‘I bring fresh showers for the thirsting flowers
From the seas and the streams;
I bear light shade for the leaves when laid
In their noonday dreams.’

Bij CELLIERS klinken de beginregels als volgt:

Die vlakte.
‘Ik slaap in die rus van die eeuwe gesus,
Ongesien, ongehoor,
En dof en loom in mij sonnedroom,
Ongewek, ongestoor.’

De maat schijnt wel de wedijver der dichters te hebben opgewekt, daar dezelfde val
gebruikt wordt door TOTIUS in

Die besembos.
‘Ik is gebore bij die middagglore
Van 'n blakende, blinkende son.
Stiefmoederlik skraal was die eerste onthaal,
Waarmee ik mijn lewe begon.’

Ieder die dit doen kan, is technies knap; maar vaardigheid en plooibare virtuositeit
kunnen nooit, bij gemis en gebreke er van, dat onnoembare vervangen of aanvullen,
dat zelfs in een gebrekkig verzemaker een waar dichter kan doen zingen, en dat men
bezieling, aanblazing, kunst noemt. Kunst en kunstvaardigheid verhouden zich als
oorspronkelik werk tot namaak.
CELLIERS heeft kunst geleverd. Al is D i e V l a k t e niet zijn beste gedicht, toch
zijn vele gedeelten er uit
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onder het beste, wat hij geleverd heeft. De vlakte, d.i. het wijdwegdeinend Afrikaanse
veld spreekt bij hem als volgt:
‘Die aarde was jong, toen mijn bodem sig wrong
Uit die diep van die meer;
En die waat're o'erswewend kwam lewenskrag géwend
Die gees van die Heer.’

De vlakte klaagt, als de zon hem schroeit:
‘Uit gloeiende sfeer brand hij wreed op mij neer,’

of bij Afrikaanse hagelslag:
‘So's 'n perde-kommande wat dreun o'er die lande’,

en eindelik bij nacht komt de maan:
‘Hij sprei die waas van sij romig-blouw gaas,
en ik lag so stil-tevrede.’

De sterkste tegenstander van taalpartikularisme zal moeten erkennen, dat dit gedicht
het bestaan en dus het bestaansrecht van de Afrikaanse taal bewijst. Bij de schone
vorm is het bovendien een nog niet geëvenaarde vertolking van de stomme sprake
van het Afrikaanse veld, dat wegblauwt in de verte.
Geen gedicht in de bundel staat boven D i e B r a n d , wat harmonie van vorm en
inhoud, innigheid van gevoel, schoonheid van klank en soberheid van zegging betreft.
TOTIUS kon wel het volgend gesprek tussen moeder en kind hebben gedicht1), die in
oorlogstijd alleen op de hoeve zijn achtergebleven:
‘Mij ma, ik hoor mij brakkie huil,
wat sou daar kruip, wat zou daar skuil?
Mij kind, die nag is koud en lang,
die diertjie is alleen en bang!
Mij ma, dit dreun al in die rond,
so's perde-hoewe op die grond;
mij ma, wat lig2) daar so's 'n vuur
van buite op die kamermuur?!
mij ma, daar brand die koring-miet!
Mij kind, die Heer Se wil geskied.’

1) Waarin trouwens de herinnering aan GOETHE'S E r l k ö n i g zich opdringt.
2) Schijnt.
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De volgende natuurvisie is echt die van CELLIERS en typeert hem:
‘Dit is die winterwind wat waai,
al wenend deur die lange nag,
al wenend om die verre dag;
die twijge swenk, die takke swaai,
dit is die winterwind wat waai.’

Men heeft beweerd, dat JAN CELLIERS, die helaas zeer hardhorend is, geen oor heeft
voor muziek; maar waar waait woester wind dan in deze allitteraties?
Onder de vrolike gedichtjes in de bundel D i e V l a k t e is E e n s n a a k s e
V r i j e r i j op weg om populair te worden:
‘Als tweetjes met mekaar wil vrij,
is 't beter om jou ver te hou.
nie waar, wat raak dit jou of mij,
als tweetjes met mekaar wil vrij?’

Mooi is:

Die boere-vrouw.
‘Haar wese is ernst, sij gaat haar weg in swij'e,
gehoorsaam op die weg van lange lije;
Suid-Afrika, Uw moeder in haar wee,
- Wat aan die wer'ld 'n nasie gee.’

De gedichtereeks O o r l o g behandelt ogenblikken uit ‘die lange lije’ in taal, met de
inhoud in overeenstemming.
D i e B r a n d en B e r u s t i n g zijn bleke blinkperels in dit snoer; Ve l d b r a n d
is weer een stukje taalmuziek:
‘Ver
so's een ster
in die diep van die nag,
so's een ogie wat waak
en wat wenk in sij vaak,
hou 'n liggie die wag,
- ver
so's 'n ster.’

D i e S p r u i t j e en D i e B e r g s t r o o m behandelen een onderwerp, breder
uitgewerkt in een afzonderlik verschenen gedicht: D i e R i v i e r , 'n Afrikaanse
Gedig deur JAN F.E. CELLIERS (z.j.). Het verwerkt evenals D i e V l a k t e
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een typies Zuidafrikaans gegeven. De dichter bezingt de rivier van zijn oorsprong
af; beschrijft, hoe hij
‘Stort in die voor1)
(sijn) rijkdom o'er;
als die mielielande2)
in sonnebrande
van dors vergaan.’

hoe hij een watermolen in beweging brengt; een dam3) vult; de grens vormt tussen
staten; langs een bouwval vloeit en eindelik uitloopt in zee. De gedichtjes zijn bevallig,
zij bootsen de klank na van kabbelend en klaterend water, ook wel het bruisen van
onweer en storm.
‘Tere blossies
verwe lossies
witte wolkies, wijd gestrooi;
spie'el dansend.
glimmer-glansend
op die water, wind-geplooi.’

Toch staat somtijds de overwonnen techniese moeielikheid bij CELLIERS hinderlik
pralend aan de dichterlike uitdrukking in de weg. CELLIERS is zo knap in zijn techniek,
dat hij wel bijna ieder kan nadoen. Hij gelijkt hierin op POL DE MONT, die naar
verkiezing elk voorbeeld kan volgen en bijna evenaren. Dit bijna is trouwens
gewoonlik de vergelding aan zulk volgen verkleefd. CELLIERS zal aan de
Zuidafrikaanse letterkunde een wezenlike dienst bewijzen, als hij Afrikaner en
zichzelve blijft. D i e V l a k t e is met zoveel bijval ontvangen, dat het zelfs CELLIERS
moeielik moest vallen aan nog hoger verwachtingen te voldoen. Des te gelukkiger
trof het, dat hij met zijn twee volgende werken, de U n i e K a n t a t e , 1910, en
M a r t j e , 1911, telkens een voor het Afrikaans maagdelike grond heeft

1) Waterloop, die het water uit de rivier naar een boerderij leidt.
2) Maïsvelden.
3) Reservoir.
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betreden en dus in de Kantate en in de Idylle, altans naar tijdsorde, de eerste is en
blijft.
De U n i e K a n t a t e is gedicht en uitgevoerd bij gelegenheid van het tot
standkomen der Unie van Zuid-Afrika, 31 Mei 1910. Gelegenheidsgedichten hebben,
voorzover zij bestelwerk zijn, dit tegen zich, dat ze niet licht spontane opwellingen
zijn, en veel van hun belangrijkheid verliezen, als de historiese gelegenheid, die ze
in het aanzijn riep, uit de aandacht der menigte door een andere is verdrongen. Toch
bezit de U n i e K a n t a t e gedeelten van blijvende waarde. Hij stelt in koren,
solozangen en recitatieven de geschiedenis van Zuid-Afrika voor. Eerst hebben de
geesten der wildernis vrij spel; dan komen de zeevaarders, tegen wie de geesten der
wildernis zich tevergeefs verzetten; ook de inboorlingen handhaafden liever de oude
toestand:
‘Nee, die wit man maak nie mooi nie,
ons het hom nog nooit genooi nie.’

Een blanke bevolking vestigt zich en aardt en gedijt:
‘Vrijheid in uw wilde gaarde
gee weer mannedurf en daad,
wakker oog en snel beraad
aan 'n man sijn mannewaarde.’

Maar ‘hebsug's klouw’ vergrijpt zich aan hen, ze trekken naar het noorden:
‘in ons are bruis die bloed
van ons vaad're, fier en groot:
Watergeus en Hugenoot.
Vrijheid is die hoogste goed!’

Er volgt een strijd tussen Blank en Zwart:
‘die strijd is klaar;
verpletterd lê die swart barbaar.’

De geest van geweld komt en ontweldigt hun het schone land, dat de grootste schatten
der aarde inhoudt. De oorlog dreunt, vrouwen wenen, engelen wenken, totdat de
geesten
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der verlichting betere tijden inluiden: Vrijheid en Eendracht zullen samen wonen.
‘Daar blink 'n ster van Goede Hoop
in onse Suider Kruis.
Die oorlogsfakkel is gedoof;
so sal dan niemand ons ontroof
die blije toekomst ons beloof
in Eendrag's skoon Tehuis.’

De schoonheid van een kantate schuilt meer in het cantare dan in het tekstboekje;
toch is dit er een, het bewaren wel waard.
M a r t j e is de naam van een verhalend gedicht. In de eerste uitgave z.j. maar met
gedateerde Inleiding (1912), telt het meer dan honderd bladzijden, die evenwel vlug
lezen, daar de dichter de korte regels met kortere afwisselt. Een bepaald plan bestaat
hierin niet; toch is dit gebrek aan regelmaat niet storend, daar het slechts schijnbaar
is en de dichter de maat door de inhoud laat bepalen. In beschrijvingen zijn de verzen
van nagenoeg gelijke lengte; wordt de handeling als zodanig voorgesteld, vooral de
schokkende gebeurtenis aan het slot, dan zijn de regels kort afgebroken en tellen
drie, soms twee lettergrepen.
De inhoud is in het kort als volgt:
Martje is een Boeremeisje, dochter van Oom Kootje en Tant' Mieta, bewoners van
Uitkijk, die hun middagdutje doen, wanneer Roelof, een knappe jonge Afrikaner,
zoon van wijlen Frederik Prins, Oom Kootjes boezemvriend, op bezoek komt. Hiermee
is de knoop gelegd voor een heel gewone, eeuwenoude en eeuwig-jonge geschiedenis:
de liefde van een man voor een maagd en omgekeerd. Klassieke voorbeelden zijn er
vele aan te halen, weinige nadert CELLIERS' M a r t j e dichter dan Goethe's I d y l l e
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v o n S e s e n h e i m 1). De landelike achtergrond van Zuid-Afrika's ernstige natuur
is gunstig voor de rustige, klare kunst van dit kleine epos; terwijl in het verfijnde
denken en voelen der twee jonge mensen de warme harteslag klopt van kinderen der
moderne tijden, al hadden wij gaarne CELLIERS wat forser gezien in zijn
karaktertekening van Roelof.
Op Zondagmiddag doet de familie zijn middagslaapje,
‘eentonig en skel klink
die geluid van die singende bésies2)
in slepend en eindeloos skrijne
- als lied van die warmte selwe.’

Roelof spreekt gedurende zijn bezoek meer met Oom Koot dan met de schone dochter,
die in gedachten verdiept is.
‘En wie haar nog nie ken,
haar vrolik sorgeloos bestaan
in o'ervloeds skoot,
sou denk in daardie blik d'ontdekking te gewaar
van dreigend onheil,
en 'n siel
wat sig met huiwring tot 'n strijd berei.’

Hierop volgt de beschrijving van een buitenpartij, waarbij beider karakter getekend
wordt; ook van een bruiloft, waar toespelende heildronken op hun vereniging worden
uitgebracht.
Het smeulend vonkje wordt een verterende vlam bij Martje; op een wandeling
dreigt zij van een brugje te storten, Roelof grijpt haar
‘veilig in sijn arme nog
- haar arme om sijn skouer vasgeklem.’

Zij beseft:
‘dat so meteens 'n nieuwe siel
die leisels het geneem
van al haar denke en gevoel,
en haar op duisel-hoogte het geplaas
van saligheid.’

1) In zijn: A u s m e i n e m L e b e n , D i c h t u n g u n d W a h r h e i t .
2) Diertjes, hier: insekten.

Gerrit Besselaar, Zuid-Afrika in de letterkunde

155
Dan komt de oorlog. Roelof trekt uit; Martje wordt pleegzuster en als hij gefusilleerd
wordt als rebel,
‘sij 's daar
bij hem -.’

Hier volgt zijn verklaring aan Martje van zijn schijnbare koelheid:
‘ik het eenkeer lief gehad....
die dood het haar
van mij af weggeneem.
Jij wist 't nie.....
Ik het jou hart verstaan,
maar wou nie praat,
ik het gemaak of ik 't nie kon sien.’
Sijn vingers lê nou magt'loos in haar hand, ...
En op die grassaad van die vlakte sterf
die dag s'n laaste sonnestraal.’

Zowel in de U n i e -K a n t a t e als in M a r t j e beluistert men bij de patriot CELLIERS
het nokken van stil verdriet; maar door een heldhaftige wilsdaad blijft het verstand,
dat verzoening spreekt, heersen over het wee, dat schrijnt
In hetzelfde jaar, 1906, waarin CELLIERS met D i e V l a k t e optrad, kwam er nog
een eersteling van de pers en wel van een dichter, die zich tot nog toe heeft schuil
gehouden onder de doorzichtige naam van TOTIUS. Het is een openbaar geheim, dat
dit is prof. dr. JACOB DANIËL DU TOIT, geboren in 1877 aan de Paarl, zoon van de
bekende ds. S.J. DU TOIT, vader van de Afrikaanse Taalbeweging. De tegenwoordige
hoogleraar aan de Theolo giese School der Gereformeerde Kerk te Potchefstroom,
heeft van 1900 tot 1903 te Amsterdam gestudeerd aan de Vrije Universiteit en daar
de doctorsgraad verworven in de H. Godgeleerdheid.
Teruggekeerd in zijn vaderland, voelde hij diep het lijden van zijn door de oorlog
verscheurd volk. In een bundel B i j d i e M o n u m e n t , 1906, bezong hij dit in
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twaalf gedichten, onder drie hoofden gerangschikt: D i e K i n d , d i e V r o u , d i e
M a n . In een voorrede tot dit boekske, dat nauweliks veertig bladzijden telt, verklaart
President STEYN: ‘toen ik dit gelees het, werd diep in mijn hart 'n tere snaar
aangeroerd’. En geen wonder! In dit twaalftal liederen bezingt TOTIUS het wee van
de jongste oorlog in zachte klaagzang, waarbij het hart der lezers meeschreit. De
verzameling heet B i j d i e M o n u m e n t , omdat hij bedoeld is als een lauwerkrans
op de graven der doden, voor wie buiten Bloemfontein op Dingaansdag, 16 December
1913, een nationaal gedenkteken is onthuld.
Het woord Engelsman of Boer komt in de bundel niet voor. Vuurwerk-emoties
worden niet opgewekt; klatergoudsieraden worden er niet uitgestald; maar als de
definitie van EMERSON juist is: ‘Art is a vague suggestion of beauty’, dan is dit werk
van TOTIUS reine kunst.
CELLIERS is meer epies, DUTOIT meer lyries.
Als een diep doordreunende grondtoon plaatst hij aan het hoofd van zijn gedichtjes
telkens een godspraak van Israels zieners van ouds, b.v.: ‘En sla de moeder met de
zonen’, GEN. XXXII:11; ‘Het teedere gras is vergaan’, JES. XV:6; ‘Mijn oog doet
mijne ziele moeite aan wegens al de dochteren mijner stad’, KLAAGL. III:51.
De majesteit van de smart hangt als een somber floers over dit boek. De schrijver
is afkerig van wufte sentimentaliteit, die speelt met haar leed. Een goed voorbeeld
van zijn schildering van wee is wel:

In die kamp.
Als zich hunne ziel uitschudt in
den schoot hunner moeder.
Klaagl. II:12.

‘Kind:
Mijn moeder, mijn moeder, ik het tog so honger;
ag gee mij tog gou-gou 'n klein stukkie brood!
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Moeder:
Mijn kindjie, jou moeder die weet jij het honger,
dog kom maar en klim eers op moeder haar skoot.

Kind:
Ik kan nie meer wag nie van honger mijn moeder;
maar waarom tog so? Het die Heer ons verstoot?
Moeder:
Nee liefste, verstoot sal die Vader ons nimmer,
maar hier in die tent is geen krummeltjie brood.
Haar kindjie slaap in bij die soete gedagte:
als ik weer ontwaak, help die Heer uit die nood.
Die moeder ontvang met vermagerde hande
haar deeltjie oplaas - maar die kindjie was dood.’

Na het lijden van die Kind was daar ook een lijden van die Vrou. Aandoenlik van
teerheid is TOTIUS' omwerking van GOETHE's H e i d e n r ö s l e i n op een
geschoffeerde dochter zijns volks:

Die howenier was weggegaan.
Mijn oog doet mijne ziele moeite aan wegens al de dochteren mijner stad.
Klaagl. III:51.
‘'n Knapie sag 'n rosie staan,
'n Rosie in die gaarde.
“Nou”, dag hij, “kom mijn planne reg:
Die howenier is eindlik weg;
Nou sal ik haar
Gaan plukke daar,
Die blommetjie van waarde.”
Die howenier besog toen weer
Sijn rosie en sijn gaarde.
Daar lag sij op die slingerpad;
En snikkend sei die blommeskat:
Og, was u hier,
O howenier,
Dan had ik nog mijn waarde!
Maar ag, geen tuinmanskuns kon heel
Haar eenmaal afgebroke steel;
Geen traneplas
Haar modder was,
En geef haar weer haar waarde.’
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Uit het lijden van die Man worde hier aangehaald:

‘Hulle kom nie weer.
‘So is dan eindelik gekom
Die langverwagte stond,
Waarin hij strijdens-, zwervensmoe,
Sijn erve wedervond.
Mijn erfplaas, sug hij, is daar nog,
En ik teruggekeer;
Alleen ontbreek mij vrou en kind, Maar hulle kom nie weer!’

SCHONKEN zegt in zijn meermalen aangehaald werk:
‘De ossewagen is een voorwerp van de rijkste poëzie, welks lof nog niet
naar waarde is bezongen. Dit voertuig der beschaving kwam, waar geen
schip of ruiter komen kon; het was zo ruim als een huis en toch licht
verplaatsbaar.’1)
Indien SCHONKEN nog in het land der levenden ware, zou hij de klacht niet meer
slaken. Zowel CELLIERS als TOTIUS hebben de Os en de Ossewagen bezongen;
CELLIERS in D i e V l a k t e 2):

Die ossewa.
‘Dit kraak deur die brekende brokke;
Die opdra'ens3) is ver en is swaar;
Dit knars in die knakkende knokke,
Maar hul beur en die vrag breng hul daar.’

TOTIUS heeft:

Die lied van die ossewa.
Er is het geklap der zweep, en het geluid van het bulderen der raderen.
Nahum III:2.
‘Vóór 'n wiel het gerol in die wereld4) nog wild,
Het mijn klank die gebrul van die leeuwe gestild.
Vóór 'n pad was gebaand in die woeste verskiet,
Song ik reeds als overwinnaar mijn vorstlike lied.’

1) Zie SCHONKEN, W u r z e l n d e r K a p h o l l ä n d i s c h e n
Vo l k s ü b e r l i e f e r u n g e n . Het boek is aangehaald in hoofdstuk V en VI.
Bovenstaande citering is van bl. 12.
2) Bl. 148.
3) Steilten.
4) Wereld betekent in het Afr. ook land, landstreek.
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Hetzelfde onderwerp wordt ook bezongen in een volgende bundel van TOTIUS:
Ve r s e v a n P o t g i e t e r 's T r e k , 1910. Was vroeger de ossewagen bezongen, in
deze verzen heeft TOTIUS de os zelve ontdekt.

Die os.
‘Hoe rustig stap hij aan,
Die edel jukgediert!
Hoe waggel hij die kop,
Met horings swaar gesierd
En stewig ingestrop!1)’

De taaie volharding, in de os belichaamd, komt duidelik uit in de aanhef der volgende
koepletten:
‘Hoe rustig stap hij aan, - so stap hij rustig aan, Steeds stap hij rustig aan, - Nog stap hij rustig aan,’

en eindelijk:
Stap, stap dan rustig aan,
en deel die trekkerslot,
die skaarste en owervloed,
daar in die land, waar God
ook is ver osse goed.

1) Met riemen omsnoerd. Dit gedichtje herinnert aan Gezelle:

Het hingstdier.
Uit zijn groote longerpijpen
rookt het ros, dat schauwe geeft.
Stampvoet stoot het, stijf en stevig,
dat de stompe steenweg beeft.
Sterk van lijve, staal in de ooge,
kop omhooge;
Voorwaarts voert het, nijg en trotsch,
't hotsebotsend wielgeklots.
(R i j m s n o e r , uitg. 1897, bl. 227.
Evenzo in:

Twee horsen.
Ze stappen, ze stenen, ze stijven
de stringen; en 't ronde gareel,
het spant op hun spannende lijven:
de voerman beweegt ze aan een zeel.
(B l o e m l e z i n g uit Gezelle, uitg. 1907, bl. 84).
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Zijn aanspraak aan de ossewagen is schoon:
‘Swaarrollende ossenwa! die trek is aangevange.
Maar ag, hoe skud en skok uw moederskoot so bange? Gij houd 'n jonge volk nog liefderijk omklemd,
Nie ver 'n paradijs, maar wildernis bestemd.’

In beide bundels maakt TOTIUS de indruk van een ernstig werker; hij is een goed
patriot, een getrouw getuige. Ontroerd door het lijden van zijn volk, kan hij op het
ene blad zijn liefde lispelen voor dat volk en op het andere zijn haat uitsissen tegen
wie zijn volk haat. In ANDRIES HENDRIK POTGIETER ziet hij de Trekboer getypeerd,
en als hij dan al het lijden van zijn geslacht wil saampersen in een enkel lied, waarin
de mens en de christen zijn geprangd gemoed kan uiten, doet hij het in POTGIETER's
avondzang:
'k Denk aan u, o God! in 't klagen,
Uit de landstreek der Jordaan;
Van mijn leed doe 'k Hermon wagen,
'k Roep van 't klein gebergte U aan.1)

De Ve r s e v a n POTGIETER'S T r e k hebben in Zuid-Afrika en daarbuiten niet de
aandacht getrokken, die zij verdienden. Men heeft het een halfgeslaagde poging
genoemd tot een epos en een verzameling van bruikbare gegevens, enz. Een dergelijke
welwillende aanmoediging heeft TOTIUS niet nodig. Dat zijn werk in deze bundel
brokwerk gelijkt, is opzet; hij wilde, dat het een opvolging van schetsen zou wezen.
Na B i j d i e M o n u m e n t , is Ve r s e zelfs een vooruitgang! De eerste bundel
bevatte meditaties over oorlogswee, het was een kauwen op eigen tong; in Ve r s e
is een reeks taferelen geschetst, er zit handeling in. Na D o n k e r e A f r i k a en D i e
V l a k t e schildert TOTIUS D i e O s en D i e O s s e w a ; in Ve g k o p de bange
worsteling tussen W i t e n Z w a r t ; het is de zege van beschaving

1) Uit een berijming van Psalm XLII.
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en Christendom, hoewel getemperd in het tragies Kafferlied:
‘Die kaffer eerste kom, die witmens hij kom later;
Die kaffer vat die land, die witmens hij vat later.’

maar:
‘Die witmens hij nou leef, die kaffer hij leef later;
Die witmens hij nou lag, die kaffer hij lag later.’

In We g v a n d i e S e e wordt de trekkergedachte uitgewerkt:
‘Ik sal ver u steeds vlug,
gedugte beeltenis
van laag verow'ringsug,
wat nooit versadigd is.’

En eindelik barst de opgekropte bewondering van TOTIUS, de zoon van Dordt, in een
zang van epiese verheffing los over ANDRIES HENDRIK POTGIETER, de Calvinist en
Trekboer:
‘Die arendsjong word hoog gebore,
ver bo die ranke bometop.
Nie langs die lome Kaapse strande,
nie in die lage Kaapse lug,
nie onder druk van vreemde hande,
of droef, dog werkeloos gesug;
maar dwinglandij met voete trappend,
op hoge krans die vlerke klappend,
om nimmer smaadlik af te sak, werd daar uw voorgeslag gebore;
die hoogland werd hul daar beskore
van Afrika sijn binnenvak.
U sing ik, grote jukverbreker!’

Met een berijming van Jesaja's lierzang:1) ‘De woestijn zal lustig bloeien en zich
verheugen, ja met verheuging, en juichen. De heerlijkheid van Libanon is haar
gegeven, het sieraad van Karmel en Saron’, schatert TOTIUS dan de toekomstige
heerlikheid uit van de wijdwegwentelende veldvlakten, die een groot Afrikaner volk
zullen dragen.

1) Jesaja XXXV:1, 2.
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In 1912 verscheen een derde bundel van TOTIUS. W i l g e r b o o m b o g i e s .
Gelatenheid, berusting voeren er het woord, somtijds zinkend tot Noordse
melancholie:
‘Gelijk een grasblaar willig neig
en stil, wanneer ternedersijg
die dou, so willig was mijn wil,
mijn siel so stil.’

GUIDO GEZELLE kon wel het volgende gemaakt hebben:
‘Dit is maar ligte liedjies,
mijn kleine hartverdrietjies,
mijn lieve blomme;
maar in so'n grote wereldwei,
so laggend groen en blij -,
wie anders gee daar omme?
O, wilgerboom,
beeld van mijn skuld,
so naak en uitgetoge
is ook mijn siel,
verarmoed en
so diep terneergeboge!’

Er kunnen twee opinies zijn over de wenselikheid de Afrikaanse taal het uitsluitend
voertuig te willen maken der Afrikaanse gedachte, maar er kunnen geen twee opinies
zijn over de kunstwaarde dezer juweeltjes.
Het werk van CELLIERS en TOTIUS toont bij verscheidenheid van aanleg,
overeenstemming in de uiting: de frisse wind der tachtigers waait door hun werk.
Een konventionele dichtertaal met gestereotypeerde beeldspraak bestond er vóór hen
niet in het Afrikaans. In die piepjonge taal zijn de woorden nog niet beduimeld en
besabbeld; niet verkracht en ontmand, tot ze de laffe en impotente dragers werden
van voorstellingen en begrippen, die men toch niet anders kon uitdrukken. Dáár is
de taal nog reine was in de scheppershanden van de dichter. Waar nog bij komt, dat
CELLIERS en TOTIUS en andere nieuwen, diep gedronken hebben uit de moderne
litteraturen van Europa.
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Met uitzondering van zeer enkelen, kenden de voor de-oorlogse dichters weinig van
de Engelse en minder van de Nederlandse letteren; wat ze schreven, waren ‘so maar
grapperige versies’. Na de doop met vuur en bloed dragen de na-de-oorlogse dichters
wel de tradities van het vorige geslacht, maar ‘gelouterd door het lijden’, brengen
zij aan het herboren Zuid-Afrika een nieuwe kunst.
TOTIUS heeft zijn verplichting erkend jegens VONDEL en GOETHE, maar ook jegens
SHELLEY en GEZELLE. Van die vier houdt hij veel, allermeest van GEZELLE. De diep
religieuze toon van die eenzame Vlaamse strijder verstaat TOTIUS; ook bij hem dringt
die door, zij het in Oud-testamentiese diapason. Indien om TOTIUS' leden de
kemelsharen profetemantel past en op zijn lippen het klaaglied, CELLIERS is meer
de vurige apostel der vaderlandsliefde, die niet enkel wroet in het verleden, maar die
de blijde boodschap uitdraagt van een ruimer en rijker toekomst.
Een ander dichter is dr. D.F. MALHERBE van Bloemfontein, wiens eerste en tot nogtoe
enige bundel, K a r r o o B l o m m e t j i e s , in 1909 verscheen. Minder dan TOTIUS
en CELLIERS maakt MALHERBE jacht op nieuwe woordvorming; maar in
natuurbeschouwing staat hij, evenals zij, sterk onder de invloed der latere tachtigers.
De nieuwe Vlaams-Nederlandse richting heeft zegenrijk op Zuid-Afrika gewerkt;
zijn kunstvorm en kunstopvatting inspireren de jonge kunstenaars, die zich niet voelen
aangetrokken door de schrijvers en vooral niet door de dichters uit het Nederland
van 1860 tot '80, maar die levendig belang stellen in PERK, GEZELLE en STREUVELS1).
Wars van brutale aanmatiging en pessimisties-oppervlakkige

1) Zie in dit verband: VAN ZIJL, L e t t e r k u n d i g e R i g t i n g s i n v e r b a n d m e t
A f r i k a a n s e L i t e r a t u u r , Jaarboek Z.A. Akademie, 1912, bld. 105 vlg.
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wereldbeschouwing, heeft MALHERBE van de Tachtigers het goede overgenomen
om daarin uit te drukken de wezenstrekken van de Afrikaanse ziel.
Als meedeling van iets, dat de dichter zelf gezien heeft, kan gelden het slotvers
van Te v r e d e n h e i d :
‘En die skerpgebekte diertjie,
Vo'eltjie met die donsies fijn,
Sprei sijn vlerkies om te vlugte,
Word gedrage deur die lugte
tot hij wegdof en verdwijn.’

