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Voorwoord
’n Konferensie wat Achmat Davids (1939-1998) as maatskaplike werker vir die nieregerings-
organisasie Muslim Assembly gereël het, het “Preparation for Social Change” (1974) geheet 
met as tema die opheffing van gemeenskappe op die Kaapse Vlakte. Hierdie tema omvat ’n 
kernaspek van sy lewensingesteldheid: maatskaplike verandering ter verbetering. Hy was ’n 
aktivis vir maatskaplike vooruitgang — as gemeenskapswerker, as dosent en as geskiedenis- 
en taalnavorser. Sy betrokkenheid by verskeie organisasies en sy verbintenis met die Bo-Kaap 
teen die hange van Tafelberg en die Boorhaanol-moskee het sy belangstelling geprikkel in die 
geskiedenis van die buurt en dié van die Moslemgemeenskap.

Sy eerste stuk navorsing is in Iqraa, die lyfblad van die Moslemstudenteorganisasie aan die 
Universiteit van Kaapstad, gepubliseer. Die artikel “The Early Cape Muslims, 1652-1800” 
(1977) het ’n aar van gemeenskapsrykdom oopgeboor. Dié blootlegging van ’n onbekende 
geskiedenis van maatskaplike, kultuur- en taalvermenging het sy eie verdere belangstelling 
aangevuur. Hy het tussen mense gebly wat die stories van hulle ouers, grootouers en groot-
grootouers nog in herinnering kon roep en oorvertel. ’n Paar straatblokke verder af in 
die Kaapse stadskom was die rykdom van bronne in die Kaapse Argief en die Nasionale 
Biblioteek in die Kompanjiestuin. Hoewel hy nie opgelei is as geskiedkundige nie, vestig 
sy boeke The Mosques of Bo-Kaap — A Social History of Islam at the Cape (1980) en The 
History of the Tana Baru — The Case for the Preservation of the Muslim Cemetery at the Top 
of Longmarket Street (1985) hom as die voorste kenner van die vroeë Bo-Kaapse geskiedenis.

In die loop van sy navorsing kom Davids agter Afrikaans is onlosmaaklik verbind aan 
die Kaapse Moslemgemeenskap, en later, in opdrag van die Boorhaanol-moskee, doen hy 
navorsing oor dié kwessie. Hy kom agter sy gemeenskapslede se Afrikaans is naas Hollands 
deels gevorm in Suidoos-Asië, die Indiese subvasteland en in die mond van inheemse mense. 
Mense wat uit dié verre wêrelddele gekom het, was soms geletterde ballinge of volwassenes 
wat om die een of ander rede as slawe verkoop is. Hulle het Asiatiese tale soos Boeginees, 
Maleis, Tamil, Soenda en Soelawesie gepraat. Hierdie tale het ook in Kaaps-Hollands en dus 
in Afrikaans neerslag gevind.

Achmat Davids het in 1991 ’n meesterstudie voltooi wat later gepubliseer is as The Afrikaans 
of the Cape Muslims (2011). In sy studie kom hy agter dat taalhistorici hierdie stuk ontstaans-
geskiedenis van Afrikaans geïgnoreer of onderbeklemtoon en op die rand uitgestoot het. 
Voorheen het hy in ’n artikel, “We’re all part of SA’s cultural cauldron” (1977) in The Cape 
Argus geskryf: “There was a common tendency in the past to ignore the role of people of 
colour in South Africa’s history. Whenever their role could not be denied, they were projected 
as backward savages or illiterate slaves. Almost always their contributions to the distinctive 
culture and heritage of the South African nation were denied.”

Van die Asiatiese uitgewekenes en selfs van die slawe in die Kaap was gekultiveerde mense 
wat nie net die taal van die kolonis aangeleer het nie, maar ook hulle eie tale kon praat, lees 
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en dikwels in Arabiese skrif kon skryf. In die Kaapse Argief en die Nasionale Biblioteek is 
daar dokumente wat hiervan getuig. Omdat taalkundiges wat hulle met die geskiedenis van 
Afrikaans bemoei het, slegs tale in Romeinse of Latynse skrif kon lees en dus nie Arabies of 
die ander Asiatiese tale (en skrif) magtig was nie of dit nie behoorlik kon lees nie, is hierdie 
kosbare argiefdata nooit heeltemal ontgin nie. Om dié rede, maar ook vanweë doelbewuste 
kultuurnasionalistiese redes is hierdie omvattender taalgeskiedenis sodanig verwring dat 
Afrikaans aan geslagte sprekers (en andere) voorgehou is as ’n taal met ’n eenduidige, 
hoofsaaklik Europese geskiedenis.

Davids stel ons in The Afrikaans of the Cape Muslims bekend aan ’n onbekende rykdom van 
tekste in Arabiese skrif, aan geskrifte van Imams en aan politieke pamflette en die skryfsels 
van politici en gewone mense. Die bekendste hiervan is Abubaker Effendi se godsdienstige 
handleiding Bajaan Oedien, wat rondom die 1860’s in Arabiese skrif geskryf en in 1877 
gepubliseer is. Dit is een van die oudste publikasies in Afrikaans. Van Davids se belangrikste 
insigte is dat die plaaslike skrywers hulle Arabiese skrif moes aanpas om die sprekers se 
uitspraak presies weer te gee, dat hulle reeds ’n vroeë vorm van die Kaapse kontaktaal 
beoefen het en dat hulle geskrewe weergawes van die spreektaal só presies was dat dit vandag 
feitlik as fonetiese “klankopnames” van vroeë Afrikaans gereken kan word.

Davids het in 1992 as trustee gedien in die raad van die Stigting vir Afrikaans, die voorganger 
van die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA). Volgens Die Burger van 24 Augustus 
1992 wou hy sien dat “Afrikaans in ’n toekomstige Suid-Afrika voortleef” en dat “Afrikaans 
en die Afrika-tale nader aan mekaar gebring moet word”. Sy lewe lank wou hy mense 
uit verskillende omgewings en agtergronde bymekaar bring deur onbekende ervarings en 
geskiedenisse te deel en die waardevolle bydrae van elkeen te erken, veral die belewing van 
diegene wat in die verlede ontken is.

Davids het in The Cape Times van 19 November 1987 gesê: Die Afrikaanse Taalmonument 
moet eerder in die moskee in die Bo-Kaap wees as in die Paarl. The Afrikaans of the Cape 
Muslims bewys oortuigend waarom hy so gesê het en toon aan watter deurslaggewende rol 
die Asiatiese uitgewekenes, slawe en inheemse mense in die totstandkoming van Afrikaans 
gespeel het. Dit is gepas dat die SBA met hierdie publikasie erkenning gee aan ’n belangrike 
stuk navorsing oor die meerduidige wordingsgeskiedenis van Afrikaans.

Ek hoop hierdie verwerking in Afrikaans sal ’n jong taalnavorser prikkel om Davids se boek 
in die oorspronklike Engels te lees, en dan sy grensverskuiwende werk voort te sit.

Achmat Davids was passievol as ’n navorser, en geesdriftig en meelewend as ’n gemeen skaps -
mens. Ek onthou met deernis die lekker etes wat ek aan huis met hom en sy vrou, Karima, 
meegemaak het. Hy was ’n merkwaardige man.

Hein Willemse 
Universiteit van Pretoria 
23 Julie 2018



9

Proloog
Die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans is trots om dr Achmat Davids se verwerkte 
meesterstudie, The Afrikaans of the Cape Muslims (2011), in gedrukte formaat bekend te stel. 
Die inhoud is aangepas tot ’n meer gebruikersvriendelike weergawe wat tot ’n groter gehoor 
en jonger geslag kan spreek. Die belangrikheid van al die rolspelers in Afrikaans moet vertel 
word, maar nóg belangriker is dat dit gelees moet word. Dr Davids het baanbrekerswerk 
gedoen, maar helaas is baie min inligting oor dié merkwaardige figuur bekend. Sy nalatenskap 
en veral sy geskrewe werk is van besondere belang.

Die fokus is juis op die historiese verlede uit sy pen en nié dié van ’n bepaalde politieke 
bewussyn nie. Die onontbeerlike verbintenis en totstandkoming van die Afrikaanse taal met 
die slawe aan die Kaap en die Arabiese skrif moet op die voorgrond tree. Dit is veral belangrik 
dat die huidige jeug kennis neem van die verlede en hulle erfenis, en sodoende ’n beter en 
dieper begrip kry van die taal wat hulle praat. Met dié publikasie doen die SBA juis dít: Die 
organisasie bemagtig die leser oor die verlede, vertel waar ons mense vandaan kom en hoe 
wyd die wortels loop van die taal wat ons praat.

Ons strewe is ’n beter toekoms vir almal. Afrikaans is daartoe verbind om te bemagtig, te 
oorbrug en te verryk. Afrikaans is inklusief. Vandag is Afrikaans my taal, jou taal, ons taal.  
In die Bo-Kaap word vandag nog trots Afrikaans gepraat. Dit is ’n gemene deler in ons groter 
Suid-Afrikaanse landskap. Afrikaans word gepraat, Afrikaans word gelees. Afrikaans bemagtig 
ons. Ons bemagtig mekaar. Die SBA funksioneer by uitstek as ’n voetspoororganisasie wat 
gefokus is op die ontwikkeling van geletterdheid onder Afrikaansgebruikers. Bykomend tot dié 
fokus op geletterdheidsontwikkeling staan die SBA ook sentraal in die viering van die taal se 
erfenis en versoening van die Afrikaanssprekende individue binne die huidige Suid-Afrikaanse 
meertalige konteks.

Afrikaans behoort nie aan ’n spesifieke groep, kultuur, ras of bepaalde mentaliteit nie. 
Afrikaans is ná 1994 stelselmatig bevry. Ons kinders het gehalteonderrig in hulle moedertaal 
nodig. Ons is dit verskuldig aan die plattelandse gemeenskappe, veral die minderbevoorregtes, 
om hulle kultureel te verryk en emosioneel te versterk. Maar meer nog moet ons luister 
in Afrikaans en al die fisieke en emosionele grense oorsteek – en fokus op ons gedeelde 
toekoms. Én in Afrikaans met mekaar praat.

Marlene le Roux 
Voorsitter: SBA 
2 Oktober 2018
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1 Agtergrond
Adrianus van Selms het in 1951 ontdek Afrikaans is oorspronklik in Arabiese skrif geskryf, ’n ver-
skyn sel wat hy “Arabies-Afrikaans” genoem het. Natuurlik het dit tot eindelose debat gelei, hoewel 
daar sedert sy ontdekking baie min navorsing gedoen is wat ons perspektief kan verbreed of vir ons 
meer inligting oor die saak kan gee.

Die rede hiervoor is eenvoudig: Byna geen Afrikaanse studente of akademici lees of verstaan die 
Arabiese skrif nie. Maar dit blyk wel dat die Kaapse Moslemgemeenskap sedert die vroeё negen-
tiende eeu Afrikaans as kommunikasievorm gebruik het, ook om godsdienstige idees oor te dra.

Dit lyk dus of die Afrikaanse taalbeweging van die Kaapse Moslemgemeenskap veel vroeёr begin 
het as 1862, soos geskiedkundiges aanvaar het. Dié gebrek aan akademiese werk oor die Afrikaans 
van die Kaapse Moslems het ook daartoe bygedra dat die vrae wat Van Selms in 1951 gevra het, 
grootliks onbeantwoord gebly het. Dit is ook waar oor Arabies-Afrikaans.

Dié vrae kan slegs bevredigend beantwoord word wanneer ’n mens kyk hoe Arabies-Afrikaans 
gelees en verstaan word. Dit is van groot waarde om tog na hierdie vrae te kyk met die oog op 
verdere ondersoek in die toekoms. Sy vrae kan ’n mens soos volg opsom:

1. Is hierdie taal ’n groeptaal wat beperk is tot die kringe van die Kaapse Maleiers/Moslems, of 
weerspieёl dit ’n stadium in die algemene ontwikkeling van Afrikaans?

2. Is die Nederlandismes (dus woorde wat uit Hollands kom) ’n gevolg van die invloed van die 
amptelike Nederlands in die ou Kaap of is dit egte oorblyfsels van die Nederlandse spreektaal van 
’n vroeër tyd?

3. Kan ons uit hierdie ou geskrifte agterkom hoe Afrikaans ontwikkel het?

Wat in hierdie boek volg, is ’n kykie op die bydrae wat die Afrikaans van die Kaapse Moslem-
gemeenskap tot die Kaapse Afrikaans gehad het. Dit vorm die grondslag vir die manier waarop ons 
na sowel Moslem- én Kaapse Afrikaans sal kyk.

Die Arabies-Afrikaanse geskrifte van die ou Kaapse Moslemgemeenskap is belangrik om die 
Afrikaans wat vandag in die Kaap gepraat word te verstaan, en dis belangrik om te verstaan hoe 
dit in die Kaap die Goeie Hoop ontstaan het en op watter maniere dit sosiaal tussen die mense 
ontwikkel het. Natuurlik is dit belangrik om meer te verstaan oor die literatuur van die vroeёr jare.

Ons moet ook kyk na die Arabiese alfabet wat die Kaapse Arabies-Afrikaanse skrywers gebruik 
het om hierdie gemeenskap se moedertaal, Afrikaans, akkuraat neer te skryf. Baie mense lees 

Inleiding
1
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nie Arabiese skrif nie, maar met die nodige hulp en kennis kan ’n mens hulle wel aanmoedig om 
Arabies-Afrikaans te ontsyfer.

Om daarmee te help moet ons kyk na die transliterasie – dit is die omskakeling van letters in 
Arabiese skrif na Afrikaans – in geskrifte wat hulle ontstaan in die Kaap gehad het. Dit is belangrik 
dat ons ’n standaardstelsel kry wat dié omskakeling makliker maak vir almal.

Dit sal baie help as ’n mens kan verbeter op Van Selms se voorstelle in sy boek Arabies-Afrikaans 
Studies – Tweetalige (Arabies en Afrikaans) kategismus (1951) om die vroeё geskrifte te lees en te 
verstaan óf dit verder ontwikkel het. Dit sal help om die drie vrae hierbo (sien bl. 9) te beantwoord.

Fritz Ponelis se taalkundestudie “Vokale en diftonge by Abu Bakr” dui daarop dat Von Selms foute 
gemaak het in sy voorstelle om Arabies-Afrikaans te lees en om te skakel – iets wat daartoe gelei 
het dat sekere vokale verkeerd uitgespreek is.

Dit is belangrik om te weet dat die vroeёre skrywers altyd probeer het om die Afrikaanse klanke so 
getrou as moontlik aan te teken in Arabies-Afrikaanse geskrifte – hulle het dus hulle bes gedoen om 
die Afrikaans wat gepraat is getrou weer te gee in Arabiese skrif.

Baie van die Afrikaanse klanke wat in Arabies-Afrikaans weergegee moes word, bestaan egter nie 
in die Arabiese taal nie. Die enigste manier om dit reg te kry was om simbole te skep, natuurlik in 
ooreenstemming met die reёls van die Arabiese klankstelsel bekend as tajwīd.

Die Arabies-Afrikaanse skrywers van die negentiende eeuse Afrikaans (dus van 1800 af) het tajwīd 
aangepas sodat dit vir hulle moontlik was om die Afrikaans van daardie tyd in Arabiese simbole 
neer te skryf. Die skrywers het dit almal gedoen, iets wat daartoe gelei het dat daar ’n definitiewe 
Arabies-Afrikaanse alfabet ontwikkel het.

Vandag is daar vele geskrifte wat dié siening bevestig. Van Selms se skepping “Arabies-Afrikaans” 
is dus ’n goeie omskrywing van hierdie gebruik om Afrikaans in Arabiese skrif weer te gee.

Let daarop dat ons nie die woorde “Kaapse Maleier-Afrikaans” of “Maleier-Afrikaans” gebruik 
wanneer ons na die Kaapse Moslemgemeeskap se taal verwys nie – die politieke en kulturele 
bagasie rondom hierdie saak is net te veel. Daarom praat ons eerder van die Afrikaans van die 
Kaapse Moslems.

2 Die konsep tajwīd
Dié konsep beteken die “kuns om uit die Koran voor lees” – met die korrekte uitspraak en stem-
buigings. Muhammed Ebrahim Surty wys ons in A Course in the Science of Reciting the Qur’an 
daarop dat die woord tajwīd beteken “om beter te maak”. Dit gaan dus daaroor dat die korrekte en 
behoorlike uitspraak belangrik is wanneer iets voorgedra word.

Ahmad von Denffer verdeel tajwīd in twee kategorieё: Eerstens gaan dit oor die korrekte uitspraak 
van die verskillende letters, en tweedens oor die regte lengte van klanke én die regte klem wat ons 
in verskillende omstandighede op vokale plaas. Albei kategorieё is belangrik wanneer ’n mens 
Arabies-Afrikaans lees. In Arabies én Arabies-Afrikaans word die klanke van letters bepaal deur 
die spraakorgane.
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Inleiding

Hoewel die volledige reeks vokale met die regte lengte en klem (die tweede kategorie) nie in 
Arabies-Afrikaans gebruik word nie, het die aanpassing van die simbole daartoe gelei dat daar wel 
Arabiese voorstellings is van Afrikaanse vokale in Arabiese skrif. ’n Voorbeeld is die Afrikaanse 
letter “e” – hierdie soort manipulering kan ’n mens ’n nuwe soort spelwyse noem om Arabies-
Afrikaans te skryf.

Die konsep van tajwīd en die gebruik daarvan as ’n klankwetenskap (fonetiek) het nie bestaan voor 
die koms van Islam nie. Die Arabiese skrif in die tyd van die profeet Mohammed (SAW)1 het uit 
baie basiese simbole bestaan, maar slegs konsonante (medeklinkers) is aangedui. Vokaalaanduiding 
het toe nog nie bestaan nie, en leestekens ook nie. Dit het dit natuurlik baie moeilik gemaak om die 
Arabiese geskrifte vóór Islam te lees.

Dit het dikwels daartoe gelei dat tekste verkeerd gelees is. Von Denffer skryf: “Namate al hoe meer 
Moslems van nie-Arabiese oorsprong – en ook oningeligte Moslems – die Koran begin bestudeer 
het, het daar heelwat foutiewe uitsprake en verkeerde voorlesings begin ontstaan.” Verkeerde 
uitspraak en verkeerd lees kan natuurlik lei tot betekenisverandering – iets wat weer daartoe lei dat 
die Koran verkeerd vertolk word.

Wanneer die woorde of verse van die Koran verkeerd gelees word, word die gebed ongeldig.  
Dit is waarom die korrekte uitspraak in Arabies so belangrik is in enige Islamrituele. Trouens, dit 
is van die allergrootste belang dat die uitspraak altyd reg is om seker te maak die regte betekenis 
word oorgedra.

Om dié soort verwarring te voorkom is daar vroeg in die geskiedenis van Islam al besluit om die 
tashkīl – tekens wat die vokale aandui – deel te maak van die Arabiese skrif, en terselfdertyd is 
leestekens ingevoer. Dít was dan die begin van die proses wat tajwīd – die Arabiese klankstelsel – 
ingelui het.

Die moderne Arabies kan dus in twee soorte skrif geskryf word, naamlik grafiese en fonetiese skrif. 
Eintlik beteken dit maar net dat die grafiese skrif Arabies is sonder tashkīl. Om dus grafiese Arabies 
tekste te lees moet ’n mens ’n behoorlike kennis hê van die Arabiese taal.

Die fonetiese Arabiese skrif sluit vokale in. Omdat die uitspraak belangrik is, moet die geskrewe 
woord voorsiening maak vir vokale én konsonante. Die samewerking van die grafiese en fonetiese 
stelsel help om die uitspraak reg te kry – dieselfde geld vir geskrewe Arabies.

Arabies-Afrikaans is in grafiese én fonetiese Arabies geskryf. Om Arabies-Afrikaans sonder die 
grafiese voorstelling te lees móét ’n mens wel kennis hê van Arabiese én Afrikaanse grammatika.  
In die fonetiese skrif moet ’n mens simbole vind om Afrikaanse klanke in Arabies weer te gee.

Dit blyk dat die fonetiese model deur die meeste Arabies-Afrikaans skrywers van daardie tyd gebruik 
is. Dit was waarskynlik so omdat die mense wat destyds die geskrifte gelees het, nie die grafiese 

1 Dié afkorting staan vir die Arabiese uitdrukking Sallallahu Alaihi Wasallam, wat gebruik word as die naam van 
die profeet Mohammed uitgespreek of geskryf word. Dit word soos volg vertaal: “Mag die seëninge en die vrede 
van Allah met hom (Mohammed) wees.”



14

Die Afrikaans van die Kaapse Moslems

Arabies kon lees nie, omdat hulle nie die Arabiese grammatika verstaan het nie. Vandag nog is dit 
dikwels so dat talle mense die fonetiese Arabiese Koran kan lees, maar nie die grafiese skrif nie.

As ’n mens die Arabies-Afrikaanse fonetiese geskrifte reg lees, kan jy ’n akkurate taalkundige basis 
vir die Afrikaans van die Kaapse Moslems van die negentiende en twintigste eeu daarstel.

Dus moet ons die volgende aanvaar om die begrippe vir onsself maklik te maak: As ons Arabies-
Afrikaans korrek lees omdat ons die klanke verstaan, dan sal ons ook verstaan hoe die Arabies-
Afrikaans van die negentiende en twintigste eeu uiteindelik gehelp het om Moslemafrikaans, Kaaps 
en uiteindelik Afrikaans te help vorm.

3 Die konsep ḥarakah
Die woord ḥarakah is ’n Arabiese taalkundige begrip. Dit is die ḥarakāt (meervoud) wat die 
Arabiese skrif uit die grafiese stelsel omskakel in die fonetiese stelsel. Daarom is dit noodsaaklik 
dat die ḥarakāt in Arabies korrek gebruik word in die fonetiese stelsel van die tajwīd.

Die woord ḥaraka, volgens die Oxford English-Arabic Dictionary of Current Usage, beteken 
“beweging”, hoewel dit ook as “vokaal” vertaal kan word. In Arabies word ḥarakah inderdaad 
dikwels gebruik om “vokaal” aan te dui.

4 Vernuwende spelwyse
Om dit vir die Arabies-Afrikaanse skrywers van destyds moontlik te maak om Arabiese vokaal-
simbole vir Afrikaanse klanke weer te gee wat nie in Arabies bestaan nie, moes die ḥarakāt 
ingespan word. Maar dié proses was nie beperk tot slegs vokale nie; dit moes ook vir konsonante 
toegepas word. Dit word dus beskou as ’n vernuwende metode om die Arabiese alfabet aan te pas 
om spesifiek te gebruik by die spelling van Arabies-Afrikaans.

Daarom verwys ons daarna as ’n vernuwende spelwyse vir daardie tyd, want simbole moes gevind 
word vir Arabies-Afrikaans wat nie in Arabies bestaan het nie. Dit is in der waarheid ’n proses 
van die manipulering van die Arabiese spel- en skryfwyse om voorsiening te maak vir Arabies-
Afrikaans.

Die Arabies-Afrikaanse skrywers het dus uit ’n fonetiese oogpunt gewerk – met ander woorde klank. 
Die skrywer moes eers die Afrikaanse klank verstaan en ontleed en dán die lettersimbole van die 
Arabiese fonetiese alfabet manipuleer om soos die Afrikaans te klink.