Zoals CELLIERS D i e V l a k t e en D i e R i v i e r , echt Afrikaanse onderwerpen,
bezongen had, heeft MALHERBE een rij gedichten: D i e B e r g . Na een Inleiding
bezingt hij d i e o u ' T i j d ; dan d i e B o e s m a n , d i e e e r s t e A f r i k a n e r ,
N a k r o o s ,O o r l o g ,K l a a g l i e d enB e s l u i t .K l a a g l i e d ishetminstgeslaagd
gedeelte van dit gedicht. Schoon is de aanspraak aan de berg:
‘Monument van die eeuwe
uit die stilte gestijg,
nes 'n grote gedagte,
wat eeuwiglik swijg!’

In kunstrichting staat MALHERBE dichter bij CELLIERS dan bij TOTIUS. Wat hem
onderscheidt van die beiden, is een sterker inwerking op zijn kunst van de Duitse
lyriek van na 1884.
In 1910 verscheen van oud-president REITZ: O o r l o g s e n a n d e r e
G e d i c h t e n . Dat oorlogsontroering en oorlogslijden motief van dichtkunst kan
zijn, was door TOTIUS reeds bewezen, nu door REITZ eveneens. Toch schijnt TOTIUS
meer de tragedie, REITZ meer de humor, zij het een grimmige humor, van de oorlog
te hebben doorvoeld. Een der meest bekende uit REITZ' Oorlogs gedichten is d e
Mieliepit.
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De mieliepit.1)
‘De mielieplant
Is door Gods hand
Aan ons Transvaal gegewe;
Dat mens en dier
Nog altijd hier
Kan ete en kan lewe.
Vrijstaat het brood;
Ons bondgenoot
Wens ons geluk daarmede;
Maar voor ons deel:
Met mieliemeel
Is ons al hoogst tevrede.’

Verder bezingt hij het nut van mielies als voedsel voor mens en dier; hij kan ook
getrokken worden en levert dan een surrogaat voor koffie. Zijn blaren zijn zelfs goed
voor matrasvulling, zijn stronken om er pijpen van te maken, zijn as kan zeep
vervangen.
‘De mieliepit
Ja, hij is dit,
Waarvoor ons God moet lowe,
Met hom2) en vlijs
Zal ons Kaki wijs
Ons volk, die blij nog bowe.’

Toch staan verzen als dit niet hoger dan ontspanningslektuur en is hun taal en gang
dezelfde als bij de meeste gedichten van MELT BRINK.
Merkwaardig is, dat bij al de besproken dichters het patriotties gevoel zo sterk
spreekt. Het verklaart voor een groot gedeelte de ingang, die zij gevonden hebben
bij het volk: de dichter sprak uit, wat er leefde in de harten.
Historiese bespiegeling was almede een bron van inspiratie. Na Ve r s e v a n
POTGIETER's T r e k kwam Ve r s e o 'e r PIET RETIEF e n a n d e r e G e d i g t e ,

1) Maïskorrel. Mielies, voor maïs of Turkse tarwe, komt reeds voor in he Dagverhaal van Van
Riebeek.
2) Hem.
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deur H.H. JOUBERT, 1911. Het blijve hier een open vraag of RETIEF, de
vooruitstrevende, de vrijmetselaar,1) beter het Boerekarakter vertegenwoordigt dan
POTGIETER, de ouderwetse, de Calvinist. Moeielik kan ontkend worden, dat de
Ve r s e o 'e r PIET RETIEF van JOUBERT, meer een leerdicht vormen dan een
heldedicht. Toch zijn er welgelukte, dichterlike gedeelten in, b.v.:

Die onbekende land.2)
‘Met blije lag verwelkom 'k die dag
(Uit die drang der hernieuwing gebore),
Wat hel van omhoog mij so vriendlik beoog
en begroet met begeesterde glore.’

of:
‘grassies bloeiend, woest o'ergroeiend,
spore van een wreed bewind,
wuif heel arme om erbarme; wijsie droevig sing die wind.’

Lief is:

Moeders skat.
‘Handjies-klappies
Op die stappies,
Van die voetjies kaal!
O, die vonkies
Van die lonkies,
Wat van ogies daal.’

En de stotende maat van de galop der ruiters wordt gehoord in:
‘Die ure verloop en die weg is nog lang;
die pas is verdwijn in die vliegende gang;
die stofwolke swewe in dampe op sij,
om storend te sij'e op die huiw'rende wei.’

Een boek, dat meetelt onder het beste wat in Afrikaanse poëzie geschreven is, is
O o m G e r t v e r t e l e n a n d e r G e d i g t e van C. LOUIS LEIPOLDT, 1911. O n s

1) Dit wordt altans vermoed, daar het vrijmetselaars zinnebeeld, ‘de passer met winkelhaak’,
gegraveerd stond op een der voorwerpen van dageliks gebruik op zijn lijk gevonden. De
vrijmetselaars zijn talrijk, maar niet populair in Zuid-Afrika. In de Ned. Geref Kerk van
Transvaal kan geen vrijmetselaar lid van de Kerkeraad worden, of tot het H. Avondmaal
worden toegelaten. Als merkwaardige biezonderheid zij nog vermeld, dat de Hollandse loges
van Zuid-Afrika, na zo lange politieke scheiding van Nederland, nog onder het Nederlands
Groot Oosten staan.
2) Weer in de val van Shelley.
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o u ' K a r r o o 1) is een uitdrukking, die veelvuldig voorkomt. Evenals D i e V l a k t e
zijn ook vele verzen van LEIPOLDT in den vreemde2) vervaardigd, waarbij dan een
zachte weemoed van verlangen naar het vaderland hun een eigenaardige bekoring
verleent. In zijn voorrede verklaart de dichter:
‘Ver jare het ik mij vermaak met vesies draai, en met die loop van tijd het
ik 'n hele boel van die rijmpies in mijn tafellaai opgegaar. Toen het ik
terloops eenmaal met mijn vrind SMITH o'or ons taal gepraat en hom ook
een en ander van mijn versies gewijs. Hij het sommige van die rijmpies
nitgekies en het mij gehelp om die ver die pers klaar te maak’.
Het is heel wel mogelik, dat na verschijning van de bundel, zowel de schrijver als
zijn vriend van oordeel zijn geweest, dat zij nog kieskeuriger hadden kunnen zijn.
Zonder schade voor de reputatie van beiden had nagenoeg de helft in de tafella kunnen
blijven, om bij rijper jaren en kunst nog eens te worden gezuiverd en gestaald in het
vuur van eigen kritiek.
Geen dag te vroeg echter is door de druk gemeengoed gemaakt:

Lenteliedjie.
‘Al die veld is vrolik;
Al die vooltjies sing;
Al die kriekies kriek daarbuite,
Elke sprinkhaan spring.
Rond in ons Karrooland
Is 'n ruik ver prei.
Boegoeblom3) en appelkoos Kan jij beter krij?
Geel gou blomme uit die veld,
Klossies4) uit die kuil -,
Sal ons ooit ons blommetjies
Ver iets anders ruil?’

1) Naam van de dunbevolkte hoogvlakte, die een groot gedeelte der Kaap-provincie uitmaakt.
2) LEIPOLDT studeerde te Amsterdam voor medicus.
3) Een wilde plant, ook buchu gespeld, I t. barosma betulina, welker geneeskrachtige
eigenschappen reeds vóór de komst der Hollanders aan de Hottentotten bekend waren. Zie
KOLBE I, bl. 150. In 1912 werd voor een waarde van 38,000 pond sterling van dit
geneesmiddel door Zuid-Afrika uitgevoerd.
4) Klossies, lisbloemen.
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Verdienstelik is eveneens: O k t o b e r m a a n d , tot recht verstand van welk gedicht
er hier aan herinnerd worde, dat de Afrikaanse Oktober beantwoordt aan de Mei van
het noordelik halfrond.
‘Ik is nog in Oktober: mijn tuin is nog so groen,
So wit met al wat mooi is, met bloeisels van limoen;
So pragtig in die morge, so heerlik in die aand!
Ik is nog in Oktober, die mooiste, mooiste maand!
Wat gee ik om die winter? Wat praat jij nou van Mei?
Wat skeel dit als ons later weer donker dae krij?
Viooltjies in die voorhuis,
Viooltjies blou en rooi!
Viooltjies oorals op die veld,
En oorals, ai, so mooi!’

LEIPOLDT wil niet iets betogen, iets leren; hij wil alleen zijn lier spannen en die
bespelen:
‘Ik het jou al gesê, ou' boet, ik sing alleen’.

In O o m G e r t v e r t e l , het vers, waaraan de bundel zijn naam ontleent, wordt
rijmloos vers gebruikt1). De taal van LEIPOLDT'S rijmloos vers vloeit natuurlik,
eenvoudig, geheel op konversatietoon, maar onder die effen spiegel broeit en bruist
kwalik bedwongen passie. Als b.v. Oom Gert het portret laat zien van de jonkman,
verloofd aan de dochter des huizes, maar opgehangen als rebel2), zegt hij schijnbaar
kalm:
‘Hier is sijn portret,3)
En hier is BENNIE sijne; daar 's die lijn4),
Wat sijn oorlede ma geskrijwe het
Die dag na.. na.. sijn dood. Jij kan dit lees;5)
Mijn bril die pas nie mooi, en in die rook
Kan ik so goed nie sien nie. Lees maar voor’.

1) CELLIERS doet dit alleen in D i e M u r a s i e (deel van D i e R i v i e r ) en in M a r t j e .
2) Kaapkolonisten waren Britse onderdanen; schaarden zij zich onder republikeinse vlag, dan
werden zij staatsrechterlik rebellen.
3) Van een ander jonkman. BENNIE uit de volgende regel was de aanstaande schoonzoon.
4) Regel.
5) Lees jij dit liever.
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Of ook wanneer Bennie wordt terechtgesteld in aanwezigheid van Oom Gert en
andere notabelen van het dorp:
‘En ik, als naaste bloedverwant van BEN,
Het met hom na die galg gegaan en daar Nee neef, dis maar die rook! Ik word al oud,
En jou tabak is al te sterk ver mij.
Nou waar was ik?
Ja, toen het ons hul almaal handgegee.
Geen een van ons kon praat nie, een van ons, Ik weet niet wie dit was, - het hard gesnik.’

Dit zijn verzen ‘vol ingehouden tranen’; de smart snikt er doorheen en we vragen
ons af, waar de overgang gemaakt is van natuur op kunst.

B. Proza.
Het allereerste boek, dat in Afrikaans proza geschreven werd, was D i e
G e s k i e d e n i s v a n o n s L a n d i n d i e Ta a l v a n o n s Vo l k . Het
verscheen in 1876 als een der propagandamiddelen van Die Genootskap van Regte
Afrikaners. Schrijver was de onvermoeide en geniale ds. S.J. du TOIT. Daar het
belangrijkste deel van Zuid-Afrika's lotgevallen in de negentiende eeuw valt, zijn er
voor de geschiedschrijver eigenaardige moeielikheden aan het verhalen er van
verbonden. Hij komt voor de pijnlike keus te staan, de waarheid of een der partijen
te kwetsen. Du TOIT heeft de waarheid verteld, zoals hij die zag en geloofde. Daar
zijn werk als volksboek was bestemd, heeft hij niet allereerst naar kunstwaarde
gestreefd.
In 1881 verscheen D i e G e s k i e d e n i s v a n d i e T r a n s v a a l i n d i e
l a a s t e t i e n J a r e van mr. R. DE VRIES, van geboorte een Hollander, en Voorzitter
van
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de Volksraad onder president Burgers. Dit boek en het reisverhaal van TH.M. TROMP1)
vullen elkaar goed aan.
Al spoedig maakten ook novellen en andere prozaverhalen in het Afrikaans hun
verschijning, zoals C a t h r i n a , d i e D o g t e r v a n K l a a s Wa a r s e g g e r Jr.
1881.
Tussen 1882 en '92 kwamen van de pers, eerst afzonderlik, later in een bundel
verenigd en sedert herhaaldelik herdrukt, een zevental schetsen over echt Afrikaans
leven: S e w e D u i w e l s e n w a t h u l l e g e d o e n h e t deur ou' Oom JAN,
doorzichtige schuilnaam voor JAN LION CACHET, 1838-19122). Hij was geboortig uit
Amsterdamse, tot het Christendom overgegane Joden en ontving zijn opleiding o.a.
van ISAAC DA COSTA. In 1860 vertrok hij naar de Kaapstad, waar zijn broeder FRANS3)
reeds als zendeling onder de Mohammedanen werkzaam was. Eerst verbonden als
onderwijzer aan de school der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Kaapstad,
zocht hij al spoedig een werkkring, die meer ruimte liet tot ontwikkeling zijner velerlei
gaven. Van onderwijzer in Ladysmith, werd CACHET geleid tot het predikambt. Na
vorming hiertoe te Burgersdorp, K.K., van 1866 tot '68 onder ds. POSTMA, was hij
predikant te Rustenburg in '68 en '69, te Burgersdorp tot '75, te Philipstown tot '83
en te Steynsburg tot '92, waarna hij hoogleraar werd in de H. Godgeleerdheid aan
de in 1869 gestichte Kweekschool te Burgersdorp. Met de verplaatsing dier

1) Zie II, 49 en 50.
2) Daar ook in Zuid-Afrika een legende is opgedoken, die in Nederland de kop reeds was
ingenepen, dat n.l. LION CACHET de eigenmachtige verdraaiing zou zijn van LEVI STEMPEL,
wordt hier herinnerd aan de brief van prof. CACHET aan prof. MARAIS te Stellenbosch,
verklarende dat zijn grootvader aan de familienaam LION, denkelik wel LEVY betekenend
en door de voorvaderen uit de Elzas meegebracht, in Napoleon's tijden en op diens last een
familienaam toevoegde, waartoe hij koos CACHET, niet ongepast voor een graveur in Franse
dienst. - Zie MENDELSSOHN, J e w i s h P i o n e e r s , p. 198, Londen, 1912.
3) Zie II, 64 en 65.
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inrichting in 1905 naar Potchefstroom, verhuisde ook prof. CACHET, die tot de laatste
dag zijns levens werkzaam was en ‘in het tuig’ is gestorven.
Man van studie is hij gebleven ook in het warme Zuid-Afrika, maar prakties mens
was hij evenzeer. Aan de pastorie van deze ‘Israeliet zonder bedrog’ werden
maatschappelike en staatkundige stappen besproken en voorbereid; hij was de
raadsman en vriend van mensen van allerlei stand en nationaliteit, en ontplooide
aldus rijkelik zijn gaven, maar verdiepte ook zijn mensekennis. Zijn typen voor de
zeven duivels moge hij op de stille studeerkamer hebben uitgewerkt, hij had ze
opgevangen op de markt van het volle, rijke menseleven. In de volledige verzameling
van 1911 komen voor: die geldduiwel, die lieg-, praat-, drank-, spog1)-, afguns- en
baasduiwel.2) Deze opstellen zijn luimig van vorm, maar diep ernstig van inhoud en
strekking. Het zijn ‘preken, waaraan alleen de preektoon ontbreekt.’ Hun verdiensten
liggen niet in rijkdom van fantasie of diepte van psychologiese waarneming, maar
in hun gezonde en oprechte moraal. Zij bewijzen grondige mensekennis, vooral van
de Boer, die overigens niet zo gauw te doorgronden is, en zullen door hun rake
zegging en treffende tekening klassiek blijven. D e S e w e D u i w e l s zijn bekend
door gans Zuid-Afrika; het is het standaardwerk van zijn proza en is door dr. J.D.
DU TOIT op de Akademie-vergadering te Pieter-Maritzburg, Juni 1913, gehouden,
in betekenis en strekking terecht vergeleken bij de C a m e r a O b s c u r a van BEETS.
Dr. D.C. HESSELING3) heeft het boek vergeleken bij het werk van EUGÈNE SUE, die
eveneens

1) Poch- of grootdoen-duivel.
2) Type van heerszucht.
3) Zie T a a l e n L e t t e r e n , 1900.
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nationale hoofdzonden in een aantal romantiese verhalen heeft voorgesteld.
Als voorbeeld van taal en stijl diene de volgende aanhaling:
‘Oom Karel had lust genoeg om te gezels, maar hij kon nie. Hij was
met sijn vrou en groot dochter naar die winkel gegaan, en die twee had
met mekaar afspraak gemaak, dat oom Karel vandaag 'n musiek1) moes
koop. 'n Paar weke gelede het oom, toen hij op 'n aand 'n goeie bui had,
beloof dat hij vir Minnie 'n harmonium sou koop en nou was hij vas.
Als 'n man 'n vrou het, is hij maar half baas, maar als hij nog daar 'n groot
dogter bij het, dan kan hij blij wees, als hij met 'n skrikkeljaar één dag krij
om baas te wees. Die dag moet hij dan ook gebruik.
Wag 'n ogenblikkie, roep Telheim (de winkelier) uit. Hier is 'n jongejuffrou
wat seker goed kan speel, ik sal vir haar vra. Doe mij tog die plesier, Miss
Wilson, en kom speel asseblief 'n paar deuntjes. Die ou' meneer wil die
instrument laat probeer.
Sonder antwoord te gee laat Miss Wilson haar vingers so effentjes o'er die
klawers gaan en toen klink die heerlike musiek van die 42ste psalm. Die
lijfstuk van die Franse Protestante oefen ook nou magtige invloed uit. Die
orgel was goed en die juffrou speul met gevoel. Alles was doodstil. Die
mans haal hulle hoede af, zelfs Mister Telheim vergeet vir 'n ogenblik,
dat hij 'n orgel wou verkoop. Hij kon dit nie help nie, maar dit was hom
net of hij weer in Duitsland was en 'n klein kerkie tussen dikke bomen
sien, waar 'n bejaarde vrou naar toe gaan met 'n klein jongentjie aan haar
hand.’
Wanneer eenmaal een zogenaamde beschaving veel van het oude, misschien ook
van het goede, in het Afrikaner volkskarakter zal hebben weggeschaafd, zal de
nakomeling in D i e S e w e D u i w e l s v a n o u ' O o m J a n nog een kijkje krijgen
in de deugden en gebreken van zijn voorgeslacht.
Evenmin als in poëzie, waren de werken in Afrikaans proza uit de voor-de-oorlogse
jaren talrijk. Volledigheidshalve zij hier nog vermeld: G e s k i e d e n i s v a n J o s e f
(1883)2) door ‘'n Vrind.’ Eveneens een pleitrede van ds. S.J. DU TOIT: A f r i k a a n s
o n s Vo l k s t a a l , 1891; van

1) Harmonium.
2) Dit was een tweede druk.
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dezelfde schrijver: S a l o m o 's G o u d m i j n e n b e z o c h t , 1895, en: D i e
K o n i n g i n v a n S k e b a , een historiese roman van 1898. Het laatste boek beschrijft
de avonturen en indrukken van ds. DU TOIT op een reis door Matabele- en
Mashonaland. Het getuigt van veel fantasie en vernuft, ook van grote handigheid in
de voorstelling; het boek geeft echter meer roman dan historie.
Van de anonymus M.H.N. verschenen nog: D o o r H o o g m o e d m i s l e i en
Wa t G e l d k a n d o e n (1898-99).
Maar de schok van de oorlog was nodig om aan de snaren van het volksklavier
andere, ongehoorde tonen te ontlokken.
Ernstig werk, werk van studie en van kunst, is het boek van GUSTAV S. PRELLER:
PIET RETIEF. PRELLER is doorvoed met de nieuwere Nederlandse schrijvers; hij
beschikt over een grotere woordeschat dan een zijner voorgangers en heeft hier in
de praktijk bewezen, wat hij beweerd had: ‘Afrikaans is meer dan Hollands, want
het is Afrikaans plus Hollands.’
Zulk Afrikaans als PRELLER schrijft, kan mokkende berusting doen verkeren in
hartelike instemming en warme bewondering. PIET RETIEF is een kloek boek; er zit
bronnestudie achter. In iedere nieuwe druk is rekening gehouden met gegronde
kritiek, nieuwe vondsten zijn verwerkt en het is even vererend voor de schrijver als
voor zijn publiek, dat een achtste druk tans ter perse is.
Kwamen de eerste Afrikaanse prozawerken als verdwaalde regendruppels, de bui,
die zij aankondigden, liet niet lang op zich wachten.
In 1908 verscheen de eerste bundel H o l l a n d s -A f r i k a a n s e s c h e t s e n van
J. LUB, een Nederlander, onderwijzer te Johannesburg. Het zijn er veertien, waarvan
de helft in het Afrikaans geschreven is; naar de inhoud
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geoordeeld, zijn ze alle Afrikaans. Men heeft van bevoegde zijde1) aanmerking
gemaakt op het Afrikaans van deze in Nederland geboren Afrikaner, maar dat is dan
een enkele valse plooi in een gewaad, waarvan de stoffage van onverdacht lokale
makelij en snit is. Dit boek kon niet in Nederland geschreven, zeker niet ontstaan,
zijn, gelijk het daar dan ook alleen als exotiese novelle genoten kan worden. Het
lezen er van brengt het gemoed in een zacht-golvende beweging van medelijden met
sociale drenkelingen.
Een ander schrijver in dezelfde trant, hoewel meer luimig aangelegd en minder
op sentiment werkend, is de Afrikaner J.G. ENGELA van Klerksdorp, Transvaal. Van
hem zijn verschenen: A f r i k a a n s e Ve r h a l e , 1909, en G e s e l l i g e H a l f
U u r t j e s , 1910. Of D i e G r u w e l d a d e v a n D i e p k l o o f , een der schetsen
uit de laatste bundel, iemand een half uur gezelligheid kan bezorgen, hangt geheel
van iemands opvatting van gezelligheid af. De gemiddelde lezer zal bij dergelijke
schrikwekkende verhalen andere dan gezellige gewaarwordingen langs zijn rug
voelen rillen. De enige, maar dan ook wezenlike, verdienste van deze verhalebundels
is, dat zij een publiek met nog weinig leeslust aan het lezen kunnen zetten. Ze zijn
onderhoudend geschreven in eenvoudige taal en in hoofdzaak is het gezonde kost,
die opgedist wordt. De schrijver is een warm patriot, (welk Afrikaans dichter of
schrijver is dit niet?) hij is vroom, maar niet ‘pap’2) en zij alleen kieskeuriger in de
stof, waarmee hij opgewekte leeslust bevredigen wil. De ongeoefende smaak behoeft
niet in melodramatiese richting geleid te worden!
Men kan iets beseffen van de ondernemingsgeest van Afrikaanse schrijvers en de
durf van Afrikaner uitgevers,

1) Dr. T.H. LE ROUX in D i e B r a n d w a g , 1912.
2) Week.
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als men bedenkt, dat de gehele Hollandssprekende bevolking aldaar het inwonertal
van Amsterdam niet overtreft. Hoe velen van hen lezen niets en hoevelen, die lezen,
nemen liever een Engels werk in handen dan een Nederlands of een Afrikaans? Voor
dat klein kuddeke, dat dan Hollands leest, werkt een Hollandse pers en die voorziet
het van bladen, tijdschriften en boeken, misschien groter in aantal dan Amsterdam
er verbruikt.
In 1909 schreef GUSTAV S. PRELLER in het Jaarboek van H e t We s t e n , een te
Potchefstroom verschijnend blad, in QUERIDO-stijl een realistiese schets
M o e d e r s m a r t , en gaf dr. O'KULIS1) in Die E s e l s k a k e b e e n een snijdende
satire op het onpedagogies verpolitiekt onderwijsstelsel, waaronder hij is opgevoed.
Hier, gelijk allerwegen, valt het op, dat de vaardigste hanteerders van het Afrikaans
immer schuilen onder hen, die het grondigst de Nederlandse taal kennen. Hun rijke
woordeschat stelt hen in staat allerlei schakering van gedachte uit te drukken door
woordlening.
Van gelijke strekking was een in brochure-vorm verspreid opstel van GAVIE OTTO:
V r e e m d e S t e r t v e r e , 'n pittige samenvatting van de taaleisen der Hollandse
bevolking van de Unie.2)
Had het Afrikaans zich aldus krachtig geweerd in poëzie en in poging tot
kunstproza, het gebied der afgetrokken wetenschap had het nog niet betreden. De
eersteling op de erve der bespiegelende wijsbegeerte, die in het Afrikaans bespiegelde,
wasD i e A g n o s t i c i s m e v a n H e r b e r t S p e n c e r ,eenproefschrift,waarmede
ds. W.P. STEENKAMP in 1910 te Amsterdam aan de Vrije Universiteit de graad van
doctor in de H. Godgeleerdheid verwierf.

1) Schuilnaam van ds. W. POSTMA te Bloemfontein.
2) Zie Vo l k s t e m , 30 April 1910.
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In hetzelfde jaar kreeg T.H. LE ROUX de akademiese ridderslag te Leiden met een
B e s c h r i j v e n d e k l a n k l e e r v a n h e t A f r i k a a n s , in welk boek een
Vormleer en Syntaxis van deze taal in uitzicht worden gesteld. Aldaar promoveerde
gelijktijdig dr. C.P. VAN DER MERWE in de rechtswetenschap, op stellingen in het
Afrikaans.
In H a r t e v e r e n i g d deur CHRISTIAN ZINN, een Kapenaar, is een verzameling
S k e t s e u i t d i e B o e r e l e w e , waarin veel inlichting over dat aantrekkelik
onderwerp wordt verstrekt. De vraag rijst onwillekeurig bij de lezer op, of het nodig
is ook dit boek weer te openen met een pleidooi voor het Afrikaans. Hoe volkomener
kunstwerk een in het Afrikaans geschreven boek is, hoe krachtiger pleit het als
zodanig voert voor het recht van die taal, en hoe beter het dan ook apologetiese
inleidingen kan ontberen.
C.J. LANGENHOVEN is de schrijver van S t u k k i e s e n B r o k k i e s , een
verzameling voordrachten, recitaties en wenken voor debatsverenigingen1). De bundel
is bedoeld als leidraad voor het werk dezer nuttige instellingen en bevat veel
oorspronkelik, goed geschreven werk. Als tegenhanger van sterk verspreide Engelse
invloeden, put de schrijver door vertalingen nogal eens uit Duitse bron. Zijn
oorspronkelike schetsen munten uit door geestigheid van uitdrukking.
De ernstig bedoelde roman is schaars vertegenwoordigd in het Afrikaans proza;
toch kan reeds op een drietal historiese romans gewezen worden in deze taalvorm.
J o h a n n e s v a n W i j k , 'n historiese roman in Afrikaans, 1906, van de Kaapse
advokaat J.H.H. DE WAAL, speelt in het eerste kwart van de achttiende eeuw. Enige
kennis van de maatschappelike verhoudigen onder WILLEM

1) Debatsverenigingen zijn zeer populair in Zuid-Afrika, op de dorpen zowel als in de
buitenwijken. Het zijn belangrijke faktoren in de volksontwikkeling.
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ADRIAAN VAN DER STEL is wel nodig om op die achtergrond beter de beweegredenen
der handelende personen te kunnen waarderen. Johannes' tweede avontuur met de
Boesman verschaft boeiende lektuur, gelijk het geheel een leerzaam kijkje geeft op
de oude zeden en gebruiken. De toen bestaande band met Indië wordt eveneens
aanschouwelik gemaakt. Verder worden enkele bekende motieven verwerkt; zo wordt
een verloren gewaande zoon teruggevonden op de dag, dat hij zich verlooft aan een
meisje, wier leven hij gered heeft. Bij de toenmaals ongeregelde toestanden is dat
verre van onmogelik, en een bruiloft heeft van oude tijden at gediend om een
bevredigend slot voor verhalen te leveren. Enkele anachronismen, als aardappelen
en vuurhoutjes in 1706, kunnen de schrijver van harte vergeven worden. Met
prijzenswaardige moed heeft hij zijn eersteling aan de markt gebracht en een tweetal
schrijvers heeft zijn voorbeeld reeds gevolgd. Het staat nu aan het Afrikaanslezend
en -kopend publiek om deze pogingen aan te moedigen, en mogelik een groot en
blijvend kunstwerk uit te lokken.
Ve r g e e t n i e van dr. D.F. MALHERBE, de dichter van Bloemfontein, staat als
kunstuiting hoger dan J o h a n n e s v a n W i j k . De schrijver schijnt het zich tot
taak te stellen de Afrikaanse woordeschat te verrijken en put daartoe, wat zijn volle
recht is, met beide handen uit het Nederlands. Hoe meer het die richting uitgaat, hoe
beter voor het Afrikaans. Waar zou het trouwens anders kunnen putten, wanneer
eigen, en zeer rijk, taalvormend vermogen aan het werk wordt gezet? De titel, en waarom het verholen? zelfs de strekking van het boek, herinnert aan L e s t w e
f o r g e t , het oorlogsboek van Mevrouw NEETHLING, en getrouw aan het in deze
geschiedenis der letterkunde eenmaal gekozen standpunt, wordt hier dan ook met de
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vermelding van het boek volstaan, al brengen wij gaarne een saluut der ere aan de
schrijver, die zò zijn gevoel door zijn rede liet matigen en leiden.
B o e r e n B a r b a a r of die Lotgevalle van die Voortrekkers, viral tussen die
Jare 1835 en 1840 deur J.H. MALAN, is in hetzelfde jaar als Ve r g e e t n i e
verschenen: 1913. Dit boek boeit door zijn inhoud en vorm, maar zelfs bij de droogste
verhaaltrant zou het aantrekken wegens de kennis, die het meedeelt van het uit- en
inwendig bestaan der Voortrekkers. Hun doen en denken wordt hier blootgelegd, en
voor wie lezen geleerd heeft, staat er evenveel òp als tussen de regels. Er zijn door
het boek verspreid losse opmerkingen, mededelingen in het voorbijgaan gedaan, die
aan de schrijver veel naspeuren en hoofdbreken moeten hebben gekost. Zijn
opmerkingen over kerkelike verhoudingen op bl. 94 en 95 zijn voor de betrokkenen
de behartiging waard. MALAN houdt aan zijn volk de geschiedenis der Trekboeren
als een spiegel voor, om daarin te zien ‘die nasionale gevare van heden, wat die
Hollandse Afrikaner dreig te ontaard.’ De stelling, die het boek opwerpt en bewijst,
is: ‘als daar geen Trek was nie, was daar geen aparte nasionale bestaan meer. Die
Trek was dus 'n noodsakelikheid’. Het boek is echt Afrikaans, omdat het echt christelik
is. In Zuid-Afrika is nog geen plaats voor bekrompen opvattingen, die zo eng zijn,
dat zij God uitsluiten uit het leven des volks.
In de archieven van Staat en Kerk en in de overleveringen van private families
ligt nog genoeg stof opgetast om aan vele geslachten van Afrikaners historiese romans
te verschaffen, even goed of beter als de bovengenoemde. De litteratoren van
Zuid-Afrika mogen het zich voor gezegd houden!
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C. Drama en Toneel.
JAN CELLIERS heeft eens in een toespraak gezegd; ‘Baje1) mense denk: die Afrikaanse
taal is nou net geskik om mekaar grappies te vertel en mekaar lekker te laat lach.’
Dat ‘baje mense’ dit werkelik gedacht hebben, kan almede hieruit verklaard worden,
dat er lange tijd niet veel anders was dan ‘grappies.’ Vooral voor toneelstukjes is
van de grap en de klucht in Afrikaanse inkleding ruimschoots gebruik gemaakt. Het
Afrikaans is trouwens de meest geschikte taalvorm om aan de klucht en het lichtere
blijspel in Zuid-Afrika levensvatbaarheid te waarborgen. Alleen worde er gewaakt
platheid te beschouwen als het enige, dat geschikt is voor het volk; integendeel, het
beste is voor het volk niet te goed! Moralisten mogen verschillen over de waarde
van het toneel als faktor in de zedelike opvoeding ener natie, voor de opvoeding van
het taalgevoel kan het een boom des levens zijn. Vlaanderen heeft het bewezen, dat
bloeiende Vlaamse schouwburgen onderhoudt en weet waarom het zulks doet.
Ook zelfs het liefhebberijtoneel, het opvoeren van voordrachten en kamerstukjes
in de huiselike kring of bij gezellige samenkomsten, kan taalkennis en -liefde
bevorderen. En wat uitlanders immer opvalt, die een Afrikaner liefhebbersgezelschap
een opvoering zien geven: jonge Afrikaners van beiderlei kunne hebben een
aangeboren aanleg voor het toneelspel. Vrijmoedig en behendig weten zij zich in de
toegewezen rollen in te werken en geven een opvoering tot grote voldoening van
zichzelven en van de toeschouwers.
Om een zo geliefde ontspanning aan te moedigen,

1) Vele.
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hebben dan ook toneelschrijvers zich ijverig ingespannen. Behalve de werken van
MELT BRINK, in een vorig hoofdstuk vermeld, bestaat er M a g r i t a P r i n s l o o ,
een histories toneelstuk uit de tijd van de Grote Trek, door ds S.J. DU TOIT, 1896. In
1913 is dit stuk nog met grote bijval opgevoerd door de studenten van het
Victoria-College te Stellenbosch.
O u ' D a n i e l 1) door H. OOST, 1907, is door G.S. PRELLER genoemd ‘een
gebeurtenis op die gebied van ons nasionale toneellettere.’ Het stuk tekent de botsing
tussen het oude en eigene, dat wegbrokkelt, en het nieuwe en vreemde, dat in de
Afrikaanse samenleving er brutaalweg de plaats van wil innemen. Billy Black, door
gouddorst verblind, maakt zich met behulp van listen en lagen meester van het erfgoed
van Daniel, 'n oude voortrekker. Het thema is uitnemend geschikt voor dramatiese
uitbeelding, waarin de schrijver dan ook tamelik wel geslaagd is. Hij gaf evenwel
rechtmatige reden tot verstoordheid, door godsdienstige handelingen op het toneel
te brengen.
S u s a n n a R e y n i e r s , blijspel deur A. FRANCKEN, 1908, is blijkens herhaaldelik
geslaagde opvoeringen in Zuid-Afrika bühnenfähig, en is een der hoogst staande
stukken in het nog jeugdig Afrikaanse drama. Het verhaalt de aankomst van een
Amsterdamse jongedochter aan de Kaap, die, in mansklederen vermomd, haar minnaar
derwaarts gevolgd was en heeft een historiese grondslag.2) Merkwaardig vooral is
het stuk om de verschillende lagen in de Afrikaanse taal, die het onderscheidt. Het
Burgerhollands van de Kaapstad staat dichter bij het Nederlands dan de taal van de
gezeten boer, die toch weer edeler is dan het gebroken taaltje der gekleurde bedienden.

1) Zie II, 99. Er is een derde druk van verschenen.
2) Zie II, 38.
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JAN CELLIERS, de dichter, schreef in 1909 L i e f d e e n P l i g , Afrikaans Toneelspel
in vier bedrijwe. Het is het verhaal van Berend Ras, veldkornet, dapper strijder in de
laatste oorlog, en van zijn verloofde, Magreet, dochter en zuster van landverraders.
De liefde voor haar en de plicht jegens zijn vaderland voeren tweestrijd in het gemoed
en het leven van Berend, die gevangen wordt, het gezichtsvermogen verliest, maar
na allerlei ontberingen in de armen zijner geliefde wordt teruggevoerd. Er zijn schone
gedeelten in het stuk: als Kiewiet, Berend s'n kaffer, de toekomst moet voorspellen
en zegt:
‘Die baas se trouwdag sal die basie nooit nie sien!’ is dit 'n sombere profetie van
Berends blindheid. Bij de ontknoping spatten er vonken:
‘Berend: Wat geef ik jou?
Magreet: Jij 't alles mij gegewe!
B.: (hoofdskuddend) Waar 'n blinde lei...
M.: Daar volg ik blind die liefde!
B.: Waar armoed wag...
M.: Dit wag mij nergens meer!’
Als toneelstuk is, ondanks zijn mindere waarschijnlikheid, FRANCKEN'S S u s a n n a
R e y n i e r s hoger kunst dan CELLIERS' L i e f d e e n P l i g . Magreet, trouwens even
goed als Martje, redeneert te veel over haar liefde: de eerste zesendertig regels
ontboezeming zijn te boekachtig. Berend is ook te weinig in aktie. Eerst zit hij op 'n
bank, dan bij de tafel; dan weer bij het wachtvuur; bij de toekomstvoorspelling zit
hij op de grond; later weer bij het vuur, met zijn gezicht naar de toeschouwers. Als
Japie Brits zich vermoeid laat neervallen, belandt hij naast de liggende Berend. Na
het gevecht kruipt deze achter 'n grote klip, en als hij blind opkomt aan de hand van
een geleider, is dit opkomen nog maar ‘stadig.’ Er zijn weinig onderafdelingen van
de litteraire kunst, waaraan CELLIERS zijn krachten nog niet
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beproefd heeft. De hoofdindruk, die L i e f d e e n P l i g maakt, is, dat de dichter de
techniese eisen van het drama wel kent, maar indien L i e f d e e n P l i g het enige
werk was, door CELLIERS geleverd, zou hij niet de plaats in de harten van zijn volk
innemen, die hij heden beslaat. Karakters beschrijven heeft hij gedaan, aan
karakterontleding is hij nog niet toe.
Enkele kleinere stukjes, meest kluchten of gedramatiseerde anekdoten, zijn D e
K o e k d i e f door NEMO; D e b r a n d e n d e K a e r s van HERMAN SMIT AZOON;
D i e F a m i l i e s a a k van C.J. LANGENHOVEN en dergelijke. Ernstige Afrikaners
hebben somtijds behalve principiële bezwaren tegen het toneel in het algemeen,
biezondere bedenking tegen deze lichtere stukjes. Er wordt te dikwels iets lafs
opgedist, nationale zwakheden worden verbloemd of aangemoedigd, de deugd niet
altijd beloond. Het is de oude vraag van de verhouding tussen moraal en kunst, indien
zelfs deze luchthartigheid kunst mag heten.
De som opmakende, moet hier worden vastgesteld, dat Afrikaans drama en toneel
nog in de windselen der kindsheid gewikkeld liggen. Er is veel goede wil, aan
vermogen ontbreekt het nog te veel.
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Hoofdstuk V.
Aandeel der Inboorlingen.
Om na te gaan in hoeverre de in het vorig hoofdstuk beschreven letterkunde echt
Zuidafrikaans is van oorsprong en bouw, kan het dienstig zijn de vraag te
beantwoorden: Hadden de inboorlingen een litteratuur vóór de komst der blanken of
hebben ze er sedert een gevormd? hebben ze anderszins op de letterkunde der blanken
rechtstreeks of zijdelings invloed uitgeoefend?

Litteratuur der Inboorlingen.
I.
In historiese orde zijn de blanken in Zuid-Afrika met de volgende inboorlingstammen
in aanraking gekomen: Hottentotten, Bosjesmannen, Bantoe of Kaffers.
Bij alle natuurlike aanleg tot zingen, tot vertellen en verdichten, bij de naturellen
onmiskenbaar aanwezig, zijn toch van een eigen letterkunde bij hen weinig sporen
aanwijsbaar. Alleen bij de Kaffers, die lichamelik en zedelik het hoogst staan onder
de gekleurde bevolking van Zuid-Afrika, zijn verhalen en rijmpjes gevonden, die
mondeling overgeleverd zijn van geslacht op geslacht, en aan wier totstandkoming
en bewaring de blanke niets had toegebracht, vóór zij werden opgetekend.
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De beste bron voor de kennis van deze litteratuur der Kaffers is wel het boek van
bisschop CALLAWAY: I z i n g a n e k w a n e , N e n s u m a n s u m a n e , N e z i n d a b a
Z a b a n t u , d.i. Kinderrijmpjes, Overleveringen en Geschiedenissen der Zoeloes,
een werk in zes delen, verschenen in de jaren 1866 tot '68. De inhoud is woordelik
neergeschreven uit de kaffermond en zo letterlik vertaald, als het idioom toeliet. Dr.
MC CALL THEAL verklaart: ‘No other published collection of tales illustrating Bantu
ideas and power of thought, equals this in value. From an intimate knowledge of the
subject I can vouch for the absolute accuracy of its contents’.
Voor de kennis der volkekunde en folk-lore der inboorlingen zijn onmisbaar de
werken over de kaffers van dr. THEAL en het boek van de zo vroeg ontslapen THEO
SCHONKEN1) uit Greyton, K.P., W u r z e l n d e r K a p h o l l ä n d i s c h e n
Vo l k s ü b e r l i e f e r u n g e n , Leipzig, 1911. SCHONKEN'S wetenschappelike en
historiese zin hebben hem behoed voor chauvinistiese gevolgtrekkingen. Ook dient
kennis te worden genomen van D i e B a n t u S t ä m m e door dr. B.J. HAARHOFF,
Leipzig, 1890, vooral merkwaardig om de fabels, raadsels, legenden en mythologie
der inboorlingen, die het meedeelt.
Van een eigen beschaving der naturellen vóór de komst der Europeanen zijn geen
aanwijzingen. Alleen worde de hypothese vermeld, kortelings opgeworpen, dat de
bouwvallen van Zimbabwe,2) gevonden tussen de Zambesi en de Limpopo, en de
verlaten mijnwerken uit voorhistoriese tijden

1) Over THEO SCHONKEN zie Vo o r d e B o e r e n , Februarie 1909, art. van H.J. EMOUS;
ook N e e r l a n d i a , Maart 1909, art. van D. FULDAUER.
2) Over Zimbabwe zie o.a. G e o g r a p h y o f t h e Z i m b a b w e R u i n s , J.TH. BENT,
1881; R u i n e d T e m p l e s , R.M. SWAN, 1892; S a m b e s i a o f S a l o m o 's
G o u d m i j n e n b e z o c h t i n 1894, S.J. DU TOIT, 1895; I m G o l d l a n d d e s
A l t e r t u m s , CARL PETERS, 1902; G r e a t Z i m b a b w e , R.N. HALL, 1905. Zie vooral
HENDRIK P.N. MULLER, D e Z.A. R e p u b l i e k e n R h o d e s i ë , 1896, bl. 16-18.
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nog in Zuid-Rhodesië aangetroffen, overblijfselen en stomme getuigen zouden zijn
van een voorbijgegane inboorlingebeschaving. Aan oudheid- en volkekundigen zij
de oplossing van dit vraagstuk aanbevolen. Een analogie met de Inca's van
Zuid-Amerika is niet zonder bekoring, maar mist alsnog in hogere mate een historiese
grondslag, dan de tot dusverre voorgeslagen oplossingen, die deze overblijfselen van
een voorbijgegane beschaving aan Indiërs, Arabieren of zelfs aan Koning Salomo's
gouddelvers toeschrijven.
Met de vermelding van het bestaan van enkele brokken Hollands gerijmel en
enkele komiese liedjes, is de gehele inventaris opgemaakt van de bijdrage der
Hottentotten tot de Zuidafrikaanse letterschat. Het geheel is gering van omvang en
innerlike waardij, maar als aanvang en spoorslag is het van belang er kennis van te
nemen en deze korte mededeling volsta om er de aandacht op te vestigen.
Van de Bosjesmannen zijn geen rechtstreekse of zijdelingse bijdragen tot de
letterschat der wereld bekend. Ook is het bij onderzoek niet gebleken, dat iemand
hen ooit tot dergelijke prestatie in staat heeft geacht.
Nadat de gekleurden in aanraking kwamen met blanken, zijn er enkelen geweest,
die hogere ontwikkeling deelachtig zijn geworden. In de Provinciale Raad van
Kaapland zit b.v. een naturel, dr. RABOESANA, als gelijkgerechtigd lid naast blanke
raadsleden. Een dergelijke gebeurtenis is ondenkbaar in Vrijstaat of Transvaal, waar
de inboorling volgens de Grondwet zelfs geen kiezer kan zijn voor
regeringskollegieën. Toch zijn er te Johannesburg en Pretoria reeds naturellen tot de
balie toegelaten en bestaan er in Zuid-Afrika ettelike bladen voor en door zwarten
geredigeerd1).

1) Als curiosum zij hier vermeld het proefschrift: S l a v e r n i j n i e t s t r i j d i g m e t h e t
C h r i s t e n d o m , waarmee JACOBUS ELIZA JOHANNES CAPITEIN in 1742 aan de Universiteit
van Leiden de graad van doctor in de H. Godgeleerdheid verwierf. Hij was een neger van
Afrika's Westkust.
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Met deze opmerkingen zij het punt van een letterkunde der naturellen afgehandeld.

II.
De tweede vraag was: Hebben de inboorlingen aandeel gehad in de vorming van de
Zuidafrikaanse letterkunde en verbeeldingskracht der blanken? Als antwoord sta hier
een tweetal verklaringen, die nader te bewijzen zullen zijn:
1. De dierefabel, door de blanken uit Europa meegebracht, hebben de inboorlingen
voor Zuid-Afrika bewaard, door die aan te passen aan de gesteldheid des lands.
2. Zij hebben de nationale verbeelding verrijkt met Afrikaanse motieven.
In ethnologiese orde worde dit als volgt gestaafd:

a) Hottentotten.
In indirekte zin is de invloed der naturellen op de Afrikaanse letterkunde niet te
miskennen. Reeds één mensegeslacht na de vestiging der blanken waren de
Hottentotten dienstbaar gemaakt aan de nieuwe bevolking, de mannen als veehoeders,
houthouwers en waterputters; de meiden (dat zijn inboorlingvrouwen, die ‘meidjes’
heten, zolang zij nog ongehuwd zijn) verrichtten huiselike bezigheden. Aldus werd
de plooibare Hottentot een onmisbaar bestanddeel van de samenleving en wel
opmerkelik is het, dat een ernstige botsing tusschen blank en gekleurd pas voorviel
in 1775, vijf kwarteeuw na de vestiging, toen de voortdringende pioniers stuitten op
de Bantoe, die zooveel karaktervaster is dan de Hottentot.
Deze is een echt zieltje-zonder-zorg; hij leeft graag lekker en lui, hij is reeds
gedegenereerd en dreigt geheel
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onder te gaan in de aanraking met de kultuur van Europa. Toch heeft hij bereids op
zijn veroveraar een onuitwisbaar stempel afgedrukt, en wel door zijn
oorspronkelikheid van aanleg en zijn rijke verbeeldingskracht.
De dierefabel, zo algemeen verspreid in Zuid-Afrika, is wel door de Hollanders
uit Europa meegebracht, maar de Hottentot heeft hem met de Zuidafrikaanse Fauna
doen kruisen1).
Uitgaven van zulke Hottentotsprookjes dagtekenen reeds van 1864, van de hand
van dr. W.H.S. BLEEK, R e y n a r d t h e F o x i n S o u t h A f r i c a . Dr. BLEEK
komt hier op zeer vernuftige wijze tot eigenaardige gevolgtrekkingen. Hij vraagt:
Waarom hebben de Kaffers niet, de andere stammen wèl, dierefabels? - Antwoord:
De Kaffertaal, het Zoeloes, heeft geen vormen om het onderscheid in geslacht uit te
drukken, de andere inboorlingtalen wel. Deze mogelikheid, om natuurlik geslacht
toe te kennen aan voorwerpen, prikkelt de verbeelding en leidt tot personificaties en
overdracht van menselike eigenschappen op levenloze voorwerpen en bij uitbreiding
ook op dieren. Dit is volgens dr. BLEEK de wezenlike oorsprong van al die poëtiese
scheppingen, die wij fabelen en mythen noemen2). Vollediger vermelding van deze
dierefabels komt voor in de Duitse uitgave van dr. BLEEK'S werk: R e i n e k e F u c h s
i n A f r i k a , Weimar, 1870; evenzo in T. VON HELD, M ä r c h e n u n d S a g e n
d e r A f r i k a n i s c h e n N e g e r , Jena, 1904; G.R. VON WIELLIGH, D i e r e
S t o r i e s s o o s d e u r d i e H o t n o t s v e r t e l d , Paarl, 1907. Er bestaan ook
verzamelingen door Mevrouw BOURHILL van

1) Zie MC CALL THEAL, I, Z.A. A n t h r o p o l o g i e ; G.W. STOW, T h e n a t i v e r a c e s
o f S o u t h A f r i c a , London, 1905; G. FRITSCH, D i e E i n g e b o r n e n S ü d
A f r i k a s , Breslau, 1872.
2) Het hier aangehaalde komt voor op bl. XXI van het Voorbericht van R e y n a r d t h e F o x .
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Barberton en zeer oorspronkelike D i e r e s t o r i e s van dr. HONEY van Pretoria.
Deze oorspronkelik Europese of Indiese, maar voor Zuid-Afrika omgewerkte,
verhalen passen bij het Afrikaner gemoed, dat er deels door gevormd is. Het toneel
van de storie is meestal een onvervalste boereplaats en alle trekken der dieren zijn
genationaliseerd. De uitheemse oorsprong dezer dierefabel is duidelik aan te wijzen,
daar de haan, het paard en de wolf eerst met de komst der Europeanen hun intrede
in de Afrikaanse werkelikheid of verbeelding deden. Verder ontbreekt er te enenmale
een zedelike ondergrond of strekking; het is meestal de list, die het wint van brute
kracht en somtijds van de gerechtigheid. Opvoedende werking hebben deze ‘vos- en
jakhalsstories’ dus niet op jong Zuid-Afrika, hoogstens een voedende op de jeugdige
verbeelding.
Drie dieren worden als zeer listig afgeschilderd, en van deze spant niet de vos, of,
zoals hij in Zuid-Afrika is genaturalizeerd, de jakhals, de kroon, maar de haas,
overigens in Europa een schuw dier met beperkte geestvermogens; naast deze staat
de schildpad, en de jakhals maakt het trio kompleet. De onnavolgbare gezwindheid
van de haas is iets, dat de Hottentot bewondert en hij voor zich kan zo innig
sympathizeren met het hazehart. Ook het ondoorgrondelike van de schildpad lacht
hem toe, die onder alles dan toch maar doodleuk afgaat op zijn doel en het
onverwachts bereikt. Verdere figuranten zijn de logge olifant, die voor August de
domme speelt, en de leeuw, die ondanks zijn waardigheid en kracht, nogal eens aan
het kortste eind trekt.
Van verscheidene dezer fabelen is het oerbeeld onmiskenbaar aan te wijzen in de
Nederlandse en Duitse sprookjes, b.v. de V i s d i e f s t a l en d e Wo l f e n d e
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Vo s . Andere gaan zelfs tot de Aesopiese grondtypen terug, b.v. van de slang, die
de man, die hem koestert, wil bijten; nog andere behandelen algemeen menselike
motieven. De oorsprong der fabelen moge in Europa, zelfs in het Indië der oudheid
schuilen, met geniale greep zijn zij geannekseerd en gefilterd door de Hottentotse
verbeeldingszeef. De Europese geleerden, die ze hebben te boek gesteld, zijn weleens
te preuts geweest om de krachtige schildertaal woordelik weer te geven. Zij hebben
ook wel eens het realisme der voorstelling aangelengd met tweedehands gemoraliseer.
Al deze dierefabelen nu zijn van geslacht op geslacht overgedragen door de outa1),
bij wie de kinderen van den huize, hetzij overdag in het veld of 's avonds bij het vuur,
op een ‘storie’ aandrongen; ook wel door de aja2) om klein-basie of klein-nonnie3)
zoet te houden. Slechts bij uitzondering vertellen de ouders of andere volwassen
blanken deze verhalen, hun door de kleurlingen overgeleverd.
Gevolg der dierefabels voor de letterkunde was een prikkeling en voeding der
verbeeldingskracht, en het vormen van een nationaal fonds van voorstellingen,
waaraan mettertijd algemeen geldige litteraire motieven konden worden ontleend.

b) Bosjesmannen.
Een tweede inboorlingras, dat in aanmerking komt, zijn de Bosjesmannen, in
Zuid-Afrika Boesmans geheten. Zij waren steeds zeer weinigen in getal en hebben
zich ontoegankelik betoond voor Europese beschaving. Behalve enkele overleveringen
aangaande voorhistoriese monsters

1) Outa, bejaarde kleurling; term die met enige achting wordt gebruikt.
2) Kindermeid op jaren.
3) Zoon en dochter des huizes.
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hebben zij weinig of niets bijgedragen tot vorming of verrijking der Zuidafrikaanse
letteren of verbeelding. De grotschilderingen, die zij hebben achtergelaten, vallen
buiten het bestek dezer verhandeling. Zij kunnen hoogstens het vroeger bestaan van
reuzeslangen en andere gedrochten als mogelik doen voorkomen.
Hoogst verdienstelik werk op het gebied van de studie der talen en folk-lore der
inboorlingen van Zuid-Afrika, en met name van de Bosjesmannen, is verricht door
de nasporingen van dr. W.H.I. BLEEK, welk materiaal voor een deel nog onverwerkt
bewaard ligt in de Zuidafrikaanse Bibliotheek te Kaapstad. Dr. BLEEK heeft de
Boesmanstaal geleerd van Boesman-gevangenen, door de goeverneur daartoe
beschikbaar gesteld. Toch kende hij die taal niet zo goed als zijn schoonzuster, Miss
LLOYD, de enige blanke in leven, die die taal spreekt. Volgens Miss LLOYD is het
Boesmans eigenlik geen taal, maar een reeks van klanknabootsingen. Veertig jaar
van haar leven heeft deze dame aan de genoemde studie gewijd. Haar hoofdwerk,
S p e c i m e n s o f B u s h m e n F o l k L o r e is uitgegeven in 1911, en kenners als
THEAL, SOLLAS en PERINGUEY spreken er met hoge lof over. In Februarie 1913 is
mej. LUCY LLOYD door de Universiteit van de Kaap de Goede Hoop bevorderd tot
doctor in de letteren, honoris causa.