Om op te som: Die eerste Arabies-Afrikaanse tekste moes met ’n proses vorendag kom waardeur 
’n vreemde alfabet (Arabies) en sy klanke gebruik en aangepas word om op skrif aan ’n inheemse 
taal (Afrikaans) gestalte te gee.
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1 Inleiding
Teen die middel van die negentiende eeu het die Kaapse Moslems – slawe, politieke bannelinge en 
gevangenes uit die Ooste wat deur die Hollandse Oos-Indiese Kompanjie na die Kaap van Goeie 
Hoop gebring is – Arabiese skrif gebruik om hulle eiesoortige gesproke Hollands, ’n soort mengel- 
of kontaktaal, neer te skryf.

Vir die res van daardie eeu, tot die laat 1950’s, het dit gelei tot ’n literêre (of dan skryf-) tradisie 
wat veroorsaak het dat baie Afrikaanse geskrifte in Arabiese skrif aangeteken en gepubliseer is. 
Achmat Davids het tien van hierdie geskrifte ontdek en ontsyfer. Dit was van die eerste belangrike 
Afrikaanse literatuur. Hierdie geskrifte word Arabies-Afrikaanse literatuur genoem.

Davids se ontdekking het daartoe gelei dat mense meer oor die geskrifte wou leer. Daarom is dit 
so interessant om te sien hoe hierdie geskrifte uiteindelik sou lei tot die Afrikaans wat later in 
Romeinse skrif opgeskryf is soos ons dit vandag ken.

Dit is goed om te weet hierdie vroeё Arabies-Afrikaanse geskrifte is op ’n sekere plek en in ’n sekere 
tyd van die geskiedenis aangeteken: Dit vertel ons meer van die mense, hulle kultuur en die ge skie-
de nis van hulle literêre tradisie. Om dus die geskiedenis en ontwikkeling van Arabies-Afrikaans 
goed te verstaan, moet ’n mens kyk na die ontwikkeling van die Kaapse Moslem gemeen skap.

Vandag is dit duidelik Moslemafrikaans, wat ’n belangrike plek in die Kaap beklee, het aan die begin 
van die negentiende eeu ontstaan uit die gesproke Hollands in die Kaap. Dit was ’n mengel taal – ook 
genoem ’n kontaktaal – met bydraes deur die Khoi-Khoin, vryslawe, laer klasse en boere. Ook inv-
loede van die Khoi-Khoin en slawe in die binneland, weg van die Kaap af, is te bespeur.

Hierdie Hollandse kontaktaal het ontstaan deur die omgang tussen meester en slaaf, kolonis en 
Khoisan in die vroeё jare van die wit mense se aanwesigheid aan die Kaap. ’n Mens kan dus aan-
vaar dat ’n hele klompie faktore bygedra het tot dié taal: kulturele, maatskaplike en geskiedkun-
dige faktore.

Dit is duidelik Afrikaans het nié gewoon uit die Hollands ontwikkel wat in Nederland gepraat is nie; 
dis ingewikkelder as dit: Die maatskaplike omgewing en Kaapse invloede het ’n groot rol gespeel. 
In hierdie omstandighede het Afrikaans eerder ontstaan deur al die invloede van daardie jare in die 
Kaap. Dit het dus baie te doen gehad met die invloede wat gemeenskappe op mekaar gehad het.

Die Hollandse kontaktaal in die Kaap was uiteindelik die basis waarop Afrikaans gebou is, en dit is 
belangrik om te besef dat almal se invloede op mekaar wel ’n rol gespeel het.

Die wêreld wat die Kaapse slawe geskep het
2
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2 Die rol van die vroeё taal in die gemeenskap
Niemand kan ontken dat tale – ook Afrikaans – dikwels hulle ontstaan te danke het aan die ver-
meng ing van baie invloede soos maatskaplike en geskiedkundige gebeure en omstandighede nie.  
’n Mens moet nooit net na taalaspekte kyk nie.

Dit is belangrik om te weet dat die ménse in die Kaap die grondslag gelê het vir Afrikaans, en dat 
ons nie slegs taalkundige faktore in ag kan neem nie. In Standaardafrikaans, byvoorbeeld, is daar 
heelwat Kaapse woorde en woorde van Maleise oorsprong wat nie gebruik of erken word nie: uiwe 
(uie), maskie (miskien) en ver-effe (so pas). Vandag nog praat baie mense in die Overberg van 

“vaneffe” of “vaneffens”.

Hierdie gebrek aan erkenning is moontlik omdat in Standaardafrikaans nie genoeg erkenning gegee 
is aan die mense wat die taal praat nie en dat slegs taalkundige faktore in ag geneem is. Dalk is dit 
’n aanduiding dat die invloed van die eerste kontaktaal nie in Standaardafrikaans na waarde geskat 
word nie.

3 Die rol van kultuurvermenging
Omdat daar in die sewentiende en agtiende eeu vele kulture en groepe in die Kaap aan die werk 
was, is dit byna vanselfsprekend dat ’n Hollandse mengeltaal sou ontstaan. Hiervan het ons goeie 
voorbeelde: “Boeremusiek” kom uit die krontjong van Java, terwyl “velskoene” en “biltong” aan 
die Khoi-Khoin en San ontleen is. Kyk ook na geregte: “Sosatie”, “bredie” en “bobotie” kom van 
die Oosterse slawe, terwyl sekulêre musiek van die Kaapse Moslems – dus nie geestelike musiek 
nie – in Holland onstaan het.

Ons kan aanvaar dié invloede sou beslis vastrapplek kry in die taal van die Kaapse Moslems, en 
daar is geen twyfel nie dat die geskiedenis van Afrikaans nagespeur moet word tot by die invloede 
van die wit, bruin en ander gemeenskappe op mekaar in die sewentiende en agtiende eeu. Daarom 
moet ons, as ons die ontwikkeling van die Kaapse Moslemafrikaans wil verstaan, kyk na die 
Mengelhollands wat die slawe en hulle afstammelinge gepraat het. Ná die vrymaking van die slawe 
in 1838 het die meerderheid van hierdie mense in Kaapstad die Moslemgeloof aangehang. Teen 
1842 het hierdie groep reeds ’n derde van Kaapstad se bevolking uitgemaak en hulle het hulle 
gesproke Afrikaans in Arabies begin neerskryf.

Hierdie geskrifte was die eerstes wat aan Kaaps-Hollands (en veral Kaaps) die spelwyse van die 
eerste vorm van Afrikaans gegee het, al was dit in Arabies opgeteken.

4 Die opkoms van die Kaapse Moslemgemeenskap
4.1 Oorsprong en kultuurvermenging
Die Kaapse Moslemgemeenskap het ontstaan toe slawe uit vyf wêrelddele na die suidpunt van 
Afrika gebring is: Indonesiё, Bengale, die Suidkus van Indiё, Ceylon (deesdae Sri Lanka) en die 
Ooskus van Afrika (waarby Madagaskar ingesluit is). Hier in die Kaap het hulle hul eie wêreld kom 
skep, ’n wêreld wat van hulle meesters s’n verskil het; een met sy wortels in die Islam.
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Hulle het verskillende tale en kulture saam met hulle Kaap toe gebring. Daar sou dus kultuurver-
menging plaasvind: in die Kompanjie se slawekwartiere, by meesters se huise of in die lande waar 
hulle gewerk het, óf waar hulle mekaar raakgeloop het in die stad wat begin groei het.

Hierdie vermenging sou mense op mekaar aangewese maak en ook ’n invloed hê op die gewoontes 
van hulle kinders. Nie net sou daar kultuurvermenging onder die slawe plaasvind nie, maar ook 
tussen slawe en meesters. Die intensiteit sou egter verskil, gewoon omdat die sosiale omgang 
tussen slaaf en slaaf sou verskil van dié tussen meester en slaaf (tussen meester en slaaf sou die 
werksomstandighede ook ’n invloed hê). Tussen slaaf en slaaf sou dit natuurlik meer intiem en 
persoonlik wees, iets wat hulle nie met die meesters gedeel het nie. Slawe was meer op mekaar 
aangewese vir beskerming en toegeneentheid, veral omdat die slawerny dikwels so wreed was.  
Talle voorbeelde is aangeteken van dié brutaliteite wat tot groot fisieke en emosionele pyn vir die 
slawe gelei het.

Een gevolg van die gedwonge kultuurvermenging was dat sommige slawe die Christelike geloof 
aangeneem het, iets wat op sy beurt daartoe gelei het dat meester en slaaf mekaar se gewoontes 
aangeneem het. Dink byvoorbeeld aan geregte van Oosterse oorsprong (soos atjar), en Hollands wat 
woorde van die slawe bygekry het.

4.2 Samesmelting van sekere godsdienstige elemente
Slawe het uiteraard meer met mekaar te doen gekry as met hulle meesters. Dié vermenging het 
gelei tot die spesifieke karakter of kultuur van die huidige Kaapse Moslemgemeenskap. Dink 
byvoorbeeld aan die gebruik om op die verjaardag van die Heilige Profeet lemoenblare te sny –  
dit staan bekend as Maulid al-Nabī en is eie aan die Kaapse Moslems. Hoewel sommige Moslem-
gelowiges die gebruik bevraagteken, het dit sedert die tydperk van die Moslemslawe as kulturele 
gebruik bly voortbestaan. Hierdie gewoonte, bekend as “rampie-sny”, behels dat gegeurde 
lemoenblare gesny en in ’n kleurryke sakkie toegevou word. Die vroue in die moskee maak dit deur 
die loop van die middag oop en deel dit dan met die aanddiens uit aan die moskee gangers.

Die woord rampie kom van “Rampa”, in die Hindoe-mitologie een van verskeie helde. Dus wil dit 
lyk of sommige Hindoe-slawe oorgeloop het na die Islam. Terwyl die lemoenblare gesny en die 
rampies gemaak word, word epiese gedigte voorgedra om die heldedade van die Profeet te gedenk. 
Hierdie gedigte staan bekend as maulids en dateer terug na die tyd van Sjeg Yūsuf van Macassar.

Op 28 Junie 1772 al word melding gemaak van ’n Kaapse Moslemfees wat al die elemente bevat 
van ’n Maulid al-Nabī wat die Profeet se verjaardag gedenk soos die Moslemgemeenskap vandag 
in die Kaap. Die vergulde gekleurde papier kon sekerlik net die rampies gewees het wat ’n mens 
vandag nog voor moskees aantref. Die sing van die geestelike liedere word gevolg deur die 
voorlesing van die maulid uit ’n boek. Selfs die begintyd en die bediening van die tee het deur die 
jare dieselfde gebly.

Hierdie voorbeelde wys duidelik die spesifieke manier waarop die Profeet se verjaardag deur 
die Moslemgemeenskap gevier word, gaan terug tot by die slawetydperk. Dit is ’n interessante 
verskynsel wat dui op die vermenging van ou kulture, naamlik die Hindoe-mitologie en die Islam-
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spiritualiteit. Die sny van die rampies is maar net een voorbeeld van hoe verskillende slawekulture 
van die ou Kaapse tyd mekaar beïnvloed het.

’n Ander voorbeeld is die khalīfa of ratiep, wat behels dat die liggaam met vleispenne geslaan word 
– sonder dat die bloed vloei – terwyl spirituele Arabiese voordragte plaasvind. Die huidige geestelike 
leiers van die Kaapse Moslemgemeenskap bevraagteken egter hierdie gebruik van ratiep en beskou 
dit nie as deel van die beoefening van die religieuse praktyke van Islam nie. Daarom is dit besig om 
uit te sterf. Ratiep was egter baie gewild, en in die negentiende eeu algemeen.

Die vermoede bestaan dat ratiep destyds beoefen is om nie-Moslemslawe vir Islam te probeer 
oorwen. Dit sou waarskynlik destyds aanklank gevind het omdat dit aan die slawe ’n mate van 
beheer gegee het oor hulle lyf, iets wat deur die slawerny van hulle weggeneem is.

4.3 Die slawe se pogings om ’n gemeenskap te vorm misluk
Aanvanklik kon die slawe nie daarin slaag om hulle eie spesifieke wêreld tot stand te bring nie,  
al is daar talle voorbeelde van hulle eie kulturele gebruike. Dit lyk of daar eers ná 1770 tekens was 
dat slawe begin voel het hulle deel ’n kulturele erfenis, en dit was ook eers aan die einde van die 
agtien de eeu dat Islam sterk posgevat en die godsdiens van die Moederstad se slawe geword het.  
Dit bly ’n raaisel hoekom die slawe aanvanklik so gesukkel het om hulle eie leefwêreld te skep, 
want hulle het met relatiewe vryheid in die stad beweeg.

Die geskiedskrywer Robert Ross probeer soos volg verduidelik waarom die stad se slawe dit nie 
kon regkry om hulle volgens hulle godsdiens te groepeer met die oog op ’n opstand teen hulle 
meesters nie: Hulle het geen leiers gehad wat bo die ander uitgestaan het nie, omdat daar nog te veel 
onderlinge verskille tussen slawe van verskillende herkomste was.

Die antwoord is waarskynlik veel meer kompleks as dit. Dalk moet die sosiale verhouding tussen 
die eienaars van die Vryswartes en hulle slawe in die Kaap bekyk word.

4.4 Wie was die Vryswartes?
Voordat ons na die verhouding tussen die Vryswartes en hulle eienaars kan kyk, moet ons weet wie 
die Vryswartes was. Baie van hulle was vrygestelde slawe of afstammelinge van vrygestelde slawe, 
maar onder hulle was ook Oosterlinge wat in onguns geraak het by die Hollandse Oos-Indiese 
Kompanjie en toe na die Kaap verban is. ’n Ontleding wys minder as 2% van hulle was Afrikane, 
net meer as 50% is in die Kaap gebore en die res was van Indiё en Indonesiё.

Daar is geen duidelikheid presies oor hoeveel Vryswartes daar was nie, maar dit wil voorkom 
of hulle in die agtiende eeu meer geword het, waarskynlik ná die pokke-epidemie van 1713, toe 
diegene wat oorleef het, van die Kasteel die Goeie Hoop vrygestel is. Volgens die geskiedskrywer 
Nigel Worden was daar in 1773 ongeveer 350 Vryswartes in Kaapstad, terwyl ander bronne beweer 
hulle het 15-20% van die totale Vryburgerpopulasie in die Kaap uitgemaak. Hulle getalle het ná 
1800 aansienlik toegeneem, en volgens bronne was daar in 1818 altesame 1 905 Vryswartes in die 
Kaap – uit ’n totaal van 18 175 mense.

Die Vryswartes se invloed op die ontwikkeling van Afrikaans kan nie ontken word nie, want hulle 
het dikwels uit ’n agtergrond gekom waar mense kon lees en skryf.
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5 Vele invloede
5.1 Die invloede uit die Ooste
Dit is vanselfsprekend dat die slawe se taal en kultuurgewoontes hier in die Kaap wel ’n rol sou 
speel, of hulle nou slawe gebly het en of hulle vrygemaaktes – dus Vryswartes – was. Ook tale soos 
Boeginees sou ’n invloed hê, en die invloed van prominente slawe soos Jan van Boegies op wat 
uiteindelik Afrikaans en Kaaps sou word, kan ook nie ontken word nie.

Een van die belangrike taalinvloede van daardie tyd sou kom van wat bekend was as Makassar en 
’n ander uit die omgewing waar Boeginees gepraat is – dis ’n gebied in Suid-Soelawesi wat deel 
vorm van Indonesiё. Die twee tale het dieselfde alfabet gebruik (dit staan bekend as die Lontara) en 
herinner aan sommige tegniese aspekte van Sanskrit. Sanskrit is een van die heel oudste tale waarvan 
ons weet en word vandag hoofsaaklik gebruik as die godsdienstaal van die Hindoes en Boeddhiste.

Die Boegies het na die Kaap gekom met ’n goeie letterkundige agtergrond – hulle kon lees en skryf 
– en hulle letterkunde het baie verhale ingesluit wat te doen gehad het met hulle leefwyse en kultuur 
in die Ooste waar hulle vandaan gekom het. Ook vertalings van geskrifte in Maleis en Javaans het 
’n invloed gehad. Hier in die Kaap het die slawe wat kon skryf, wel onder mekaar gekommunikeer 
soos blyk uit ou geskrifte in die Kaapse argief.

In die Kaap van daardie tyd is Maleis beskou as die toonaangewende godsdienstaal onder die 
slawe, ook omdat dit die taal was wat deur die meeste slawe verstaan is. Dit het dus gehelp om 
die godsdiens van Islam onder die Oosterse slawe van die Kaap te versprei. Dit beteken egter nie 
noodwendig die Boeginese slawe het onmiddellik hulle taal prysgegee nie. Hulle het dit steeds 
gepraat. Die woord “baie” – wat sedert 1750 al hoe meer gehoor is – kom byvoorbeeld uit daardie 
tyd. Uit die Maleis van daardie tyd kom die woord bannyak, wat “baie” beteken. In Boeginees was 
die woord daarvoor maiga. Toe die Boeginese dus bannyak uit Maleis begin gebruik, het hulle dit 
aangepas by hulle eie taal en dit het bai-ing geword. So het almal toe in die negentiende eeu van 
bai-ing begin praat en nie meer van bannyak en maiga nie – en het die woord deel geword van die 
Kaapse Afrikaans van die tyd.

So onlangs as 1906 nog is baiing heel gereeld by die Universiteit van Stellenbosch in die spreektaal 
gebruik. In die 1800’s is die woord op verskeie maniere as banja, banje, baiing of banjang gebruik 
– ook in dokumente. Dit het toe ook al die Hollandse woord zeer (wat “baie” beteken) oral in die 
spreek- en skryftaal begin vervang.

Die Afrikaanse woord “baie” is maar een woord met ’n interessante geskiedenis wat teruggevoer 
word tot tale soos Maleis en Boeginees – die tale van die eertydse slawe.

5.2 Die slawe se mengeltaal – eie invloede gemeng met Hollands
Die eerste vorme van Afrikaans – en veral Mengelhollands aan die begin – het beslis ’n rol gespeel 
in hoe die slawe se taal ontwikkel het. Baie van die woorde wat in daardie jare geskep of gemaak is, 
vorm vandag deel van Standaardafrikaans. Omdat hulle slawe was, is hulle verplig om Hollands te 
praat met hul eienaars. Die kontak tussen meester en slaaf sou beslis tot ’n soort gemengde Hollands 
lei – wat ons dan ’n mengel- of kontaktaal noem.
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Geskiedkundiges stem saam dat die slawe en Khoi-Khoin se kontak met mekaar tot hulle eie 
mengeltaal aanleiding sou gee, wat op sy beurt tot ’n mengeltaal gelei het as gevolg van kontak 
tussen die Hollanders en die slawe en die Khoi-Khoin.

Al die groepe se invloed op mekaar sou ’n rol speel in die totstandkoming van Mengelhollands. 
Van die vroegste weergawe daarvan het ons al woorde gekry wat ons vandag in Afrikaans gebruik. 
Die woord “ons” (wij in Hollands) is byvoorbeeld in 1691 al deur die slaaf Pieter van Madagaskar 
gebruik in wat aangeteken is as: “Neen, ons niet weer omkomen …” Dit beteken “Nee, ons kom 
nie terug nie.” Vele voorbeelde van die vroegste gebruik van “ons” en ander woorde as deel van ’n 
mengeltaal word nog in die oudste dokumente gevind.

Aan die begin van die negentiende eeu is ’n sterk Mengelhollands beslis al in die Kaap gepraat en 
vir almal wat die omgewing besoek het, was dit nodig om daardie mengeltaal te verstaan. Hulle 
moes met die mense in die stad en omstreke kon kommunikeer.

Vele voorbeelde is aangeteken van slawe wat in die 1800’s reeds ’n mengeltaal begin praat het 
waarin slawetaal, Hollands en die heel eerste vorme van Afrikaans aanwesig was. Voorbeelde sluit 
in die dubbele “nie” (soos in “Ek wil nie eet nie”) en combuis (vandag kombuis) wat toe al in die 
Mengelhollands van daardie jare gebruik is en wat dan ook tot Mengelafrikaans sou lei.

Geskiedkundiges van daardie tydperk het meestal geglo die Mengelhollands wat oral voorgekom het, 
is slegs deur die sogenaamde “nie-blankes” gepraat (dus nie die Hollanders nie), en hulle het ge glo dit 
was eintlik maar ’n aardigheid. Hulle het glad nie voorsien dat dit baie jare later deels die basis van 
Afrikaans sou word nie. Dit was die Mengelhollands van die Khoi-Khoin, slawe en Vryswartes wat 
in getalle veel meer was as die wittes van die tyd. Getalle in Kaapstad het in 1818 soos volg gelyk: 
7 462 slawe, 1 905 Vryswartes, 810 duur slawe en 536 Khoi-Khoin, teenoor 7 460 wittes. Soms het 
mense na Mengelhollands verwys as die taal van die sogenaamde onbeskaafde laer klasse, en veral 
die Engelse in die Kaap het daarop neergesien. Dit was deur die hele negentiende eeu die geval.

5.3 Kaaps-Hollands
Die slawe en Vryswartes het baie gebruik gemaak van hierdie Kaaps-Hollands, soos wat die 
Mengelhollands die eerste vyftig jaar van die negentiende eeu genoem is. Dit het egter nie dadelik 
Maleis vervang onder die slawe nie. Die twee tale is saam gepraat tot hier teen 1880. Dit is so 
aangeteken deur die Christen-sendeling John Arnold, wat in 1870 slawe in die Kaap wou kom 
bekeer vir die Christelike geloof. Hy kon wel Maleis praat, maar het gou agtergekom dit gaan nie 
help nie; hy het gevoel “… die meeste van die Maleiers ken skaars hulle moedertaal; die meeste 
gebruik ’n taal wat soos ’n deurmekaar mengsel van Hollands klink …” Hy het besef hy sou dit 
moes aanleer as hy met hulle wou kommunikeer.

Die gebruik van Kaaps-Hollands vir sowel lees en skryf as die gesproke taal deur die slawe en 
Vryswartes van die Kaap in die vroeё negentiende eeu word gevind in ’n verslag in die Cape of 
Good Hope Literary Gazette van 1830: ’n Engelsman, ene V.T. Robertson, wou sy Engelse vertaling 
van die Hidayotool Islaam (dit beteken “Die Goddelike leiding van Islam”) laat druk, en hy het baie 
gou besef hy moet ’n weergawe van sy vertaling in “… die Hollandse taal van die Maleise Moslems 
in die Kolonie van die Kaap die Goeie Hoop …” laat druk sodat die mense dit sou verstaan.
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Maar dit was nie moontlik nie, want in daardie stadium was daar geen drukperse in die Kaap wat 
Arabiese letters kon druk nie. Dit is dus duidelik dat Kaaps-Hollands, wat wyd deur die slawe en 
Vryswartes gebruik is, toe al in Arabiese skrif aangeteken is. En dis ook nogal duidelik dat verreweg 
die meeste Kaapse Moslems van die tyd Hollands of vroeё Afrikaans gebruik het.

5.4 Arabies-Afrikaans
Na hierdie Afrikaans in Arabiese skrif word verwys as Arabies-Afrikaans, en dit het sekerlik baie 
daartoe bygedra dat Islam in die vroeё negentiende eeu vinnig versprei het, veral onder jong slawe 
wat in die Kaap gebore is en nie juis baie Maleis geken het nie. Die aantekening van die spreektaal 
in skrif het waarskynlik eers van die tweede helfte van die negentiende eeu af plaasgevind.

Volgens Achmat Davids gaan die oudste Arabies-Afrikaanse geskrifte wat hy gesien het, terug na 
die 1840’s en ons kan aanvaar dat daar toe al ’n spelwyse vir woorde bestaan het. Hierdie spelwyse, 
bekend as die tajwīd (sien hoofstuk 1), bly redelik konstant tot en met die laaste publikasie van Sjeg 
Achmat Behardien, die Bayani salati Thuri ba’adal Juma’ati in 1957.