c) Kaffers.
Het laatste gekleurde ras, hier te vermelden, zijn de Bantoe of Kaffers. Betrekkelik
gesproken zijn zij in Zuid-Afrika nog nieuwelingen. Hun doordringen naar het Zuiden
valt niet veel vroeger dan een eeuw vóór de blanke Voortrekkers optrokken naar het
Noorden en Oosten. In de gedenkwaardige slag bij Bloedrivier, 16 December
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1838, waar Kommandant-Generaal PRETORIUS het Kafferhoofd DINGAAN versloeg,
werd de opperheerschappij van de blanken in Zuid-Afrika voorgoed beslist. Op
zichzelve is dit een hoofdmoment in de vaderlandse geschiedenis, dat ook in de
letterkunde heeft nagetrild.
De Kaffers hebben op het nationaal karakter der Afrikaners en op de weerkaatsing
daarvan in de letterkunde, hoogstens kunnen inwerken door het sterk ontwikkeld
mystiek element in hun bestaan. Toverij en bijgeloof zijn ingeboren trekken in hun
karakter; een ongemotiveerd ingrijpen van duistere machten is een wezenlik
bestanddeel van hun sprookjes en sagen.
Het is meer dan waarschijnlik, dat dergelijke verhalen bij de blanken, wier peil
van ontwikkeling niet gerezen was na jarenlange afsluiting van de beschaving, de
kiemen legden van zekere angst voor onbekende machten en van een geheimzinnige
vrees, zo bevorderlik voor bijgeloof. In onderscheiding van de Kaapkolonie, waar
de Kaffer, altans in de Westelike Provincie, niet inheems is, is hij geheel thuis in de
samenleving van de Vrijstaat, Natal en Transvaal. Juist in die drie gebieden heeft hij
spookgestalten populair gemaakt, die onbekend zijn gebleven in Kaapland, zoals de
mense-eter met één oog, en dàt geplaatst op de grote toon van de rechtervoet; de
watermeiden, een soort meerminnen, waarmee men kinderen bang maakt; ten derde
de grote slang, mogelik ontleend aan Boesmantradities.
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Hoofdstuk VI.
Taal.
A. Nederlands en Afrikaans.
In de Inleiding is er reeds opgewezen, hoe het Hollands, door de voorvaderen in 1652
naar Zuid-Afrika overgebracht, tweemaal een krisis heeft doorstaan, zo ernstig als
slechts een taal overleven kan, en wel die leidden tot het ontstaan der verhoudingen,
die heden gelden tussen Nederlands en Afrikaans en tussen Hollands en Engels.
Hetzelfde proces, dat van Hollanders en Hugenoten Afrikaners maakte, heeft van
het Nederlands Afrikaans gemaakt. Deze aanpassing kwam tot stand met de zekerheid
van een natuurwet, evenmin te ontkomen als af te wenden. Naast dit Afrikaans, dat
zich algemeen als spreektaal deed gelden, al stond het in Kaapstad veel dichter bij
de taal van Holland dan in het binnenland (er was een Burger- en een Boereafrikaans),
heeft zich echter de eeuwen dóór het Nederlands als schrijftaal gehandhaafd, en het
is eerst onder het tans levend geslacht, dat bewust en opzettelik voorstellen zijn
gedaan om die Nederlandse schrijftaal door een Afrikaanse te vervangen.
De vraag rijst nu, en voor de geschiedenis der letteren in Zuid-Afrika is die vraag
van vèrstrekkende betekenis: zal het onderscheid, dat zich openbaart tussen
Nederlands
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en Afrikaans, moedwillig verwijd worden tot een scheiding? Zal éénzijdig gekweekt
en gekoesterd worden alles wat maar verwijderen kan, of zal met fiere erkenning
van eigen recht en evenboortigheid, de band van verwantschap tussen Afrikaans en
Nederlands worden geëerd en gesterkt? Een recht verstand van de tekenen der tijden
schijnt te wijzen op een antwoord in laatstgenoemde richting. Geen dankbaarder en
leergieriger studenten van de nieuwere Nederlandse en Vlaamse schrijvers en dichters
dan de jonge litteratoren van Zuid-Afrika. Hun natuurvisie, hun woordvorming
hebben ze dáár geleerd. JACQUES PERK en GUIDO GEZELLE hebben voor Zuid-Afrika
niet tevergeefs geleefd. De durf om eigen wegen te zoeken en te gaan, ook met
afwijking van paden, door het voorgeslacht platgetrapt, was gemeenschappelik aan
de jongste generatie der drie geledingen van de oud-dietse stam: Nederland,
Vlaanderen en Zuid-Afrika.
Wel werden er enkele andere stemmen gehoord.
Waarom ook niet?
In de voorrede van een in 1902 verschenen boek1) komt deze zinsnede voor: ‘Het
Hollands is zowel voor Afrikaners als Engelsen in Zuid-Afrika een vreemde taal,
die wij niet kunnen leren, al willen wij ook.’ Bij alle eerbied, die het onafhankelik
uitspreken van eigen mening immer verdient, komt toch de vraag op, wie die ‘wij’
zijn, die geen Hollands kunnen leren, al willen zij ook. Dat zijn toch niet de Afrikaners
van het vorige geslacht, vurige patriotten als ‘Onze Jan’, JAN HENDRIK HOFMEYR,
stichter van de ‘Bond’2); toch niet professoren, predikanten, dokters en advokaten,
om ons tot afgestorven landsvaders

1) Ve r g e l i j k e n d e T a a l k u n d e v a n A f r i k a a n s e n E n g e l s .
2) Zie VI, 227.
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te bepalen, als NICOLAAS J. HOFMEYR1), JAN HENOCH NEETHLING2), JOSIAS HOFFMAN3)
of dr. J. DE WET4)? Die allen spraken het Nederlands onberispelik en hanteerden die
‘onleerbare’ taal meesterlik. En wie, die Zuid-Afrika enigszins kent, ziet bij deze
bewering, die geen grondige kennis van land en luiden verraadt, niet voor zijn geest
opdoemen de gestalten, die hij ontmoet heeft, van onderwijzers, kerkeraads- en
stadsraadsleden, gegoede en eenvoudige buitenmensen5), bedrijvige moeders van
grote gezinnen, allerlei soort en slag van mensen, oud en jong, die als ze het er nu
eens op zetten, de bezoeker konden toespreken in grammatikaal zuiver Nederlands;
die met oordeel konden genieten de verzen van MOORREES en de goed gestileerde
artikelen van O n s L a n d en D e Vo l k s t e m ; die beter dan de gemiddelde
Hollander konden reciteren grote brokken poëzie, geleerd in hun schooljaren of op
meer gevorderde leeftijd in letterkundige en debatsvereniging? Zij vormen het lezend
publiek van Zuid-Afrika en aan de voortduur en vermeerdering van hun belangstelling
in eigen letterkunst is de toekomst van de Zuidafrikaanse letterkunde met volle
gerustheid toevertrouwd. Ook onder het toenemend aantal Engelsen in Zuid-Afrika,
die grondige studie van het Hollands maken, schuilt een schaar lezers en kopers van
Hollandse werken.
Een enigszins uitvoerige beschrijving van het ontstaan en de voortgang van de
Afrikaanse Taalbeweging is in dit overzicht van letterkundige aard kwalik op zijn
plaats. Gezien echter het nauw verband, dat er in Zuid-Afrika

1)
2)
3)
4)
5)

Zie II, 73-75.
Gedurende een halve eeuw predikant te Stellenbosch.
Geneesheer aan de Paarl.
Zie VI, 220 en 221.
Met kleine variatie een synoniem van ‘boeren’.
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bestaat tussen taal en letteren, zal een kort, meest chronologies, overzicht er van hier
niet geheel misplaatst zijn; te meer, daar de beweging zulk een machtige drijfveer is
geweest tot het oproepen en ontwikkelen van jong talent.1)
De Afrikaanse Taalbeweging dagtekent van 1874 en is begonnen met een
briefwisseling in de Z u i d -A f r i k a a n 2), het Kaapstadse blad, door ‘Ware
Afrikaander’3). Het was een pleidooi voor het gebruik van het Afrikaans als schrijftaal.
Het voorstel vond bijval en in 18754) werd Die Genootskap van Regte Afrikaners
gesticht. Een krachtig manifest tegen het schenden der Taalrechten werd
uitgevaardigd, waarin o.a. voorkwam: ‘Hulle5) sal ons moedertaal nie uitroei nie.’6)
In 1876 ging Die Genootskap over tot het uitgeven van een eigen blad D i e P a t r i o t .
Het jaar daarop verscheen D i e G e s k i e d e n i s v a n o n s l a n d i n d i e t a a l
v a n o n s v o l k , van ds. S.J. DU TOIT. Een stroom van poëzie vloeide D i e
P a t r i o t toe, sommige met zowel een anti-Engelse als een anti-Nederlandse
strekking, b.v.:
‘Set Engels op sij,
Ons taal sal ons krij!
Werk Hollands maar uit,
Stuur weg met die skuit!’

Een in 1877 en voortaan jaarliks verschenen almanak

1) Zie in dit verband: G e s k i e d e n i s v a n d i e A f r i k a a n s e T a a l b e w e g i n g ,
2)
3)

4)
5)
6)

Paarl, 1880; 2e druk, 1909.
Nu verenigd met O n s L a n d .
De allereerste schriftelike uiting in Afrikaans, tot onze kennis gekomen, is S a m e n s p r a a k
t u s s e n K l a a s W a a r z e g g e r en J a n T w i j f e l a a r , Cradock, 1861; een politiek
geschrift uit Engelse koker en bedoeld om de afscheiding van de Engelse oostelike provincie
der Kaapkolonie van de Hollandse westelike provincie voor te bereiden en onder de Hollandse
minderheid in het oosten populair te maken.
14 Augustus.
De Engelsen.
Zie bij TOTIUS dezelfde gedachte in D i e B e s e m b o s : ‘Ik leef en sal lewe: mij doodkrij
is min’, d.i. er is maar weinig kans mij dood te maken.
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vond een aanwassend getal lezers1). A. PANNEVIS2), leraar aan het Gymnasium te
Paarl, trad in 1874 in briefwisseling met het Brits en Buitenlands Bijbelgenootschap
te Londen over de uitgave van een Afrikaanse bijbelvertaling. Deze korrespondentie
leidde niet tot het doel. DR. J. BRILL hield in '75 te Bloemfontein een rede ten gunste
van, en de hoofdrechter der Kaapkolonie J.H. DE VILLIERS in '76 te Kaapstad een
rede tégen het Afrikaans. In 1880 schreef de redakteur van D i e P a t r i o t : ‘Onze
bemoeiingen ter opwekking van nationaliteitsgevoel waren zo voorspoedig, dat zij
onder een vroeger doofstomme bevolking niet alleen leeslust hebben opgewekt, maar
ook zulk een schrijflust, dat wij geen plaats hebben voor de bijdragen, die van alle
zijden toestromen.3)’
Bij de stichting van de Zuidafrikaanse Taalbond in 1890 stelde ds. S.J. DU TOIT
voor, dat dit lichaam zich zou uitspreken voor Nederlands, voor Afrikaans òf voor
Nederlands met Afrikaanse tint. De Taalbond wilde op dit voorstel niet ingaan, maar
de beantwoording der vraag aan de toekomst overlaten.
Een lid van het Hoofdbestuur van de Taalbond gaf in 1891 een brochure uit onder
de titel: Z u l l e n w i j n o g v o o r o n z e M o e d e r t a a l i j v e r e n ? met deze
veelbetekenende zinsnede: ‘Ieder, die zien wil en kan, zal erkennen, het staat tans
beter met het Hollands dan ooit te voren.’ In hetzelfde jaar verscheen van ds. S.J. DU
TOIT: A f r i k a a n s o n s Vo l k s t a a l en gaf de toenmalige hoofdrechter van de
Vrijstaat F.W. REITZ, de E e n e n z e v e n t i g S t e l l i n g e n ten gunste van het
Afrikaans, van ds. S.J. DU TOIT in het licht.

1) Van de 1000 eks. kwam de oplaag tot 6000.
2) Hollander van geboorte, evenals C.P. HOOGENHOUT, zie IV, 141.
3) Zie A.G.C. VAN DUYL, E e n A f r i k a a n d e r , Amst., 1883.
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Een gedenkwaardige dag was 18 Januarie 1893, toen te Burgersdorp, in het Oosten
der Kaap-Kolonie, het Taalmonument werd onthuld ter viering van de overwinningen,
die de strijd voor het Hollands had behaald1). ‘Onze JAN’ hield de feestrede. Lord
MILNER, een Engels landvoogd, heeft het nodig geoordeeld dit monument later te
doen afbreken en het puin ver van de kust in zee te doen storten.
In een geschrift L a a t 't o n s t o c h E r n s t w e z e n 2), 1905, vermeldt G.S.
PRELLER, letterkundige en journalist te Pretoria, dat op een prijsvraag, door D e
Vo l k s t e m aldaar uitgeschreven naar De best geschreven korte Storie, er
vier-en-dertig antwoorden inkwamen: 31 in het Afrikaans, 2 in het Nederlands, 1 in
een mengelmoes van beide. Hij zegt ook: ‘Van de paar honderd Engelse
geslachtsnamen der kolonisten, die in 1820 zich in de Oostelike Provincie der
Kaapkolonie vestigden, zijn er zes-en-veertig, tans gedragen door Boeren.’
Als verdere strijdschriften, min of meer belangrijk gedokumenteerd, kunnen nog
vermeld worden: prof. P.J.G. DE VOS, D e A f r i k a a n d e r e n z i j n Ta a l , 1906;
G.S. PRELLER'S Voorrede tot D i e V l a k t e , 1906; JAN CELLIERS, D o e l v a n
o n s T i j d s k r i f , 1908; ds. H.D. VAN BROEKHUIZEN, W i j z u l l e n h a n d h a v e n ,
1908.
Naast al deze meer populaire geschriften is er ook, en wel reeds veel vroeger dan
1875, van wetenschappelike zijde getracht licht over het vraagstuk der Afrikaanse
taal te doen schijnen.

1) Zie II, 94.
2) De Ed. Heer J.H. HOFMEYR hield 6 Maart 1905 voor Ons Spreekuur te Stellenbosch een
rede, dadelik in druk verschenen, onder de titel: I s 't o n s e r n s t ? PRELLER volgde in Julie
1905 met een brochure L a a t 't o n s t o c h e r n s t w e z e n en dr. D.F. MALAN in Aug.
1908 met een rede: D i t i s o n s e r n s t , die hij hield voor de Afrikaanse Taalvereniging
te Stellenbosch; een uitgave van deze toespraak verscheen ook in het Nederlands onder de
naam: H e t i s o n s e r n s t .
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Dr. CHANGUION, leraar aan het Athenaeum te Kaapstad, gaf in 1844 in het licht: D e
N e d e r d u i t s c h e Ta a l i n Z u i d -A f r i k a h e r s t e l d 1). Hij hield zich aan de
titel, waaronder hij vier jaar vroeger beloofd had het boek te schrijven. Maar nader
inzien had hem overtuigd van de onvervulbaarheid van deze vrome wens: de
Nederduitse taal in Zuid-Afrika te herstellen. In zijn voorrede toch zegt hij: ‘Thans
beschouwen wij de taal, waaraan wij onze moeite besteden, gelijk een geneesheer
een ongeneeslijken lijder. Drie jaren en zes maanden zijn er verloopen, sedert wij
deze onderneming2) aanvingen; en in dien tusschentijd hebben wij zooveel nieuwe
proeven van onverschilligheid ten aanzien van de Hollandsche taal opgemerkt, dat
wij nu althans over de mogelijkheid om het kwaad te stuiten, geheel anders denken.’
CHANGUION was zo kleingelovig, omdat hij de toestand in de verengelste Kaapstad
aanzag voor die in het hele land. Het uitzicht was ook niet bemoedigend: de
republieken van Oranje-Vrijstaat en Transvaal met Nederlands als officiële taal,
legden nog geen gewicht in de schaal. Degelik Hollands onderwijs was zeldzaam in
de Kaapse scholen en de waarde van handhaving der volkstaal, als handhaving van
volkskarakter, werd nog niet gevoeld. Ook legde CHANGUION als taalgeleerde te veel
nadruk op grammatikale discipline en schoolse opvoeding en was, naar de geest des
tijds, wat koppig behoudziek, waar het versteende overblijfselen gold uit een
eerwaardig verleden. Eerst een later geslacht zou door de spelling te vereenvoudigen,
de studie van het Nederlands gemakkelik maken en aantrekkelik. Waar dit alles
toegegeven wordt, worde toch ook met waardering erkend, dat CHANGUION het niet

1) Tweede druk, 1848.
2) Versta: het schrijven van zijn boek.
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voor doodzonde hield in de spreektaal: wij ‘komme’ en zij ‘kwamme’ toe te laten,
en aan ‘je sprak en zag’ evenveel recht toe te kennen bij het schrijven als aan ‘gij
spraakt en zaagt.’ Dergelijke Kollewijniana golden destijds als ketterij. Hij maakte
zelfs nog een koncessie door het samenstellen van een P r o e v e v a n K a a p s c h
Ta a l e i g e n . CHANGUION'S geweten als taalman won het hier van doctrinaire
opvattingen, en zijn glossarium heeft hoge waarde voor de studie der evolutie van
het Nederlands in Zuid-Afrika.
Een soortgelijk monument is opgericht in de P r o e v e v a n e e n
K a a p s c h -H o l l a n d s c h I d i o t i c o n , 1884, door prof. N. MANSVELT, destijds
te Stellenbosch. De gevallen, waar het Afrikaans afweek van het Nederlands, heeft
prof. MANSVELT opgetekend, en die aangevuld uit de mededelingen van zijn
leerlingen, uit alle gedeelten van Zuid-Afrika te Stellenbosch op studie liggend.
Opmerkelik is A f r i c a n d e r i s m s van CHARLES PETTMAN, London, 1913. Vele
Afrikaans-Hollandse woorden en uitdrukkingen, zelfs tot nogtoe niet aangetekend,
vonden een plaats in het werk van deze Engelse liefhebber van Africana.
Als merkwaardig verschijnsel binnen de filologiese gezichtskring, heeft het
Afrikaans verschillende geleerden bezig gehouden met het formuleren van een
bevredigende verklaring.
Min of meer diep zijn zij op de zaak ingegaan; b.v. prof. P.J. VETH in U i t O o s t
e n We s t , 1889; HUGO S. SCHUCHARDT, K r e o l i s c h e S t u d i e n , Weenen,
1891; prof. JAN TE WINKEL in een artikel in Vragen van den Dag van 1896: Het
N e d e r l a n d s c h i n N o o r d -A m e r i k a e n Z u i d -A f r i k a ; prof. D.C.
HESSELING in een bijdrage
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aan D e G i d s , 1897: H e t H o l l a n d s c h i n Z u i d -A f r i k a 1), in welk artikel
hij reeds de waarschijnlikheid bepleit, dat het Afrikaans ontstaan is door inwerking
van het Maleis-Portugees op het Hollands der zeventiende eeuw, welke theorie
trouwens door SCHUCHARDT ondersteund wordt. De Boeren zijn met deze zienswijze
niet ingenomen. Zij vinden er iets minder aangenaams in voor hun gevoel, dat slaven
en bastaarden aandeel zouden hebben gehad in de vorming van hun taal. Ds. W.
POSTMA schreef in D i e B r a n d w a g , 1912, een reeks artikelen, waarin hij een
meer onvermengd Afrikaner ontwikkelingsgang schetste, welke artikelen bij velen
zijner landgenoten instemming vonden. Prof. HESSELING werkte zijn mening breder
gemotiveerd uit in H e t A f r i k a a n s c h , 1899.
HEINRICH MEYER, D i e S p r a c h e d e r B u r e n , 1901, ontstak weinig nieuw
licht. Hij deelt de zienswijze van dr. VILJOEN, dat de taal der kolonisten in hoofdzaak
Noordhollands moet zijn geweest. In het A l b u m -K e r n , Leiden, 1903, bestrijdt
dr. G.J. BOEKENOOGEN, die een autoriteit is in zake Noordhollands, deze mening en
gelooft meer aan invloed van het Zuidhollands en Zeeuws. Een leerboek verscheen
te Weenen en Leipzig, zonder jaartal, van de hand van dr. N. MARAIS HOOGENHOUT,
Sprachlehre, Gespräche, Lesestücke und Wörterbuch. Het is no. 84 in de serie D i e
Kunst der Polyglottie.
Jeugdige taalgeleerden promoveerden aan Europese Universiteiten met studies
over het onderwerp, o.a. dr. W.J. VILJOEN in 1896 te Straatsburg op B e i t r ä g e
z u r G e s c h i c h t e d e r K a p h o l l ä n d i s c h e n S p r a c h e ; dr. P.J. DU TOIT in
1905 te Gent op A f r i k a a n s e S t u d i e s ;

1) Zie ook de bespreking van het R e i s v e r h a a l v a n WILHELM TEN RHIJNE (1673), door
prof. HESSELING in D e U n i e , Februarie 1906, waarin de taal van dit reisverhaal nauwkeurig
wordt ontleed.
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dr. T.H. LE ROUX in 1910 te Leiden op B e s c h r i j v e n d e K l a n k l e e r v a n h e t
A f r i k a a n s , en van zijn hand verscheen in 1913 te Pretoria: H e e f t h e t
Afrikaans een Spraakkunst?
H e t n a u w e Ve r b a n d t u s s e n h e t H o l l a n d s en h e t A f r i k a a n s van
C.J. VAN RIJN, Kaapstad, 1913, is een poging om te bewijzen, dat Afrikaans echt
Hollands is in hart en nieren, en noch een bastaard-, noch een mengeltaal. Met een
overvloed van pakkende voorbeelden licht de schrijver zijn mening toe, en draagt
stof genoeg aan voor dieper studie van deze kant van dit belangrijk onderwerp.
Met omvangrijke en indrukmakende taalgeleerdheid werden al de bovengenoemde
theorieën voorgestaan en bestreden. Opgelost is de vraag nog niet voor allen: de
geleerden zijn het onderling niet eens. Prof. TE WINKEL b.v. schrijft in zijn aangehaald
artikel: ‘Geen taal heeft groter invloed gehad dan het Frans’1); prof. HESSELING: ‘Het
Frans kan van enige, doch altijd geringe invloed geweest zijn’.
Nog steeds is de kwestie in studie en hij is het waard. Vermoedelik heeft meer dan
één faktor meegewerkt. Dr. TE WINKEL noemt het Alblas en Overmaas; dr. VILJOEN
het Noordhollands; dr. J.L.M. FRANKEN in een nog niet uitgegeven proefschrift,
aanvaard door de Universiteit te Gent, het Vlaams. Het is ook mogelik, dat het
Hottentots, een nu bijna uitgestorven en door het Afrikaans vervangen taal, meer
invloed heeft uitgeoefend dan tot heden wel bekend is. Met belangstelling ziet niet
enkel Zuid-Afrika de uitslag tegemoet van het onderzoek, dat twee taalgeleerden uit
Pretoria, dr. LE ROUX en dr. DE VILLIERS nu

1) Volledigheidshalve worde hier vermeld, dat prof. TE WINKEL die uitspraak sedert heeft
herroepen.
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reeds enkele jaren wijden aan de taal der weinige Hottentot-stammen, die in Duits
Zuid-West-Afrika hun eigen taal nog spreken.
Van taalhistories standpunt is het vorsen naar de oorsprong van het Afrikaans een
belangwekkende studie, al zijn de gegevens niet talrijk, daar de geschreven vorm
van het Hollands in Zuid-Afrika immer het beste Nederlands was, waarover de
schrijver beschikte. De spreektaal van het volk was, almede door gebrekkig onderwijs,
lange jaren vrij van grammatikale tucht gebleven. De eerste nederzetters waren geen
geletterde personen en de beschaving, die zij vertegenwoordigden en meebrachten,
werd gewijzigd naar de nieuwe omgeving en leefwijze. Uitbreiding van taalgebied,
vermeerderde afzet van geestelike, zelfs van stoffelike goederen was geen overweging
bij de stichting der Kaapkolonie door de Heren Zeventien, en gelijk in ekonomies,
zo ook in taalkundig opzicht, was de jonge volksplanting verplicht haar eigen zaligheid
uit te werken. Wat NICOLAAS DE GRAAFF1) meedeelt van de Oost, zal ook wel ras
van de Zuid gegolden hebben: ‘De vrouwluiden of kinderen, die in Oost-Indiën van
Hollandsche vader en moeder sijn voortgeteelt en aldaar geboren, worden om hare
kromme woorden belagt of bespot.’
De vervorming of liever aanpassing van het Nederlands is vermoedelik al veel
vroeger tot stand gekomen dan men wel meent, en valt wellicht reeds in de eerste
tientallen jaren na de vestiging. Reeds toen begon het Nederlands aan de Kaap zich
hyperanalyties te ontwikkelen, zoals bewezen kan worden.
In zijn hiervóór genoemde B e s c h r i j v i n g vermeldt PETER KOLBE2), dat ver in
het binnenland de Hotten-

1) Zie O o s t -I n d i s c h e S p i e g e l , Hoorn, 1703.
2) Zie I, 23 en 24.
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totten een vreemdeling aanspraken in ‘gebroken Nederduitsch’, hetgeen KOLBE
‘Hottentotsch-Hollandsch’ noemt. Hij vertelt, hoe de Europeanen, die geen Hottentots
konden spreken, zich met hen onderhielden ‘met eene kromme tong in de Duytsche
Taal, bijna zelfs als een Franschman of wel nog erger.’ De kinderen, die aan de zorg
van Hottentot-meiden werden toevertrouwd, spraken ‘zeer barmhertig Duitsch, bijna
als de Franschen, welke de Duitsche tale leeren’.1) Verder blijkt dit uit brieven uit de
achttiende eeuw bewaard, en dan natuurlik het best uit brieven van onontwikkelden,
wier taal niet door tuchtoefenende taalkennis werd geleid. Meestal zijn zij opgesteld
in een merkwaardige vermenging van Afrikaanse spreek- en Nederlandse schrijftaal
en bewijzen de begeerte en onmacht tevens om zuiver Nederlands te schrijven.
Mededelingen van reizigers, bewaard gebleven brieven en dokumenten, en
toevallige insluipsels in officiële stukken zijn de enige bronnen om de evolutie van
het Hollands aan de Kaap te bestuderen.
Een geheel nieuw bewijs voor de betrekkelik vroege vorming van het Afrikaans
is aangevoerd door dr. W.J. VILJOEN2). In het kort komt het hierop neer: omtrent 1806
hadden de Boeren zich verspreid tot Graaff Reinet en Uitenhage; in 1820 bezetten
zij de Vrijstaat en van 1834 tot '36 weken meer dan tien duizend uit en bezetten Natal
en Transvaal. Op deze uitgestrektheid van 500.000 vierkante mijlen wordt met geen
noemenswaard verschil van dialekt dezelfde taal gesproken; wel een bewijs, dat die
werd meegebracht uit het gemeenschappelik oord van afkomst: de Kaap, en dus reeds
vóór 1820 zijn beslag had gekregen.

1) Zie evenwel de tegenopmerking van DU TOIT in A f r i k a a n s e S t u d i e s , VI, 200.
2) Zie VI, 200.
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Zelfs gedurende het bestaan van heel of half onafhankelike Boererepublieken naast
de Britse kolonieën aan de Kaap en in Natal, waren de Hollandssprekende bewoners
der verschillende staatsgemeenschappen één volk: één in taal, in traditie, in leefwijze
en kerk. Het is de ironie der geschiedenis, of liever Gods hand, die het oorlogsvuur
als de smeltoven gebruikt heeft, om uit die vier staatsgemeenschappen een volk, ook
staatkundig één, saam te smelten. De Boeren, uit welke districten ook, voelen zich
leden van één grote familie: een oude boer is aller ‘oom’, een jonge is de
gemeenschappelike ‘neef’, en de aanspraak met ‘tannie’ en ‘niggie’ is de brug tot
gezellig onderhoud met ieder lid der schone sekse.
Er mag onderscheid bestaan tussen Nederlands en Afrikaans, een scheiding is er
niet.
Even komt het Afrikaans een Nederlander, in Zuid-Afrika geland, vreemd voor,
maar spoedig went het en een Hollander leest het met meer gemak dan Gronings of
Limburgs, Overbetuws of West-Vlaams. Tijdens en na de oorlog kwamen er vele
Afrikaners, ook ongeletterde, naar Nederland en Vlaanderen. In openbaar en
persoonlik onderhoud werden ze goed verstaan en zij begrepen iedere Nederlander
of Vlaming, die de algemene landstaal sprak. Terecht merkt dr. MANSVELT op1):
‘Nederlandse ambachtslieden naar Zuid-Afrika verhuizende, ondervinden geen moeite
om zich daar te doen verstaan.’
Niet alleen is deze varieteit op het Nederlands gemakkelik, hij is het aanleren ten
volle waard!
Afgezien van poëzie als geleverd door CELLIERS en TOTIUS, door MALHERBE en
LEIPOLDT, welk natuurlik dichterlik vermogen schuilt er niet in de Afrikaanse
omgangs-

1) Zie T a a l v e r w a n t s c h a p , rede van dr. MANSVELT, opgenomen in L e t t e r b o d e ,
1907.
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taal van het dageliks leven, welke scheppingskracht!1) Boerepaarden hebben namen
als: Tromp, Gezwind, Geweld, Vlug, Fluks, Dapper, Nuchter, om hun moed, spoed
of levendigheid uit te drukken. Een mooi paard heet Sieraad; naar hun kleur heten
ze Kraai of Donker; naar hun gang Pasman, Wiegman; naar hun tekening Blesbok,
Blauwbok, Witvoet. Ossen hebben namen, die schilderijtjes zijn: Tafelberg,
Blauwberg, Jan Bloed, Zoetland, Boosman; honden heten: Wachter, Ja'er, Vanger.
Verder worden er anthropomorfiese bewoordingen gebruikt: een paard is wijs,
een os is boos, een hond kwaai. Een kafferbediende, die steeds met een lang gezicht
loopt, krijgt de naam Bedrukt. Humor is ook niet uitgesloten: een reus van een kaffer
heet Kleinbooi; een boer met schrale haarwas Grootbaard en een boereplaats langs
de hoofdweg, maar in een kloof gelegen, heet Kijk-in-de Pot. Reeds LICHTENSTEIN
heeft een eeuw geleden deze echt-Hollandse karaktertrek2), zo passend uitgebeeld
door de Hollandse kluchtspelschrijvers van alle eeuwen, opgemerkt. Er ontstonden
namen door als Rooi Danie, Ou' Stadig, Grootpraat; een chronies weervoorspeller
heet Piet Almanak, enz.
Deze histories aldus gegroeide vorm der Hollandse taal is tans over gans
Zuid-Afrika verspreid; hij wordt gesproken door de meerderheid der blanken, door
de kleurlingen in Kaapland, Vrijstaat, Transvaal en noordelik Natal; door de Maleiers
of Slamsen3) van de Westelike Provincie. Het is de taal, waarvan zij zich bedienen
onder

1) Vele der hier aangevoerde voorbeelden zijn ontleend.
2) In kluchtspelen der zeventiende eeuw komen appellatieven voor als Slokspek, Snoep,
Pannetje-vet en Lecker-beetje.
3) Van Islam; deze Maleiers zijn afstammelingen van uit Nederl. Indië ingevoerde slaven en
van vandaar verbannen, meest politieke, misdadigers. Zij spreken een zuiverder
Hollands-Afrikaans dan vele ‘opgevoede’ Afrikaners.
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elkander en bij hun godsdienstige verrichtingen. Zelfs in Duits Zuidwest-Afrika, met
een bevolking van 15.000 blanken, waarvan 12.000 Duitsers, is het Afrikaans de
omgangstaal geworden met de gekleurde bevolking en zulks ondanks Duitse officiële
afkeuring er van. De afstammelingen van de 6.000 Engelse kolonisten, in 1820 naar
de Oostelike Provincie der Kaapkolonie overgebracht, spreken tans ten dele Afrikaans,
evenals kinderen uit gemengde huweliken van Engelse met Hollandssprekende
Afrikaners zulks doen.
Aan kritiek heeft het het Afrikaans niet ontbroken. Dit is trouwens het ‘wind en
weer,’ waaraan ieder gezond plantje weerstand moet kunnen bieden.
Met ijskoude onverschilligheid, met medelijden, met spot is het behandeld. Men
heeft het genoemd een ornatum genus dicendi, kombuistaal, Hottentots. In een deftig
tijdschrift van Nederland heeft een letterkunstenaar het willen uitmaken en afmaken
als ‘een pijnlijk-lachwekkend doofstommen-taaltje, het geluid van een gebarsten
viool.’1) Zonder enig begrip van, of gevoel voor een taalgroei van eeuwen, zegt de
schrijver: ‘Waarom niet liever het gemakkelijk en prettig-te-spreken Engelsch, dat
half de wereld veroverd heeft?’
Ook op meer wetenschappelike en meer sympathieke wijze is er gekritiseerd. Er
is een parallel getrokken met de geschiedenis van de taalstrijd in België. GEZELLE
en de zijnen hebben n.l. geprobeerd in plaats van het Nederlands, een der
zoetvloeiende gouwspraken van Vlaanderland te verheffen tot hun litteraire taal.
STIJN STREUVELS

1) Zie CAREL SCHARTEN in D e G i d s van Junie 1910; zie ook D e G i d s van Februarie
1911.
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is dat streven niet ongunstig gezind1). Prof. PAUL FREDERICQ, de veteraan van Gent,
heeft waarschuwend de stem verheven tegen ‘taalparticularisme’: ‘Wij, Vlamingen,
hebben ook onze Taalparticularisten gekend, die het Hollandsch wilden weren, en
ons in de benepen horizont van 't Westvlaamsch of zelfs van 't Limburgsch wilden
insluiten. Het is een voorbijgaande ziekte geweest. Met Nederland en de
Nederlandsche wetenschap, letterkunde en beschaving als leunmuur tegen Engeland,
kunnen de Boeren het winnen.2)’
En een filoloog als prof. JAN TE WINKEL heeft zijn voorkeur voor het Nederlands
als volgt gemotiveerd: ‘Skrijf soos jij praat’ is onwetenschappelijk en ook strijdig
met de uitkomsten der taalwetenschap. Spreektaal is individueel, schrijftaal is
conventioneel, beschaving bewerkt verschil in taal. Iedere Boer ziet neer op
Hottentotsch. De schrijftaal eener natie ontwikkelt zich langzaam uit aller spreektaal,
is bij levende talen wel nooit een afgesloten geheel, maar wordt toch mettertijd meer
stereotiep. Een verfijnde, beschaafde schrijftaal kan weer veredelend op de spreektaal
werken, die haar echter altijd voorblijft en die zij oordeelend en schiftend heeft te
volgen’.
Beschouwingen van zulke bevoegde taalkenners hebben al de overweging gekregen,
waarop zij om hun bron en om hun innerlike waarde recht hadden. Zij hebben
voorzeker de verdienste de voorstanders van het Afrikaans bewust en voorzichtig
hun weg te doen kiezen en gaan. Toch is ook hier ‘alle Theorie grau und grün des
Lebens

1) Zie V l a a m s c h -B e l g i ë , een werk in zes delen, uitgave van het Willemsfonds. Ook: F.
VAN DE WEGHE, D e p l a a t s v a n A l b r e c h t R o d e n b a c h i n d e V l a a m s c h e
L e t t e r k u n d e , Gent, 1890. Verder: PAUL FREDERICQ, S c h e t s e e n e r
G e s c h i e d e n i s d e r V l a a m s c h e B e w e g i n g in 3 delen, 1909; ALBRECHT
RODENBACH, D e B l a u w v o e t e r i j .
2) Zie D e T o e k o m s t v a n d e n N e d e r l a n d s c h e n S t a m . 1897.
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goldner Baum’. En wat weleens uit het oog verloren wordt, er zijn ook in het
Afrikaans lagen, niveau's. In geen Afrikaans werk komt dit beter uit dan in
FRANCKEN'S: S u s a n n a R e i n i e r s . De Hottentot spreekt ander Afrikaans dan de
Boereseun en deze weer anders dan de Afrikaner dame. De gedichten van CELLIERS
voeren een andere taal dan de kamerstukjes van MELT BRINK, en verschillen met
deze weer van het proza van PRELLER.
Wat wil men? De bal is aan het rollen, en de plicht van de vrienden van Zuid-Afrika
is niet, dat rollen te stuiten, maar het te leiden in de rechte richting. Opzettelike
toenadering tot het sappige en smijdige Nederlands der nieuweren, gebreideld en
veredeld door studie van het beste uit Middeleeuwen en nieuwere tijd, kan slechts
het Afrikaans ten goede komen en het de levensvatbare en vruchtdragende loot doen
blijven uit de aloude taaie Nederduitse stam. Het verdient zeker overweging om voor
de studie voor de hogere examina, afgenomen door de Kaapse Universiteit, welke
examina zo belangrijke invloed oefenen op de taalstudie in dat werelddeel, doordat
de Universiteit er de boeken toe voorschrijft, niet uitsluitend te kiezen uit de
verklassiekte zeventiende eeuw, maar vooral ook uit de latere middeleeuwen, toen
echt Diets werd gevoeld en geschreven door dichters en prozaisten van Dietsen lande.
Wat de ernst van de richting der taalontwikkeling verhoogt, is dat in Zuid-Afrika
de dichters en schrijvers bewust of onbewust gedreven worden door de begeerte mee
te werken aan de opvoeding van hun volk in denken, in zeden, in taal en in
nationaliteit. De taalworsteling aldaar is een kultuurstrijd en gaat niet om dit of dat
ondergeschikt persoonlik belang; het gaat om de vraag of Hollands Zuid-Afrika zal
zijn of niet zal zijn.
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Met dit histories overzicht, gevolgd door enkele beschouwingen, zouden deze
mededelingen over de stand der vraag Nederlands of Afrikaans, kunnen volstaan,
indien er niet nog één zijde aan was, die zeer bepaaldelik de letterkunde raakt en hier
behandeld moet worden.
De voedende en opvoedende kracht, de bewarende en verrijkende werking, die er
van de letteren op de taal van een natie kan en behoort uit te gaan, mag hier als bekend
en bewezen ondersteld worden. Welk een verantwoordelikheid rust er dus op de
schrijvers en dichters, die een taalvorm zijn gaan gebruiken, die vóór hen niet is
gebruikt als voertuig van letterschoon! Zoals in deze jaren de letterkundige taal van
Hollands Zuid-Afrika gevormd wordt, zal hij voor geslachten blijven! Waar er dus
nog gekozen, gekweekt en gekoesterd kan worden behoort het een gewetenszaak te
zijn der Afrikaner letterkundigen, om een taalvorm te kiezen, die niet nodeloze
verwijdering brengt van die van Nederland en Vlaanderen. Het moeielik toegankelik
maken van de Hollandse taal dier kultuurlanden zal geen voordeel brengen aan
Hollandssprekend Zuid-Afrika.
Een korte bespreking van de taal van een dichter en van een schrijver, van CELLIERS
en MALAN, moge deze bewering toelichten, vooral omdat beiden tonen het belang
in te zien van een nauwe aansluiting aan het algemeen beschaafd Nederlands.
In zijn voorrede tot B o e r e n B a r b a a r zegt J.H. MALAN: ‘Ik tragtte in die
woordkeuse en waar enigszins doenlik ook in die uitspraak1), bij die Neerlands te
blij.’ Hiermee is het beginsel van zijn streven uitgesproken en konsekwent heeft hij
het toegepast: ‘die imperfektum

1) Bedoelt MALAN spelling?
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behield ik in elk opsig en mag dit nooit gebeur nie, dat als so iets mo'elik is in 'n
beskaafde taal, dit uit Afrikaans sal geweer word. Die verleden deelwoorde van sterke
werkwoorde behield ik in die meeste gevalle.’
Taalkundig en stylisties lijkt deze uitspraak natuurlik een monsterachtigheid: het
Afrikaans heeft imperfekta en sterke verleden deelwoorden of heeft die niet, en of
het gemis er van het Afrikaans onbeschaafd zou maken, staat te bewijzen aan wie
het beweert. Maar MALAN weet, dat het Afrikaans is in statu nascendi; de ontwikkelde
de lezende Afrikaner gebruikt de genoemde buigingsvormen, omdat de grotere
lenigheid en spankracht van zijn gedachten die eisen, en MALAN schrijft voor mensen,
die lezen en denken.
Alleen kon hij nog 'n stapje verder gaan.
Hij zegt: ‘In Suluname liet ik die spelling, so ver mo'elik, onverander. Om nou 'n
fonetiese revolusie daarin te breng, meen ik ongewens te wees, en sou dit 'n steuring
vir die oog wees wat aan die algemeen erkende en offisiële aangenome spelling
daarvan gewoon is.’
Of MALAN dit offer moet brengen aan de Engelse transcriptie van Zoeloewoorden,
zij daargelaten. Histories is het woord Sulu zeker niet ouder dan Zoeloe; maar waarom
diezelfde kieskeurigheid niet wijder in acht genomen, waar het de algemeen erkende
en officiëel aangenomen spelling van Hollandse woorden geldt? Het zou de
verspreiding van zijn boeken onder Hollandslezenden in andere landen bevorderen,
en bovenal zijn eigen schoon Afrikaans verrijken, en voor zijn volk de toegang tot
de Nederlandse en Vlaamse kultuur gemakkeliker maken. Voor een volkomen
uitdrukking van alle klankwaarden is het a-b-c toch te klein. MALAN moet kiezen en
dan is het in het belang van het Afrikaans, dat zijn keus valt op een vorm, die
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dichter bij het Nederlands staat, dan op een andere, misschien even goede, die de
afstand onnodig vergroot.
Bij CELLIERS kan het bestaan van hetzelfde streven vastgesteld worden. Hij weet:
hoe meer vormen en klanken, hoe rijker en schoner de taal. STARING voelde verschil
tussen parel en perel; ook de Afrikaner dichter der natuur houdt van klankschakering.
Als in L i e f d e e n P l i g Magreet, de welopgevoede jonkvrouw, tot haar beminde
spreekt, een man, die zij acht en door wie zij geacht wil worden, zegt zij:
‘ons staan te lang te praat’;
maar als zij verkleed als een simpele oude tannie haar broer ontvoert, blijft zij
volkomen in haar rol, als zij zegt:
‘die perde staan 'n wag’ ('n voor en).
In de ongekontroleerde taal van het dageliks leven zegt de Afrikaner: hulle staan
en wag; maar onder omstandigheden als eerst geschetst, past wat dichter bij het
Nederlands, bij de boeketaal, staat: staan te praat.1) Als andere voorbeelden van
Hoog-Afrikaans uit hetzelfde werk: gevonde naast gevind; en wie haar nog nie ken
(waar is het tweede nie?); nieuw naast nuw; doel waar sij naar streef, voor: wat sij
naar strewe; waarom voor hoekom; o'enblik voor oomblik; eige, berge voor ei'e,
bêre; lang voor lank; woorden als wijl, dog, dewijl, weerwraak, getroffe, gebrag en
vooral het woord sig, dat meer dan veertigmaal voorkomt, naast geen vijfmaal het
Afrikaanse reflexief haarselwe2). Dit is geen toeval, geen slordigheid; het is
weloverdacht opzet.

1) Staan en praten is histories even goed Nederlands, alleen wat ouder, dan staan te praten. Zie
T a a l e n L e t t e r e n , II, bl. 347.
2) De hele kwestie van sig versus hem is trouwens geen zuiver Afrikaanse, maar een algemeen
Nederlandse. In West-Friesland wordt zich buiten school en kerk weinig gebruikt; hem en
haar, versterkt door zelf, zelfs en zelvers, nemen er de plaats van in.
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CELLIERS doet het, MALAN doet het, en niet die twee alleen, alle jongeren doen mee,
TOTIUS zeer sterk. Hun taal, hun denkwereld staat hoger, is edeler, rijker, gekuister
dan die der voor-de-oorlogse dichters.
Op de vergadering der Zuidafrikaanse Akademie voor Taal, Letteren en Kunst in
1912 heeft ds. J.D. KESTELL in een rede over de vorm van Afrikaanse poëzie geklaagd,
dat de Afrikaner dichters te ver gingen in het gebruik van Nederlandse vormen.1) De
opmerking was goed om dichters en schrijvers klaar wakker te houden, ook in de
keus van hun vormen. Waar zij ervaren hebben, dat het volk naar hen luistert, zij dit
een aanwijzing, dat het ontwikkeld deel der natie een ontwikkeling van de eigen
litteraire taalvorm wenst in een richting, die het Nederlands nadert ieder keer, dat
tussen twee bestaande vormen gekozen kan worden. En waar een Afrikaanse
schrijftaal nog het wordingsproces doormaakt, behoren de formeerders van die taal
hun geweten en hun rede gelijkelik te raadplegen bij het kiezen.

B. Hollands en Engels.
Een tweede krisis, die het Hollands van Zuid-Afrika heeft moeten doormaken, is
ontstaan, doordat het in botsing kwam met het Engels. In 1795 voorlopig, in 1806
voorgoed, werd op het kasteel van de Kaap de Goede Hoop de Britse standaard
gehesen. Historiese en ethiese beschouwingen over deze gebeurtenis liggen buiten
het bestek van deze verhandeling; hier moeten de vèrstrekkende taal- en letterkundige
gevolgen er van vermeld worden.

1) Trouwens zeer dun ijs voor ds. KESTELL, de schrijver van U i t h e t A f r i k a a n s c h e
B o e r e n l e v e n , een Nederlands vol Afrikaans, zie II, 80.

Gerrit Besselaar, Zuid-Afrika in de letterkunde

213
Met verklaarbare opgewektheid heeft het Hollandssprekend gedeelte van Zuid-Afrika's
blanke bevolking, nu reeds een eeuw lang, zich beijverd voor de handhaving van
zijn taal. Verontwaardiging over vermeende of werkelike aanranding van rechten is
immer een krachtige drang gebleken tot het scheppen van letterkundig schone uitingen.
De A p o l o g i e , waarmede Prins WILLEM DE ZWIJGER zijn vogelvrijverklaring door
FILIPS II beantwoordde, en het J'a c c u s e van EMILE ZOLA in het Dreyfus-proces,
zijn kracht- en klankvolle gevoelsuitingen geweest.
In het Nederlands en Afrikaans bestaan ook dergelijke welluidende kreten van
verontwaardiging; in vorige hoofdstukken zijn zij vermeld. Vele zijn het er echter
niet! Eerst na de stichting van Die Genootskap, 1875, kwam er organisatie in de lang
en allerwegen gekoesterde ontevredenheid met de taaltoestanden. De volgende grieven
werden voorgebracht.
In art. 8 van de A k t e v a n K a p i t u l a t i e , 1806, waarbij de Hollandse regering
aan de Kaap bewilligde in de verandering van vlag, kwamen deze woorden voor:
‘De burgers zullen steeds blijven genieten alle rechten en privilegieën, die zij tot nu
toe gehad hebben’. Onder die rechten verstonden de burgers ook het onbelemmerd
gebruik van hun taal. De eerste ontevredenheid ontstond bij de regeling van het
onderwijs. In ieder beschaafd land wordt de moedertaal in de scholen grondig
onderwezen, maar in 1822 besloot de Kaapse regering, dat voortaan het onderwijs
in het Engels zou gegeven worden. In 1825, dat alle stukken aan de regering gericht
in het Engels moesten opgesteld zijn of vergezeld gaan van een Engelse vertaling,
en in 1828, dat de rechtspraak Engels zou zijn.
Deze nieuwe regeling verwekte ongerief en ontevredenheid, maar de drukking der
melk bracht boter voort.
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Stachtersnek1) volgde, evenzo de Grote Trek, de stichting der Hollandse Republieken
en een eeuw lang was het onweer niet van de lucht.
In 1882 sprak de heer LUTTIG en na hem weer de heer JANSE VAN RENSBURG,
voor het eerst Hollands in het parlement te Kaapstad. Gevolg van deze stap was, dat
de taal der Afrikaners toegelaten werd in de volksvertegenwoordiging en in 1888
zelfs verplicht werd gesteld tot toelating tot de staatsdienst. In 1884 was het Hollands
in de rechtszaal hersteld. Een algemene herleving volgde, en uit de donkere jaren
van de jongste oorlog is de Unie van Zuid-Afrika geboren, die in art. 137 van zijn
Grondwet deze opmerkelike verklaring heeft uitgesproken: ‘Engels en Hollands zijn
officiële talen van de Unie; zij bezitten en genieten dezelfde rechten, vrijheden en
voorrechten’. Op de onvoorwaardelikste wijze is de algehele gelijkheid dezer talen
dus in de grondwet des lands neergelegd, en daarmee is Zuid-Afrika rechtens en
wettelik geworden, wat het feitelik reeds was: een tweetalig land.

Tweetaligheid.
Een tweetalig land is een land, waar twee talen gesproken worden; België en Canada
zijn zulke tweetalige landen. Er is daar een geografiese scheiding tussen de mensen,
die de ene en die de andere taal spreken. De wet des lands bepaalt daar welke rechten
de talen hebben, het goevernement past die wetten toe. Dat er een regeling mogelik
is, die alle partijen bevredigt, bewijst o.a. het voorbeeld van Zwitserland, waar drie
talen gesproken worden en waar op taalgebied vrede woont.

1) Een terechtstelling van vijf Afrikaners, veroordeeld wegens verzet tegen
goevernementsambtenaren, in 1816.
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In Zuid-Afrika is de nieuwe regeling nog zo kort in werking, dat hij nog niet algemene
tevredenheid heeft kunnen verwekken. De toestand is dan ook zeer samengesteld.
Buiten de blanken telt Zuid-Afrika een minstens vijfmaal zo grote zwarte en gekleurde
bevolking, die, voorzover ze geen Afrikaans spreken, hun eigen talen hebben. En de
blanken, die men in Hollands- en Engelssprekenden kan verdelen, wonen niet
geografies gescheiden. Wel telt de Oranje-Vrijstaat 85 per cent Hollandssprekenden,
en Natal een ongeveer gelijke verhouding van Engelssprekenden, maar de
Kaapkolonië is weer overwegend Hollands, terwijl in Transvaal de verhouding
ongeveer gelijk is door de aanzienlike Engelse bevolking van Johannesburg en de
Witwatersrand. Over deze zo innig verschillende elementen, verspreid over een
oppervlakte, die tienmaal het aantal inwoners kon dragen en voeden; met zulk een
wijd uiteenlopende wereldbeschouwing als b.v. van boeren, die geen Engels en van
kooplieden, die geen Hollands kennen; over deze allen moet eenmaal één reuzekoepel
van gemeenschappelike nationale kultuur zich welven, en de letterkunde van
Zuid-Afrika, een Engels-Afrikaanse èn een Hollands-Afrikaanse, zullen eenmaal
twee van de pilaren zijn, waarop die koepel zal steunen en glanzen.
Een der levensvoorwaarden van de toekomstige Hollands-Afrikaanse en
Engels-Afrikaanse letterkunde, zal zijn een grondige kennis van, een innige
vertrouwdheid met Hollands of Engels, al naar gelang van de taal, waartoe ieder
Afrikaner schrijver krachtens geboorte en opvoeding behoort.
Om te bloeien behoeft een letterkunde, die nationaal zal zijn, een krachtig en
volgehouden eigen nationaal leven. Het sterkst staat de letterkunde, die het meest
zichzelf mag zijn, vgl. de Franse litteratuur. Zodra buitenlandse
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voorbeelden toonaangevend worden, boet een volk en zijn kunst het eigene in. CATO
wist goed, waarom hij het Grieks in Rome niet wou dulden; en de achttiende eeuw
in de Nederlandse letteren is daar om te bewijzen, waartoe slaafse navolging van
vreemden voert. Zichzelf wezen is nog immer het geheim gebleken om iets te wezen.
Want, indien een tweetalig land een land is, waar twee talen worden gesproken,
volgt hieruit nog niet, dat ieder bewoner van dat land die twee talen even goed machtig
behoort te zijn. Voor de praktijk des levens is het gemakkelik, behalve de eigen taal
ook zoveel van de andere te kennen, dat men zich daarin behelpen kan. Vooral is dit
het belang van de ambtenaar en de handelaar, die hun werk niet behoorlijk verrichten
kunnen zonder de taal of de talen te verstaan van het publiek, dat zij dienen. Maar
het is te veel gevergd van al de inwoners van een land, hoofd voor hoofd, om te
beweren, dat iemand pas voor ‘vol’ wordt aangezien en voor een beschaafd mens
kan gelden, wanneer beide talen voor hem zijn, wat zijn rechterhand voor hem is in
onderscheiding van zijn linker. Er zijn duizenden Afrikaners, die een veelomvattende
kennis hebben van de beide landstalen, maar hoeveel zouden er bekwaam en bereid
zijn om op ieder ogenblik van de dag en de nacht te denken en te spreken over ieder
onderwerp van menselik kennen en kunnen in Hollands en Engels beide, met dezelfde
kracht, met dezelfde uitwerking en met gelijke idiomatiese zuiverheid? Indien er
zulke twee-rechterhandige wezens bestaan, zijn het zielkundig en taalkundig
wonderkinderen.
MITHRIDATES sprak en schreef de vierentwintig talen, die in zijn rijk gebruikt
werden en kardinaal MEZZOFANTI beheerste er tachtig, maar de Zuid-Afrikaner
politicus, die van de Afrikaanse jeugd dergelijke krachttoeren, zij het
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op kleiner schaal, eist, is misschien een goed politicus, maar zeker een slecht opvoeden zielkundige.
Het is een gevaarlike onderneming in twee denkwerelden te willen leven; gevaarlik
voor het karakter van de enkele, en gevaarlik voor de opbouw van een eigen nationale
kunst, die toch immer de weerspiegeling is van de nationale levensopvatting en
wereldbeschouwing. Indien een vergelijking van de litteraturen van Europa één les
leren kan, is het wel deze, dat de kleinere landen zoals Noorwegen en Denemarken
met hun eigen afgeronde beschaving, minstens even oorspronkelike en grote kunst
leveren als de grote landen, met hun internationale ideëwereld en hun kosmopolitiese
litteratoren.
Als slotsom van de beschouwingen in deze paragraaf gelde: Tweetaligheid kan
de letterkunde bevorderen, wanneer hij wordt opgevat als de zelfstandige en volle
ontplooiïng van het geestesleven van ieder der volksdelen. Dàn is er gezonde wedijver
zonder een der twee een voorsprong te geven. Het aanleren van de andere taal is dan,
behalve een gedienstigheid van de praktijk, ook een middel tot verruiming van
horizon, al hoeft deze nooit zo ruim te worden, dat het eigen landschap er in
verzwolgen raakt en verzinkt.
Gebrekkige kennis van eigen taal, die maar te hooi en te gras moest ‘opgetild’
worden wegens onderwijs en opvoeding in een vreemde taal, leidt tot het gebruik
van een mengelmoes; wat geestelike zelfbevlekking is, voerende tot litteraire onmacht.
Het door elkaar gebruiken van Engels en Hollands in één gesprek, in één volzin
soms, zoals men dat in Zuid-Afrika bij half-beschaafden hoort, verstompt en verdooft
het taalgevoel en is een kanker, die het hart en het leven van een taal wegvreet.
BREDERO, over dit verschijnsel sprekende, dat ook in zijn dagen
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reeds voorkwam, zegt van iemand, die zich hieraan te buiten ging: ‘Ick stondt in
beraadt of ick huylen wou of lachen over zijn redenen vol geborduurde woorden,
ghelijck als veel spreeuwen van Hovelingen en Stadts schrijvers bezighen. Ach! wat
een willighe arremoede hoor ick over 't gantsche Nederlandt? Souder wel eenich
volck onder de Sonne zijn, die met dese verkoren raserijen bevangen zijn so seer als
wij? Meent ghij niet, dat dese mengelmoes van spreken herkomt van een aart van
menschen, die dese verbasteringh of verwerringh van woorden ghebruycken voor
een edele frayicheyt? Of sout wel zijn van lieden, die eer sy haer eygen sprake kennen,
andere talen leeren, die naderhant duytsch sprekende, haar dicwils om 't lichtste met
een vreemdelings woort behelpen moeten?1)’
Grondig onderwijs van eigen taal kan zulke misstanden opheffen en herhaling
voorkomen.