Dit is duidelik dat van die etlike tale wat die slawe in die Kaap gepraat het, slegs twee – Maleis 
en Kaaps-Hollands – baie dikwels gebruik is toe die laaste slawe in 1838 bevry is. Albei hierdie 
tale is ook as godsdienstaal gebruik. Uiteindelik sou Maleis ook in die Kaap uitsterf, hoewel dit as 
godsdienstaal ’n sterk invloed op die Afrikaans van die Kaapse Moslemgemeenskap gehad het.

Veral godsdienstige woorde en uitdrukkings wat respek betoon, kom vandag sterk na vore in die 
Afrikaans van die Kaapse Moslems. Trouens, baie van die woorde en uitdrukkings maak ’n baie 
belangrike deel uit van die Afrikaans van die Kaapse Moslemgemeenskap.

6 Die opvoedingstelsel van die Kaapse Moslems
6.1 Oordrag van idees
Achmat Davids glo vas as dit nie was vir die sterk en goedgeorganiseerde madrasa-opvoeding stelsel 
wat in die eerste ses dekades van die negentiende eeu aan die orde van die dag was nie, sou Arabies-
Afrikaans as letterkundevorm nooit ontstaan en ontwikkel het nie.

Dit was ook deur die madrasa (meervoud “madāris”) dat die spesifieke kulturele eienskappe van 
die gemeenskap bevestig en oorgedra is. Van hierdie eienskappe kom direk van die Islam en ander 
weer deur die prosesse van kultuurvermenging tussen die groepe. Die madāris was die ideale plekke 
vir die oordrag van godsdiens- en kultuuridees omdat hulle danksy die eenvormige opvoedkundige 
benadering aantreklik was vir groot groepe van die slawe en Vryswartes van die Kaap.

Die madāris het baie bygedra tot die gemeenskaplike sosiale lewe van die slawe en Vryswartes van 
die negentiende eeu in die Kaap. Dit is egter so dat die sukses van die madāris ’n bedreiging was 
vir die Christelike geloof en die Christene se pogings om sendingwerk onder die Moslems te doen. 
Daarom het die hulpkomitee van die Londense Sendinggenootskap in 1830 ’n skool vir kleintjies en 
later groter kinders in Dorpstraat gevestig.

Hierdie skole wou help om die Christelike geloof te vestig onder die slawe en Vryswartes, en van 
1839 af is Moslemkinders gelok met die belofte dat die beginsels van die Christelike geloof in 



22

Die Afrikaans van die Kaapse Moslems

Engels aan hulle gebring sou word (hoewel dit wel deeglik in Hollands aan hulle verduidelik is).  
In 1847 was 60 van die skooltjie se 100 kinders Moslem.

Maar Moslemopvoeding het dit vir almal maklik gemaak om geskool te word in die Islam. Die 
madāris was byvoorbeeld oop vir almal, ook vir die Christene wat sou belang stel. Dus is meer 
kinders – en grootmense – aan Islam blootgestel. Ras het nie ’n rol gespeel nie.

Islam was ’n alternatief vir die Christelike opvoeding. Wat sterk in die guns van die Islamopvoeding 
getel het, was die feit dat die Imams hulle lesse in Afrikaans aangebied het, wat natuurlik aantreklik 
was vir verreweg die meeste mense in die Kaap van daardie jare.

Die madāris het ’n groot rol gespeel om godsdiens- en kultuuridees oor te dra aan die mense van die 
tyd. Die madrasa-opvoedingstelsel het dus grootliks sin gegee aan die wêreld van die slawe.

6.2 Lees en skryf – hoe om kennis te memoriseer en weer te gee
Georganiseerde madrasa-opvoeding in die Kaap het rondom 1793 ontstaan toe ’n godsdiensskool 
gestig is in ’n pakhuis wat deel was van Coridon van Ceylon se huis in Dorpstraat. Dis dieselfde 
plek waar die eerste moskee in die suidelike halfrond twee jaar later gestig is: die Auwal-moskee 
(of Awwal).

Voor hierdie jare is godsdiensonderrig heel moontlik in die huise van die Vryswartes aangebied, en 
heel waarskynlik was die enigste georganiseerde stelsel in 1694 by die Sjeg Yūsuf se Heiligdom 
in Faure.

Dit was, só word vertel, in Sjeg Yūsuf se tyd dat die Koran die eerste keer in Suid-Afrika voorgedra 
is. Dit is egter so dat die meeste aspekte van hulle opvoedingstelsel aan die begin, soos dit by die 
madrasa in Dorpstraat aangebied is, nie veel ontwikkel het nie. Dit het hoofsaaklik bestaan uit pa-
pegaaiwerk, hoofsaaklik om die klinkers en konsonante van die Arabiese alfabet op ritmiese wyse 
aan te leer. Dit word mooi gesien in die sogenaamde koplesboek. Volgens hierdie metode skryf die 
leerder ’n les deur die onderwyser van ’n bord af in sy koplesboek (of luister na die onderwyser) en 
gaan leer dit dan so uit sy kop by die huis om die volgende keer vir die onderwyser te kom opsê. As 
hulle dit goed doen, kry hulle nog sulke lesse om tuis uit die kop te gaan leer en te kom opsê, en so 
gaan dit aan.

Dit is deur hierdie koplesboeke van daardie jare dat ons ’n idee kan vorm van die onderwysmetodes 
wat gebruik is in die vroeё jare van die madrasa-opvoedingstelsel. Achmat Davids het in sy besit 
twee van hierdie koplesboeke – een uit 1806 en een uit 1808 – en ook ander uit die negentiende 
eeu gehad. Deur die basiese beginsels van hierdie opvoedingstelsel is dus aandag gegee aan die 
behoeftes van die Vryswartes en slawe.

7 Geletterdheid onder die slawe
7.1 Vroeё aanduidings van geletterdheid
Min werklike bewyse bestaan oor die vlakke van geletterdheid – of dan lees- en skryfvaardigheid – 
onder slawe in die tydperk voor 1750. Dit beteken nie noodwendig die Oosterse slawe wat Kaap toe 
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gebring is, kon nié lees of skryf nie. Hulle het uit ’n agtergrond gekom waar dit algemeen was dat 
mense kon lees en skryf, en hulle het volksoorlewerings in hulle spesifieke skrif opgeteken. Dit is 
moontlik omdat die Oosterse eilande kontak gehad het met Hindoeïsme voordat Islam ’n rol begin 
speel het.

Sanskrit, die baie ou Indiese taal waarin baie godsdienstige tekste geskryf is, was heel moontlik 
bekend in daardie omgewing, en omdat die Oosterse slawe blootgestel was aan vele kulture en 
agtergronde, weet ons dit is baie moontlik dat hulle kon lees en skryf toe hulle na die Kaap gebring 
is. Sanskrit het ook dalk sekere woorde aan dié slawe gegee.

Die heel eerste aanduiding dat daar moontlik ’n literêre- of skryfproses bestaan het onder die slawe 
in daardie jare, word gevind in Sjeg Yūsuf se Heiligdom by Macassar aan die Valsbaaise kus, naby 
die plek wat vandag bekend is as Faure. Daar word gesê die slawe wat in daardie jare by die sjeg 
was, is in Zandvliet geleer om die Koran te lees. Vandag nog is daar ’n gedenknaald by die heilige 
plek van Sjeg Yūsuf in Faure om dié voorlesings uit die Koran te gedenk.

7.2 Geskrifte van slawe
Die eerste duidelike bewys dat daar onder die slawe wel geletterdheid bestaan het, is die bekende 
Boeginese brief van Franken. Die Boeginese was Indonesiёrs, en die brief het deur die jare behoue 
gebly omdat dit in 1760 as bewysstuk gedien het in die saak van Michiel Smuts, die Kompanjie 
se boekhouer wat vermoor is deur ’n groep slawe wat op die vlug geslaan het. Hulle leier was 
Alexander van Soematra.

Franken glo dié ou brief is geskryf deur September van Boegies, maar baie geskiedkundiges 
meen dit is deur iemand anders geskryf en aan September gestuur. Hoe ook al, ons kan aflei dat 
September van Boegies wel ’n sekere status gehad het onder die Boeginese slawe in die Kaap. Hulle 
het hom as hulle “dokter” en raadgewer beskou – die een mens wat bereid was om na hulle klagtes 
te luister.

Maar, belangriker: Dié brief vertel vir ons dat September van Boegies kon lees en skryf en dat hy 
deur middel van skrif met ander Boeginese slawe in die kolonie gekommunikeer het. En hy kon 
sekerlik nie die enigste geletterde Boeginese slaaf in Kaapstad gewees het nie.

Ook die slaaf Gedult van die Kaap het dit beaam. Hy het vertel September het gereeld op sy bed 
gesit en skryf. Daar was dus waarskynlik ’n hele netwerk van Boeginese slawe wat vir mekaar 
geskryf het. Al is Franken se brief die enigste wat behoue gebly het, was daar waarskynlik vele 
ander sulke briewe. En dit was waarskynlik nie net die Boeginese wat kon lees en skryf nie.

Daar is gevalle opgeteken van Westerlinge (Foster en Thunberg) wat in die 1770’s godsdienstige 
feeste bygewoon het waar slawe voorlesings gedoen het uit Arabiese geskrifte. Dit was dus baie 
meer algemeen as wat baie mense glo. Boonop is Arabiese skrif gebruik vir Malayu (Maleis), wat 
beteken die Maleissprekende slawe het waarskynlik ook Arabiese skrif gebruik.

Foster veral, is van mening dat die slawe in die huise van Vryswartes bymekaargekom het om die 
Arabiese gebed te lees en sing. Of dit so is, weet ons nie, maar dis hoogs waarskynlik.
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Dit lyk dus of baie van die slawe kon lees en skryf. Daar is briewe in die Kaapse Argief wat onder-
teken is – voorbeelde sluit in Boeginees in die handtekeninge van Jan van Limpar, en Arabies in die 
handtekening van Abdul Malik van Bataviё.

Hoe ver hulle geleerd was, is egter onseker. Maar ’n goeie voorbeeld van hoe dikwels die Arabiese 
skrif deur die slawe gebruik is – dis nou buiten die studenteboeke – is te vinde in die maulid surat 
(Boek van die Liturgie, oftewel godsdienstige byeenkomste) wat in die 1830’s in Kaapstad geskryf is.

7.3 Geletterdheid en die Dorpstraat-madrasa
Om geletterdheid onder die slawe mooi te verstaan, moet ’n mens kyk na die geskiedenis van die 
Dorpstraat-madrasa in die stad. Ons weet baie slawe kon lees en skryf, soos die bekende Imam Tuan 
Guru (wat “Groot Leermeester” beteken) wat ’n groot rol gespeel het in godsdiensonderrig aan die 
madrasa en die begin van Arabies-Afrikaans.

Hulle het hulle lees- en skryfvaardighede nie noodwendig in die Kaap geleer nie, maar in die lande 
waar hulle vandaan gekom het. Slawe soos Frans van Bengale, Jan van Boegies, Rajab van Boegies, 
Abdol Wasie en Abdul Malik van Bataviё moes vir seker kon gelees en skryf het toe hulle by die 
Dorpstraat-madrasa betrokke geraak het.

Frans van Bengale het aan die voorpunt geveg in die Slag van Blaauwberg, en in sy versoekskrif 
aan Sir George Young in 1800 het hy onder meer voorbrand gemaak vir ’n moskee in Van der 
Leurstraat, Distrik Ses. Dit was duidelik dat hy en ander slawe en Vryswartes heel bereid was om 
hulle Hollandse volks- of spreektaal in Arabies te skryf – die begin van ’n proses wat uiteindelik tot 
Arabies-Afrikaans sou lei.

Frans se kennis van Maleis, plus die feit dat hy dit in die Arabiese skrif kon weergee, word mooi 
duidelik as ons lees dat hy uit Arabies ’n kodisil in Maleis moes skryf van Tuan Guru se testament. 
Dit het hy op 2 Mei 1807 gedoen vir die amptelike rekords van die Meester se Kantoor.

Net so kan ons aanvaar dat Riejaab (of Rajab) van Boegies, wat in 1798 deur Tuan Guru benoem 
is om hom as Imam van die Auwal-moskee in Dorpstraat op te volg, nie sy opvoeding by die 
Dorpstraat-madrasa ontvang het nie. Van hom is verwag om ekstra afskrifte van die Koran te skryf 
sodat studente daaruit kon lees. Dit bewys dat hy nie net die Koran geken het nie, maar hy was goed 
genoeg om dié belangrike taak te verrig.

Wanneer die Koran verkeerd gelees word, is die gebed van geen waarde nie en dit word ook as ’n 
spirituele oortreding beskou. Daarom moet die oorskryf van die teks 100% korrek wees. ’n Afskrif 
van een van sy oorspronklike Koran-geskrifte is in die besit van Imam Yaseen Harris, die sekretaris 
van die Moslem- Juridiese Raad, en wys presies hoe akkuraat hy gewerk het, maar ongelukkig is hy 
oorlede voor hy die pos kon aanvaar toe dit in 1807 vakant geraak het.

Jan van Boegies was waarkynlik die talentvolste taalkenner by die Dorpstraat-madrasa in die 
tyd van Tuan Guru. Hy het in 1786 as slaaf uit Bataviё in die Kaap aangekom op die Hollandse 
skip die Batavier. Hier in die Kaap het die vrygekoopte Salia van Macassar hom gekoop – sy 
was waarskynlik vroeёr self ’n slavin. Hy en Salia is volgens Islam se godsdienstige voorskrifte 





27

Die wêreld wat die Kaapse slawe geskep het

getroud, iets wat Jan dadelik vrygemaak het as slaaf. Vandag het ons nie meer baie inligting oor sy 
agtergrond in Bataviё nie, behalwe dat hy ’n buitengewoon goeie taalaanleg gehad het.

Jan het Boeginees gepraat en geskryf soos wat ’n mens lees in die kodisil by sy testament. Maar 
hy het ook Maleis onder die knie gehad én hy was die Arabies-onderwyser by die madrasa. In die 
Kaap het Jan die mengel- of kontaktaal Hollands aangeleer, soos sy brief aan die South African 
Commercial Advertiser van 1836 aandui. Jan van Boegies het later weggebreek by Dorpstraat se 
madrasa en in Langstraat sy eie moskee-en-madrasa, die Palmboom-moskee, gestig.

In ’n versoekskrif wat hy in 1836 in Maleis (in Arabiese skrif) aan sir Benjamin D’Urban, destydse 
goewerneur van die Kaap, geskryf het, is die invloed van Hollands op die slawe se gesproke Maleis 
duidelik. Dit laat ’n mens glo die slawe was bereid om Hollands te gebruik en uiteindelik in die plek 
van Maleis te gebruik. Frases en woorde soos die dienst, priester, kaptein en ghanaraal (generaal) 
bewys dat Hollands meer en meer op die voorgrond sou tree.

Die Dorpstraat-madrasa se onderwysers het sekerlik die lees- en skryfvermoё van hulle leerders 
help ontwikkel. Hulle is aangemoedig om die Arabiese skrif te beoefen en te lees, maar nie met die 
doel om Arabies as taal te bemeester nie; eerder om Arabies te gebruik sodat hulle kon leer hoe om 
Maleis te skryf en lees – sodat die godsdienstige idees aan leerders oorgedra word in ’n taal wat 
hulle ken. As hulle in die proses meer Arabies leer ken het, was dit ’n bonus.

Daarom is die gebruik van Maleis saam met Arabiese tekste duidelik in die koplesboeke wat behoue 
gebly het. In een van die boeke het ene Wilagh byvoorbeeld sy naam geskryf en aantekeninge 
gemaak. Dis nie ’n naam wat in Maleis óf Arabies voorkom nie, en is moontlik afgelei van die 
eerste vorme van Afrikaans waar dit verbind word met “weeluis”, wat dui op die onmenslike 
manier waarop aan slawe gedink is. Deur Wilagh in plaas van “weeluis” te gebruik het die leerder 
waarskynlik probeer om waardiger te wees.

’n Goeie leerder by die Dorpstraat-madrasa, Jan Berdien, het sy eie manuskripte van die Koran 
geskryf en ook sy eie afskrifte daarvan gemaak. Hy is die voorvader van die baie prominente 
Berdiens en Bardiens van Port Elizabeth. Jan is in Kaapstad gebore. Sy ma was ’n slavin wat nooit 
vryheid sou ervaar nie – sy is teen 1818 oorlede as die eiendom van ene Jacobs Joseph Peroo wat in 
Kerkstraat, Kaapstad, gewoon het. Dit wil lyk of Peroo die hele Berdien-gesin besit het. Hoe presies 
Jan vry geword het, is onseker, maar in 1828 het hy versoeke gerig om die vryheid van sy drie 
susters, Rachet, Rosina en Galati, van Peroo se boedel te koop.

Toe vyandigheid aan die Oosgrens gedurende die Byloorlog in 1846 toeneem, is Jan en sy twee 
seuns vir diens opgeroep. Ná die gevegte het hulle op Uitenhage in die Oos-Kaap gaan woon. Hier 
het Jan Berdien ’n nuwe naam aangeneem: Jabarudien, en hy het die eerste Imam van die eerste 
moskee in die Oos-Kaap geword. Uit sy Arabiese geskrifte (met Maleise vertalings daarby) was die 
invloed van die Dorpstraat-madrasa in Kaapstad duidelik. Dit was ’n aanduiding van die belangrike 
invloed wat Tuan Guru onder die Moslems van die Kaapkolonie gehad het en wys ook vir ons dat 
die Moslems van die Oos-Kaap en die Moslems in Kaapstad nie eintlik hulle geloof verskillend 
beoefen het nie.
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8 ’n Nuwe letterkundige tydperk
Ons sien dus alles het by die heel eenvoudigste slawe in die Kaap begin: Hulle is geleer om die 
Arabiese skrif te lees en skryf, iets wat tot ’n nuwe tydperk van Arabies-Afrikaans gelei het. Toe die 
laaste slawe in 1838 vrygestel is, was dié proses al goed op dreef.

Oor die volgende vier dekades is baie geskrifte in sowel Jawi (Maleis in Arabiese skrif) en 
Arabies-Afrikaans geskryf, terwyl Maleis en Afrikaans met mekaar meegeding het om die taal van 
godsdiens te word. Maar Afrikaans het volgens George Angas in die 1840’s al begin veld wen. Hy 
skryf: “Al die Maleiers in Kaapstad praat Hollands, maar die beter klasse verstaan en skryf Arabies 
en Maleis.”

Natuurlik was dit ’n Mengelhollands, die Kaapse Moslems se weergawe van Kaapse Afrikaans.  
Dit was toe al die voorkeurtaal in die godsdiensskole van die Moslems en dit is geskryf in die 
Arabiese skrif, soos wat die studenteboeke in Achmat Davids se besit bewys het.

Dus was daar ’n groot behoefte onder die Moslems van die Kaap om te kan lees en skryf, en ’n 
groter behoefte aan drukwerk het ontstaan. Die eerste poging om Arabies in druk te kry was in 1856 
in Kaapstad. Alhoewel geen afskrif meer bestaan nie, word volgens Van Selms algemeen aanvaar 
dat dié boek, Isjmoeni se ‘Betroubare Woord’ die eerste gedrukte boek in Afrikaans was.

Volgens die koerantberigte van die tyd waarin die gebeurtenis vermeld is, is al wat wel nog seker is, 
die feit dat die boek in Arabiese skrif gedruk is. Tog word bespiegel dat die boek in een van drie tale 
geskryf kon gewees het, naamlik Arabies, Maleis of Afrikaans. Omdat geen afskrif behoue gebly het 
nie, is dit nie hééltemal moontlik om te sê dit was nie in Afrikaans nie, maar geskiedkundiges stem 
saam dit was heel waarskynlik die eerste boek in Afrikaans.

Sedert 1877 het Arabies-Afrikaanse publikasies van die Kaapse Moslemgemeenskap meer gereeld 
begin verskyn. Teen die einde van die negentiende eeu was daar al elf Arabies-Afrikaanse boeke in 
druk. Die eerste een wat wel gepubliseer is, is Abubakr Effendi se boek Bajaan Oedien.

’n Mens moet in gedagte hou dat die Afrikaans van die Kaapse Moslems ná die vrylating van die 
slawe veral as gesproke taal baie gewild was en oral gebruik is. Toe Arnoldus Pannevis in 1872 
daaraan begin dink om die Bybel uit Hollands in Afrikaans te vertaal, was Afrikaans al ’n goed 
gevestigde godsdienstaal onder die Moslems. Hulle het die taal toe al gereeld gebruik as ’n taal van 
opvoeding, maar dit was ook die taal waarin hulle hul heilige preke en godsdienstige dokumente 
vertaal het. Maar natuurlik het hulle dit ook as taal gebruik om met mekaar en ander mense te 
kommunikeer, sowel tuis as in die openbaar én in hulle ekonomiese omgewing.

Afrikaans het Maleis nou vinnig begin vervang, en teen 1903 is Maleis nie meer in Kaapstad gepraat 
nie. Van die laat negentiende eeu af het die Kaapse Moslems Afrikaans begin gebruik om hulle 
handelsware te adverteer, soos bewys word deur ou voorbeelde van Arabies-Afrikaans wat ontdek 
is. Die taal is toe ook al gebruik in briefwisseling, soos bewys word in briewe van Achmat Effendi. 
Én dan het huisvroue Afrikaans begin gebruik om heel eenvoudige inkopielysies saam te stel en 
Awaldien, die fesmaker, het sy rekeninge in Afrikaans gehou.
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Deur Afrikaans in Arabiese skrif aan te teken, het die Kaapse Moslems bewys hoe belangrik 
Afrikaans vir hulle was. Vir die Moslems is die Arabiese skrif ’n heilige skrif wat deur God gegee 
is om die Heilige Koran te skryf, en daarom het Arabies ’n belangrike plek in hulle godsdienstige 
lewe. Die Kaapse Moslems het Afrikaans dus nie as ondergeskik beskou nie en hulle het dit beslis 
nie ’n kombuistaal genoem nie. Vir hulle was Afrikaans deel van wie hulle was en daarom was hulle 
bereid om dit in hul heilige skrif, Arabies, te skryf.

Dit is moeilik om vas te stel presies wanneer die Kaapse Moslemgemeenskap Afrikaans baie 
sterk en dikwels begin gebruik het. Volgens Achmat Davids se aantekeninge kan afgelei word 
dat Afrikaans teen die 1840’s die taal van onderrig was in die godsdiensskole en teen 1845 het 
die leerders reeds ’n taamlik eenvormige spelwyse gehad vir die Afrikaans wat in Arabiese skrif 
aangeteken is. Dit wil lyk of die lees- en skryfgrondslag van Kaapse Moslemafrikaans en Arabies-
Afrikaans in die vroeё negentiende eeu gelê is.

Teen 1880 het dit duidelik geword dat die Afrikaans wat die Moslems gepraat het, begin verskil 
het van die sterk Hollandse invloed van ander groepe (soos die Hollanders self) in geskrewe 
Afrikaans. Hier is ’n stuk van 1880 wat behoue gebly het, geskryf deur die Moslem-onderwyser 
Ghatieb Magmoed:

En die arkaan van Ieslaam is vyf. En om te glo waarlik lat daar nie een ander Allah ta aala is 
om voor opregh iebaadat te maak nie as maar net Allah ta aala a-leen. En waarlik lat nabee 
Moegammad een be-steering is van Allah ta aala. Allah ta aala se-teer ons om te maak vyf salaah 
op in dag toet ons dood. En Allah ta aala se-teer ons moet zakaat as ons veertag pont het en dit is 
een djaar voelkoem wegh ghasit het dan moet ons geef vir arme mense een pont.