C. Kerk en School.
De Statebijbel en de kerk der vaderen zijn de faktoren geweest, die Zuid-Afrika voor
de beschaving, en het Hollands voor Zuid-Afrika hebben bewaard. Toen de trekboeren
steeds verder voortschoven het binnenland in, en uit de grensboeren de Voortrekkers
van de Grote Trek, 1836, de wildernis ingingen, lieten ze de beschaving achter zich,
maar in de voorkist van hun ossewagen lag de oude Statebijbel, die trouw bij morgenen avondgodsdienst werd gebruikt. Zonder die dagelikse bijbellezing zou de taal van
de Boer Kreools zijn geworden2) ‘Bijbel, catechisatie

1) Zie H e t M o o r t j e , Reden aan de Latijnsche-gheleerde.
2) De opmerking is van dr. D.C. HESSELING.
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en gezangboek vormen nog heden het voornaamste deel van de huisbibliotheek, zelfs
bij welgestelden.’1) Door hun bijbellezen hebben de Afrikaners meer taalgevoel voor
het Nederlands behouden dan men wel verwachten zou, daar zij die taal niet spreken.
De omgangstaal wemelt dan ook van bijbelse uitdrukkingen en spraakwendigen.
Personen, boereplaatsen en dorpen dragen dikwels bijbelse namen of namen aan de
kerkgeschiedenis ontleend.
Toch is dit gebruik onder de Afrikaners aan het afnemen. Behalve de zeer populaire
naam JOHANNES, nog dikwels voluit gebruikt, zijn afkortingen zeer geliefd als JAPIE,
FANIE, DANIE, KALIE, JANNIE, KOOS; Engelse namen komen voor, maar meer onder
meisjes, als MAGGIE, KATE, CATHIE, ICY, VERA, JOE; Franse namen hebben zich in
en buiten Hugenotefamilies gehandhaafd, als PIERRE, FRANçOIS, LOUIS, JACQUELINE,
IRÈNE. Onder gedoopte kaffers zijn vooral oud-testamentiese profetenamen geliefd:
JESAJA'S, JEREMIA'S, JOEL'S en ZACHARIA'S kan men maandeliks huren, al heeft ook
hier een materialistiese geest veel poëzie geroofd, en huurt men nu een Sixpence,
een Koppies-en-Skotteltjies en een Kassie.
Onder de namen van boereplaatsen komen voor: MIZPA, DAL JOSAPHAT, ELIM;
onder dorpsnamen: BETHEL, BETHLEHEM.
Bovendien leende de omringende natuur en het patriarchale herdersleven zich
uitnemend tot het verstaan van de taal en de beeldspraak des bijbels. Daarvandaan
komt het dan ook, dat eenzaam wonende, schijnbaar ongeletterde boeren beter
Hollands spreken dan menig dorps- of stadsbewoner, die zogenaamd ‘opgevoed’ is.
De taal van de buitenman is gevormd en gevoed door de lezing van de bijbel, op
zichzelf reeds een monument van unieke litteraire

1) Mededeling van dr. W.J. VILJOEN; zie Beiträge, S. 21.
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schoonheid. Ds. DU TOIT was een veel te goed takticus om niet te zien, dat zijn
beweging voor het Afrikaans het meest werd gedwarsboomd door de gehechtheid
der bevolking aan de Hollandse bijbel.1)
En zolang het Afrikaans geen vaststaande spelling en geen gecodificeerde
spraakleer heeft, zal het in het belang dier taal zijn vast te houden, altans voor nog
enkele geslachten, aan de taal van de oude Statebijbel, die nog nooit een struikelblok
is gebleken voor Afrikaanse volksontwikkeling en taalschut.
Toen de republieken eenmaal gesticht waren en een geregelde vorm van
samenleving zijn beslag had gekregen, was een der eerste voorzieningen, die de
Voortrekkers maakten, het stichten van kerkelike gemeenten. De kerk immers was
innig met hun leven saamgegroeid; die was een traditie in hun geslacht. En meer dan
enige instelling was het de kerk geweest, die de volksontwikkeling op peil had
gehouden, daar niemand als belijdend lidmaat werd toegelaten, die niet kon lezen.
Het mocht gebrekkig zijn, maar lezen moest men kunnen; en is niet lezen juist de
poort, die tot alle verdere ontwikkeling voert?
Dàn stichtte de kerk scholen. Het Zuid-Afrikaans College te Kaapstad is ontstaan
uit het Athenaeum, door de Hollandse kerk aldaar in 1828 gesticht.
De voorziening, aan deze inrichting in latere jaren voor onderwijs van het Hollands
gemaakt, bepaalde zich tot één uur per week en was beslist onvoldoende. In de
studiejaren van oud-president REITZ bestond dit in klassikale vertaling van VONDEL
in het Engels. Behalve de zeer bekwame en lijvige docent, dr. KOTZÉ, was alleen de
latere ‘Onze Jan’ volgens REITZ in staat dit onderricht met vrucht te volgen.

1) Zie over de poging tot bijbelvertaling, VI, 196.
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Alle middelpunten van opvoeding als Stellenbosch, de Paarl, Wellington zijn
scheppingen van de Nederduitsch Gereformeerde Kerk. Die kerk heeft scholen voor
doofstommen en blinden gesticht te Worcester, ambachtscholen te Uitenhage en
Potchefstroom, en allerwegen in Zuid-Afrika in steden, op dorpen en plaatsen is
MENEER1) meestal de stille kracht, die het werk der opvoeding in beweging brengt
en houdt.
Deze predikanten zijn met hoge uitzondering allen Afrikaners; zij ontvangen hun
opleiding aan de Theologische Kweekschool te Stellenbosch, gesticht Nov. 1859. De
kanseltaal, die zij voeren, is Nederlands, maar Afrikaans getint naar de gewoonten
en behoeften des lands. Met weinige uitzonderingen zijn zij voormannen in de
taalbeweging. Zij zijn trouwens de enige ambtelike personen in Zuid-Afrika, die hun
opleiding ontvangen en hun eksamens afleggen in de Nederlandse taal.
Over bijdragen van Zuidafrikaanse godgeleerden tot de letterschat der natie is reeds
in Hoofdstukken II en IV gehandeld. Hier dient nog vermeld een boek van dr. J. DE
WET, ouderling der moederkerk te Kaapstad, B e k n o p t e G e s c h i e d e n i s v a n
d e N e d e r d u i t s c h e H e r v o r m d e 2) K e r k aan de Kaap de Goede Hoop van
1652 tot 1804; verschenen in 1888.
Mevrouw KOOPMANS-DE WET had het handschrift van haar vader afgestaan aan
dr. J.J. KOTZE3), die het met haar toestemming in het licht gaf ‘ten nutte der
Nederduitsch Gereformeerde Kerk ‘en ter bevordering der koloniale

1) Aldus wordt de predikant in de wandeling genoemd
2) Over het verschil in benaming, Gereformeerd en Hervormd, zie de Voorrede van DE WET's
boek, bl. VIII.
3) Predikant te Kaapstad.

Gerrit Besselaar, Zuid-Afrika in de letterkunde

222
letterkunde.’ Behalve zijn onberispelike taal heeft het boek voor het grote publiek
weinig belang.
In tijden, toen Engelsen en vooral Schotten, in Zuid-Afrika schapen waren, die
geen geestelike herders hadden, gaf de Hollandse kerk een prakties bewijs van zijn
geloof aan de katholiciteit van het Christendom, door zijn deuren en kansels open te
zetten voor Engelse diensten, meestal Zondagsavonds. Nu in die behoefte door de
stichting van Engelse kerken voorzien is, zijn deze Engelse diensten bijna overal
weer afgeschaft.
Bij de jongste volkstelling, op 7 Mei 1911, is gebleken, dat 68 pCt.1) van het zieletal
der gezamenlike kerkgenootschappen behoort aan de drie Hollandse kerken van
Zuid-Afrika. Het percentage van hen, die Hollands kennen en er dus ook iets voor
voelen, is groter, daar er wel Hollandse Afrikaners leden van Engelse gemeenten
zijn, maar Engelsen, die lid van een Hollandse kerk worden, wel zeldzaam zullen
wezen.
Deze weinige opmerkingen over de Hollandse kerken van Zuid-Afrika worden
hier gemaakt, omdat de houding, welke die lichamen tegenover de Hollandse taal
en letteren aannemen, van overwegend belang er voor is.
Dr. ABRAHAM FAURE heeft, in de dertiger jaren der vorige eeuw, de school der
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Kaapstad tot bloei gebracht. Die school,
onder de uitnemende leiding van SERVAAS DE KOCK, later van diens broeders
STEPHANUS en WILLEM, eindelik van dr. CHANGUION, heeft bewezen, wat Hollands
als voertaal bij het onderwijs van Hollandse Afrikaners kan maken. Uit die school
zijn voortgekomen mannen als NICOLAAS HOFMEYR, JAN HENOCH NEETHLING, J.H.
HOFMEYR, (scriba en

1) 763860 blanken hebben zich lid van een kerk verklaard; 524836 van dezen behoorden tot
een van de drie Holl. kerken.
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later moderator der Synode) prof. J.I. MARAIS, ‘Onze JAN’, allen volks- of kerkvaders.
De school werd gesticht en beschermd door het eerbiedwaardig geslacht, dat destijds
in de Kaapstad de toon aangaf, beide in godsdienst en in de samenleving. Er werd
ook Engels onderwezen, maar de hoofdtaal was het Nederduits der kerk. Het moet
ieder treffen, die hen gehoord heeft, hoe zuiver de oude Kapenaars Hollands spraken,
en het schijnt buiten kijf dat het nageslacht het grotendeels aan het Tot Nut van 't
Algemeen te danken heeft, dat de moedertaal tans zo in ere is.1) Jammer, dat men
deze modelinrichting heeft laten verlopen, in stede van die te steunen en na te volgen;
in 1880 is hij gesloten.
Het strekt de twee geslachten van Afrikaners, zowel die de school stichtten als die
hem steunden, tot ere, dat dit alles is geschied op eigen initiatief. Zij hebben niet
gevraagd om geldelike bijstand van Amsterdam; in de archieven van het Nut aldaar,
is zelfs niets voorhanden aangaande deze echt Afrikaanse planting, die zo zegenrijke
vrucht gedragen heeft, dan wat vermeld is op blz. 231.
Toen in de volkschool de moedertaal werd verwaarloosd en de onverschilligheid
voor Hollandse taal en letteren hand over hand toenam, begon men aan het verkeerde
eind door allerlei verdienstelike tijdschriften op touw te zetten, waarvoor men de
toevloed van lezers stelselmatig had afgesneden, die toch immers de volkschool
moest opleveren.
Welmenende onderwijsmannen beproefden op vele manieren het Hollands als
onderwijsvak van leermiddelen te voorzien. Dit was eigenlik maar lapwerk, daar het
de voertaal van alle onderricht behoorde te wezen, en kon alleen enig goed uitrichten
op scholen met talrijk personeel, waar dus verdeling van arbeid was.

1) Zie het boek van KESTELL over NICOLAAS HOFMEYR, bl. 8 en 10.
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Op de buitenscholen1) was de T r a p d e r J e u g d het begin en het einde der wijsheid.
Het is een oud schoolboek, dat dagtekent uit de zeventiende eeuw; het Nut heeft het
boek nog in 1791 laten herdrukken. Er bestaat zelfs een 28e druk van, te Leeuwarden
verschenen in 1888, onder de titel: ‘T r a p d e r J e u g d , of naauwkeurige en
bevattelijke grondlegger der Nederlandsche spel-, lees-, schrijf- en taalkunst.’ Onder
andere scherpte dit leerboek het kind een Gebed na den Schooltijd in, wel geschikt
opnieuw menslievende gedachten bij hem te wekken, indien soms de gedurende
lesuren de tuchtroede was gezwaaid: ‘... bewaar onzen vriend, onzen geliefden
leermeester in gezondheid en in leven, opdat wij hem nog lang als onzen wezenlijken
weldoener en leidsman mochten aanmerken.’ De indeling en begripsbepaling der
grammatika ging zeker de bevatting der Zuidafrikaanse schooljeugd dier dagen te
boven. Bij voorbeeld: ‘Vraag: hoe vele naamvallen zijn er? Antwoord: zes: noemer,
teler, gever, beschuldiger, roeper, afnemer.’
Op de tiende trap stonden dichtstukken, meest van zedekundige strekking, b.v.:
Alleenspraak van een kind, getroffen door de overdenking van papa's goedheid, ‘die
mij voedt en kleedt’; ook van mama, ‘die als ik ziek ben, wel wil waken’. Het vrome
kind besluit ‘nu meer te leren, dan tot heden is geschied’ en
‘Van dit uur af aan
is 't met spelen afgedaan.’

In 1891 gaf de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden grote
bezendingen boeken ten geschenke voor Zuidafrikaanse school- en volksbibliotheken,
maar het Nederlandse boek is niet immer geschikt voor jonge

1) Scholen op boereplaatsen met zeer weinig leerlingen en onvoldoende, vroeger zelfs dikwels
onbevoegde, onderwijzers.
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Afrikaners. Zij hebben te weinig kennis om zich te verplaatsen in de toestanden van
een ander land en volk. In de behoefte aan leer- en leesboeken werd ook door
plaatselike schrijvers van schoolboeken, als HUBERTUS ELFFERS1), J.V.D. TUUK en
M.J. STUCKI voorzien; zij deden verdienstelik werk, maar de rechte liefde en
aanmoediging ontbraken. Een waardevolle verandering kwam, trouwens voorafgegaan
en vergezeld door allerlei andere gunstige invloeden voor de beoefening van het
Hollands, toen in 1905, door Taalbond en voormannen op taal- en politiek gebied,
besloten werd tot invoering der Vereenvoudigde Spelling. Aan deze invoering heeft
dr. W.J. VILJOEN het leeuwenaandeel genomen, na zich verzekerd te hebben van de
opinies der voornaamste taalgeleerden in Nederland en Vlaanderen; dezen keurden
de nieuwe spelling niet onwetenschappelik. DE VRIES en TE WINKEL was in
Zuid-Afrika te moeilik en te samengesteld gebleken, en een krampachtig vasthouden
er aan zou gelijk hebben gestaan met langzame verdrijving van het Nederlands, altans
als schrijftaal. Het beschaafde Afrikaanse element greep de Vereenvoudigde spelling
met lust en graagte aan, en door de Regering werd die tot de officiële spelling van
het Hollands verklaard.2) De Vereenvoudiging kwam op het juiste ogenblik, toen
jong en volwassen, Engelsman en Afrikaner, zich op de studie van het Hollands
wierp. Vraag en aanbod ontmoetten elkaar al spoedig, en er ontstond grote
bedrijvigheid op de boekemarkt. Oude uitgaven verschenen in de nieuwe spelling
en geheel nieuwe reeksen kwamen op, o.a. van C.J. VAN RIJN, O. VAN OOSTRUM,
F.H. OLLAND. In 1910 verscheen een A f r i c a n d e r

1) Zie II, 92, 101 en 102.
2) Het is de vermelding waard, dat de Vo l k s t e m reeds acht jaren lang in een vereenvoudigde
spelling was verschenen; aldus was een groot gedeelte van het lezend publiek er reeds aan
gewend of mee verzoend.
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G r a m m a r by J.H.H. DE WAAL. Een Afrikaanse spraakleer van A. FRANCKEN,
enkele tientallen jaren vroeger verschenen, werd zeer geroemd, maar is uitverkocht.
Een punt, waar School en Letteren elkaar kunnen raken, is het jaarboek der school
en de studenten almanak. Afrikaners schrijven graag: Vo l k s t e m , V r i e n d d e s
Vo l k s en O n s L a n d hebben uitgaaf na uitgaaf, kolommen en bladzijden, vol
ingezonden stukken. En dat begint al op de schoolbanken! Als voorbeeld van jeugdige
schrijfvaardigheid kan dienen de almanak van de Heidelbergse Normaalschool van
1910. Er staan zes en twintig bijdragen in, waarvan er 2 zijn in het Afrikaans, 11 in
het Hollands, 13 in het Engels. Deze mathematies onberispelike gelijkstelling der
beide landstalen is zeker voorbeeldig! Als enkele uitingen van jong talent kunnen
aangehaald worden:

Sonnet to an Army Rifle.
‘Thou symbol of the strife 'twixt man and man
Which from the earliest ages forth has raged,
The passions easier given rein than caged
Have given thee thy birth. The spear of clan,
The jealousy of kings, desire to grow,
Have 'suaded busy brains to fashion thee
Of human thought the great epitome.’

Als staaltje van Afrikaans diene het volgende:

Mielies.
‘Dis mielies wit en mielies geel,
Dis mieliebrood en mieliemeel,
Dis mielies wat so voordeel geef,
Wat ook ons predikant van leef, Van magistraat tot op die boer,
Word net van mielies vet gevoer.
Die mielies is so na ons smaak,
Ons eet die mielies, dat dit kraak.
Dis mieliekoek en mielietert Is mielies nou nie banja werd?’

Gedichtjes als de bovenstaande gaan iets boven het gemiddelde; zij wijzen op talent,
dat aanmoediging verdient.
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D. Verenigingen.
Zuid-Afrika is niet achterlik wat het verenigingsleven betreft. Ieder dorp heeft zijn
voorzitters en sekretarissen en komittee-leden1). De buitenwijken volgen trouw na.
Er zijn politieke, kerkelike, letterkundige en debatsverenigingen. Dit verenigingsleven
is een belangrijke faktor in de nationale opvoeding: het leert de waarde van
organisatie, de waarde ook van het gesproken woord. Treffend is het te zien, hoe
menig ongeletterde Afrikaner boer in een vergadering kan opstaan en met gepaste
vrijmoedigheid zijn mening uitspreken, beter dan meer ontwikkelden in Europa dit
zullen doen. Het treft ieder buitenlander, die het bijwoont.
Dat na 1875 de belangstelling in het Hollands vermeerderde, hetgeen middellik
weer gunstig werkte op letterkundige bedrijvigheid, blijkt wel uit het groot aantal
verenigingen, welke werden opgericht, die ook of uitsluitend tot doel hadden de
bevordering van eigen taal en nationaliteit. Vooral de herleving, die volgde op de
Vrijheidsoorlog van 1881, heeft vele verenigingen tot leven en bloei gebracht.
Een korte opsomming in historiese volgorde vinde hier een plaats.
In 1881 werd door J.H. HOFMEYR, ‘Onze JAN’, de Afrikaner Bond opgericht, een
ekonomies-politiek lichaam, dat een belangrijke rol gespeeld heeft in de staatkundige
geschiedenis van de Kaapkolonie. De Bond bevorderde de oprichting van Jongeliedenen Debatsverenigingen, waar aan de verstandelike en geestelike ontwikkeling van
jong Zuid-Afrika gewerkt werd. Dit kwam de beoefening van taal en letteren middellik
ten goede.

1) Bestuursleden.
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De vereniging, die meer gedaan heeft dan alle andere afzonderlik of te zamen om de
Hollandse taal in Zuid-Afrika vooruit te helpen, is de Zuidafrikaanse Taalbona.
In de Z u i d -A f r i k a a n van 6 en 8 Mei 1890 riep ds. A. MOORREES1), destijds
predikant te Richmond, K.K., belangstellenden op tot een taalkongres. Dit werd
gehouden te Kaapstad op 31 October en 1 November van hetzelfde jaar. Professor
DE VOS was voorzitter van een vergadering, waar predikanten, parlementsleden en
mannen van het onderwijs en de pers aanwezig waren. Op dit kongres werd besloten
tot de stichting van de Zuidafrikaanse Taalbond. Als doel werd gesteld: Bevordering
van kennis der volkstaal en aankweking van nationaal gevoel. Een viertal middelen
werd gekozen: 1. verspreiding van geschikte lektuur en schoolboeken; 2. het uitloven
van prijzen en het toekennen van beurzen aan verdienstelike beoefenaars van taal en
letteren; 3. het voortdurend voor de publieke aandacht brengen en houden van de
taalkwestie; 4. het schrijven van Hollands werk aan te moedigen. Gesteund door een
ontwakende openbare mening, die zich met geen onzeker geluid uitte, konden mannen
als ds. MOORREES en prof. dr. W.J. VILJOEN de aanwassende taalliefde in
vruchtdragend streven omzetten. Naar de manier des lands, waar de eksamen-fetisch
diep vereerd wordt, werden jaarlikse eksamens ingesteld, een lager, hoger en hoogste
eksamen, in Taal, later vermeerderd met een lager en hoger Zuidafrikaanse
Geschiedenis-eksamen, alsook één voor een Diploma in Nederlandse Letterkunde.
De groei van JONA'S wonderboom is het enige beeld, dat weergeven kan de groei
van de Taalbond; de dozijnen kandidaten werden honderd-, werden duizendtallen.
Een getuigschrift van een

1) Zie over het aandeel van ds. A. LOUW en anderen: H o l l a n d s c h Z u i d -A f r i k a ,
September 1913.
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eksamen, afgelegd voor de Taalbond, werd een aanbeveling voor ambtenaren, klerken
en onderwijzers. In de jaren 1908 tot 1913 bedroeg het aantal kandidaten, dat zich
aanbood, achtereenvolgens 3381, 4017, 4714, 4652 en 5453. Gemiddeld 70 per cent
der kandidaten slaagden, waarbij de Taalbond de wijze taktiek volgde bij het lager
eksamen de deuren wijd open te zetten, maar bij het hoogste eksamen te doen ervaren,
dat wel velen zichzelven hadden geroepen, doch dat de Taalbond maar weinigen had
uitverkoren.
De laatste acht jaren heeft dit lichaam ook een jaarlikse prijsvraag naar het beste
oorspronkelik werk uitgeschreven. Veel talent is er niet voor de dag gekomen: van
de gemiddeld acht tot tien stukken kon er soms geen enkel de palm verwerven. Alle
aangeboden stukken waren in het Nederlands, met somtijds Afrikaanse dialogen.
Daar in Zuid-Afrika voor alle Universiteits- en de meeste andere eksamens, de
kandidaten als een kudde doofstommen worden beschouwd en behandeld, die dus
alleen schriftelik ondervraagd kunnen worden, was het een grote verbetering, dat
altans voor het hoogste, het Diploma-eksamen, van de Taalbond, een mondeling
gedeelte is ingesteld, hetgeen echter niet verplicht is.
Het afnemen van al deze eksamens over de post is een reusachtige onderneming,
die echter steeds goed gewerkt heeft, dank zij de organisatie er van onder de eerste
sekretaris, M.J. BESSELAAR van Worcester, en de voortzetting en uitbreiding door
de tegenwoordige sekretaris, ds. G.S. MALAN van Drie Anker Baai.
De oorlogsjaren waren niet bevorderlik aan een opgewekte uiting en spontane
bloei van Hollands taal- en letterleven. De tijdelik bedwongen en gelouterde energie
barstte evenwel uit bij de oprichting van verschillende
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verenigingen na de oorlog. Zij hadden ten doel de ekonomiese, morele en
godsdienstige verheffing des volks, maar één der middelen daartoe door alle
aangewend, was bevordering van liefde voor taal en nationaliteit.
In September 1904 werd te Pretoria gesticht de Zuidafrikaanse Vrouwen Federatie;
in Mei 1905 te Stellenbosch de Zuidafrikaanse Christelike Vrouwen Vereniging en
in 1906 te Bloemfontein de Orangia Vrouwen Vereniging.
Meer uitsluitend voor taaldoeleinden werden gesticht: de Afrikaanse Taal
Vereeniging te Stellenbosch, en het Afrikaanse Taalgenootschap te Pretoria, 1904.
Als doel wordt vermeld: 1. Afrikaners te o'ertuig, dat Afrikaans ons taal is en dat dit
door Afrikaners als hul skrijf- en spreektaal behoor gebruik te worde; 2. ontwikkeling
van die Afrikaanse taal en letterkunde in suiwere vorm; 3. aankweking en
ontwikkeling van 'n suiwere nationaliteitsgevoel.
In Augustus 1908 kwam de Afrikaans Hollandse Taalvereniging te Pretoria het
getal nog vermeerderen. Te Bloemfontein bloeit sinds hetzelfde jaar Onze Taal met
afdelingen voor zang, toneel en letterkunde.
Ons Spreekuur te Stellenbosch, een stichting van dr. W.J. Viljoen in de jaren van
zijn hoogleraarschap aan het Victoria College aldaar, 1896-1910, is een Letterkundige,
Debats- en Reciteervereniging, die met ere in Zuid-Afrika bekend is en vooral
oefening in het spreken beoogt.
Een vereniging, die veel goede boeken, meest van stichtelike aard onder het volk
brengt, is de Bijbel- en Bidvereniging te Kaapstad, onder bestuur van de Nederduitsch
Gereformeerde Kerk.
Bij al deze verenigingen, die in Afrika ontstaan waren, en voor taal en letteren
werkten, verdienen ook enkele genoemd te worden, die van het buitenland uit de taal
en de nationale zaak der Afrikaners steunden.
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De oudste brieven in dit verband houdt wel de eerbiedwaardige stichting van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Het Departement Cabo de Goede Hoop werd
opgericht door de heer H.A. VERMAAK in 1802. Na een verblijf van twee jaren in
het vaderland werd hij ‘zoo overtuigd van het nut en belang der Maatschappij, dat
hij de nuttige stichting overbracht naar zijn geboorteland,’ de Kaap. Sekretaris was
de heer GERRIT OVERBEEK; het Departement telde elf leden. In 1804 deelde de
Kaapse afgevaardige VAN HINLOOPEN mee, dat ‘met ijver op verbetering van het
schoolwezen wordt toegelegd’; hij verzocht ‘uit te zien naar een bekwaam
onderwijzer, voor wiens overtocht het departement reeds penningen betaalde.’
In 1805 is ‘de school opgericht, leerwijze, door de Maatschappij voorgeschreven,
ingevoerd; wenscht deskundige uit het vaderland.’ In 1807 ‘gaat het schoolwezen
op denzelfden voet voort. Ledental neemt dagelijks toe’. In 1815 is J.A. BUYSKES
Sekretaris. ‘Afdruk ontvangen van een redevoering van den heer mr. GERARD
BEELAERTS VAN BLOKLAND’. In 1822 ‘is van het departement sinds twee jaren, na
het protesteeren van een geweigerden wisselbrief, geen bericht ontvangen, terwijl
de geruchten vandaar hetzelve als vernietigd moeten beschouwen.’
Dit is al wat is kunnen opgediept worden uit de archieven te Amsterdam. Aan de
Kaap is vermoedelik meer, maar waar?
Na een lange werkeloosheid werd te Amsterdam in 1880 een Studiefonds gesticht
voor Zuidafrikaanse studenten in Nederland. De gebeurtenissen van 1879-'81 hadden
de smeulende belangstelling in lichte laaie doen uitslaan, en in Mei 1881 werd de
Nederlandsch-Zuidafrikaansche Vereeniging opgericht. Behalve het geldelik steunen
van Hollands-Zuidafrikaanse belangen, meende deze vereniging het meest
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prakties te kunnen optreden door de verspreiding van goede lektuur in Zuid-Afrika.
Duizenden boeken werden gezonden, die evenwel niet altijd doeltreffend verspreid
werden. Ook had men in Nederland, wegens gebrekkige kennis der maatschappelike
toestanden in Transvaal, niet immer de beste keuze gedaan. Tegenwoordig vindt de
Ned. Z.A. Vereeniging het voornaamste terrein van zijn nuttig werk in het geldelik
steunen van Afrikaners, die in Holland studeren en van uitgaven van voor Zuid-Afrika
nuttige boeken.
De verzameling en toezending van boeken was eveneens tot taak gekozen door
de Boeken-Commissie van het Algemeen Nederlandsch Verbond, opgericht Oktober
1902. Tussen 1 April 1903 en 1 Mei 1912 heeft deze kommissie 120.000 boeken
verzonden, 15.000 pakken dagbladen en meer dan 2000 pakken maandschriften. In
Zuid-, Oost- en West-Afrika heeft hij ruim 500 boekerijen gesticht met Hollandse
leesstof voorzien, en in die tien jaar tijds ruim 3000 pond hieraan ten koste gelegd.
Naar Transvaal waren tot 1 Mei 1912 verzonden 287 kisten boeken, naar de Vrijstaat
214, naar de Kaap Provincie 163, naar Natal 27. Op de kantoren der
Boeken-Commissie te Rotterdam berusten vele brieven van Afrikaners, die verklaren,
dat de boeken door de Commissie gezonden, in een bestaande behoefte afdoende
voorzien hebben.
In 1908 gaf het Algemeen Nederlandsch Verbond een lijst uit van Nederlandse
leer- en studieboeken en van wetenschappelike tijdschriften. Het Verbond heeft ook
in Zuid-Afrika bloeiende afdelingen, zoals te Kaapstad, Bloemfontein, Johannesburg,
Potchefstroom en Ventersdorp. Afrikaners en oud-Nederlanders werken daar
broederlik samen aan de instandhouding en bloei van de gemeenschappelike taalen stambelangen.
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De bedrijvigheid op taalgebied in Zuid-Afrika liep gevaar te leiden tot versnippering
van krachten. In 1908 dreigde er bovendien een verwijdering te ontstaan door het
éénzijdig nadruk leggen, eensdeels op Nederlands, gepaard met minachting voor het
‘Hottentottaaltje’; en anderdeels op Afrikaans, gepaard met het betitelen van Hollands
als een ‘vreemde’ taal. Een wijs man, JAN HENDRIK HOFMEYR, te zamen met anderen,
zag het gevaar en bezwoer het. Op een vergadering in Januarie 1909 te Kaapstad
gehouden, werd in beginsel besloten een sterk centraal lichaam in het leven te roepen,
het gehele land vertegenwoordigend en sympathiek jegens beide taalvormen gezind.
Het gevolg was: de Zuid-Afrikaanse Akademie voor Taal, Letteren en Kunst, Julie
1909 te Bloemfontein gesticht. In de openingsrede van de eerste jaarvergadering
drukte minister adv. F.S. MALAN het doel der Akademie als volgt uit: ‘Ten eerste,
de studie en beoefening der Hollandse Taal en Letterkunde, van Oudheid en Kunst
te bevorderen; ten tweede, zelfstandig denken en de letterkundige ontluiking van 't
Hollandssprekend deel der natie aan te wakkeren; ten derde, verdienstelik werk op
't gebied der letteren en schone kunsten te bekronen.’
Door wetenschappelike voordrachten op zijn Jaarvergaderingen1) en door tijdig
en taktvol optreden van zijn Waakzaamheidskommissie, heeft de Akademie alreeds
goed werk verricht. Het prestige van gelijknamige instellingen in oudere landen heeft
de Akademie in zijn kortstondig bestaan nog niet kunnen verwerven, maar de namen
der leden staan er borg voor, dat de belangen van taal en letteren bij dit lichaam aan
liefdevolle en deskundige bescherming zijn toevertrouwd.