Dit was deur Arabies-Afrikaanse geskrifte en publikasies dat die herkenbare woordeskat van die 
Kaapse Moslems se Afrikaans oorgedra en van die een geslag na die volgende oorgedra en uitgebrei 
is. ’n Mens kan aanvaar dat die slawe en Khoi-Khoin ’n groot bydrae gelewer het en dat hulle die 
belangrikste invloed was om van die Mengelhollands ’n nuwe taal, Kaapse Afrikaans, te skep. En 
ook: Sonder die teenwoordigheid van die slawe in die Kaap (en hulle eie leefwêreld) sou daar nie 
Arabies-Afrikaans gewees het wat ’n nuwe lees- en skryftydperk ingelui het nie.
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1 Inleiding
Dit behoort reeds duidelik te wees dat die Kaapse Moslemafrikaans beslis van groot waarde was as 
kommunikasietaal, maar ook as taal om nuwe, kreatiewe idees uit te druk. Dit het aan die skrywers 
die geleentheid gebied om al hoe meer met idees en nuwe woorde en uitdrukkings vorendag te kom.

Dit is nie moontlik om vas te stel op watter presiese datum of in watter jaar Arabies-Afrikaans begin 
het nie, maar wat wel duidelik is, is dat dit in die tyd van die slawe ontstaan het, veral met Jawi 
(Maleis in Arabiese skrif) wat aanvanklik gebruik is. Die Jawi-alfabet is aangepas om die basis 
te vorm van Arabies-Afrikaans se skryfwyse. Omdat Afrikaanse klanke nie dieselfde is as dié van 
Arabies nie, moes die Arabiese alfabet aangepas word om die presiese Afrikaanse klanke voor te 
stel. In daardie tyd het Afrikaans nog nie bestaan soos ons dit vandag ken nie en daar was ook nog 
nie ’n skrif daarvoor nie.

Die Arabiese alfabet – wat die “geleerde” slawe geken het – moes dus gebruik word vir Afrikaans, 
maar dit moes aangepas word. Ons moet dus kyk na die klankstelsel van die Afrikaans wat die 
Kaapse Moslems gepraat het – hoe die woorde dus uitgespreek is. Moslemafrikaans het sy eie 
spesifieke klanke.

Dit is interessant om te weet hoe die skrif die klanke van Moslemafrikaans voorstel deur ’n vreemde 
taal soos Arabies se alfabet te gebruik. Dit is nie maklik om te weet presies hoe die negentiende 
en twintigste eeuse Moslemafrikaans in die Kaap geklink het nie, gewoon omdat daar geen klank-
opnames bestaan nie. ’n Mens moet dit dus probeer voorstel deur te kyk na Arabies-Afrikaanse 
geskrifte en publikasies van daardie tydperk. Hou die volgende dinge in gedagte:

• Kan ons aanvaar dat die Kaapse Moslems geskryf het soos hulle praat?

• Het dít wat hulle geskryf het, wel in ’n groot mate hulle gesproke taal weerspieël?

• Kan ons nog nuwe inligting kry om meer uit te vind oor die aard van die Moslemafrikaans van 
daardie jare – ook wat betref die klanke en spelreëls van Afrikaans in Arabiese skrif?

2 Verskillende tydperke
Ons kan die geskrifte en publikasies van die Kaapse Moslems tussen 1815 en 1915 in twee groepe 
indeel. Aan die een kant is daar die godsdienstige boeke wat in Romeinse skrif geskryf is. Soos ons 
reeds gesien het, het die eerste van dié boeke in 1896 verskyn en dui op die sterk invloed van die 
Hollandse skryfwyse op die Afrikaans van die tyd.

Die boeke is dikwels geskryf vir mense in die Kaap wat Hollands geken het, al was dit nie die beste 
pogings om goeie Hollands te skryf nie. In hierdie boek is dít egter nie soveel van belang nie omdat 
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daardie publikasies nie juis die gesproke taal van die Moslems van die tyd weerspieël nie. Ons wil 
meer weet van die Afrikaans wat in die Arabiese skrif geskryf is: Hierdie is ons tweede groep.

Dié skryfwyse was baie gewilder onder die skrywers van die tyd as die eerste groep s’n (wat in ’n 
swakkerige Hollands geskryf is) en was die keuse van die meeste skrywers tot in die 1930’s toe die 
invloed van die nie-godsdienstige geskrifte ’n rol begin speel het in Arabies-Afrikaanse geskrifte.

Tot in die laat 1930’s was dit hoofsaaklik Arabiese skrif wat onder die Moslems van die Kaap 
gebruik is om Afrikaanse idees en die gesproke woord neer te skryf. Kaapse Moslems het hierdie 
skrif gebruik vir hulle briewe, inkopielyste, alle rekeninge én die letterkunde wat hulle die lig laat 
sien het. Dit is hierdie Afrikaans in Arabiese skrif wat bekend geword het as “Arabies-Afrikaans”.

Dit is interessant om te weet dat die Afrikaans van die Moslems in daardie tyd nie die enigste taal 
was wat in skrif die Arabiese alfabet gebruik het nie. Van Selms noem in sy Arabies-Afrikaans 
studies – Tweetalige (Arabies en Afrikaans) kategismus van 1951 ook ander tale: Hausa (wat 
hoofsaaklik deur stamme in Wes-Afrika gepraat is), Swahili, Malagees en Berber in Afrika; Turks, 
Persies, Hindoestan, Poestan en Kalei in Asiё; en Spaans in Wes-Europa.

Dan was daar ook nog Abdurahman Abdullah Majoeb se Engels-Arabiese-Maleise woordeboek 
waarin hy die Arabiese skrif gebruik om Engelse gesprekke en woorde te verklaar. Én daar was 
sjeg Abdurahim ibn Muhammad al Iraki se poging om Engels in Arabiese skrif te skyf – in Vaif 
talige woordelais en kort sinnetjies in Arab, Farsi, Hindistani, Afrikaans en Engels wat in 1905 in 
Arabies-Afrikaans verskyn het.

Dit is nie eintlik die gebruik van die Arabiese skrif wat die Arabies-Afrikaanse skryfwyse van 
die Kaapse Moslems so uitsonderlik maak nie; eerder die slim manier waarop die Arabiese 
alfabet aangepas is om die taal neer te skryf en voorsiening te maak vir die tajwīd (die Arabiese 
klankstelsel). Ons moet onthou Afrikaans, wat eintlik uit Hollands – dus Europa – ontwikkel het, 
moes nou gebruik maak van ’n “vreemde” alfabet om die taal neer te skryf. Dit is vir seker so dat 
die Arabiese alfabet op ’n slim manier aangewend is om die Afrikaanse klanke voor te stel.

3 Vernuwing met spelling en skryfwyses
Die skrywers en geleerdes van daardie vroeё tye het groot moeite gedoen om die Afrikaans wat 
mense gepraat het, op só ’n manier neer te skryf dat die Arabiese alfabet Afrikaans se eie spesifieke 
klanke weerspieël. Onthou, die Afrikaanse klanke het nie in Arabies bestaan nie en daarom moes 
die Arabiese alfabet aangepas word om Afrikaanse klanke voor te stel. Die skrywers van Arabies-
Afrikaans – dus hoofsaaklik “geleerde” Moslems van daardie tyd – moes baie van hulle eie 
skryfsimbole skep om die Afrikaanse klanke in Arabies te skryf sodat lesers van Arabies-Afrikaans 
dit kon verstaan. Hulle moes maar eksperimenteer met die Arabiese alfabet en dit aanpas om die 
Kaapse Moslemafrikaans neer te skryf.

Dit was dus ’n besonder kreatiewe en vernuwende manier om Afrikaans neer te skryf. Spesifieke 
kombinasies is byvoorbeeld geskep om die kl- en kr-klank voor te stel sodat Arabies-Afrikaanse 
skrywers en lesers die klanke in Arabies-Afrikaans kon lees. Maar omdat die Afrikaans wat gepraat 
is, nou met ’n Arabiese alfabet neergeskryf is, kon daar verwarring wees, want die skrywers kon 
dalk verkeerd verstaan word, en dít kon dan daartoe lei dat mense dink die Afrikaans wat in die laat 
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negentiende en vroeё twintigste eeu deur die Moslems gepraat is, was ánders as die Afrikaans van 
die ander gemeenskappe soos die Hollanders.

Sommige mense sou dus maklik kon vra of Moslemafrikaans slegs deur Moslems gepraat is. Maar 
dit was nie die geval nie, selfs al was daar klein verskille in die Afrikaans van die verskillende 
groepe. Dit is wel so dat die Moslems soms Maleis en ook Arabies by hulle taal ingemeng het, maar 
dit het nié beteken hulle Afrikaans het verskil van die ander groepe s’n nie. (Dit is waar van sowel 
die geskrewe as die gesproke Afrikaans van die tyd.) Daar was wel kleiner verskille, maar eintlik 
het almal maar dieselfde Afrikaans gepraat en geskryf. Die ooreenkomste in die Afrikaans van 
daardie jare was heelwat meer, en dis dié Afrikaans wat die grondslag sou lê vir die Afrikaans wat 
ons vandag ken.

Ook geskiedkundiges is dit eens dat die Afrikaans wat deur die onderskeie groepe gepraat is, feitlik 
oral dieselfde was. Hubertus Elffers (1858-1931), ’n Hollandse taalkundige, het byvoorbeeld hieroor 
navorsing gedoen, en volgens hom was die woordeskat beperk, wat beteken verskillende groepe 
kon nie verskillende name hê vir dinge nie. Almal het dieselfde woordeskat en idiome gebruik, van 
Kaappunt af regdeur tot in die destydse Rhodesië (deesdae Zimbabwe). Verder het hy bevind die 
beste voorbeelde van die Kaaps-Hollandse taal is gepraat deur die sogenaamde “Maleise bevolking” 
van die Kaapse Skiereiland (dit is hoe hy en ander na die Kaapse Moslems verwys het).

Sy waarnemings word bevestig wanneer ’n mens kyk na die Arabies-Afrikaanse geskrifte van daar-
die jare. Deur die reёls van die tajwīd te gebruik kon die skrywers van Arabies-Afrikaans akkurate 
voorstellings maak deur die Arabiese alfabet te gebruik vir die Afrikaanse klanke wat hulle in die 
gemeenskap gehoor het.

Natuurlik was dit nie ’n maklike proses om Afrikaans in Arabiese skrif neer te skryf nie. Die groot-
ste probleem was die beperkings van die Arabiese vokaalstelsel. Dié stelsel het nie al die simbole 
gehad om al die Afrikaanse klinkers neer te skryf nie en spesifieke simbole moes in Arabies geskep 
word om die klinkers van die Kaapse Moslemafrikaans voor te stel. Dus moes die Arabiese alfabet 
aangepas word om voorsiening te maak vir die Afrikaanse klanke.

4 Die ḥarakah: Die Arabiese vokaalstelsel
Die skryftekens wat ’n mens in feitlik enige taal lees, bepaal hoe woorde uitgespreek word. 
Natuurlik is dit ook die geval met Arabies, maar omdat Arabiese en Afrikaanse klanke nie altyd 
ooreenstem nie, sal Afrikaanse klanke en vokale dikwels met ander skryftekens voorgestel moet 
word. Daarom moes die Arabiese alfabet aangepas word om in die Arabies-Afrikaanse skryfwyse 
voorsiening te maak vir eg Afrikaanse klanke en vokale. Binne die reёls van tajwīd moes skrywers 
en taalgeleerdes van die tyd dus seker maak die Afrikaanse klanke kan in Arabies-Afrikaans 
geskryf word.

5 Kreatiewe prosesse
Die ḥarakah werk nie altyd met Afrikaans nie, omdat Afrikaans sy eie vokaalstelsel het wat boonop 
meer uitgebreid is. Dit beteken die Arabiese alfabet is te beperk om al die Afrikaanse vokaalklanke 
aan te dui. Om dus voorsiening te maak vir die klanke van Kaapse Moslemafrikaans moes die 
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skrywers van Arabies-Afrikaans betrokke raak by ’n ingewikkelde proses om die ḥarakah aan te 
pas. Deur dit te doen kon hulle dan spesifieke Arabiese klank- en lettersimbole in die Arabiese 
alfabet skep vir Arabies-Afrikaans. Maar dit het nie net by vokale (klinkers) gebly nie; om vir 
alle Afrikaanse klanke voorsiening te maak, moes die skrywers ook konsonante (medeklinkers) 
manipuleer. Die voorbeeld van die kl- en kr-klanke is reeds genoem.

Hierdie proses kry ’n mens ook in ander tale soos Persies en Turks, wat óók aanpassings moes maak 
om hulle simbole te kon neerskryf.

6 Sekere aspekte van tajwīd
Soos ons voorheen al gesê het, is die tajwīd die Arabiese klankwetenskap wat daarop gemik is om te 
sorg dat die heilige Koran volkome korrek gelees en verstaan word. Maar die tajwīd het ook ’n be-
langrike rol gespeel in die ontstaan en ontwikkeling van die spesifieke alfabet vir Arabies-Afrikaans.

Deur die Arabiese skryfsimbole binne die reёls van die tajwīd aan te pas, kon spesifieke simbole in 
Arabies geskep word om Afrikaanse klanke voor te stel. Daarom moes skrywers ’n mate van kennis 
hê van die tajwīd.

Dit is dus belangrik om te besef dat die tajwīd se reёls ’n groot rol gespeel het in die Arabies-
Afrikaanse letterkundige beweging. Dit is ook belangrik om te onthou dat Arabies-Afrikaans eintlik 
’n klank voorstelling is van Kaapse Moslemafrikaans in Arabiese skrif. Daarom het die Arabies-
Afrikaanse skrywers wat gewoonlik die Arabiese skrif as heilig beskou het, sover moontlik probeer 
seker maak dat hulle die tajwīd se reёls so getrou as moontlik sou navolg wanneer hulle skryf. Hulle 
het hulle kennis van hierdie reёls opgeskerp deur die Koran te lees.

Volgens sjeg Abdurahim ibn Muhammad al Iraki is dit baie belangrik om te weet dat die uitspraak 
van elke letter bepaal moet word deur sy posisie in die spraakorgane. Hy het gesê dis absoluut be-
langrik om die Koran korrek te lees. In sy woorde: “… om aitahaal elken gharaf van sain pelek …” 
– elke letter moet uitgespreek word in ooreenstemming met sy posisie (plek) in die spraakorgane.

Absolute korrekte uitspraak om die Koran reg te verstaan, is dus altyd belangrik. Aangesien woorde 
slegs uitgespreek kan word volgens hoe ons dit in skrif sien, is dit voor die hand liggend dat 
uitspraak en skryfwyse baie nou met mekaar verbind is en van mekaar afhanklik is. Die skrywer 
moet dus elke klank wat hy hoor, kan neerskryf.

Sjeg Mogammad Salie Abadie Solomons, iemand wat hoog geag word oor sy kennis van Arabies-
Afrikaans (hoewel hy nie Engels praat of die Romeinse skrif wat ons nou in Suid-Afrika en die 
Weste gebruik self gebruik nie), beklemtoon die reёls van die tajwīd in sowel lees en skryf. Om 
die waarheid te sê, die sjeg word as die grootste en belangrikste kenner beskou as dit kom by die 
lees van Arabies in Suid-Afrika. Én hy is ’n kenner van die tajwīd. Kyk na die volgende wat hy in 
Arabies-Afrikaans skryf:

“… om die Qoeraan met tajweed te batja is ’n noedaghe op dragh. Wie die Qoeraan sonder tajweed 
batcha maak ’n sonde, omdat Allah dit met tajweed afghasteer het. En dit het oek soe na ons 
ghakom. Dit is die moewaighait van die lees en die praghtaghait van die aitspraak in die batja.  
Dit gee die letters van die Qoeraan hille volle waarde en wat hille wert is …”
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Hierdie respek teenoor die tajwīd is oral te bespeur waar na die korrektheid van Arabies-Afrikaanse 
geskrifte verwys word. Die reёls van tajwīd is deurslaggewend om die Koran en Arabies-Afrikaans 
behoorlik te verstaan.

7 Die Arabies-Afrikaanse alfabet
Slegs 20 van die 29 konsonantletters in die Arabiese alfabet word in Arabies-Afrikaans gebruik – 
die res is klanke wat nie in Kaapse Moslemafrikaans bestaan nie. (Soms word van hulle wel gebruik 
om woorde wat direk uit Arabies geleen is aan te dui.) By hierdie 20 word daar sekere letters en 
simbole bygevoeg wat geskep is, asook 6 lettersimbole wat geleen is van die Persies-Turkse of 
Maleisiese aanpassings van die Arabiese alfabet.

Min of meer al die Arabiese vokale word in Arabies-Afrikaans gebruik. By hierdie vokaalklanke is 
13 Arabiese klanksimbole gevoeg wat spesifieke Afrikaanse klanke kon voorstel – klanke wat nie in 
Arabiese skrif voorkom nie. Dit het tot gevolg dat Arabies-Afrikaans 23 vokaalsimbole (of ḥarakat) 
het. ’n Mens sien dus die Arabies-Afrikaanse alfabet met sy 29 konsonant- en 23 vokaalsimbole 
is nogal groot, en ’n mens verstaan hoe die skrywers van Arabies-Afrikaans soms foute kon maak. 
As ’n mens kyk na hulle invloed, word dit duidelik dat waarskynlik die grootste prestasie van die 
Arabies-Afrikaanse skrywers van daardie jare hulle vermoё was om die Arabiese alfabet só aan 
te pas dat hulle die klanke kon neerskryf van die Kaaps-Hollands of Afrikaans wat hulle in hulle 
gemeenskappe gehoor het.

Dit was ’n groot prestasie, veral omdat Hollands en Afrikaans glad nie na Arabies klink nie.  
Al die Arabiese vokale en twee derdes van die konsonante word ingespan om Afrikaanse woorde in 
Arabies-Afrikaans weer te gee. Die feit dat al die vokale gebruik word, het te doen met die feit dat 
hulle dieselfde klank het as die meeste Afrikaanse klanke. Dit het dus baie gehelp met die skryf van 
Afrikaans in Arabiese skrif.

Dit gee ons ’n baie goeie idee van die Moslemgemeenskap se uitspraak van Afrikaans in die 
negen  tien de en vroeё twintigste eeu. Die skrywers het groot moeite gedoen om seker te maak die 
uitspraak van woorde word so weergegee in skrif deur die Arabies-Afrikaanse alfabet noukeurig na 
te volg.

Die Kaapse Moslems beskou die Arabiese skrif as heilig, iets wat daartoe gelei het dat hulle wou 
seker maak die Arabies word nie ontheilig deur byvoorbeeld ou, stukkende of geskeurde dokumente 
en geskrifte nie. Hulle het dit begrawe. Ongelukkig het inligting in die proses verlore gegaan, maar 
die respek waarmee Arabies nog altyd behandel is, is duidelik.
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1 Inleiding
Toe die Kaapse Moslems aanvanklik hulle godsdienstige publikasies in Afrikaans begin skryf het, 
was dit vir hulle ’n probleem om die Arabiese klanke in Romeinse letters neer te skryf. Dit kan ’n 
mens verstaan, want die alfabet van die Afrikaanse Romeinse skrif kon nie al die klanke van die 
Arabiese letters weergee nie. Daar is letters in die Arabiese alfabet wat gewoon nie in Afrikaans 
voorkom nie – dit is dus onmoontlik om die klanke in gewone Romeinse skrif uit te druk.

Uiteindelik sou ’n metode van transliterasie gevind moes word. Transliterasie verwys na die proses 
waardeur lettersimbole uit een alfabet na ’n ander omgeskakel word – in hierdie geval van Arabies 
na die Romeinse skrif.

Dit moes gedoen word omdat Afrikaans hoofsaaklik as “Westerse” taal ontwikkel het, en dié 
tale gebruik almal die Romeinse alfabet. Die proses was nodig omdat nie alle Moslems Arabies 
lees, skryf of verstaan nie, veral in die meer onlangse tye sedert die twintigste eeu. Geskrifte (ook 
godsdienstige geskrifte) moes nou aangebied word in die Afrikaans wat mense geken het.

2 Korrekte prosesse
Dit was belangrik om seker te maak die Arabiese klanke behou hulle klank- én betekeniswaarde 
in die Afrikaans wat met Romeinse skrif geskryf word. Ons het al vroeёr genoem as dié proses 
nie akkuraat is nie, kan die betekenisse verander – iets wat nie toelaatbaar is nie, veral met 
godsdiens. Die transliterasie moes dus baie akkuraat wees. Die skrywers moes ’n metode vind om 
seker te maak die uitspraak van Arabiese of Arabies-Afrikaanse woorde word presies weergegee 
in Afrikaans.

Dit help darem dat Arabies en Afrikaans wel dieselfde vokaalklanke het. Dit is dus vir kenners met 
ondervinding nie té moeilik om die Arabiese klanke in ’n Afrikaans oor te dra nie. Al is dit nie ’n 
maklike proses nie, het skrywers oor die jare genoeg kennis opgebou om transliterasie te laat plaas-
vind. Vir die doel van hierdie boek gaan ons nie al die tegniese aspekte van die proses bekyk nie.

3 Voorbeeld
Die Bajaan Oedin van Abubakr Effendi wat in 1869 verskyn het, is ’n voorbeeld van hoe Arabies-
Afrikaans in die negentiende eeu gelyk het en wys vir ons hoe die Arabies-Afrikaanse skrywers 
Afrikaanse klanke met behulp van die Arabiese alfabet voorgestel het.

Hierdie is ’n belangrike voorbeeld in die ontwikkeling van Arabies-Afrikaans omdat dit ál die vo-
kaal simbole insluit wat Abubakr Effendi geskep en gebruik het en skrywers ná hom ook in mindere 
of meerdere mate dieselfde simbole gebruik het om Afrikaanse klanke met die hulp van die 
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Arabiese alfabet voor te stel. Ons het reeds gesê dit is belangrik om dié simbole korrek te lees om 
te weet hoe die Afrikaans van die Kaapse Moslems van die tyd geklink het.

Sy werk sou ook die heel eerste voorbeelde word van Arabies-Afrikaans wat in Romeinse skrif 
oorgesit is. Die eerste transkripsie in die Romeinse skrif is in 1881 – 12 jaar ná die Arabies-
Afrikaanse publikasie in 1869 – gedoen en het in die Nederlandsche Spectator verskyn.

Achmat Davids het twee bladsye van hierdie werk ook in 1991 uit die Arabiese alfabet 
getranskribeer. Dit het soos volg gelyk en gee ons ’n idee van die Afrikaans in die tyd rondom 1869:

Kietaboettahaaratie deese kietaab peraat van taharaat oeai Moet weet taharaat een ‘Arab taal 
is tasiekoewoen ien taharaat een agaama is deree soewarte dee eerste maak soekoen ‘aal wat 
voewoel ghawoeword de taweede maak laif soekoen van qalain hadath dee derde maak laif 
soekoen van gharoot hadath (…) Allah-ta-‘aala sê een Qoer’aan (…) oe de mense wat het eemaan 
(…) wa-neer djoewail wil oewapstaan om temaak salaah (…) was djoewaile sain yiele ghasegh 
an djoewaile moet waas djoewailesain hande saam waas-en yiele ghasegh een keer an waas-en 
tewee hande saam met de almboeghs een keer an waasen tewee voete saam met de kenokels een 
keer (…) de veerde fard is verai de koewap een kieyar (…) de ghasegh (…) wat is toesain de ent 
van voewarkoewap haare sain ghoeroeai pelek an maskie ghoeroeai daar nieks haare nie (…) met 
de almboeghs (…) an djoewaile moet varai djoewaile sain koewap (…) an djoewaila moet waas 
djaewaila sain voete saam met de kanokles (…) Allahoe ta ‘aalaa oeworder met deese aayah vir 
moe’mien me(n)se hoewaile moet maak laif soekoen van qelain hadath met abdast vir salaah (…) 
daan van deese aayah wort doewaidlik abdast sain 29 fards is veer (…) dere fard is an is toesen 
oewander de kien (…) de ghasegh is van de ent van voewarkoewap haare sain ghoeroeai pelek toet 
oewander de kien dit is de ghasegh sain laangte (…) en de ghasegh is van de pint van de oewar 
toet de pint van de ander oewar dit is de ghasegh sain bereete (…) is fard ghoesel waasen maar de 
kaal pelek (…) wat Toesen de ‘iethar die pelek wat baart sain haare ghoeroeai tiegenmakaandier 
(…) verai kewaart van de koewap is fard daleel is diese hadeeth …

4 Waarnemings
Davids meld dat hy in sy studie en die transkripsies wat hy gedoen het, ’n paar baie interessante 
taalkundige verskynsels in die Afrikaans van die Kaapse Moslems in die jare 1869-1910 teëgekom 
het. Baie van daardie verskynsels is steeds te bespeur in die gesproke Afrikaans van hierdie gemeen-
skap, ondanks die feit dat almal deesdae blootgestel is aan invloede soos radio, televisie, die media 
en Standaardafrikaans in gewone (dus nie-godsdienstige) skole.

Davids reken daardie verskynsels leef voort in die omgangstaal omdat hulle so gemaklik deur almal 
in alledaagse kommunikasie gebruik word. Hierdie taalverskynsels bly oorspronklik en dien die 
kommunikasie van die gemeenskap in ’n sterk mate, selfs al dink sommige dat die taalverskynsels 
dalk nie so gesofistikeerd is nie.

Hierdie verskynsels word ook – met al die spesifieke humor daarvan – voortgesit in die madrasa 
en ook die moskee. Só noem Davids byvoorbeeld dat sy sesjarige niggie wat in ’n Engelse omge-
wing grootgeword het, by die madrasa die volgende uitdrukking geleer het: Is jou brein dan 
ghamaniengal?, wat natuurlik beteken “Is jy werklik so dom?”. Die jong meisie gebruik hierdie 
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uitdrukking dikwels met groot humor, ook teenoor volwassenes wat dalk nie iets verstaan wat sý 
wel snap nie.

Deur die gebruik van die Arabiese fonetiese skrif en alfabet van daardie jare word die klanke van 
Kaapse Moslems se Afrikaans ook al lank bewaar. Verder word dit duidelik uit hierdie ou Arabies-
Afrikaanse geskrifte dat daar dikwels nuwe woorde en idees ontstaan het om die skrywers se idees 
oor te dra, omdat hulle gesproke Afrikaans soms baie beperk was wanneer hulle godsdienstige of 
filosofiese idees in hulle werk en geskrifte wou deel.

Dit is verder interessant om te weet dat die vertaling uit die Arabies wel ’n invloed gehad het op 
die sinsbou van die Moslems se Afrikaans. Dit word hier net vlugtig genoem en sal nie in fyn 
besonderhede bespreek word nie.

4.1 Die klanke van Kaapse Moslemafrikaans
Dit is so dat die taalkundige eienskappe van die Kaapse Moslemafrikaans van die laat negentiende 
en twintigste eeu behoue gebly het in die Arabiese fonetiese skrif, en daarom wonder ’n mens nogal 
watter invloed dit wel gehad het op hoe die Kaapse Moslemafrikaans geklink het – ook vandag. 
Dan is daar ook nog die invloed van Arabiese woorde op die woordeskat van die Moslemafrikaans 
waaroor ’n mens wonder. Natuurlik is dit moeilik om presiese gevolgtrekkings te maak, maar dat 
daar wel invloede sou wees, is gewis.

’n Mens sou kon kyk na hoe Arabies en Afrikaans as aparte tale verskil. Dis ’n feit dat die uitspraak 
van woorde in Afrikaans nie juis ’n invloed het op die betekenis nie. Dis egter anders in Arabies, 
waar woorde se klank wel ’n invloed het. In Arabies is uitspraak baie belangrik wanneer mense 
met mekaar kommunikeer. Dit is ’n belangrik faktor wanneer ’n mens kyk na die klankaspekte van 
Moslemafrikaans wat uit Arabies in Afrikaans getranskribeer is.

Omdat uitspraak in Afrikaans nie betekenis beïnvloed nie, lyk dit asof skrywers van Arabies-
Afrikaans wat hulle Afrikaanse geskrifte in Arabiese skrif geskryf het, nie soveel aandag gegee het 
aan hoe hulle die vokale skryf nie. Dit het dan soms tot verkeerde spelling gelei.

Een voorbeeld is die woord maskie wat verkeerdelik as maske neergeskryf is. Die woord maskie het 
reeds in die negentiende eeu só bestaan wanneer dit uitgespreek is. Dieselfde geld ook vir die woord 
nie wat as nee gespel is. Die woord nie was toe ook al in gebruik en moet nie met nee verwar word nie.

Omdat die uitspraak in Afrikaans feitlik nooit die betekenis beïnvloed nie, is daar goeie rede om 
te glo dat daar deur die jare en tot vandag toe verskillende spellings was vir die woord wanneer. 
Só het Abubakr Effendi wanneer as waneer gespel, terwyl Hisham Neamatullah Effendi dit as 
waner geskryf het. Dit is dalk ook die rede waarom albei dié uitsprake so in die Afrikaans van die 
Moslems gehoor word. Daar is ’n hele paar sulke voorbeelde, al het die skrywers hulle bes probeer 
om die klanke wat hulle gehoor het, so getrou as moontlik weer te gee in die transkripsies.

In ander gevalle het hierdie afwykings in die spelling van woorde ontstaan omdat hulle in Arabies 
op ’n spesifieke manier geskryf is. In Arabies word elke klank wat jy hoor, net so neergeskryf. 
Dit het dikwels gelei tot probleme wanneer die Arabiese alfabet se spelwyse dan in Afrikaans (in 
die Romeinse skrif) oorgeskryf moes word. Byvoorbeeld: In Arabies is dit nie normaal dat twee 
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konsonante langs mekaar staan nie. Indien dit wel gebeur en indien albei konsonante dan wel ’n 
invloed op die woord se uitspraak het, moet daar ’n vokaal tussen hulle geplaas word. In Afrikaans 
is dit anders.

In Afrikaans kry ons natuurlik dikwels twee konsonante langs mekaar, iets wat nie die woorde se 
uitspraak (en gewoonlik betekenis) verander nie. Kyk maar na woorde soos plek, vrou, werk, skuld. 
In Arabies is dit anders omdat daar ’n vokaal tussen die konsonante moet wees, al is dit ook ’n baie 
sagte klank. In Arabies ís daar nie sulke sagte klanke in die alfabet nie en daarom moet dit geskryf 
word. Dit het dan daartoe gelei dat vokale ingevoeg is en die woorde verander is tot pelek, voerou, 
werek en sekilt. Daar is natuurlik heelwat ander sulke voorbeelde.

Ondanks die uitsonderings hierbo, kry ons uit die Arabies-Afrikaanse transkripsies (wanneer dit reg 
gedoen is) tog ’n goeie idee van hoe Afrikaanse woorde destyds uitgespreek is. Ons kan aanvaar 
dat die Arabies-Afrikaanse skrywers geskryf het soos hulle gepraat het. Voorbeelde is die gebruik 
van gha vir ge; t vir d aan die einde van woorde; woorde soos miril vir middel; maragh vir middag; 
noeragh vir nodig asook ander. Baie van hierdie woorde word nog so uitgespreek deur heelwat 
sprekers in Moslemafrikaans. Hierdie en ander woorde wys duidelik op die bepaalde akoestiese 
aard van die Kaapse Moslemafrikaans – dus hoe dit klink.

4.2 Die woordeskat van die Kaapse Moslems
In die negentiende en twintigste eeu is Afrikaans as ’n laer klas taal met ’n taamlik beperkte woorde-
skat beskou. In 1882 het die koloniale taalkundige Theophilus Hahn byvoorbeeld in ’n lesing by die 
Suid-Afrikaanse Openbare Biblioteek gesê Afrikaans of Kaaps-Hollands is te eenvoudig en dit het 
geen toekoms as volwaardige taal nie.

Hierdie negatiewe houding oor die beperkte woordeskat van Afrikaans of Kaaps-Hollands het nié 
die Kaapse Arabies-Afrikaanse Moslemskrywers gekeer om ingewikkelde Arabiese godsdienstige 
en filosofiese dokumente en geskrifte te vertaal nie. Wat soos ’n paal bo water staan, is dat dié 
skrywers daarin kon slaag om, ondanks Afrikaans se beperkte woordeskat, daardie geskrifte só 
te vertaal dat die gees en bedoeling van die werke mooi vasgevat en betekenisvol vir die huidige 
geslag Moslems bewaar is. Selfs al was die taalgebruik en woordeskat eenvoudig, het dit niks 
weggeneem van die betekenis en waarde nie.

In die vertalingsproses is van die vertalers en skrywers verwag om ’n betekenisvolle woordeskat te 
gebruik en te bou – ’n woordeskat wat goed genoeg sou wees om die gedagtes en gevoelens van die 
oorspronklike skrywers uit te druk, maar ook om betekenisvol te wees vir hulle lesers. Die beperkte 
Afrikaanse woordeskat moes daarin slaag – en het ook.

Die mense wat die werke vertaal en getranskribeer het, het wel met hulle beperkte woordeskat 
daarin geslaag om hierdie ideaal te verwesenlik, naamlik om met ’n beperkte woordeskat goeie 
geskrifte en vertalings die lig te laat sien.

4.2.1 Erfgoed, eiegoed en leengoed
Met enige transliterasie is verskillende maniere gebruik om die woordeskat van Afrikaans te help 
uitbrei. Hieronder tel erfgoed, leengoed en eiegoed: Afrikaanse woorde is geёrf van die Kaapse 



39

Arabies en Arabies-afrikaans in Romeinse skrif

Moslems se voorvaders uit die Ooste, van die Maleis-Polinesiese taalgroepe; ander woorde is 
geleen van Arabies, Engels en Hollands; en dan was daar ook nuutskeppinge, woorde wat hier in die 
volksmond ontstaan het om sekere begrippe en dinge naam te gee.

Natuurlik kom verreweg die grootste deel van die Afrikaanse woordeskat van Hollands, en die-
self de geld vir Kaapse Moslemafrikaans, ’n belangrike variant van Afrikaans. Maar Kaapse 
Moslemafrikaans het ook heelwat woorde by Arabies geleen, ook vir godsdienstige begrippe, en in 
mindere mate van Frans en Engels, twee ander tale waarmee die Kaapse Moslems in die Kaap te 
doen gekry het.

Uit Frans kom woorde soos aspris (met opset), kardoesie, sa-vette (handdoek) en tamaletjie (’n 
soort lekker). Uit Engels is die volgende geleen: saimde (the same/dieselfde); promis (promise/
belofte); davarent (different/verskillend); ghamixte (mixed/gemeng); laik (to like/om te hou van).

Buiten hierdie woorde wat die Kaapse Moslemafrikaans geleen het, het die taal natuurlik ook 
belangrike woorde van Maleis en ander Polinesiese tale uit die Ooste geёrf. Hierdie woorde het 
saam met die slawe uit Suidoos-Asiё hierheen gekom.

In die Arabies-Afrikaanse geskrifte wat behoue gebly het, is dit duidelik dat veral Arabies die taal is 
waaruit Moslemafrikaans geleen het. Tog het die Moslems van die Kaap dikwels ook, veral wanneer 
hulle gepraat het, woorde en uitdrukkings van hulle slawe-voorouers uit die Ooste gebruik. Al hier-
die invloede maak van Kaapse Moslemafrikaans ’n besliste variant van Afrikaans.

Sommige van hierdie Maleis-Polinesiese erfgoed is opgeneem in Standaardafrikaans. Voorbeelde 
hiervan is baie, pondok, kapok, katjiepiering, ghomma, kaparang, kris, blatjang, nonna en baklei. 
Daar is ook krabbetjie, tjap, tjommel, tamaai, amper, baadjie en kabaai. Ander woorde wat uit 
Suidoos-Asiё geleen is, het hoofsaaklik in Moslemafrikaans voortbestaan. Kyk na die volgende lys 
van sulke woorde – by elkeen woord die oorsprong (etimologie) en betekenis gegee:

Kaapse Afrikaans Oorsprong Betekenis
at jar ....................................atjar (Maleis)....................... vrugtepiekel
barakat .................................berkat (Maleis) .................... geskenk van koekies
batja .....................................batja (Maleis) ...................... om te lees
ghielap .................................kilat (Maleis)....................... weerlig
kalie .....................................kali (Javaans) ...................... rivier
kanalla .................................karna Allah (Maleis) ........... asseblief
manieng-al ..........................meninggal (Maleis) ............. gestorwe
maskawi ..............................maskawin (Maleis) ............. bruidskat/huweliksgoed
merang ................................ rame’an (Maleis)................. fees
measng ................................mesan (Maleis) ................... grafsteen
pang .....................................bapang (Maleis) .................. man/oom
motjie ..................................muntje (Javaaans) ............... vrou
slamat ..................................selamat (Maleis) ................. gelukwense
soembai-ing .........................sembahjang (Maleis)........... om te bid
soppang ...............................suppang (Boegannees) ........ waardig
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taramakasie ......................... terima kasih (Maleis) .......... dankie
toelies .................................. tulis (Maleis) ....................... om te skryf
top ....................................... tup-ake (Javaans) ................ gebedshemp/-kleed

Al dié woorde uit die ander tale is opgeneem in Kaapse Moslemafrikaans en het heeltemal deel 
geword van die woordeskat van die gesproke taal. In die proses het die woorde se uitspraak baie 
verander – soveel so dat die sprekers van die tale waaruit hulle geneem is, hulle nie altyd dadelik 
herken nie. Die uitspraak is hier onder die Kaapse Moslems aangepas en ’n spesifieke Kaapse klank 
gegee. Ander aanpassings is ook gemaak – voorbeelde sluit in die Maleise woord slambile (om te 
slag), wat byvoorbeeld die Afrikaanse agtervoegsel “er” gekry het en nou die woord slamblie-er 
(iemand wat slag) vorm. So word ook soppang (waardig) byvoorbeeld soppangheid (waardigheid). 
Nog ’n voorbeeld is om in langerige woorde die volgorde van woorddele om te ruil om by die 
Afrikaanse styl aan te pas. Kyk na kammar-mandi (badkamer) uit Maleis. Hier in die Kaap word dit 
mandi-kamer, wat nader is aan Afrikaans.

4.2.2 Sterk Arabiese invloed
Ons het al genoem dat daar in Arabies-Afrikaanse geskrifte en publikasies baie meer Arabiese 
woorde voorkom as Maleis-Polinesiese woorde. Die eerste rede daarvoor is omdat verreweg die 
meeste publikasies wat die lig gesien het, vertalings uit Arabies was. Dit was dus makliker om 
woorde uit Arabies te leen as byvoorbeeld Maleis. In elk geval het baie van die basiese Arabiese 
godsdienstige begrippe reeds aan die begin van die negentiende eeu bestaan in Maleis, die 
godsdienstige taal van die Kaapse Moslems.

Dit is heel moontlik dat die volgende Arabiese woorde en begrippe deur Maleis in die Kaapse 
Moslemafrikaans opgeneem is: salaah (salāh/gebed); niekah (nikāh/huwelikseremonie); kiefayah 
(kifāyah/begrafnis); masjied (masjid/moskee) en waadjieb (wājib/nodig).

Die tweede rede is omdat Maleis in die tyd toe die meeste Arabies-Afrikaanse geskrifte en 
publikasies verskyn het, lank nie meer in die Kaap gepraat is nie. So het Hisham Neamatullah 
Effendi byvoorbeeld in 1903 geskryf die Moslems was “eens op ’n tyd” ’n “Maleissprekende 
gemeenskap”. Dit maak dus sin dat die gemeenskap nie juis Maleisiese woorde – of woorde van die 
ander Polinesiese groepe – sou leen om hulle Afrikaans te versterk en ontwikkel nie, en veral nie 
om Arabiese konsepte te verduidelik nie.

Die skrywers wou hulle lesers in ’n taal bereik wat hulle ken en waarmee hulle gemaklik sou 
voel, veral met godsdienstige begrippe. Hoe ook al, hulle het Maleise én Arabiese woorde gebruik, 
en dikwels ook kombinasies daarvan. Dink maar aan mandi (Maleisies vir bad) en ghoesl (die 
Arabiese woord daarvoor). Hierdie en baie ander voorbeelde word dikwels in Arabies-Afrikaanse 
publikasies aangetref.

Direkte leenwoorde uit die Arabies het hoofsaaklik deur die Arabies-Afrikaanse publikasies na 
Moslemafrikaans gekom. Nie alle leenwoorde is vertaal om by die Kaapse Moslemafrikaans te pas 
nie. Arabies-Afrikaans het, net soos ander nie-Arabiese tale, nié leenwoorde vir belangrike Islam-
idees uit Arabies vertaal nie, maar dit net so gebruik. Sulke woorde en begrippe het dus onmiddellik 
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deel geword van Kaapse Moslemafrikaans, en daarom is dit moeilik om te weet presies hoe sekere 
sleutelwoorde in Moslemafrikaans beland het – deur Arabies of Maleis. Voorbeelde van sulke 
woorde is malaa’iekat (engele) en kietaab (boek).

Dit is egter taamlik seker dat spesifieke woorde waarvoor daar Arabiese én Maleise ekwivalente 
bestaan, wel deur een van die twee tale in Moslemafrikaans opgeneem is. Uit Arabies-Afrikaanse 
publikasies is die volgende in Moslemafrikaans opgeneem: ghoesl (in Arabies ghusl/om te bad); 
fajr (in Arabies fajr/die oggendgebed); soum (in Arabies sawm/om te vas); asal (in Arabies asl/
oorsprong of voorouers); hoekoem (in Arabies hukm/besluite of uitsprake).

Ons het reeds genoem dat nie alle woorde wat vir Arabies-Afrikaanse publikasies uit Arabies geleen 
is, wel deel sou word van die Moslemafrikaanse woordeskat nie. Baie van die woorde het spesifieke 
godsdienstige betekenisse en sou dus nie in die omgangstaal gebruik kon word nie, terwyl ander 
weer maklik opgeneem is en met Afrikaanse agtervoegsels gou deel van die woordeskat geword het. 
Kyk byvoorbeeld na:

• nabee (profeet) + Afrikaans skap = nabeeskap (profeetskap)
• nieyat (om te wil doen) + Afrikaans ge = genieyat (verlede tyd)

Die mees kreatiewe of skeppende proses om die woordeskat uit te bou, is waarskynlik te sien in 
neologismes – dit is die “skep” van nuwe woorde wat nie voorheen bestaan het nie. Sulke woorde is 
geskep om sekere spesifieke betekenisse oor te dra, en voorbeelde sluit in werksloon en maakloons. 
In albei gevalle word die Afrikaanse woord beloning verstaan om “beloning van God” te beteken. 
Daarom sou werksloon letterlik in die eerste plek beteken “dade waarvoor God die mens beloon” (in 
byvoorbeeld gebed of spirituele en godsdienstige aktiwiteite). Die woord het ook ’n ander betekenis 
bygekry, naamlik om te verwys na “goeie dade”, en dit is in dié opsig dat dit deesdae meer gebruik 
word. Net so beteken maakloons “skepping”, en dit veronderstel dat die proses van skepping ’n 
beloning is vir menslikheid.

Ander voorbeelde word gevind in die werk van Ta Ha Gamieldien wat nuwe woorde geskep het om 
hulle presiese Arabiese betekenis oor te dra – veral vir groot filosofiese begrippe. Hy het baie sterk 
woorde geskep om byvoorbeeld God se krag en mag voor te stel. Kyk na:

• ’aliemoen (die alwetende) qaadieroen (die almagtige)  
moereedoen (die Wil van God) baaqien (nie die begin nie en ook nie die einde nie)

Dit word duidelik uit die woorde wat hy geskep het dat die belangrikheid of krag van daardie 
woorde vir die leser uitstaan.

Nog voorbeelde van Ta Ha Gamieldien se nuutskeppings:

• ’aliemoen het wieter geword (uit Afrikaans weet) wat beteken dat slegs God alle dinge kan weet;
• qaadieroen het kraghtagh geword (uit Afrikaans krag) wat beteken God is die sterkste, magtigste 

of kragtigste;
• moereedoen het wiler geword om aan te toon dat God vooraf besluit oor alles wat op aarde gebeur;
• baaqien het aitwaghdieren geword om ’n begrip van die ewigheid voor te stel.
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4.2.3 Samestellings
Vele samestellings is ook nuut geskep om die woordeskat van Kaapse Moslemafrikaans te verryk 
en uit te brei. Verskeie kombinasies uit verskeie tale is hiervoor ingespan. Ons kyk na ’n paar 
voorbeelde van hierdie woorde in Kaapse Moslemafrikaans:

• abdasplek (plek om jou liggaam te reinig/toilet) van abdast (Maleis) + plek (Afrikaans);
• labarangbox (Eid-geskenk) van labarang (Maleis) + box (Engels);
• kopseer (hoofpyn) van kop (Afrikaans) + seer (Afrikaans);
• korbaanvleis (offervleis) van korbaan (Arabies) + vleis (Afrikaans)

4.2.4 Idiome
Dit is interessant om te weet dat Moslemafrikaans wel beskik oor ’n hele klomp goeie idiome. 
Idiome maak ’n taal interessant en verryk die manier waarop sprekers daarmee omgaan. In 
Moslemafrikaans is daar talle gevalle waar humor sterk na vore kom en sodoende ook baie sê oor 
die mense, hulle ervarings en hulle uitkyk op dinge. In die idiomatiese gebruik van die taal kom 
die kreatiwiteit van die Kaapse Moslems na vore. Dit versterk die kommunikasie tussen mense en 
die sprekers van die taalgemeenskap. Kyk na hierdie juweel wat Moslems soms grappenderwys sal 
gebruik om aan te dui dat hulle weet wat hulle doen:

… ’n Boer maak ’n plan, maar ’n Slams hét ’n plan.”

Hier volg nou ’n klompie idiome en uitdrukkings van Kaapse Moslemafrikaans:
Aansit: Sy kan vreeslik aansit as sy praat. Ook: Sy is aansitterig.
Aspris: Moedswillig
Brêggat: Sy klere wys hy is ’n regte brêggat. Hy spog vreeslik.
Bus ry: Hou weg van dai vroumense. Hulle kan gevaarlik bus ry (skinder). Of: trein ry.
Ghasegh: Jy verkoep ghasegh (of ghavreet) wanneer jy iemand se guns wil wen.
Huis bou: Hou op huis bou, man. Maak klaar jou storie. Dus: Moenie so langdradig wees nie.
Kastai. Die kind kan ’n mens erg kastai (terg).
Kop: Waar kry jy dai kop? (Jy moet gek wees. Jou idee kan nooit werk nie!)
Kwai-lappie! Mooi so! Goed gedaan!
Laa-die-daa of bakgat mense: Vername mense.
Lag-lag: Ons het hulle lag-lag geklop.
Manieng-al: Is jou brein ghamaniengal? Is jy regtig so dom?
Ougat: Baie oulike (klein kind).
Poenang-kies: Sy is darem poenang-kies. Sy is oulik/ougat.
Iemand is ’n poep op ’n lappie. Hy beteken niks.
Pop: Dink jy ek is ’n pop? Dink jy jy kan my vir die gek hou?
Reent: Waar slaap jy as dit reent? Mens sê dit gewoonlik as iemand iets simpels of dom sê.
Slamblie: Jy kan nie sy slamblie eet nie – jy kan hom nie vertrou nie.
Tang-a-lang: Kry klaar man, jy tang-a-lang te veel. Jy mors tyd, man!
Toe: Jy is so toe soes OK op Sondags. Of: Jy is toe. Iemand wat nie weet wat aangaan nie.
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Die bedoeling van hierdie boek is nie om enige gevolgtrekking te maak rakende spesifieke taal-
kundige aspekte van Afrikaans of die Afrikaans van die Kaapse Moslemgemeenskap nie. Die doel 
is eerder om onder mense wat in die ontstaan en ontwikkeling van Afrikaans – en verál Kaapse 
Afrikaans – belang stel, ’n groter bewustheid te kweek oor Kaapse Moslemafrikaans as bron sodat 
ons meer te wete kan kom oor Kaaps en sodoende ons horisonne verbreed.