1) Zie de verschenen Jaarboeken.
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E. Tijdschriften en Hollands Krantewezen.
Het eerste geschrift, dat in Zuid-Afrika gedrukt werd, was een almanak en wel van
het jaar 1795. De goevernementsboekbinder was de eerste drukker, die evenwel de
proefneming niet herhaald heeft, daar de gehele Afrikaanse gemeenschap hem slechts
vier eksemplaren afkocht. Volgens Lady ANNE BARNARD, die dit meedeelt,1) gingen
de landdrosten in de vier distrikten ieder tot de aankoop van één eksemplaar over,
dat daarna afgeschreven werd door de boeren in hun afdeling.
16 Augustus 1800 verscheen ter Goevernementsdrukkerij het eerste no. van de
eerste Afrikaanse koerant en wel: de K a a p s c h e S t a d s c o u r a n t e n
A f r i k a a n s c h e B e r i g t e r . Daarmee was de sluis geopend die tot heden de
immer aanzwellende massa's litteratuur-van-één-dag over Zuid-Afrika heeft uitgestort.
De strijd voor de vrijheid van drukpers, in de oudere kultuurlanden vroeger of
later gevoerd, is ook in Zuid-Afrika gestreden en wel in de twintiger jaren der
negentiende eeuw. In die tijd had de volksplanting nog geen
volksvertegenwoordiging2), en Lord CHARLES SOMERSET, landvoogd der kolonie,
was niet ingenomen met de vrijmoedige kritiek van Engelse Kapenaars, die in
Engeland opgegroeid zijnde onder vrije uiting van gedachten, dat eerstgeboorterecht
van de Brit ook in Zuid-Afrika wilden uitoefenen3). De S o u t h A f r i c a n J o u r n a l
werd door de verbolgen regering verboden; evenzo de S o u t h A f r i c a n
C o m m e r c i a l A d v e r t i s e r , het lijfblad van PRINGLE. Deze ging zijn recht
zoeken in Engeland, doch is vandaar niet teruggekeerd.4)

1) Zie III, 107-109; de brief is van 1 Junie 1800.
2) Eerst in 1854 verkreeg de Kaap een parlement.
3) Zie in dit verband: L.H. MEURANT, S i x t y y e a r s a g o ; eveneens: THOMAS PRINGLE,
N a r r a t i v e o f a R e s i d e n c e i n S o u t h A f r i c a , Londen, 1835.
4) Zie over PRINGLE, III, 129-131.
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In 1830 werd het weekblad De Z u i d -A f r i k a a n opgericht, dat tot op heden bestaat
en zelfs zijn jeugd vernieuwd heeft door een wettig huwelik met O n s L a n d in
1892. Dit is het toonaangevend Hollands blad in de Kaapkolonie, gelijk D e V r i e n d
d e s Vo l k s in de Vrijstaat, D e Vo l k s t e m in Transvaal en D e A f r i k a n e r
in Natal.
De grote afstanden en het verspreid wonen der bevolking verklaren het feit, dat
er in Zuid-Afrika nog geen Hollands dagblad bestaat. Engelse dagbladen zijn er
volop; iedere stad van enige betekenis heeft zijn plaatselike bladen, waarvan sommige
zelfs in verschillende edities daags verschijnen; maar die koeranten vinden dan ook
in de steden een talrijk Engelslezend publiek en beschikken doorgaans over een ruime
beurs.
Bovendien leeft het landelik, Hollandslezend publiek niet met de koortsachtige
haast der grote steden en heeft het genoeg aan zijn twee- of driemaal per week
verschijnend blad, te meer daar er nog vele plaatsen zijn, waar slechts eens of twee
keer in de week een post komt. O n s L a n d verschijnt driemaal, D e Vo l k s t e m
tweemaal per week.
Hollandse lektuur in meer blijvende vorm werd verschaft in tijdschriften, meestal
maandbladen. In 1824 werd opgericht door dr. ABRAHAM FAURE het
N e d e r d u i t s c h Z u i d -A f r i k a a n s c h T i j d s c h r i f t . De goede bedoelingen,
waarvan het de uiting was, blijken overtuigend uit het programma: ‘Nu niet meer
eene verdeelde, wagchelende en tijdelijke verzameling van gelukzoekers, wier
hoofdbedoelingen zich over de Atlantische Zee uitstrekten, verkrijgen wij, als eene
gemeente, met veel snelheid, binnenlandsch gewicht, waarin de welvaart van ieder
land deszelfs grondslagen heeft. De toenemende begeerte naar eene goede en ruime
opvoeding moedigen ons aan tot eene gelijke vordering in de Godsdienst en
oprechtheid. Deze, benevens de letterkunde
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en de wetenschap zijn de wortels en bloemen van des volks sterkte.’
Het tijdschrift verscheen in afzonderlike Hollandse en Engelse uitgave, maar uit
verschillende artikelen samengesteld. De Hollandse en Engelse uitgaven wisselden
elkaar iedere maand af. Het blad kostte vijftien rijksdaalders of in Engelse munt £
1.2/6d per jaargang, die een boekdeel vormde van vijfhonderd bladzijden oktavo.
Behalve veel oorspronkelik werk, werden er ook gedichten opgenomen, zoals van
JAN DE MARRE1) en A a n d e n R i j n van BORGER. Een lijst, zes bladz. lang, van
alle dopen, huweliken en sterfgevallen in de kolonie, moet aan de redaktie een
welkome bladvulling hebben geleverd. De meeste bijdragen behandelden
godsdienstige, zedekundige en historiese onderwerpen, alsmede zaken van algemeen
wetenschappelike en onderhoudende aard. Onder de allerbeste zijn het D a g v e r h a a l
v a n VAN RIEBEEK en mededelingen uit de archieven van Stellenbosch. Hier en daar
wordt de toon warm, zoals in de jaargang van 1828, toen de eer der Kapenaars in
Engeland bezwadderd, maar ook verdedigd werd. In 1830 verscheen een geestig
stuk: Ve r s t a n d d e r A m b t e n a r e n , waarin de schrijver beweert, dat het
kriterium van eens ambtenaars bekwaamheid zijn lichaamsomvang is. Het stukje
tintelt van humor en is getekend: A. In 1829 wordt vermeld de oprichting van een
Zuidafrikaansch Letterkundig Genootschap. Het bestuur bestond uit: rechter BURTON,
mr. TRUTER, ds. FAURE, en de H. Ed. Heer STOCKENSTROM. Als geheel beschouwd
toonde het Z.-A. T i j d s c h r i f t weinig inzicht in de behoeften des lands en in de
eigenaardige volksomstandigheden. De predikantetoon was overwegend, maar het
onderwijsstelsel was er ook naar, dat alleen de predikanten goed Hollands kenden.

1) Zie II, 42-45.
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Het tijdschrift sleepte een min of meer roemloos bestaan voort tot 1843. In 1858
verrees het opnieuw uit zijn as. De Taalbond, in 1890 opgericht, koos het als zijn
orgaan. In 1893 ging het over in J o n g Z u i d -A f r i k a , hetgeen in 1897 werd
opgevolgd door O n s T i j d s c h r i f t , dat meer aan de eisen des tijds voldeed.
Een der energiekste journalisten, die Zuid-Afrika aan zijn Hollandse krantewezen
ooit verbonden heeft gezien, ‘Onze JAN’, was lang redakteur van het
Z u i d -A f r i k a a n s c h T i j d s c h r i f t , gelijktijdig met zijn hoofdopstellerschap
van de Z u i d a f r i k a a n s c h e Vo l k s v r i e n d .
De jaargang van 1890 is het bewaren waard, alleen reeds om het bewijs er in
geleverd, welk prachtig en krachtig Nederlands de latere generaal J.C. SMUTS als
jongeling reeds schreef: ‘De Hollanders zeilden de Kaap der Stormen om naar de
verre eilanden der zee, en vonden wat zij zochten - rijkdom. Zij deden later de Kaap
aan en zouden vinden, wat zij nooit gezocht hadden - de vereeuwiging van hun bloed
en geslacht. Diep ligt het fundament, door de Hollanders aan de Kaap gelegd, waarop
het groote rijk van 't Zuiden zich nog zal verheffen.’ In 1893 verscheen er in dit
maandblad een verdienstelike novelle van D'ARBEZ: M i m i d e We t .
In 1897 kwam er een nieuw blad: O n s T i j d s c h r i f t , onder redaktie van
professor, toen ds., MOORREES en ds. E.Z. DE BEER. Het werd ook in Holland veel
verspreid en wilde de band met het oude moederland nauwer aanhalen. Het bevatte
meest stukken in het Nederlands, maar ook novellen, waar de dialoog in het Afrikaans
gevoerd werd. De oorlog maakte een einde aan deze onderneming.
In het begin van de Anglo-Boerenoorlog verschenen er in Zuid-Afrika een
zeventigtal bladen en tijdschriften in het Nederlands of Afrikaans. De vertoning van
al de
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koppen dezer bladen in het paviljoen van het Algemeen Nederlandsch Verbond,
aangebracht door de heer H. MEERT van Gent, op de wereldtentoonstellingen van
Brussel in 1910 en van Gent in 1913, wekte de algemene verbazing der bezoekers.
Behalve politieke en onderwijsbladen verschijnen er heden in het Nederlands met
vereenvoudigde spelling: D e G o e d e H o o p , Zuidafrikaans Maandblad voor Oud
en Jong, Kaapstad; D e U n i e , Maandblad voor School en Huis, Kaapstad. D e
U n i e is het orgaan van de Zuidafrikaanse Onderwijzers-Unie, en is opgericht door
dr. W.J. VILJOEN en W. FOUCHÉ. Het is een der aangenaamst geschreven en nuttigste
tijdschriften, en verdient evenals D e G o e d e H o o p verspreiding op ruimer schaal.
Kerkelike en stichtelike bladen vinden een wijde kring van lezers. De Ned. Geref.
Kerk geeft te Kaapstad D e K e r k b o d e uit, een der best geredigeerde bladen van
Zuid-Afrika. Te Potchefstroom verschijnt D e H e r v o r m e r , gewijd aan de belangen
der Ned. Hervormde Kerk van Zuid-Afrika. Te Potchefstroom eveneens H e t
K e r k b l a d , orgaan der Gereformeerde Kerk.
Het Administratie Bureau te Stellenbosch voert het beheer over verschillende
tijdschriften van stichtelike aard. Er is een gestadige vermeerdering van het aantal
intekenaren; het G e r e f o r m e e r d M a a n d b l a d heeft er 800, de C h r i s t e l i k e
S t r e v e r 2600, de K o n i n g s b o d e , een Zendingsblad, ruim 12000.
Ook in het Afrikaans bestaan er tijdschriften. De voorstanders van de
‘skrijf-soos-jij-praat’-richting besloten op een taalkongres, in Januarie 1896 gehouden,
tot de oprichting van O n s K l i j n t j i e , onder de zinspreuk: ‘Klijn begin, aanhou
win’. Het heeft bestaan en gebloeid tot na de
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oorlog en bevatte de gewone soort tijdschriftartikelen in proza en dichtvorm,
gepopularizeerde wetenschappelike bijdragen, minnedichtjes, grappige verhaaltjes
en raadsels; maar mettertijd zal zijn hoofdwaarde gevonden worden in de bijdragen
tot de kennis van Zuidafrikaanse folk-lore en beschavingsgeschiedenis, vervat in de
verhalen, die bejaarde personen er in geplaatst hebben van voorvallen uit hun jeugd.
O n s K l i j n t j i e heeft bestaan van 1895 tot 1905 en het feit, dat het de oorlogsjaren
heeft overleefd, die voor de andere Hollandse bladen niet tot het bloeitijdperk hebben
behoord, wordt door sommigen in verband gebracht met ds. DU TOIT'S veranderde
politieke denkwijze van die dagen.
De ontwikkeling der taaltoestanden in Zuid-Afrika loopt op dit punt evenwijdig
met die in België, daar de Taalpartikularisten in Vlaanderland een soortgelijk
tijdschrift hebben gehad: Rond den Heerd, opstellers: GUIDO GEZELLE en A. DUCLOS.
De waarde van dit sinds overleden tijdschrift bestaat in zijn mededelingen over
folk-lore1).
Een van de meest verspreide en meest verdienstelike tijdschriften in het Afrikaans
is D i e B r a n d w a g , hoofdredakteur dr. W.M.R. MALHERBE, advokaat en journalist
te Pretoria. In opzet en uitvoering kan het een vergelijking met het beste doorstaan.
Het is gesticht in 1910 onder algemene bijval van voorstanders van beide richtingen
in de taal, en vormt gebonden jaarliks een boekdeel van bijna duizend bladzijden,
groot formaat.
Een van de levensbehoeften en levensvoorwaarden voor een Zuidafrikaanse
letterkunde is k r i t i e k . De neiging bestaat, en hij is verklaarbaar, om al wat er maar
verschijnt, alleen reeds om zijn bestaan, welkom te heten. Rijp en

1) Zit S c h e t s e e n e r G e s c h i e d e n i s d e r V l a a m s c h e B e w e g i n g in drie
delen, door PAUL FREDERICQ, Gent, 1909.
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groen worden even hartelik ingehaald. En toch is een onverschrokken en onbevangen
kritiek nodig om het peil te handhaven en gaandeweg te verhogen.
Een ernstige poging daartoe wordt aangewend in: T h e S o u t h A f r i c a n
B o o k m a n , voortzetting van T h e B u l l e t i n , een driemaandeliks tijdschrift,
dagtekenend van 1909 en onder redaktie van professor JOHN PURVES van Pretoria.
Ieder kwartaal bespreekt het de toestand der letteren in Zuid-Afrika, geeft afbeeldingen
en levensbeschrijvingen van Zuidafrikaanse schrijvers en dichters, vermeldt en
bespreekt wat er nieuws verschenen is in Zuid-Afrika eerst, maar ook het voornaamste
van Engeland, Nederland, Duitsland en Frankrijk, en bevat aldus in zijn opvolgende
jaargangen een schat van wetenswaardigheden, waaruit ook voor dit overzicht is
geput.
Met loffelike onpartijdigheid worden Zuidafrikaanse persvruchten, in het Engels
of Nederlands en Afrikaans verschenen, besproken en gewaardeerd.
Kritiek wordt verder ook uitgeoefend o.a. door D e U n i e en met kennis en
sympathie door H o l l a n d s c h Z u i d -A f r i k a , het te Amsterdam verschijnend
orgaan van de Nederlandsch Zuidafrikaansche Vereeniging.
Het verspreidt waardevolle en betrouwbare kennis van Zuid-Afrika onder lezers
in Nederland, Vlaanderen en Oost-Indië.

F. Bibliotheken.
Men heeft bibliotheken litteraire katakomben genoemd. Indien boekwerken aldaar
een eervolle begrafenis verdienen, is het lezend publiek hieraan onschuldig. Maar
de kostbare verzamelingen, die in menige Zuidafrikaanse boekerij zijn
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samengebracht, zijn meer belangstellende kennisneming waard, dan hun te beurt
valt.
Het grootste letterkundig schathuis van Zuid-Afrika is de Openbare Bibliotheek
te Kaapstad1). Hij bevat 120.000 boekdelen, een aantal, moeizaam opgebouwd uit
verzamelingen, die ieder de vrucht waren van de toewijding van een menseleven.
Het begin was een kollektie van 4.500 zeldzame werken, in 1761 aan de kolonie
vermaakt door JOH. NICOLAAS VAN DESSIN. In tijden van epidemieën, die de
bevolking decimeerden en verkoping van boedels een dagelikse gebeurtenis maakten,
had hij de wonderlikste produkten van schrijf- en drukkunst opgekocht en dat dikwels
tegen spotprijs.
In 1818 werd de bibliotheek een goevernementsinstelling, en als inkomen werden
hem toegewezen de penningen, die een nieuwe wijnbelasting opbracht. Na elfjaren
ontsloeg de regering Bacchus van deze Minervadienst en moesten de lezers betalen
voor hun voorrechten.
In 1861 werd de bibliotheek door schenking eigenaar van de prachtverzameling
van SIR GEORGE GREY2), die tegenwoordig voor geen goud meer zou te kopen zijn.
Een rijke verzameling vlugschriften, afkomstig van CHARLES FAIRBRIDGE, werd aan
de boekerij toegevoegd. De laatste omvangrijke aanwinst kwam in 1910 en telde
3.300 boekdelen, bevattende de bladen en tijdschriften, sinds 1824 in geheel
Zuid-Afrika verschenen.
De bibliotheek bevat hierheen verzeilde handschriften, die vele eeuwen oud zijn,
evenzo een paar honderd Nederlandse en Engelse incunabelen. De Middelnederlandse

1) Belangrijke biezonderheden zijn hierover verstrekt door A.C.G. LLOYD in de S o u t h
African Bookman.
2) Goeverneur van de Kaapkolonie, 1854-1861, een edelman van de oude stempel, die veel
voor de volksontwikkeling deed, o.a. door de stichting van Grey College te Bloemfontein,
door sommigen een intellektuele annexatie genoemd.
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handschriften zijn beschreven in A n I n d e x o f t h e G r e y C o l l e c t i o n door
TH. HAHN, Kaapstad, 1884, maar niet met kennis van zaken. Een Vlaams filoloog,
dr. A. LODEWYCKX van Stellenbosch, heeft er een belangrijk opstel over geschreven1);
toch zou een nadere bestudering zeer wenselik zijn.
Na Kaapstad verdienen de bibliotheken van Pretoria, Pieter-Maritzburg en
Bloemfontein genoemd te worden. Kimberley, Grahamstad, Johannesburg en Port
Elizabeth hebben ook belangrijke verzamelingen.
Al deze bibliotheken, trouwens de boekerij van ieder enigszins belangrijk dorp,
bevat Engelse, Nederlandse en Afrikaanse lektuur. Van de 60.000 boeken in zekere
bibliotheek in een jaar tijds uitgeleend, waren minder dan 400 in het Hollands, d.i.
minder dan ⅔ per cent. Ruim 4 per cent van de boeken in die bibliotheek waren
Hollandse boeken en 23 ten honderd van de intekenaars droegen Hollandse namen.
In 1876 waren de Hollandse boeken 10 per cent van het totaal voorhanden werken;
in die verhouding is dus achteruitgang vast te stellen. Veel van de hier vermelde
cijfers zijn te verklaren uit het feit, dat in Zuid-Afrika de Engelse beschaving de
boventoon voert.
Toch is er een lichtpunt op te merken.
Hollandse en Engelse Afrikaners beginnen meer belang te stellen in het land hunner
inwoning. Het meeste aftrek vinden boeken, die over Zuid-Afrika handelen, vooral
romans en novellen, maar ook geschied- of aardrijkskundige werken, en onverschillig
in welke taal zij geschreven zijn. Deze verklaring van de beheerder van een der
grootste bibliotheken is zeer moedgevend. Er blijkt uit, dat Zuid-Afrika de ruimste
plaats gaat beslaan in de belangstelling van Zuid-Afrikaners.

1) Zie T i j d s c h r i f t v o o r N e d . T a a l e n L e t t e r k u n d e , 30, 1 (1911).
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De volledigste verzameling van de nieuwere Hollandse boeken in een Zuidafrikaanse
bibliotheek is de Dr. Van Everdingen-Algemeen-Nederlandsch-Verbond-Boekerij,
een onderdeel van de bibliotheek te Bloemfontein, saamgesteld uit 1500
present-eksemplaren, door Nederlandse uitgevers geschonken, en vernoemd naar dr.
W. VAN EVERDINGEN, de kranige sekretaris der Boeken-Commissie van het Algemeen
Nederlandsch Verbond.
Het doel er van is, personen in Zuid-Afrika behulpzaam te zijn in het samenstellen
van Hollandse bibliotheken en de keus te vergemakkeliken van voor Zuid-Afrika
geschikte Hollandse lektuur.
Wat evenwel de kroon boven alles spant, is het volgende.
SIDNEY MENDELSSOHN, zoon van de eerste rabbijn van Kimberley, heeft in 15
jaar tijds voor duizenden ponden te Londen bijeengebracht een verzameling van
ongeveer 10.000 werken, middellik of onmiddellik verband houdende met
Zuid-Afrika. Uit vele eeuwen en hemelstreken en in allerlei talen is hier een geheel
enige kollektie, die wel vollediger gemaakt, maar niet overtroffen kan worden. In de
Inleiding tot zijn S o u t h A f r i c a n B i b l i o g r a p h y verklaart de verzamelaar
het volgende:
‘The Library is left under my will to the Union-Parliament of South
Africa. The collection embraces the nucleus of a Library of Africana, and
will I trust, develop into a National Library of Africana, to be held,
conserved, and augmented bij the Union-Parliament.
In order to provide funds for these purposes I have added to my original
bequest of the library, two sums of money to be devoted to the objects I
have in view.’
Het eerste kapitaal bestemt SIDNEY MENDELSSOHN voor de aankoop van boeken,
verschenen vóór de overdracht der bibliotheek; het tweede om uit de rente werken
aan te kopen, na de overdracht uitkomende.
Een dergelijke aanbieding verdient de dankbare en
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gretige aanvaarding, die er op gevolgd is, door de Regering en het Volk van
Zuid-Afrika1). Een waardevolle verzameling als deze, aangevuld met b.v. de boeken,
handschriften en curiosa in het bezit van de Zuidafrikaanse Openbare Bibliotheek te
Kaapstad, waarvan door een gezaghebbend beoordelaar beweerd is, dat hij genoeg
bevat om MENDELSSOHN'S kollektie met de helft te vermeerderen, zou een letterkundig
monument vormen, Zuid-Afrika, zijn geschiedenis, natuur en bevolking waardig en
tot in verre geslachten het schathuis zijn, waarin de vorser der politieke en
ekonomiese, maar ook der litteraire ontwikkeling van Zuid-Afrika, kon delven naar
wetenschap en schoonheid.
Tevens zou het een opgericht teken zijn van de erkenning der waarheid, dat
Zuid-Afrika van brood en van goud alleen niet leven kan en niet leven wil.

G. Boekhandel.2)
De boekhandelaar en -uitgever is de tussenpersoon tussen letterkunstenaar en publiek.
Veel hangt er af van zijn optreden voor de verspreiding van een goed boek. Maar in
dat optreden wordt hij in Zuid-Afrika door ernstige bezwaren belemmerd.
De afstand van Europa is zo groot, dat hij de meest gewilde boeken steeds in
voorraad moet hebben. Dit vereist behalve kapitaal, ook kennis van de bestaande
behoeften en begeerten.
Dan is de tweetaligheid oorzaak, dat dit kapitaal en deze kennis in dubbele mate
aanwezig moeten zijn.