1 Verskeie invloede
Die redakteurs het onder meer na ou tekste en geskrifte uit Arabies-Afrikaans gekyk, maar ook na 
pogings van skrywers en taalgeleerdes om dit te transkribeer in die Romeinse skrif wat ons vandag 
in Suid-Afrika gebruik. Op hierdie manier word waardevolle inligting uit die verlede toeganklik 
gemaak vir vandag se mense.

Een van die belangrikste temas van hierdie boek is om ’n antwoord te kry op die volgende vraag: 
Het die Kaapse Moslemgemeenskap van die negentiende en vroeё twintigste eeu geskryf soos 
hulle gepraat het? Omdat ons nie klankopnames uit daardie jare het nie, is dit nie altyd so maklik 
om vas te stel wat die toedrag van sake was nie, maar hierdie boek, wat gegrond is op die studie en 
bevindings van die historikus Achmat Davids, maak dit duidelik dat die Moslems van daardie jare 
wél geskryf het soos hulle gepraat het.

Wanopvattings hieroor het ontstaan omdat die Arabiese skrif verkeerd gelees is. Daarom kyk ons in 
hierdie boek na die manier hoe Arabies-Afrikaanse tekste, geskrifte en publikasies gelees behoort 
te word – en daarom is dit nodig om te kyk na die omgewing (fisiek, taalkundig en maatskaplik) 
waarin Arabies-Afrikaans ontstaan het.

2 Die rol van die slawe
Vroeg in hierdie boek het ons gekyk na die rol en plek van die Kaapse slawe en hulle afstammelinge, 
veral omdat hulle ’n groot bydrae gelewer het tot die ontwikkeling van Kaapse Moslemafrikaans. 
Deur hulle kulturele omgewing binne die raamwerk van hulle lewe as slawe te verstaan, verkry ons 
’n groter insig in hoe Moslemafrikaans ontwikkel het.

Ons het gesien die Kaapse slawe het eers ná 1793 hulle eie spesifieke kulturele leefwêreld geskep. 
Dié Moslemwêreld het sy ontstaan en vroeё ontwikkeling te danke aan die stigting van die eerste 
skool waarin die idees van Islam sterk oorgedra is. Omdat die slawe aan sekere godsdienstige 
aspekte van die Islam blootgestel is deur hulle interaksie met onderwysers en ander mense uit hulle 
gemeenskap, was dit nou vir hulle moontlik om in ’n groter mate onder mekaar en in hulle bepaalde 
sosiale omgewing rond te beweeg en meer kennis op te doen.

Laaste waarnemings en gevolgtrekkings
5
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Dit het ook gehelp om ’n harmonie te bewerkstellig tussen slawe-eienaars en die Vryswartes – op 
dié manier is seker gemaak die slawe in die Kaap sou nie in opstand kom en ’n rebellie begin nie.

Maar dalk is die belangrikste aspek hiervan die feit dat daar onder die slawe ’n belangstelling 
ontstaan het om te lees en skryf, veral omdat hulle nou aan godsdiensonderrig blootgestel is en 
daarom na kennis gesmag het. Hierdie kennis het hulle natuurlik mettertyd opgedoen omdat hulle 
geleer lees en later skryf het.

Ons het ook gesien die slawe uit die Ooste (veral Oos- en Suidoos-Asiё) het wel in die Kaap aange-
kom met kennis van lees en skryf. Hulle was dus nie ongeletterd nie. Maar dit het nie beteken hulle 
het die Romeinse alfabet geken en kon daarom geskrifte in Romeinse skrif lees nie. Hulle het wel 
die kennis gehad om met skrif te kommunikeer, of dit nou in Arabies, Boegannees of Soenda was.

Daarom het ons in hierdie boek gekyk na die literêre agtergrond van die slawe. Ons kan aanvaar dat 
die slawe uit Suidoos-Asiё wel bekend was met 7 hooftale en 14 dialekte, en in minstens 4 van dié 
tale was daar ’n goedgevestigde literêre tradisie. Die slawe wat uit Afrika hier aangekom het, het ’n 
verskeidenheid van Portugese mengel- of kontaktale gepraat. Teen die einde van die agtiende eeu 
het slegs 3 slawetale oorgebly: Boegannees, die Portugese mengeltale en Maleis. Van dié drie was 
Maleis die belangrikste en die een wat die meeste gebruik is.

Hier in die Kaap het die slawe met ander groepe en hulle tale in aanraking gekom: Die Khoisan, 
Franse en Duitsers – dit alles in ’n omgewing waar Hollands die hooftaal was. Dit is te verstane dat 
daar in so ’n byna verwarrende taalomgewing pogings sou wees om Hollands te vereenvoudig sodat 
mense uit verskillende agtergronde dit sou verstaan.

3 Behoorlike kommunikasie
Meester en slaaf moes kon kommunikeer, en hoewel Hollands nie in so ’n mate aangepas is dat dit 
’n eenvoudige taal sou word nie, was dit tog nodig dat daar ’n sekere vermenging moes plaasvind. 
Dit was belangrik vir behoorlike en doeltreffende kommunikasie. Ter wille van produktiwiteit was 
dit belangrik dat die slawe hulle meesters se instruksies moes kon verstaan.

Ons het ook gekyk na ander aspekte rondom die ontwikkeling van die Mengelhollands wat hier 
ontstaan het, naamlik die invloede van kultuurvermenging, wat ’n logiese uitvloeisel sou wees van 
die vermenging van soveel verskillende groepe mense uit verskillende agtergronde en leefwêrelde.

Ons weet almal dat daar in Suid-Afrika oor die jare op vele vlakke kultuurvermenging plaasgevind 
het en dat ons as nasie gevorm is uit die vermenging van verskillende invloede. Dit is ook die geval 
met taalverskynsels en die tale wat ons vandag hier praat. Dus aanvaar ons dat Afrikaans ontstaan 
het uit die samekoms en wedersydse invloed van wit en swart sedert die vroegste geskiedenis van 
die land. Dit was al te sien in die Mengelhollands wat onder die slawe gebruik is.

Tog was dit nie net die slawe wat dié Mengelhollands gebruik het nie. Hulle én die laer klasse in die 
Kaap het aan die begin van die negentiende eeu hierdie taal gepraat en dit was daaruit wat Afrikaans 
ontstaan het. Daarom bestaan die grootste deel van die Moslemafrikaanse woordeskat uit Hollands. 
Maar ons weet ook dat daar in Moslemafrikaans nog vele woorde en uitdrukkings bestaan wat 
teruggevoer kan word na die oorspronklike tale waarmee die slawe hier aangekom het.
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4 Onderrig
Dit is nie maklik om te bepaal presies wanneer Mengelhollands aanvaar is as onderrigmedium aan 
die Dorpstraat-madrasa nie, maar dit lyk tog of dit rondom 1815 kon wees. Twee dinge staaf dit.

Die eerste is gegrond op die laaste inskrywing wat in 1806 in Maleis-Arabies gemaak is. Dit was in 
’n studentenotaboek wat rofweg met ’n datum rondom 1815 sou kon ooreenstem. Twee belangrike 
onderwysers, Abdol Barrie en Ghatieb Hadjie (Khātib Hājī) wat tot in die 1850’s in Kaapstad 
klasgegee het, het hierdie inskrywing in 1806 gemaak.

Dan was daar die publikasie in 1830 van Hidayutool Islaam in Kaapstad. Dit het in Kaaps-Hollands 
verskyn, maar in Arabiese skrif (ter wille van die sogenaamde “Moslem-Maleiers”). ’n Mens kan 
dus redelikerwys aanvaar dat dit tot vyftien jaar – tot en met 1830 – sou neem om die Arabiese skrif 
doeltreffend aan te wend. Dit het natuurlik die grondslag gelê vir die opvoeding wat daarna sou volg.

Wat wel seker is, is dat Kaaps-Hollands die gevestigde medium van onderrig in die Kaapse madāris 
was ná die vrymaking van die slawe in die 1830’s en dat die elite Maleis gepraat het. Die wyd-
ver spreide gebruik van Afrikaans of Kaaps-Hollands gedurende hierdie tydperk is duidelik uit die 
studente  notaboeke (of koplesboeke) wat gevind is.

Die gebruik van Kaaps-Hollands het dit makliker gemaak om tekste uit Arabies te vertaal sodat 
mense geskrifte en godsdienstige publikasies kon lees in Kaaps-Hollands, ’n taal wat hulle verstaan 
het. Hierdie publikasies is wat ons vandag Arabies-Afrikaanse literatuur noem.

5 Arabies-Afrikaans
In hierdie boek is gewys op die rol van Arabies-Afrikaanse publikasies en die invloed wat die 
skrywers van daardie werke gehad het. Net so is aandag gegee aan die sosiale leefwêreld van 
daardie jare sodat ons ’n beter idee kan vorm van die invloede van daardie jare op die publikasies 
van die tyd. Hierdie boek het ’n paar interessante aspekte van die sosiale lewe (en dus die taal) van 
die Moslemgemeenskap van die vroeёr tye aangeraak.

Die gemeenskap se behoeftes wat betref hulle maatskaplike en godsdienstige lewe het in ’n groot 
mate gelei tot publikasies in Arabies-Afrikaans. Hierdie publikasies is gebruik as teksboeke in die 
onderskeie madāris aan die begin van die twintigste eeu in Kaapstad.

Deur hierdie Arabies-Afrikaanse publikasies en geskrifte, waarvan altesame 74 tot dusver ontdek is, 
in detail te bestudeer, word dit ook duidelik hoe Arabies gebruik is om inligting om te skakel in die 
taal wat die mense geken het: Kaaps-Hollands of Afrikaans.

6 Verskeie skryftradisies
Verskeie skryftradisies is gevolg met die gebruik van Arabies-Afrikaans – almal in ooreenstemming 
met die tyd ná die vrymaking van die Kaapse Moslem – en ander slawe in die 1830’s.

So sal daar wel verskille wees in die styl van skrywers uit die vroegste tye vergeleke met die publi-
kasies van latere skrywers. So het Abubakr Effendi se Bajaan Oedien se werk verskil van byvoor-
beeld die vroeёre koplesboeke én van die publikasies ná 1880. So is dit duidelik uit die koplesboeke 
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dat nie alle Afrikaanse klanke presies weergegee is in die Arabiese skrif nie, en net so is dit duidelik 
dat daar ná 1880 aanpassings en verbeteringe aangebring is.

Dit alles vorm deel van ’n proses in die ontwikkeling van die Arabies-Afrikaanse alfabet. Dit is 
duidelik dat dit nooit maklik sou wees om so ’n alfabet te skep wat Arabiese vokale en konsonante 
kan gebruik om Afrikaanse klanke voor te stel nie.

Toe Afrikaans aanvanklik in die Romeinse skrif begin skryf is, was dit duidelik dat hierdie eerste 
pogings eintlik maar tot swak Hollandse geskrifte gelei het. Maar dit was ’n natuurlike proses, want 
skrywers het bloot probeer skryf soos die gemeenskap rondom hulle praat, en sprekers het maklik 
na Hollands oorgeslaan wanneer hulle oor godsdienstige sake gepraat het. Hierdie publikasies het 
wel ’n belangrike rol gespeel in die oordrag van godsdienstige idees. Dié Hollandse geskrifte in die 
Romeinse alfabet het daartoe gelei dat die Arabies-Afrikaanse tradisie van vroeёr doodgeloop het.

Uit hierdie boek is dit ook duidelik dat Arabies-Afrikaanse publikasies geskryf is in ’n soort 
Afrikaans wat baie ooreengestem het met die gesproke Afrikaans van die Kaapse Moslem gemeen-
skap. Die alfabet het sy oorsprong in Jawi, die aangepaste Arabiese alfabet van die Maleisiese taal. 
Die Kaapse Moslemskrywers sou verder hulle eie aanpassings maak om hulle taal in Arabiese skrif 
weer te gee, omdat Arabies nie voorsiening maak vir alle Afrikaanse klanke nie. Hierdie proses het 
egter nie op sy eie plaasgevind nie, maar steeds binne die klankreёls van die Arabiese alfabet.

Die Arabies-Afrikaanse skrywers het hierdie proses gebruik om Afrikaans in die Arabiese skrif  
voor te stel, selfs al moes hulle nuwe simbole skep om die gesproke Afrikaans met behulp van die 
Arabiese alfabet weer te gee. Hulle moes egter steeds binne die reёls van tajwīd (die klankwetenskap 
van die Arabiese alfabet) bly. Uitspraak en die gesproke woord was die belangrikste oorweging om 
te besluit hóé die klanke in geskrifte en publikasies in Arabies-Afrikaans aangeteken is.

Dit het ook in hierdie boek duidelik geword dat dit nie net belangrik was om tekste korrek te lees 
nie, maar die omskakeling van die Arabiese na Romeinse skrif was geweldig belangrik om seker te 
maak die regte woorde word getranskribeer en die regte begrippe oorgedra. Daarom was dit dikwels 
nodig om spesifieke simbole te skep om Afrikaans in Arabies te skryf.

Wanneer die Arabies-Afrikaans korrek gelees word, is dit duidelik dat ons verskeie kenmerke van 
Moslemafrikaans daarin terugvind, ook wat betref woordeskat en sinsbou – en nié net klank nie.

7 Ten slotte
’n Laaste baie belangrike gevolgtrekking is dat die geskrifte en publikasies van die Kaapse Moslem-
gemeenskap slegs bewaar gebly het danksy die gebruik van die Arabies-Afrikaanse fonetiese skrif. 
Deur die aangepaste Arabiese alfabet te gebruik kon die skrywers van Moslemafrikaans dus ook 
daarin slaag om hulle gesproke taal presies op skrif weer te gee.

Dit is belangrik om daarop te let dat daar in hierdie boek, ’n verwerking van Achmat Davids se werk, 
sover as moontlik weggebly is van die tegniese aspekte van hoe Kaapse Moslemafrikaans ontwikkel 
het. Die doel is eerder om Davids se werk toeganklik te maak vir ’n wyer leserspubliek en nié net 
vir studente en akademici nie.
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1 Inleiding
Dit is nie so maklik om vas te stel presies wanneer mense Afrikaans in Arabiese skrif begin aan-
teken het nie, en dit is ook nie duidelik wie verantwoordelik was om die gebruik van Arabies-
Afrikaans as ’n belangrike deel van die Kaapse Moslemkultuur te bevorder en gewild te maak nie.

Ons weet wel toe die slawe in 1838 uiteindelik vrygemaak is, was Kaapse Afrikaans – of dan 
Kaaps-Hollands – die toonaangewende gesproke taal onder die slawe en Vryswartes in Kaapstad 
en dit is in Arabiese skrif geskryf. Dié mengeltaal was só ingeburger en is só algemeen gebruik dat 
selfs die Londense Sendinggenootskap, ’n liggaam van die Anglikaanse Kerk, Kaaps-Hollands moes 
gebruik in hulle pogings om opvoeding te bring aan die sogenaamde Kaapse “Maleiers.”

Ondanks dié kennis kon geen bewyse nog gevind word van enige geskrewe Mengelhollands – die 
taal wat deur almal gepraat is – voor 1845 nie, selfs al is dit taamlik seker dat die mense se gesproke 
taal in die 1830’s reeds in Arabiese skrif geskryf is.

Wat ons wel weet, is dat daar teen 1830 nog geen drukperse in Kaapstad was wat Arabiese letter-
simbole kon druk nie toe V.T. Robertson van die Bengaalse Openbare Diens sy Engelse vertaling 
van die Hidayutool Islaam (Heilige Begeleiding deur Islam) in Hollands wou vertaal vir die soge-
naamde “Moslem-Maleiers” van die Kaap nie. Indien dit wel moontlik was, sou die Hidayutool 
Islaam die eerste Arabies-Afrikaanse boek gewees het.

Ons het al genoem dat Abubakr Effendi se Bayān al-Din (Bajaan Oedien) wel toe dit in 1877 in 
Turkye gedruk is, die eerste publikasie in Arabies-Afrikaans was (die manuskrip was in 1869 al 
gereed in Kaapstad). Dit het gedien as ’n handboek om die beginsels van die Islamgeloof aan die 
Kaapse Moslemgemeenskap van die tyd oor te dra. Die publikasiedatum was 12 jaar nadat die 
Bayān al-Din die eerste keer as los bladsye aan studente van die Ottomaanse Teologiese Skool in 
Kaapstad gegee is.

Bayān al-Din was egter nie die eerste poging om Kaapse Afrikaans in Arabiese skrif te skryf nie. 
Toe Effendi sy boek geskryf het, het hy bloot voortgebou op ’n tradisie om Afrikaans in Arabiese 
skrif te skryf, iets wat in Kaapstad se madāris geleer is. Achmat Davids het wel, terwyl hy hierdie 
boek geskryf het, drie Arabies-Afrikaanse notaboeke van studente in sy besit gehad wat voor 1860 
geskryf is.

Teorieё bestaan dat daar teen 1868 al ’n ander manuskrip gereed was, naamlik Tuhaft al-Aḥwām 
(’n Geskenk vir vriende) deur Imam Abdul Kahaar ibn Abdul Malik. Hy was die seun van Jan 
Berdien/Jabaroedien wat die eerste moskee in Uithenhage gebou het. Die moontlikheid is dus groot 
dat dié manuskrip in Port Elizabeth geskryf is. Dit is ’n jaar vroeёr as die Bayān al-Din, hoewel 
laasgenoemde erken word as die eerste publikasie – teenoor ’n manuskrip – in Arabies-Afrikaans.

Die Afrikaanse literatuur van die Kaapse 
Moslems: 1845-1915

Byvoegsel
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Ons aanvaar dus dat die Bayān al-Din die oudste Arabies-Afrikaanse publikasie is wat behoue gebly 
het. Daar word egter algemeen aanvaar dat mense veel vroeёr hulle Mengelhollands (of Afrikaans) 
in die Arabiese skrif begin skryf het, ieder geval heelwat vroeёr as die publikasiedatum van Bayān 
al-Din. Die probleem bly dus om vas te stel wanneer presies die Arabies-Afrikaanse literêre tradisie 
begin het. Davids glo dit het waarskynlik kort ná 1815 begin, nadat die laaste studente hulle name 
in die 1806-Maleis-Arabies koplesboek in sy besit aangeteken het.

Dit gee ons dus ongeveer 15 jaar tot 1830, toe die Cape of Good Hope Literary Gazette genoem het 
hoe Hollands onder die “Moslem-Maleiers” as spreektaal gebruik is.

Volgens Davids se studentenotaboeke voor 1860 is dit duidelik dat daar toe al vasgestelde spelpa-
trone bestaan het, en boonop was die basiese Maleis-Arabiese skrif waarin die gesproke Afrikaans 
of Mengelhollands geskryf is, reeds aangepas om lettersimbole van Afrikaanse klanke voor te stel 
wat nie in Maleis voorgekom het nie.

2 Lys van Arabies-Afrikaanse geskrifte
Heelwat Arabies-Afrikaanse geskrifte van ná 1845 – soos studentenotaboeke, publikasies en 
manuskripte – het behoue gebly. Tot dusver is 74 van dié geskrifte wat tussen 1845 en 1957 geskryf 
is, ontdek en geїdentifiseer. Onder hierdie geskrifte tel uitstekende voorbeelde van die vroegste 
Afrikaanse literatuur.

In 1951 het Van Selms die tien publikasies wat hy ontdek het, aangeteken. Vier hiervan word as  
Africana bewaar in die Merensky-biblioteek aan die Universiteit van Pretoria. Van Selms maak ook 
melding van verjaardag- en ander geleentheidskaartjies wat algemeen voorgekom het en wat waar-
skynlik deur sjeg Moegammat “Geyer” Isaacs geskryf en gedruk is in die laat 1930’s of vroeё 1940’s.

Piet Muller gee in sy twee artikels in “Afrikaanse Geskrifte” nie ’n lys van geskrifte en publikasies 
nie, maar noem wel dat 21 van dié Arabies-Afrikaanse geskrifte teen 1960 ontdek is. Hy noem 
byvoorbeeld van drie geskrifte deur Hisham Neamatullah Effendi, asook “… ’n advertensie van die 
hand van Imam Abdurachman”.

Hans Kähler, bekend vir sy uitgebreide studie oor die Arabies-Afrikaanse letterkunde van daardie 
tyd, meld egter nie Muller se “advertensie” nie, al sou dit waarskynlik die eerste aanduiding wees 
van Arabies-Afrikaans wat gebruik is vir geskrifte wat nie met godsdienstige sake verband hou nie.

Kähler het wel waarskynlik die volledigste lys van Arabies-Afrikaanse geskrifte saamgestel – 
altesame 64. Maar buiten dat dit volledig is, is daar vir die leser ook heelwat interessante inligting. 
Dit word nie net in alfabetiese volgorde aangedui nie, maar titels van publikasies word genoem, 
plus die name van die oorspronklike skrywers en/of vertalers, die aantal bladsye waaruit elke 
publikasie bestaan en, indien beskikbaar, die jaar waarin dit geskryf of gepubliseer is. Daar is selfs 
kort stukkies bygevoeg as voorbeeld van die getranskribeerde werk.

Davids gaan verder en voeg die volgende geskrifte wat hy ontdek het, by die lys. Hierdie geskrifte 
het nog nie voorheen in enige lys voorgekom nie:
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Drie studentenotaboeke of koplesboeke Hierdie boeke bestaan uit lesse wat gewoonlik vir kinders 
geleer word. Sake soos eenvoudige gebede voor en nadat die toilet gebruik is; die bestaan van 
engele; die profete en boeke wat aan hulle geleer is; en addisionele doahs (smeekgebede) en ander 
gebede. Nie een van dié boeke het ’n titelbladsy nie. Die eerste een dateer uit 1845, en net 31 
bladsye daarvan het behoue gebly. Die geskrif is sonder vokaaltekens aangeteken. Die ander twee 
dateer uit 1860 en verskyn wel met vokaaltekens. Van die een het 61 bladsye behoue gebly; van die 
ander een slegs 24.

’n Manuskrip wat in rooi en swart ink geskryf is met kleurryke skoonskrif op die eerste bladsy  
Dit is ’n interessante manuskrip met gedeeltelike vertalings in Maleis (in Arabiese skrif) en 
gedeeltelik in Afrikaans. Verskeie onderwerpe word aangeraak. Dit is duidelik dat dit ’n Imam se 
handboek was. Die skrywer was Ghatieb Magmoed na wie verwys is as ’n “skoolmeester” toe hy 
oorlede is. Die manuskrip dateer uit 1880 en is in ’n moderne Afrikaans geskryf.

Die Boek van Tougeed deur Abdullah ibn Abdurauf Die boek is in 1890 in Kaapstad geskryf en 
gedruk, en volgens die datum is dit die tweede Arabies-Afrikaanse publikasie. Davids noem dat sy 
eksemplaar uit 54 bladsye bestaan. Hy gee ’n voorbeeld van wat op bl. 7 staan:

… En dit is moestahiel op Allah ta ’aalaa lat Allah ta ’aalaa verlee is vir een plek en vir een 
maaker; en dee seste siefat vir Allah ta ’aalaa is wahdaanieya (…) dee meening Allah ta ’aalaa is 
aleen bai sain selwe en bai sain maneerte en bai sain werk (…).

In moderne Afrikaans sou dit waarskynlik só lyk:

“… En dit is onmoontlik (moestahiel = mustahīl) vir God, die Allerhoogste, (Allah ta ‘ālā) dat God, 
die Allerhoogste, ’n Skepper soek, en die sesde kenmerk (siefat = sifat) van God die Allerhoogste 
is Eenheid (wahdaanieya = wahdānīya) … dit beteken dat God wat die Allerhoogste is, alleen is in 
hierdie opsig, in Sy werke …”

’n Brief van een bladsy deur Achmat Effendi aan ’n vriend in Kaapstad ná sy nederlaag in die Kaapse 
parlementêre verkiesing van 1894 en voordat hy die Kaap verlaat het vir ’n pos as Turkse konsul-
generaal in Singapoer, waar hy op 11 November 1903 in ’n verkeersongeluk oorlede is. Hier is ’n 
paar reёls uit die brief:

… Ek is bajang vir ander. Ek het vandag ghahoor een nabee kan noewait hoegh ghawort het nie 
is sain gha-boortende plek soe saal ek noewait in Afriqaa van nou weer talank blai. Ek het nou 
ander poleesie en as ek verais in plek van Afriqaa dan sal ek djou ook en plek laat krai. Vandag is 
ek 29 neege en twintagh djaar out. Als wat ek ghadoen het is voor ek dertagh djaar out ghawees 
was. Mister Roudes het als ghadoen aghter hai dertagh ghawort het soe hoop ek laat ek regh sal 
sekoewel aghter ek dertagh djaar is, nie in die Kaap nie maar in Bataawie-jaa Djawaa, nat ek 
gheef dee boutret vir ouai present as is ek ghaat kaijoer daan draagh ek soe. Alghaarwat an die 
palais wort kan dragh koewee-as algbaar wat dee poetret ghasien het.

In moderne Afrikaans sou dit waarskynlik soos volg lyk:

“Ek gee om vir ander. Ek het vandag gehoor ’n profeet word nie in sy eie land geёer nie; dus sal ek 
nie langer in Afrika bly nie. Ek het nou ander idees, en indien ek Afrika verlaat, dan kry ek vir jou 
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ook ’n plek. Ek is vandag nege en twintig jaar oud. Alles wat ek gedoen het, het ek gedoen voor 
ek dertig was. Meneer Rhodes (Cecil John Rhodes) het alles eers gedoen nadat hy dertig was; dus 
hoop ek ek slaag (sekoewel) nadat ek dertig geword het, nie in die Kaap nie, maar in Bataviё, Java; 
nou gee ek jou hierdie portret as present, want wanneer ek gaan kuier (kaijoer) dan dra ek dit so: 
Almal wat na die paleis toe gaan, dra kofias (koewee-as) soos jy op die potret kan sien.”

Tuhfat al-Atfāl (’n Geskenk vir Kinders), in 1900 geskryf deur sjeg Abdurahim ibn Muhammad 
al Iraki Hierdie steendruk wat uit 24 bladsye bestaan, is in Kaapstad gedruk, in groen ink. Dit 
is die eerste Arabies-Afrikaanse publikasie wat die Arabiese begrip van tajwīd (die fonetiese of 
klankbegrippe) aanraak.

Hier volg ’n kort transkripsie op bl. 2:

… van dee noen saakien en dee hoekoem van tanween en dee hoekoem van moedoe … en hai het 
ghagheef naam vir dee kietaab toehfatoel aftaal en hai het ghavat dee kietaab van sain oestaad wat 
sain naam is Shaigh Noeroeldeen al-Maiheed wat volkoem is van biesteerte en van maneerte …

In moderne Afrikaans sou ons dit waarskynlik soos volg skryf, inaggenome dat daar sekere tajwīd-
begrippe is:

“… van die nun-sakīn (noen saakien) en reёls (hoekoem) van tanwīn (tanween) en die reёls van 
madda (moedoe) … en hy het die boek “ ’n Geskenk vir kinders” genoem en hy het die boek van 
sy leermeester (oestaad) geneem wie se naam sjeg Noeroeldeen al-Maiheed is en wat (die sjeg) 
vol (volkoem) van leiding en maniere is/ wat weet hoe om leiding te verskaf en wat maniere en 
kennis het.”

Tartīb al-Salāh (Die korrekte volgorde van gebede) deur Imam Abdurahmaan Kassiem Gamieldien. 
Dit is ’n steendruk van 15 bladsye wat in 1907 in Kaapstad gedruk en deur die Suid-Afrikaanse 
Maleise Vereniging versprei is. Sjeg Muhammad Talaboedien het die publiksaie as eg verklaar.

Hier volg ’n volledig gevokaliseerde transkripsie op bl. 1:

Prais is vir Allah dee baas van aldee ghaskaape van mens en djien en mall-iekat … en dank wat 
toekoom vir Allah sain ghoedeghait en ’n dank wat ghalaik is vir dee vir-mie-yadering van … en 
seeghent en ghalok op onse Moegammad en op sian vamielgies en op sain sahaabah …

Ons sou dit waarskynlik vandag soos volg lees:

“Alle eer aan Allah, die Skepper (baas van aldee ghaskaape) van mense en geeste (djien) en engele 
(malaa-iekat) … en Allah verdien dank vir Sy goedheid en dank vir Sy vermenigvildiging van … 
en seёninge en vrede vir ons Mohammed en sy families en sy kamerade (sahaabah).”

’n Aanmaningsbrief deur Awaldien die fez-maker van “Kortemarkstraat 31” Hierdie brief van slegs 
een bladsy het nie ’n datum nie, maar is waarskynlik tussen 1915 en 1920 geskryf toe Awaldien sy 
fes-besigheid in Kortmarkstraat bedryf het.

‘I’ lān (’n aankondiging) deur Abdurahmaan Dit is ’n brief van slegs een bladsy wat van ’n droom 
vertel van “Shaigh Ahmad dee opaster van onse operste nabee Moegammad sian qoeboer.” Hierdie 
brief is gedateer 1919.
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In vandag se Afrikaans sou ons dit waarskynlik soos volg lees:

“… Sjeg Ahmad, die bewaarder van die graf (qoeboer) van ons Heiligste Profeet Mohammed.”

Davids sê met hierdie voorbeelde wou hy nie nóg ’n lys van Arabies-Afrikaanse geskrifte en publi-
kasies saamstel nie, want Kähler het reeds uitmuntend daarin geslaag. Daarom voeg hy slegs die 
Arabies-Afrikaanse geskrifte wat hy self ontdek het, by Kähler se lys. Volgens Davids is daar wel 
’n paar gebreke in Kähler se lys – hy stem byvoorbeeld nie altyd saam met Kähler se transkripsies 
nie en daar is ook foute met sommige titels of die name van skrywers. Maar, sê Davids, dit is van 
mindere belang.

Die grootste probleem met die Arabies-Afrikaanse lyste, ook Kähler s’n, is dat hulle nie binne 
konteks geplaas is nie en dat hulle dus nie inpas by die omgewing waar hulle ontstaan het nie. Dit 
het tot gevolg dat ’n belangrike bron van die maatskaplike geskiedenis van die tyd wat sou kon help 
om die gebruik van Arabies-Afrikaans te help verklaar, verlore gegaan het.

’n Saak waaraan voorheen min aandag gekry het, is die manier waarop die Arabies-Afrikaanse 
skrywers met die beperkte woordeskat tot hul beskikking moes omgaan om die ingewikkelde gods-
dienstige en filosofiese begrippe waaroor hulle geskryf het, behoorlik oor te dra. Wat die Arabies-
Afrikaanse skrywers dus dikwels gedoen het om hierdie probleem te help oorkom, was om effens 
omslagtig op hulle gesproke taal uit te brei om die moeilike filosofiese idees uit te druk.

Daarom vind ’n mens dikwels begrippe wat dit vir skrywers effens makliker gemaak het om 
abstrakte dinge uit te beeld – begrippe soos verghienskaap (“’n geskenk van heilige voor sienig-
heid”) of warraiskap (“om die hele tyd bekommerd te wees”) of opbouwens (“sistematiese 
skepping”). ’n Ander metode was om Arabiese woorde meer Afrikaans te laat klink deur ’n begrip 
soos saheeste vir “die mees korrekte.”

Hierdie manier van die Arabies-Afrikaanse skrywers om nuwe begrippe te skep bewys vir ons dat 
hulle op ’n baie kreatiewe manier te werk gegaan het.

3 Die literatuur van die Kaapse Moslems
3.1 Afrikaans in Romeinse skrif
Afrikaans in Arabiese skrif was vir die Kaapse Moslems nie die enigste skryfvorm nie. Ná 1898, 
met die publikasie van Kitāb Tarjamah al-Riyād al-Badī ’ah fi Usūl al-Dīn wa ba ’d furū al-Sharī 

’ah (Die Boek wat die wonderlike tuin aangaande die beginsels van die geloof en sommige aspekte 
van die wette van Islam verduidelik) deur Imam Abdurakieb ibn Kahaar, het daar ’n nuwe tradisie 
ontstaan wat nou ook die skryf van godsdienstige publikasies in Afrikaans in Romeinse skrif begin 
vestig het.

Die Imam het ’n skryfwyse soortgelyk aan dié van die Afrikaanse Christengemeenskap gevolg wan-
neer hulle godsdienstige sake bespreek het. Ook die Hollandse taalkundige Hubertus Elffers van 
wie al voorheen melding gemaak is, sê sodra Christenskrywers oor Bybelsake geskryf het, het hulle 
moeite gedoen om beter taal te gebruik, ieder geval beter as hulle gesproke taal. Dan het hulle hulle 
tot die Skrif gewend en nie hulle gewone alledaagse taal nie.
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Dit is baie moontlik dat dié gebruik van sogenaamde “beter” taal deur nie-Moslems (dus Christene) 
die Imam aangemoedig het om die Kaapse Moslemafrikaans wat hy in die Kitāb Tarjamah al-
Riyād al-Badī ’ah gebruik het, vir eers nie te gebruik nie. Hy het dit oorspronklik in Arabies-
Afrikaans geskryf.

Dit is nie maklik om vas te stel waarom die omgangstaal van die tyd in publikasies laat vaar is om 
plek te maak vir die vreemde Afrikaans van die vroeё Romeinse skrif nie. Dit is moontlik dat die 
Imam dit ter wille van sy lesers gedoen het.

Muller, na wie ook voorheen verwys is, reken hierdie publikasies in Romeinse skrif was gemik op 
die taamlike bevolking wit mense in Kaapstad wat Islam aan die begin van die twintigste eeu begin 
aanhang het. Dit is wel moontlik, veral omdat Robert Shell noem dat bekering tot Islam tussen 1808 
en 1915 meestal deur huwelike was, ondanks die feit dat Moslemhuwelike nie deur die Kaapkolonie 
erken is nie. ’n Ander geskiedskrywer, M. Kollisch, merk ook in 1867 reeds op dat “… Maleiers 
ondertrou meermale met wit meisies – veral Engelse meisies – en dan aanvaar die bruid outomaties 
die Mohammedaanse geloof …” Dit is waarskynlik ’n gegewe dat dié wit mense wat die Islam begin 
aanhang het, nie Arabies kon skryf nie en daarom sou die Romeinse skrif dan meer sin gemaak het.

Hierdie Afrikaanse godsdienstige publiksasies in Romeinse skrif was dus waarskynlik gemik op 
die wit mense wat tot die Islam bekeer is, selfs al is baie van hulle ook in Arabies-Afrikaans gedruk. 
Dit is veral insiggewend as ’n mens kyk na die eerste Engelstalige godsdienstige publikasie deur ’n 
Kaapse Moslemskrywer in 1913. Dié publiksasie, deur Imam Abdurakieb ibn Abdul Kahaar, het 
onder die titel Islam and Iman in Engels verskyn, in Romeinse skrif. Engels was nie juis ’n taal 
wat deur die Kaapse Moslemgemeenskap gebruik is nie – hulle het dit beskou as die taal van die 
onbekeerdes en het byvoorbeeld streng kapsie gemaak toe Engels aanvaar is as die taalmedium by 
die Rahmaneyeh-instituut, die eerste sekulêre (of nie-godsdienstige) Moslemskool wat in 1913 deur 
dr A. Abdurahman op die been gebring is.

Dit is ook moontlik dat hierdie publikasies in Romeinse skrif op Moslemvroue gemik was. Hulle 
het normaalweg ’n meer gevorderde sekulêre opvoeding gehad as die mans, wat dikwels vroeёr uit 
die sendingskole gehaal is. Hulle was ook meer as mans in die visier van die Christensendelinge om 
hulle tot die Christendom te bekeer, want hulle het dikwels sterk gevoel oor sake soos mediese sorg 
en het ’n belangstelling gehad in klere en soortgelyke aktiwiteite. T.F. Lightfoot skryf byvoorbeeld 
in 1913 in Sketches of Church Work and Life in the Diocese of Cape Town dat ’n paar Moslemvroue 
op dié manier tot die Christendom bekeer is.

Abubakr Effendi het reeds in 1864, toe hy die vroueklas by die Ottomaanse Teologiese Skool begin 
het, gewaarsku teen die bedreiging van sendingpogings deur die Christene. Dit word verder bevestig 
deur die Romeinseskrifpublikasie in 1915 deur sjeg Abdullah Ta Ha Gamieldien, Die O’erzitting 
van die Kitāb Daqā’iq al-Akhbār (Die Oorsig van die boek Daqā’iq al-Akhbār, wat beteken 

“Besonderhede van die Boodskap”) wat spesifiek op vroue gemik was.

Hy skryf byvoorbeeld:

… Nou achter dit, het ik o’ergezit, deze kitāb wat genoem is ‘Da Ka-ikol Agbaar, Fie Zikril Jannatie 
Wannaar’ naar de Hollande taal ver vrouwens dat hulle moet lees deze kitāb in de jide wanneer 
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hulle niks ander tedoen het. Dit zul beter wis als om te lees de Engelse storie boeke en novels en zul 
een groote voordeel wis, vir de genige wat door de kitāb gaan en ontouw de praatte daar van.

Ons sou dit soos volg kon verstaan:

“… Nou, daarna het ek hierdie boek (kitāb) wat genoem word Die O’erzitting van die Kitāb 
Daqā’iq al-Akhbār fi Dhikr Jannah wa ’l-Nār in Hollands vir vroue vertaal sodat hulle hierdie 
boek kan lees wanneer hulle niks te doen het nie. Dit sal beter wees as om Engelse storieboeke en 
romans en novelles te lees, en dit sal tot voordeel wees van hulle wat deur die boek gaan en onthou 
wat daarin gesê word.”

Imam Abdurakieb sou beslis seker maak dat hy sy spesifieke taalgebruik in Kitāb Tarjamah al-
Riyād al-Badī ’ah fi Usūl al-Dīn wa ba ’d furū al-Sharī ’ah sou aanwend om statig of waardig oor te 
kom en nié platvloers nie. Gesproke Afrikaans op straat sou byvoorbeeld nie goed genoeg wees nie 
– soos ’n mens in die spottende gebruik in geskrifte soos ‘’Straatpraatjies” van die African People’s 
Organisation in 1909 gesien het. Dit sou ’n negatiewe indruk wek. Dus sou gesproke Afrikaans 
nie vir hierdie doel gebruik kon word nie. Die Imam het ’n gesofistikeerde soort taalgebruik nodig 
gehad om te pas by die godsdienstige idees waaroor hy wou skryf.

Dit sou hy slegs kon doen as sy lesers kon glo hy gebruik ’n taal wat waardig en statig genoeg is om 
te pas by die idees wat oorgedra word. Daarom moes hy in hierdie Romeinse skrif ’n sekere soort 
taalgebruik inspan om seker te maak die Islam se idees word op ’n waardige wyse oorgedra, en dat dit 
net so goed soos die Christene se taalgebruik sou wees om hierdie “hoёr” geestelike idees oor te dra.

Die Kaapse Moslemskrywers het nie dié probleem gehad as hulle Afrikaans in Arabiese skrif 
geskryf het nie, want hulle Arabies-Afrikaanse publikasies is gelees deur toegewyde Moslems, in 
’n taal wat hulle gewoonlik gebruik het. In hierdie gevalle het die Arabiese skrif ’n besliste waar-
digheid aan die taal verleen. Kaapse Moslems het die Arabiese skrif as heilig beskou, iets wat 
waardigheid aan die Afrikaanse woorde verleen het.

Met sy Kitāb Tarjamah al-Riyād al-Badī ’ah fi Usūl al-Dīn wa ba ’d furū al-Sharī ’ah in Romeinse 
skrif het Imam Abdurakieb (Berdien) ’n taaltradisie begin wat spoedig deur ander skrywers gevolg 
sou word. In 1906, byvoorbeeld, het sjeg Mohamed Salie Hendricks, ’n gewilde godsdienstige leier 
van die twintigste eeu, Deze Ketab es van Salaah op de Madhab van Eoam Shafvia (Hierdie Boek 
handel oor Verpligte Gebede gebaseer op die Madhab van Imām Shāfi ‘ī ) geskryf. Hy het dieselfde 
soort taal as Imam Abdurakieb gebruik.

’n Klein uittreksel uit sy Romeinseskrifboek (sy kitaab) lyk soos volg:

De zeven waters, woord verdeel aan veir. (De eerste) es water wat net de naam het van schoon 
peure water. Dat es de water wat moet verbruik woord om apdass te neem, en om te mandee, en om 
schoon te maak mij …

Dit word soos volg verstaan:

“Die sewe waters word in vier dele verdeel. (Die eerste) is water wat slegs skoon water genoem 
word. Dit is water wat vir rituele reiniging (apdass) gebruik moet word en die rituele bad (mandee) 
en om myself skoon te maak …”
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Soortgelyke taalgebruik word gesien in die Roemeinseskrifpublikasie Die Kessatieleesrau wal-
meragie (Die Storie van die Wonderbaarlike Reis en Hemelvaart) deur Imam Mogamat Noor 
Hassiem Su-aib, die Imam van die Jamia-moskee, in 1908 die grootste in Kaapstad.

Bogenoemde publikasies, asook ’n publikasie in 1905, Kitāb al-Qawl al-Matīn fī Bayān Umūr al-
Din deur Imam Abdurakieb ibn Abdul Kahaar was die enigste publiksasies in Romeinse skrif in die 
eerste dekade van die twintigste eeu.

In die tweede dekade van die eeu (1911-1920) het daar drie publikasies in Romeinse skrif verskyn:

• Tarjamat al-Sanūsī fī ’Ilm al-Tawhīd (Die Sanūsī-verduideliking van die Wetenskap van Tawhīd; 
1912) deur Abdurakieb ibn Abdul Kahaar;

• Die O’erzitting van die kitāb ’Da Kaa Ikol Agbaar (deel 1 en 2; 1915 en 1916) deur sjeg Abdullah 
Ta Ha Gamieldien toe hy die Arabiese en geestelike leier was by die Rahmaneyeh-instituut;

• Kitaab van Toweed (Boek van Tawhīd; 1918) deur sjeg Achmad Behardien. Dieselfde jaar het 
hy ook die boek in Arabies-Afrikaanse skrif laat druk onder die titel Su’āl wa Jawāb (Vraag en 
antwoord). Hierdie werk (deur sjeg Behardien) was die eerstes wat deur Van Selms bestudeer is.

Gedurende die 1920’s het slegs twee Afrikaanse publikasies in Romeinse skrif verskyn: 
Arkaans van Hadj (Die Beginsels van die pelgrimstogte; 1921) deur sjeg Mohamed Salie 
Hendricks, en Kitaaboes Sooem (Boek oor die vas; 1921) deur Mogamat Noor Hassiem Shahibo. 
Interessantheidshalwe word die laaste bladsy van Kitaaboes Sooem hier gegee:

Ek is klaar met de Kitaab, 
daarin staan van poewasa zijn sawaab, 
as U powasa volgens deze kitaab.

Dan U krijg van ramaldan zijn sawaab, 
ver deze ketaaben doa vraag ek ver U, 
lat Allahmoet bewaar ver mij en ook ver U.

Allah moet ok bewaar mijn oders 
En moslim zusters en broeders.

Ons sal dit vandag lees as:

“Ek het hierdie boek (kitaab) voltooi, 
in verband met die vas (poewasa) en die seёninge (sawaab) daarvan, 
as jy volgens hierdie boek vas

sal jy volgens Ramadaan geseёn word, 
hierdie skrywer (ketaaben) bid (doa) 
dat Allah my en ook vir jou sal bewaar.

(Dat) Allah ook my ouers moet bewaar 
en my (mede-) Moslemsusters en -broers.”
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Hierdie godsdienstige Afrikaanse publikasies in Romeinse skrif is net so gereeld gepubliseer soos 
Arabies-Afrikaanse publikasies aan die begin van die twintigste eeu. In dieselfde tydperk – van 
1898 tot 1921 – het nie minder nie as 23 Arabies-Afrikaanse publikasies die lig gesien, teenoor 9 
in Romeinse skrif. Dit het alles begin met die publikasie van Imam Abdurakieb ibn Abdul Kahaar 
se Kitāb Tarjamah al-Riyād al-Badī ’ah fi Usūl al-Dīn wa ba ’d furū al-Sharī ’ah. Dit was die 
begin van ’n tradisie van godsdienstige boeke of kitaabs in Romeinse skrif wat tot in die 1940’s 
sou voortduur.

’n Interessante waarneming oor dié vroeё godsdienstige publikasies in Romeinse skrif van die 
twintigste eeu is die feit dat daar redelik streng by die Hollandse spelwyse gehou is, al was daar 
by die skrywers dikwels onsekerheid daaroor. Dit is ook interessant dat dié vroeё publikasies in 
die Romeinse skrif steeds deur die Moslemgemeenskap as Hollandse kietaape (Hollandse boeke) 
beskou word.

In die destydse Transvaal was dit Afrikaans in die Romeinse skrif – en nié Afrikaans in Arabiese 
skrif nie – wat sterk ontwikkel het. So het die Jamī ’at al-Ulamā (die Opperste/Hoogste 
Godsdienstige Raad van die Transvaal) in 1927 ’n publikasie met die titel Kitaabo Tartibos Salaat 
Alaa Mazhabil Eaaam Shaafi gamaklijk gamaak voor naamlik ver kinders omte begent en ok al ver 
anders die lig laat sien (Boek oor die korrekte volgorde van gebede gegrond op die Madhhab van 
Imam Shāfi ’ī spesifiek maklik gemaak vir kinders en ook ander om mee te begin).

Daarin word onder meer verduidelik dat Allah die enigste God is wat aanbid mag word en dat Allah 
die profeet Muhammed gestuur het; ook dat daar elke dag vyf keer gebid moet word; dat aalmoese 
vir die armes gegee moet word en dat daar gedurende Ramadaan gevas moet word; én dat ’n mens 
Mekka moet besoek as jy die krag het.