1) Oud-president REITZ als voorzitter van de Senaat en de heer MOLTENO als ‘speaker’ van de
Volksraad, zijn benoemd tot executeurs van het testament-MENDELSSOHN.
2) Zie Nieuwsblad voor den Boekhandel, 1913, nos 9, 23, 25 en 32.
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De afzet is verder zeer gering. De beschuldiging is zo dikwels herhaald, dat hij een
geloofsartikel is geworden: de Afrikaner leest niet. S.J. DU TOIT drukte het in 1895
als volgt uit: ‘Afrikaners koop nie boeke om dit as 'n sierlike huisraad in biblioteke
te laat staan nie. Als 'n Afrikaner 'n boek koop, dan is dit om dit te lees. En als hij 'n
boek kan te leen krij om te lees, dan koop hij dit nie.’1)
In een rede, 15 Junie 1888 te Stellenbosch gehouden, klaagde hoofdrechter F.W.
REITZ er over, dat hij in zo weinig boerewoningen werken had aangetroffen van
Nederlandse schrijvers als DA COSTA, TOLLENS, BEETS, TER HAAR, SCHIMMEL,
BOSBOOM-TOUSSAINT en VAN LENNEP.
Als tegenhanger van deze verklaring moge die van dr. MANSVELT aangehaald
worden, uit het Januarie nummer van G r o o t N e d e r l a n d , 1903: ‘Een Afrikaner
vertelde mij onlangs, hoe hij getroffen was bij het zien van de vele mooie Hollandsche
boeken, die hij in het eerste gedeelte van den oorlog in Transvaalsche boerenwoningen
aantrof’. De toestand was blijkbaar in de Zuidafrikaanse Republiek niet ongunstig
en de Engelse soldaten handelden van hun standpunt volkomen juist, toen zij vooral
Hollandse boeken als brandstof gebruikten.
Toch schijnt er wel kooplust te zijn, als het rechte artikel op de rechte wijze wordt
aangeboden, en bovendien: boeken lezen en kopen is een gewoonte, die aangekweekt
moet worden.
Als de gouden eeuw voor de Engelse uitgevers mag wel gegolden hebben de
periode 1830 tot '60. In 1830 kon een Kaaps uitgever er op bogen, dat er aldaar meer
Engelse tijdschriften verschenen dan in enig ander deel

1) Er is grond voor de vrees, dat er meer landen op onze globe zijn, waar deze gevoelens worden
gekoesterd.
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van het Britse gebied, Engeland uitgesloten. O.a. een letterkundig driemaandeliks
tijdschrift, een natuurwetenschappelik dito, en letterkundige maand- en weekbladen.
In de dertiger jaren verschenen er verscheidene Engelse toneelstukjes, verzebundels
en romans, niet van hoge letterkundige waarde, maar toch talrijker dan tegenwoordig
in Zuid-Afrika het geval is. De eksemplaren berusten in de bibliotheek te Kaapstad
om het te bewijzen.
Vele kunnen de oorzaken van de vermindering in deze bedrijvigheid van Engelse
zijde wezen; zeker is het, dat het verbeterd postverkeer met de Britse eilanden de
doodsteek heeft toegebracht aan letterkundige Engels-Afrikaanse tijdschriften voor
hen, die het middelpunt van hun denkwereld nog in Engeland hebben liggen. De
C a p e M o n t h l y kon zijn bestaan nog tot na 1870 rekken, maar latere Engelse
tijdschriften hebben immer een kwijnend en kortstondig leven geleid.
Hier komt bij, dat het leven in Zuid-Afrika duurder is geworden; dientengevolge
ook de lonen en de drukkosten. In 1842 kon het boek Te n t h o u s a n d a y e a r
van SAMUEL WARREN, een boek van duizend bladzijden, nog aan de Kaap gedrukt
worden; tegenwoordig zou menig drukker aarzelen die taak op zich te nemen.
De Zuidafrikaner, die eerzuchtig genoeg is om een boek samen te stellen, vindt
het moeielik het in Europa uit te geven. Een Londens uitgever gaf het b.v. als zijn
ervaring te kennen, dat het moeilik is in Zuid-Afrika honderd eksemplaren van een
Afrikaans boek te plaatsen. Voor een deel is dit zeker wel te verklaren uit het feit,
dat zo velen hun lektuur uit bibliotheken lenen.
Met des te meer bewondering vervult ons het sukses van Die Patriot, Uitgevers
Maatschappij. In 1895 schreef D i e P a t r i o t : ‘Ons het die laatste 20 jaar behalve
ons Almanak
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(en daarvan 36.000 eks.) musiekstukke en kleine boekies, en behalwe honderd
duisende van Hollandse boeke van andere uitgewers, wat ons verkoop en versprei
het - omtrent 'n honderd boeke self uitgegé en wel in Hollands 93.500 en in Afrikaans
81.000.’ Zoals bekend, is deze vruchtdragende werkzaamheid na de verandering in
de staatkundige inzichten van ds. DU TOIT minder voorspoedig geworden.
Waar er aan de Hollandse kant tot dusverre stof was tot dankbaarheid, is er van
Engelse zijde bitter geklaagd.
Een merkwaardig artikel over de Zuidafrikaanse boekhandel is o.a. verschenen in
de South African Bookman, Quarterly Journal of the S.A. Home Reading Union. In
het kort komt het artikel hierop neer: Het grootste bezwaar, dat de bloei van
Zuidafrikaanse letterkunde in de weg staat, is de Zuidafrikaanse boekhandel. De
daadwerkelike hulp door mannen van dat vak geboden, is gering. De beste gedichten,
hier geschreven, verschijnen in Engeland, en komen slechts langzamerhand over
naar Zuid-Afrika, waar ze in de kustplaatsen blijven hangen, zonder tot het binnenland
door te dringen. Een reiziger, die landt te Kaapstad of Durban en zich met een
oogopslag op de hoogte wil stellen van Zuidafrikaanse letterkunst, vindt bij de
boekhandelaars geen afzonderlike afdeling, waar met trots is uitgestald het beste,
wat Zuid-Afrika geleverd heeft. Zolang dit niet verandert, kan de boekhandel in
Zuid-Afrika niet anders beschouwd worden dan als een sta-in-de-weg voor nationale
letterkundige ontwikkeling.’
Dit verwijt mag gericht zijn tot, en verdiend zijn door Engelse boekhandelaars,
de Hollandse vakgenoten hebben het niet, of niet in die mate verdiend. Te Kaapstad,
Pretoria, Johannesburg en Potchefstroom bestaan Hollandse boekwinkels, die
steunpilaren zijn in de opbouw van een
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Hollands-Afrikaanse kultuur. De mannen, verbonden aan de Hollandse boekhandel,
nemen vooruitgang waar in de omzet van Hollandse en Afrikaanse werken, die vooral
worden aangekocht voor openbare en schoolboekerijen en prijsuitdelingen. In boeken
van VAN LENNEP, VAN MAURIK, CONSCIENCE, CREMER, OLTMANS en
BOSBOOM-TOUSSAINT is een flinke omzet, niet alleen voor de dorpen, maar ook voor
de buitenbevolking. REITZ, LUB en MELT BRINK worden meer en meer gevraagd.
In het jaarverslag van de Boeken-Commissie van het Algemeen Nederlandsch
Verbond over 1911 wordt vermeld: ‘Verscheiden Uitgevers verzekerden ons, dat de
invloed van ons werk1) door hen reeds merkbaar gevoeld wordt; hun debiet steeg
aanzienlijk en ook de consulaire verslagen geven ons den stelligen indruk, dat 't
Hollandsch boek meer en meer een plaats verovert en jaarlijks vooruitdringt.’
Zo werd in 1912 door Nederland voor ruim £ 10.000 sterling aan gedrukte boeken
in Zuid-Afrika ingevoerd, terwijl ook Vlaanderen exporteert en er tegenwoordig
zelfs in Engeland Hollandse boeken voor Zuid-Afrika worden gedrukt. Tijdens de
bloei van de Zuid-Afrikaanse Republiek en als gevolg van de toenmaals overheersend
Nederlandse beschaving aldaar, was de omzet van Hollandse boeken groter dan nu.
Officiële opgaven evenwel ontbreken om dit met cijfers te staven. En 10.000 pond
schijnt wel belangrijk, maar wat aan boeken voorhanden is, wordt daarom nog niet
altijd grif verkocht.
Wat het uitgeven betreft in Zuid-Afrika zelf van Hollandse boeken, aldaar
geschreven en gedrukt, schijnt, nu D i e P a t r i o t niet meer bestaat, die taak te zijn
overgenomen deels door de H e t We s t e n -drukkerij te Potchefstroom,

1) Het verspreiden van Hollandse lektuur in Zuid-Afrika.

Gerrit Besselaar, Zuid-Afrika in de letterkunde

249
die in zijn Unie Lees- en Studie-Bibliotheek onder redaktie van oud-president REITZ
en professor J. KAMP, nu reeds ruim twee dozijn uitgaven op de Afrikaanse
boekemarkt heeft gebracht, deels door de Vo l k s t e m -drukkerij te Pretoria en de
H e t Z u i d -We s t e n -drukkerij te Oudtshoorn. Vooral de Hollands-Afrikaanse
Uitgevers-Maatschappij te Kaapstad (voorheen JACQUES DUSSEAU), met zijn ruim
125 uitgaven van Zuidafrikaansche schrijvers, is een machtige hefboom voor de
Hollandse kultuur.
Uitgevers in Nederland als S.L. VAN LOOY te Amsterdam, J.H. KOK te Kampen
en vooral J.H. DE BUSSY te Amsterdam, met zijn takbezigheden in Zuid-Afrika,
dragen ontzaglik veel bij tot verspreiding van Hollandse litteratuur en doen dit dikwels
met belangrijke financiële opofferingen.
De bloei van de Afrikaanse Letterkunde zal ook de bloei zijn van de Afrikaanse
Boekhandel.
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Besluit.
In dit boek is een poging gedaan de plaats aan te wijzen, die Zuid-Afrika beslaat in
de letterkunden van Europa, en ook in die van zijn eigen bevolking. Die plaats is een
zeer bescheiden. Zuid-Afrika is ook nog jong! Maar het leeft, het groeit! En te
verwachten, dat het nu reeds een letterkunde zou bezitten, die kon wedijveren met
die der oudere landen, zou een moedwillig vergeten zijn van de lessen der
geschiedenis. KARL LAMPRECHT, een vermaard hoogleraar der geschiedenis in
Duitsland1), heeft een studie gewijd aan de Verenigde Staten van Noord-Amerika en
is tot resultaten gekomen, die zeer leerzaam kunnen zijn voor de Unie van Zuid-Afrika.
De oudste kultuur van Nieuw-Engeland, dat aan de overkant van de Oceaan de
beschaving van het moederland wilde voortzetten, is vervluchtigd. Iets geheel nieuws
is aan het ontstaan in de centrale gebieden van Amerika; een geheel nieuw aanzijn
komt in leven. BROCKDEN BROWN2) en WASHINGTON IRVING3) hebben wel de taal
en stijl van het Engeland der Georges volgehouden, maar het moderne Amerika is
daarvan niet meer gediend. Zolang de nieuwe nationaliteit van Noord-Amerika

1) Zie KARL LAMPRECHT, A m e r i c a n a , Freiburg, 1906.
2) Overleden 1810.
3) Overleden 1859.
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zich nog niet bewust was geworden, klemde hij zich vast aan de letteren van het
moederland en hinkte die achterna, maar toen mannen als JAMES FENIMORE COOPER
opstonden, die de specifiek Amerikaanse bekoring van een Indiaanse achtergrond
lieten doorschemeren in hun verhalen, was het bevrijdende woord gesproken. Dàt
hebben CELLIERS met zijn natuuropenbaring, en TOTIUS met zijn beroep op historiese
zin voor Zuid-Afrika evenzo gedaan.
Kunstgevoel scheen in de Afrikaner verstompt en schier verstorven. Het
rondtrekkend leven met zijn ontberingen en afwezigheid van kunstvoorwerpen, was
niet geschikt het te wekken en te koesteren De vierhonderdvijfenvijftig soorten
heidekruid, die de plantkundigen op het Kaapse schiereiland ontdekt hebben, noemt
de Afrikaner met de algemene naam alle ‘bossies’; de kuise lelie, die zijn veld kust,
‘varkensblom.’
Een kunstige verzameling van afbeeldingen der Kaapse Flora, bijeengebracht door
C.H. WEHDEMANN in 1811 en '12, heeft na een eeuw nog geen uitgever gevonden,
maar berust in oorspronkelike tekening in de MENDELSSOHN kollektie te Londen.
Toch bewijst dit niet de totale en finale afwezigheid van kunstgevoel in
Zuid-Afrika. Om de natuur te bestuderen en te ontleden, moet men die eerst
onderwerpen en beheersen. Voordat de geschiedschrijvers en dichters van Griekenland
hùn werken schreven, die de eeuwen tarten, moesten eerst de kolonieën gesticht en
de barbaren bij Marathon verslagen zijn.1) Natal en Vrijstaat, Vrijheid en Transvaal
waren de kolonieën der Boeren; Bloedrivier was hùn Marathon! En de Ilias moest
doorleefd zijn, voor hij beschreven kon worden. Er schijnt alzo in de geschiedenis

1) Zie C.B. SPRUYT in D e G i d s , 1891.
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wel grond van hope op een grote en grootse Afrikaner litteratuur.
‘Mannen met talent werken daar samen om hun eigen taal te gebruiken als
kontaktmiddel met de grote meerderheid van hun volk’1). De tans heersende strijd
op geestesgebied drukt zijn stempel op de Zuidafrikaanse letteren; het moderne leven
met zijn vragen en vorsen bruist op in het Afrikaner gemoed, dat diep in zijn
grondslagen nog calvinisties is en vasthoudt aan zijn bijbel en zijn God. Het reageert
bij name in het werk van TOTIUS en MALAN en ou' OOM JAN.
Moeielik is het enige gissing te maken naar de letterkunde der toekomst. Trouwens
met het stellen van de vraag is het bestek van dit werk reeds overschreden, dat een
histories en krities overzicht wil zijn van het tot nu toe geleverde. Waar evenwel in
1910 door de S o u t h A f r i c a n B o o k m a n aan enkele vooraanstaande mannen
naar hun mening gevraagd is aangaande de toekomst ener Zuidafrikaanse letterkunde,
mag hier hun oordeel herhaald worden.
STEPHEN BLACK, de opkomende dramaturg, is bang voor S n o b b e r y i n a r t .
Zijn hoop is gebouwd op gezonde, onbevooroordeelde kritiek.
Dr. KOLBE2) gaat uit van de stelregel, dat het leven kort is en de kunst lang, en zou
liever niets verwachten vóór de eenentwintigste eeuw of later. Zijn enige verwachting
van oorspronkelik en groot werk is van het Afrikaans, dat kenschetsend is voor
Zuid-Afrika en een eigen humor en zeggingskracht heeft. In betekenis voor letterkunde
stelt hij het gelijk met de taal van SCOTT en

1) W.G. VAN NOUHUYS in een kritiek op de jonge Afrikaners.
2) De filosoof van Kaapstad, dr. F.C. KOLBE,tans Rooms-Katholiek priester, is de zoon van een
protestants Duits zendeling. Hij wordt geëerd als een magazijn van geleerdheid en is even
bedreven in natuurwetenschappen als in oude en nieuwe talen.
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BURNS. Van een Engels-Afrikaanse letterkunde verwacht hij niet veel méér, dan dat
het zijn deeltje zal bijdragen in de grote kosmopolitiese kunst van het Britse Rijk,
hoogstens Afrikaans getint. Hoewel vrije handel het beginsel moet zijn in letterkunst,
zullen toch voorkeurtarieven voor het eigene, aanmoediging en koestering er van,
het ontwikkelen en veredelen. Verder ziet hij weinig nut in luchtspiegelingen en
gelooft, dat de kunstenaars, als zij komen, hun weg wel zullen banen.
In deze nuchtere beschouwingen schuilt voorzeker wijsheid; maar nuchterheid
noch wijsheid zijn elementen in de ‘heilige razernij,’ die de ware dichter maakt.
Als eigen mening van de schrijver van dit overzicht volsta het volgende:
De ontwikkeling van jong Zuid-Afrika, ook op kunstgebied, schijnt afwisselend
aangetrokken door twee polen: gevoel van eigenwaarde, een eigenschap van alle
jeugd, die leidt tot overschatting van het eigene, tot een eng nationaal drijven en
wetenschappelik onbruikbaar chauvinisme; aan de andere zijde roept bewustzijn van
eigen gebrek en behoefte aan verruiming van kultuur, tot zeer nauwe aansluiting aan
Nederland en Vlaanderen en een slaafs volgen van het buitenland. De kunstrichting,
die het midden houdt tussen deze beide, zal het oorspronkelik Afrikaanse in nationale
zin ontwikkelen en tevens het verrijken met het beste, wat de stamverwanten bieden
kunnen. En de nieuwingekomen Engelsen, indien zij hun rechtmatige liefde voor het
land hunner vaderen weten over te dragen op het land hunner kinderen en
kindskinderen, zullen dat gezond patriotisme wekken, waardoor JOHNNIE vruchtbaar
met JANNIE kan saamwerken.
De getalsterkte van een volk beslist weinig voor zijn zedelike en verstandelike en
kunstwaarde. De Joden, de
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Grieken en het Nederland der zeventiende eeuw zijn voor blank Zuid-Afrika
bemoedigende voorbeelden: zij bewijzen, dat een klein volk grote kunst kan leveren.
Er is reeds een bevredigende hoeveelheid Afrikaanse leesstof. Dit geeft hoop op het
ontstaan ener letterkunde, Zuid-Afrika, zijn natuur, geschiedenis en volk waardig.
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Mieliepit, zie Reitz.
Mijn verblijf aan de Kaap, zie Cole.
Milner, Lord Alfred, 197.
Milners, (The), zie Olland.
Milton, John, 105.
Mist, De, 56.
Mitford, Bertram, 123.
Model-Afrikaander, zie Wepener.
Moedersmart, zie Preller.
Moffat, R., 119.
Mohammedanen, 15, 170.
Molenaar, P., 93.
Molsbergen, Dr. E.C. Godée, XI, 29, 34, 57, 72, 117.
Molteno, (Ed.), 244.
Monomotapa, 15.
Montchrétien, Ant. de, 30.
Mont, Pol de, 151.
Moorrees, Prof. A., 89, 92, 194, 228, 237.
Muller, Dr. Hendrik P.N., XI, 45, 50-51, 67, 68, 116, 138, 184.
Murray, Dr. Andrew, 84.
Murray, Prof. John, 84.
Mutual Infl. of E. and Du Lit., zie G. Besselaar.
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Naar Congoland, zie D.F. Malan.
Narrative of a Residence, zie Pringle.
Native Races of S.A., zie Stow.
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Nauwe Verband, zie Van Rijn.
Nederd. Taal in Z.-A., zie Changuion.
Nederd. Z.-A. Tijdschrift, 46, 235, 236, 237.
Nederl. in N.A. en Z.A., zie Te Winkel.
Nederl. Vereen., 98.
Nederl. Z.A. Vereen., X, 45, 231, 232, 240.
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Neethling, Ds. J.H., 194, 222.
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Nel, Willem, zie Teengs.
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Rensburg, J. van, 61.
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Roux, Dr. T.H. Le, 174, 176, 201.
Ruined Temples, zie Swan.

S.
S.A. Anthropology, zie Theal.
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Schoon, Ds. H.F., 61, 88.
Schreiner, Mrs. Olive, 125-128.
Schuchardt, Hugo S., 199, 200.
Scott, Walter, 106, 130, 143.
Selous, F.C. 114.
Sewe Duiwels, zie Jan L. Cachet.
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Silveira, Gonçalo da, 15.
Simond, Pierre, 19.
Sixty Years ago, zie Meurant.
S.J.E., 69.
Sketse uit die Boerelewe, zie Zinn.
Slamaaiers, 64, 204.
Slavernij niet strijdig, zie Capitein.
Sluiter, W., 83.
Smijtegelt, B., 84.
Smit, Erasmus, 61.
Smit Az., Herman, 182.
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Spruyt, Dr. C.B., 45, 251.
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Squib (The), 141.
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Stamrood, W.F., 96.
Steenkamp, Dr. W.P., 175.
Stel, Simon van der, 9.
Stel, Willem Adr. v.d., 29, 56, 176.
Stellwagen, A.W., 39.
Steyn, (Met - en de Wet), 69.
Steyn, (Pres. M.T.), 156.
Stemrecht voor Vrouwen, zie M. Brink.
Stichtelijke Uren, zie Beets.
Stichtelik Proza, 83-85.
Stockenstrom, (Ed.), 236.
Story of an Afr. Farm, zie Ol. Schreiner.
Stout, Benjamin, 110-111.
Stow, G.W., 187.
Strabo, 82.
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Stray Memories, zie Barter.
Streuvels, Stijn, 163, 206.
Stuart, Capt. J., 120.
Stucki, M.J., 83, 225.
Studiefonds voor Z.A. Stud., 231.
Stukkies en Brokkies, zie Langenhoven.
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Swan, R.M., 184.
Swellengrebel, Goev., 44.
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Taalbond, zie Z.A. Taalbond.
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Tales from S.A., zie Fitzpatrick.
Tales from the Veld, zie Glanville.
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Taylor 11.
Teengs, H.W., 96, 101.
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Theal, Dr. George Mc. Call, 2, 22, 26, 56, 57, 72, 86, 111, 115-116, 117, 184,
187, 190.
Theelen, Nico, 70.
Themaat, (Mr. Ver Loren van), 69, 80.
Theol. Kweekschool, (Stellenb.), 74, 84, 119, 221.
Theol. School, (P.C. Stroom), 8, 155, 170.
Theron, Th. Ph., zie Wepener.
Thomson, W.R., 90.
Through Gasaland, zie Gillmore.
Through Mashonaland, zie Fitzpatrick.
Thunberg, C.P., 27.
Toekomst Nederl. Stam, zie P. Fredericq.
Toit, Dr. J.D. du, 58, 155, 171.
Toit, J.D. du, 141.
Toit, Dr. P.J. du, 25, 200, 203.
Toit, Ds. S.J., 120, 139, 140, 155, 168, 172, 173, 180, 184, 195, 196, 245, 247.
Toneel (Het), zie Eloff en Oost.
Toneelen uit ons Dorp, zie Burgers.
Totius, IX, 8, 147, 148, 149, 155-163, 164, 195, 204, 212, 251, 252.
Trap der Jeugd, 223.
Transvaal from Within, zie Fitzpatrick.
Transv. Herinneringen, zie Jorissen.
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Travels in the Interior, zie Burchell.
Travels through the Interior, zie Barrow.
Trichard, Louis, 61.
Tromp, Th.M., 49-50, 169.
Trooper, Peter, zie Olive Schreiner.
Trotter, Mrs. A.P., 34.
Truter, Mr., 236.
Tucker, Herbert, 132.
Tuiltje, zie Knobel.
Tulbagh, Rijk, 17, 60.
Tuuk, J.v.d., 225.
Twee Jaren, zie Themaat.
Tweetalligheid, 104, 214-218, 244.
Twee Voordrachten over Z.-A., zie De Jonge.
Twijfelaar, Jan, 195.

U.
Uit den goeden ouden tijd, 59.
Uit de Gesch., zie Du Plessis.
Uit het Afr. Boerenleven, zie Kestell.
Uit het Z.-A. Gemeenebest, zie Van Hamel.
Uit mijn Jonkheid, zie Gerdener.
Uit Natal, zie Huet.
Uit Oost en West, zie Veth.
Uitstorting des Harten, zie Schoon.
Unie, (De), IX, 42, 200, 238, 240.
Unie, Lees - en Studie Bibl., 249
Unie Kantate, zie Celliers.
Uren in Z.-A., zie L. de Beer.
Ursinus, zie E.Z. de Beer.
Uys, Piet, zie V.d. Post.
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V.
Vaillant, F. le, 20, 47, 96.
Valentijn, Ds. François, 39-42.
Van Amst. naar Pret., zie Wormser.
Van Afr. Jongens, zie Cachet.
Veertig Gedichten, zie Hemkes.
Verandering van Vlag, 46, 104, 114, 118, 120, 212.
Verdronken Minnaar, zie Aurora.
Vereenv. Spelling, 225, 238.
Vergeet nie, zie D.F. Malherbe.
Vergelijkende Taalkunde, 193.
Vermaak, H.A., 231.
Verse van Potgieters Trek, zie Totius.
Verwey, Albert, 32.
Veth, Prof. P.J., 199.
Victoria College, 72, 119, 180, 230.
Viljoen, Ben, 69.
Viljoen, Dr. W.J., 101, 200, 201, 203, 219, 225, 228, 230, 238.
Villiers (De), 60.
Villiers, J.H. de, 196.
Villiers, P.K. de, 93.
Villiers, Rocco de, 93.
Villiers, Dr. W.P. de, 201.
Visscher, H., 93.
Visscher, Joh., 34, 69.
Vlaamsch België, 207.
Vlakte (Die), zie Celliers.
Vlugt, Prof. W. van der, 69.
Voigt, 117.
Volksboeken, 82-83, 169.
Volksleesboek, 83.
Volksliederen in Z.A., zie Coers.
Volkstem (De), 175, 194, 197, 225, 226, 235, 249.
Vondel, Joost van den, 95, 117, 163, 220.
Voor de Boeren, 184.
Voordrachten, zie Nico Hofmeyr.
Vooys, Dr. C.G.N. de, VIII.
Vos, Ds. M.C., 75-77.
Vos, Prof. P.J.G. de, 197, 228.
Vragen van den Dag, 141, 199.
Vredesonderhandelingen, zie Jorissen.
Vrede van Vereeniging, 10, 144.
Vreemde Stertvere, zie Otto.
Vriend des Volks, 226, 235.
Vries, Mr. R. de, 169.
Vrijheid van Drukpers, 130, 234.
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Vrijmetselaars, 166.
Vrouw en Arbeid, zie Ol. Schreiner.

W.
Waal, D.C. de, 51.
Waal, J.H.H. de, 177, 226.
Waarsegger, Klaas, 195.
Wagenaar, 86.
Ware Afrikaander, 195.
Warren, Samuel, 246.
Wat Geld kan doen, zie M.H.N.
Weddenschap (De), zie Melt Brink.
Week (Die), 93.
Weghe, Dr. F. van de, 206.
Wehdemann, C.H., 251.
Weich, Ds., 71.
Weilbach, J.D., 66.
Wepener, B.J., 73.
Wereldgeschied., zie Dr. Van Oordt.
Westen (Het), 93, 249.
Wet, Dr. J. de, 194, 221.
Wet, Gen. C.R. de, 69.
Where the aloe grows, zie Bromley.
Wielligh, G.R. von, 187.
Wij zullen handhaven, zie V. Broekhuizen.
Wijk, Ds. J.A., 84.
Wilgerboombogies, zie Totius.
Willem III, 98.
Wilmot, Hon. A., 117.
Winkel, Prof. Jan te, X, 42, 140, 201, 207.
Words in Season, zie Olive Schreiner.
Wormser, J.A. 52, 70.
Worstelstrijd der Tr., zie Fr. L. Cachet.
Wurzeln, zie Schonken.
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Z.A. Akademie, X, 95, 163, 171, 212, 233.
Z.A. Bibliotheek, X, 39, 241, 244.
Z.A. Chr. Vr. Veren., 230.
Z.A. College, 140, 220.
Z.A. in de Klassieken, 12-13.
Z.A. Letterk. Genootsch., 236.
Z.A. Onderw. Unie, 238.
Z.A. Reisherinn., zie Muller.
Z.A. Republ. en Rhodesië, zie Muller.
Z.A. Taalbond, X, 196, 225, 228, 229, 237.
Z.A. Volksvriend, 237.
Z.A. Vrouwen Fed., 230.
Zending, 109, 119.
Zes Maanden, zie Nico Hofmeyr.
Zevenjaartjes, zie Moorrees.
Zijl, adv. Van, 163.
Zimbabwe, 38, 121, 184.
Zinn, Chr., 176.
Zuid-Afrikaan, 195, 228, 235.
Zuidema, Willem, 93.
Zuidwesten (Het), 249.
Zullen wij nog ijveren? 196.
Zulu Rebellion, zie Stuart.
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