Dit is duidelik dat Kaapse Moslemafrikaans sy invloed in ander landsdele laat geld het. Die 
Transvaalse publikasie wat hierbo genoem word, is waarskynlik deur Kaapse Moslem gods diens tige 
leiers saamgestel, onder wie Imam Abdol Malik Achmat, agterkleinseun van Achmat van Bengale 
van die Dorpstraat-moskee in die Bo-Kaap, wat hom aan die begin van die twintigste eeu in die 
destydse Transvaal gaan vestig het.

Eers teen die 1940’s het die Kaapse Moslemgemeenskap begin dink dié soort taalgebruik is 
“argaїes” of “oud”. Toe is begin met ’n taalstyl nader aan Standaardafrikaans, hoewel belangrike 
elemente van Moslemafrikaans tog behoue gebly het. ’n Voorbeeld is sjeg Abdullah Ta Ha 
Gamieldien wat in 1948 sy Romeinseskrifpublikasie Da Kaa Ikol Agbaar (1915-1916) in ’n meer 
besliste Standaardafrikaans herskryf het.

Die gebruik van Romeinse skrif vir kitaab of godsdienstige boeke het gedurende die 1930’s al hoe 
gewilder geword, met skrywers soos Salie Saliem, sjeg Abdullah Ta Ha Gamieldien en sjeg Ismail 
Ganief Edwards wat almal Afrikaanse boeke in sowel Romeinse as Arabiese skrif gepubliseer het. 
Teen die 1950’s het die tradisie om Afrikaans in Arabiese skrif te skryf begin uitsterf. Dit het tot ’n 
einde gekom met die publikasie van sjeg Achmad Behardien se Irshād al-Ummah li Bayān Salāt 
al-Zuhr ba ’d al-jumu ’ah ’alā al-madhābib al-arba ’ah al-‘immah al-mujtahidīn wa ḥukumā’ ‘inda 
al-Rawāfid wa al-Wahhābiyyin in 1957. Dit was nou duidelik dat daar ’n groter behoefte bestaan het 
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om Islam-literatuur in Romeinse skrif beskikbaar te maak, aangesien al hoe meer Kaapse Moslems 
’n sekulêre opvoeding begin kry het.

Die feit dat Arabies-Afrikaans as literêre tradisie begin uitsterf het en die groei van Afrikaanse 
gods dienstige boeke in Romeinse skrif bevorder is, het baie daarmee te doen gehad dat laer skole 
vir Moslemkinders aangemoedig is. Hierdie beweging het reeds in 1913 begin met die staats-
ondersteunde Rahmaneyeh-instituut in Distrik Ses. Daar was nou ’n groter groep Kaapse Moslems 
wat Romeinse skrif kon lees en skryf. Teen die 1930’s was daar reeds 7 staatsondersteunde laerskole 
vir Moslemkinders in die Kaapse Skiereiland.

’n Kenmerk van dié skole was dat hulle almal ’n godsdiensonderwyser gehad het wat deur die 
gemeen skap betaal is. Met die groeiende ontwikkeling van sekulêre onderrig – en dus ’n groter 
groep mense in die Moslemgemeenskap wat kon lees en skryf – is dit duidelik dat daar al hoe meer 
godsdienstige literatuur in Romeinse skrif sou verskyn.

Die Afrikaans wat in die vroeё twintigste eeu in Romeinse skrif in die godsdienstige boeke van 
die Kaapse Moslems gebruik is, werp lig op hoe Afrikaans as taal onder die Kaapse Moslems 
ontwikkel het. Dit is ’n gebied waaroor baie ondersoek nog gedoen kan word. Volgens Davids het 
hy hierdie onderwerp nog maar net aangeraak deur daarop te wys hoe wydverspreid dit voorgekom 
het en om aan te dui waarom hierdie soort publikasies (Afrikaans in Romeinse skrif) wel in die 
Moslemgemeenskap voorgekom het.

3.2 Faktore wat tot Arabies-Afrikaanse publikasies aanleiding gegee het
Dit blyk dat Afrikaanse publikasies in Arabiese én Romeinse skrif sedert 1890 begin momentum 
kry het. Publikasies in Arabiese skrif het in die eerste vier dekades van die twintigste eeu die botoon 
gevoer – dit kon slegs gebeur in ’n gemeenskap waar mense gelees het. So het die Amerikaanse 
akademikus en sendeling Zwemer byvoorbeeld in 1925 oor geletterdheid onder die Kaapse 
Moslemgemeenskap geskryf: “ ’n Groot persentasie van die mense is geletterd, moontlik selfs 
meer as enige ander gemeenskap in die Moslemwêreld. Arabies word in die skole aangebied, en vir 
die onderrig van kinders, en veral vroue, het die Kaapse Moslems geloofsleringe saamgestel wat 
die beginsels van Islam op ’n verstaanbare wyse aanbied. Sommige van die boeke word tweetalig 
gedruk, in Arabies en Oerdoe, Arabies en Goedjarati. Ons het ook Kaaps-Hollands gesien wat in die 
Arabiese skrif gedruk is. Veral laasgenoemde kom wyd voor en word baie gebruik.”

Buiten die feit dat die Kaapse Moslemgemeenskap goed opgevoed en geletterd was, was daar twee 
ander redes vir die verskynsel dat Kaaps-Hollands in die Arabiese skrif gedruk is.” Eerstens was 
Arabies-Afrikaans die geskrewe medium wat gebruik is in die godsdienstige skole in Kaapstad. 
Daarom is handboeke gereeld in Arabies-Afrikaans vir die leerlinge gedruk, sodat hulle opvoeding 
daarin kon plaasvind. Een voorbeeld is die Kitāb al-mutāla ’ah litadrīs talāmīdh madrasah 
al-Habibiyya (’n Leesboek vir die leerlinge van die Habibiyya-madrasa, 1907) deur Imam 
Abdurahman Kassiem Gamieldien, geskryf as handboek vir die kinders van die madrasa. Tweedens 
het publikasies verskyn om verskeie godsdienstige sake waarmee die gemeenskap van tyd tot tyd 
te doen gekry het, aan te raak. In 1897 het ’n ernstige argument byvoorbeeld by die moskee in 
die Paarl ontstaan. Die Imam, Hadjie Habiel Domingo, is daarvan beskuldig dat hy die Arabiese 
voordrag van die gebed verkeerd uitgespreek het. Dit was ’n ernstige beskuldiging, aangesien 
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verkeerde Arabiese uitspraak die gebed tot niet maak. Sommige lede wat ontevrede was met die 
Imam het daarop aangedring dat hy uit sy amp verwyder word.

Ondanks sterk bewyse van die Imam se onbevoegdheid en ondersteuning vir hulle saak van 
die Mishkāt al-Masābīh (Plek van die lig), ’n boek wat al voorheen in ’n saak deur die Kaapse 
Hooggeregshof gebruik is, het die hof in die guns van die Imam besluit. Volgens die uitspraak kon 
slegs ’n meerderheid gemeentelede wat hom kennis gee, hom laat verwyder.

Daar was groot belangstelling in hierdie saak, en baie van Kaapstad se Imams moes getuienis kom 
lewer oor Imam Habiel Domingo se onbevoegdheid om die Arabiese gebede voor te dra. Volgens 
hulle getuienis het almal saamgestem dat daar ’n probleem was met betrekking tot die Imam se 
bevoegdheid, maar toe besef hulle dat daar geen behoorlike literatuur is om ’n jong mens te lei met 
die korrekte Arabiese uitspraak nie. Twee jaar nadat die hofsaak afgehandel is, het sjeg Abdurahim 
ibn Muhammad al-Iraki aan dié aangeleentheid aandag gegee met die publikasie van sy Arabies-
Afrikaanse Tuhfat al-Atfāl (1900). Hierdie boek behandel die klankwetenskap van tajwīd, wat ’n 
goeie handleiding is vir die korrekte uitspraak van Arabies.

Een van die sake wat tot verskillende menings gelei het onder Kaapse Moslemskrywers, is die 
vraagstuk oor die Kaapse Shāfi Jumu’ah: of die gewone gebed op die middaguur behou moet 
word ná die gemeentegebed op Vrydae (die Moslemsabbat). Imam Shahibo het die eerste poging 
aangewend om ’n oplossing in Mekka te probeer vind toe hy in 1875 op sy pelgrimstog was, maar 
dié probleem het telkens kop uitgesteek in die Kaapse Shāfi-Moslemgemeenskap.

Hierdie debatte het tot minstens drie publikasies gelei. Die eerste was Hidāyat al-Wahhābī li 
al-tạrīq al-sawāb (Begeleiding tot die korrekte metode volgens die Wahhābīs, 1911), geskryf 
en gepubliseer deur sjeg Abdurahim ibn Muhammad al-Iraki. Sjeg Abdurahim, wat in daardie 
stadium ’n baie gewilde teoloog was, het gevoel die gebed op Vrydae oor die middaguur ná die 
gemeentegebed is onnodig. Dalk het hierdie publikasie ou wonde oopgekrap. Dus is’n afvaardiging 
in 1914 Kaapstad toe gestuur ná ’n versoek deur die Kaapse Shāfi-Moslems aan die Grand Mufti 
(godsdienshoof) in Mekka.

Hy het die saak vir arbitrasie verwys na Qādi Sayyid Ahmad ibn Smeit, die hoof van godsdiens-
aangeleenthede in Zanzibar. Die hoof van die afvaardiging was sjeg Abdullah bin Muhammad 
Bākathīr van Zanzibar. Ná sy ondersoek het hy besluit voortaan sou daar slegs een Shāfi-Jumu’ah 
in Kaapstad wees en dat die gebed Vrydae oor die middaguur onnodig sou wees. Dit het tot groot 
vreugde gelei in Kaapstad, en om die nuus bekend te maak, is ’n muurkaart met die titel “Juma-ah 
Onderrichten” in Romeinse skrif aan alle families uitgedeel.

Bākathīr het duidelik nie rekening gehou met die onderlinge verskille van die faksies in Kaapstad 
se Shāfi-groep nie. Hy het ook nie daaraan gedink dat Amienodien Gamja-Achmat, as Imam van 
die oudste moskee (die Auwal-moskee), die reg gehad om die Jumu’ah by sy moskee uit te voer 
nie. Dit het tot gevolg gehad dat die reёling, bekend as die hiempu, kort ná Bākathīr se vertrek 
gekanselleer is.

Een van die eerste probleme waarmee die Moslem- Juridiese Raad ná sy stigting op 10 Februarie 
1945 gekonfronteer is, was die Shāfi-Jumu’ah-aangeleenthied. Die Raad kon nooit die saak oplos 
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nie, maar om die vrede te bewaar, is besluit om die aangeleenthied oor te laat aan die individuele 
Imams by hulle onderskeie moskees. Hierdie besluit het nie almal tevrede gestel nie, en toe die 
kwessie weer in 1950 bespreek is, het sjeg Achmad Behardien Irshād al-Ummah li Bayān Salāt al-
Zuhr ba ’d al-jumu ’ah ’alā al-madhābib al-arba ’ah al-‘immah al-mujtahidīn wa ḥukumā’ ‘inda 
al-Rawāfid wa al-Wahhābiyyin gepubliseer waarin hy argumenteer dat die gebed op die middaguur 
wél nodig is na die gemeentegebed Vrydae.

Ironies genoeg het die faktore wat die Arabies-Afrikaanse literêre tradisie gedurende die eerste 
vier dekades van die twintigste eeu bevoordeel het, ook bygedra tot die publikasie van Islam-
literatuur in Romeinse skrif. Van die 1940’s af het ál meer mense Westerse literêre vaardighede 
begin ontwikkel, en die koplesboeke is nie meer in Arabies-Afrikaans geskryf nie. Teen 1952 het die 
Moslemonderwysersvereniging, ’n liggaam wie se lede sekulêre onderrig gehad het, begin kyk na 
die modernisering van Islam-onderrig, asook na ’n eenvormige leerplan en handboeke in Engels en 
Afrikaans, in Romeinse skrif. Die proses is egter nooit deurgevoer nie.

Die meeste madāris het steeds hulle onderrig in private huise aangebied, en die papegaaiwerk wat 
die eerste keer in die laat agtiende eeu by die Dorpstraat-madrasa ingevoer is, is voortgesit, met die 
koples wat nou in Romeinse skrif geskryf is.

3.3 Fases in die ontwikkeling van die Arabies-Afrikaanse literêre tradisie
Soos ons al genoem het, is dit onmoontlik om vas te stel op watter presiese datum die Arabies-
Afrikaanse literêre tradisie ontstaan het. Ons weet wel Arabies-Afrikaans is gedurende die 1840’s 
in die Kaapse madāris of Moslemskole vir skryfdoeleindes gebruik. Uit studentenotaboeke wat 
behoue gebly het, is dit duidelik dat daar twee prosesse was in die vroeё ontwikkeling van Arabies-
Afrikaans as literêre tradisie: Eerstens die ontwikkeling uit Jawi (Maleis in Arabiese skrif); en 
tweedens ’n proses waarin die spelwyse aangepas is. Dit is duidelik dat die Arabies-Afrikaanse 
literêre tradisie sy geskiedenis in die literêre tradisie van Jawi het.

Die Jawi-aanpassing van die Arabiese alfabet is aanvanklik gedoen om die Mengelhollands in te skryf. 
Jawi het Arabies-Afrikaans voorafgegaan en was dus die eerste literêre tradisie; Arabies-Afrikaans 
sou daaruit voortvloei. Die Jawi-alfabet is vroeg al aangepas om spesifieke Afrikaanse klanke voor 
te stel, en daar is sterk aanduidings dat daar duidelike verskille is in die benadering tot spelling in 
geskrifte van voor 1862 en daardie geskrewe stukke wat gevolg het ná Abubakr Effendi se invloed.

Met sy Bayān al-Din het Effendi sekere letteraanpassings gemaak om spesifieke Afrikaanse klanke 
voor te stel. Die lettersimbole wat hy geskep het, was hoofsaaklik om die beste voorstelling van die 
letter “e” weer te gee in verskillende woorde of lettergrepe in dieselfde woord. Skrywers daarna 
het sekere van sy simbole gebruik, maar verkies om ander nie te gebruik nie. Wat duidelik is, is dat 
Bayān al-Din ’n belangrike bydrae gelewer het om skrywers die geleentheid te gee om die Arabiese 
letters aan te pas om sekere Afrikaanse klanke voor te stel.

3.4 Die Arabies-Afrikaanse geskrifte uit die tyd voor Abubakr Effendi
Davids noem dat van die drie Arabies-Afrikaanse geskrifte in sy besit slegs twee vokaaltekens bevat. 
Wanneer hulle bestudeer word, is dit duidelik dat die vroeё Arabies-Afrikaanse Moslemskrywers ’n 
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probleem gehad het om die Afrikaanse vokaal “e” in Arabiese skrif voor te stel. Hierdie vokaalklank 
bestaan nie in Arabies nie en kom daarom nie in die Arabiese alfabet voor nie.

Ook in Maleis bestaan dit nie. Dié taal se aangepaste Arabiese alfabet, Jawi, is in die tydperk voor 
Abubakr Effendi deur Arabies-Afrikaanse skrywers gebruik. In Arabies én Jawi is die alfabet 
onvoldoende om al die Afrikaanse klanke voor te stel en daarom was dit nodig om aanpassings te 
maak. In sommige gevalle – in woorde soos “buiten” (in boewaiten), “uitspraak” (in oeaitspraak) 
en “luister” (in laewaister) – is twee Arabiese letters gewoon saamgevoeg om ’n diftong te vorm.

Die Arabies-Afrikaanse skrywers voor Effendi het nie probeer om die verskillende klanke of 
uitsprake van die letter “e” (wat so dikwels in Afrikaans voorkom) in verskillende woorde voor te 
stel nie. (Dink aan die klanke in woorde soos “dit” en “in”, maar ook in “te” of begrip”.)

Selfs wanneer ons na ou transkripsies kyk, kan ons nie met sekerheid sê die woorde is wel deur die 
Kaapse Moslemgemeenskap van die tyd uitgespreek soos dit in die transkripsies verskyn nie. Dit is 
ook onseker hoe heelwat woorde wat ons vandag gebruik ontstaan het, en niemand kan sê of hulle 
uit Arabies of Hollands is nie. Ons moet aanvaar dat Arabies én Hollands die grondslag vorm van 
die spelwyse wat deur die Arabies-Afrikaanse skrywers van daardie jare gebruik is.

Afrikaans het hoofsaaklik sy beslag in ’n Hollandse leefomgewing gekry. Dit is ook interessant dat 
die Kaapse Moslems in 1842 ’n derde van die totale bevolking in Kaapstad uitgemaak het. Dus het 
hulle saam met die Hollanders ’n groot invloed gehad op die ontwikkeling van Afrikaans. Maar dit 
is so dat Afrikaans sy kernwoordeskat van Hollands sou kry. Daarom glo Davids ook dat die vroeё 
Arabies-Afrikaanse skrywers werklik geglo het hulle is besig om Hollands te skryf.

Dit word byvoorbeeld gesien in die gebruik van die Hollandse wij (wai in Arabiese skrif) pleks 
van die Afrikaanse ons. Maar dit was ’n Mengelhollands wat hulle goed geken het – eintlik ’n 
vorm van Hollands wat reeds wegbeweeg het van die oorspronklike suiwer Hollands. ’n Bewys 
van die vermenging van dié Hollands is byvoorbeeld te sien in die volgende stuk uit een van die 
koplesboeke van 1860:

Vierghiefnies van al die koewaat … wai vier-wai viersoek van Oeai wietienskap van ghoet en 
koewaat wai ghoeloef oeai ies maar een, oeai hiet niet oeai oeai hiet niet ghalaikienies miet gha-
nie-saam-nie … wai bierou van al die koewaat. Wai loe-waister oeai ghiebot … wai ghoeloef in wat 
waimiekeer diet ghief oeai, wai viersoek van oeai a-leen wat ghoet ies vier ons …

Ons sou dit soos volg verstaan:

“Vergifnis vir al die kwaad … Ons versoek U, wat kennis (wietienskap) het van goed en kwaad 
… ons glo dat U Een is; U is nie gelyk (ghaleikenis) aan enigeen nie (gha-nie-saam-nie) … ons 
berou al ons kwaad. Ons luister (loe-waister) na U gebod (ghiebot) … ons glo dat ons U nodig het 
(waimiekeer) U sal voorsien (ghief), ons versoek van U alles wat vir ons goed is …”

Dit is interessant om in die stuk hierbo ook die herkoms van sommige negentiende eeuse Afrikaanse 
woorde van die Kaapse Moslems op te merk. Die woord ghaniemand (in Afrikaans “niemand”) is 
duidelik afgelei van gha-nie-saam. Op dieselfde manier is ghawietenskap (in Afrikaans “kennis”) 
afgelei van die negentiende eeuse gebruik van wietienskap. Net so word die sin Allah ta ’aalaa 
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het nie ghaleikenis nie (God die Almagtige het geen gelyke nie) vandag nog in ’n madrasa in die 
Bo-Kaap gebruik. Die woord ghaleikenis is ook ’n oorblyfsel van negentiende eeuse gebruik. Dié 
woorde dui op die tydperk van vermenging (of kreolisering) wat voorgekom het in die ontwikkeling 
van Afrikaans.

3.5 Bayān al-Dīn
Van al die Arabies-Afrikaanse publikasies en manuskripte is Bayān al-Dīn waarskynlik die 
bekendste. Dit is deur Abubakr Effendi geskryf. Koningin Victoria het die Ottomaanse Ryk 
(die Turkse Ryk) versoek om ’n godsdiensleier na die Kaapse Moslemgemeenskap te stuur – ’n 
taak wat aan Effendi opgelê is. Bayān al-Dīn is in 1869 in manuskripvorm voltooi en in 1877 in 
Konstantinopel (vanag Istanbul) gedruk as vrye publikasie vir die Kaapse Moslemgemeenskap.

Die boek beslaan 353 bladsye en raak verskeie onderwerpe aan. Dit begin byvoorbeeld met rituele 
liggaamlike reiniging, gevolg deur gebed, ondersteuning en aalmoese aan die armes, en uiteindelik 
die gebruik van die vas. Ook ander onderwerpe word behandel: die slag van diere vir menslike 
gebruik, jag, die godsdienstige verbod op die dra van sekere klere, en eet- en drinkgewoontes. Die 
boek is ’n vertaling van ’n groter werk, die Multaqā al-Abḥur (Die ontmoeting van oseane) deur ’n 
veertiende eeuse Hanafi-geleerde, Ibrāhīm al- Ḥalabī.

Bayān al-Dīn is sekerlik ’n belangrike publikasie in die vroeё geskiedenis van die Arabies-
Afrikaanse literatuur. Dit is die oudste Afrikaans publikasie in Arabiese skrif wat behoue gebly het, 
en ook die omvattendste en volledigste boek in die vroeё geskiedenis van die Afrikaanse taal. Die 
boek is voorafgegaan deur Zamenspraak tusschen Klaas Waarzegger en Jan Twijfelaar wat in 1860 
gepubliseer is en wat as die eerste boek in Afrikaans beskou word. Daar is belangrike verskille 
tussen die twee boeke: In Zamenspraak word Afrikaans vir komiese effek aangewend; in Bayān al-
Dīn word die taal gebruik om ernstige godsdienstige idees oor te dra. Zamenspraak is in Romeinse 
skrif geskryf; Bayān al-Dīn in Arabiese skrif.

Bayān al-Dīn was belangrik omdat Abubakr Effendi hierin wegbeweeg het van die taalgebruik van 
die tyd. Boonop sou groter klem voortaan geplaas word op die ontwikkeling en uitbreiding van die 
spelling in Arabies-Afrikaanse geskrifte vergeleke met vroeёre geskrifte. Met die skryf van Bayān 
al-Dīn het Effendi Arabiese vokaaltekens geskep om die verskillende klanke van die Afrikaanse  

“e”, soos dit in verskillende woorde voorkom, presies aan te dui. Wat hy dus gedoen het, was om 
nuwe lettersimbole te skep en dit te voeg by die bestaande simbole van die Arabies-Afrikaanse 
alfabet van die tyd.

Wat taalgebruik betref, is dit duidelik dat Bayān al-Dīn wegbeweeg het van die sterk invloed van 
die Hollands soos dit in die koplesboeke in die tyd voor 1860 gesien is. Dit beteken egter nie dat 
Bayān al-Dīn glad nie deur die Hollands beїnvloed is nie. Daar is besliste aanduidings van die 
Hollandse spelwyse in Bayān al-Dīn – een voorbeeld is die gebruik van die Hollandse de én die 
Afrikaanse die.

’n Verdere voorbeeld is die gebruik van die Hollandse voornaamwoord hem  … as moesallie kerap 
vir hem deree keer aghter makaar … (“… as die gemeentelid hom drie keer ná mekaar krap …”) 
Kyk ook na die gebruik van die woord waasen vir die Hollandse en Afrikaanse woord “was”. 
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Davids sê hy glo dat die vreemde gebruik van waasen daarop dui dat Abubakr Effendi waarskynlik 
geglo het hy is besig om Hollands te skryf, wat natuurlik ’n mengeltaal was en wat in daardie 
stadium die beste verstaan is deur die Kaapse Moslems.

Kyk na die gebruik van waasen in:

… dere fards is waasen jiele ghasegh een keer an waasen tewee hande saam de almboeghs een keer 
an waasen tewee voete saam met de kenoekles een keer …

Ons verstaan dit soos volg:

“… dit is verpligtend (fards) om jou gesig een keer te was en om met twee hande op (boontoe) 
te was met die elmboё een keer, en was al twee voete op na (opwaartse beweging) die enkels 
(kenoekles = kneukels) een keer …”

Die geleerde Mia Brandel-Syrier het byvoorbeeld soos volg gereageer op die gebruik van Afrikaans 
in Bayān al-Dīn:

“Abu Bakr se Afrikaans kom goed genoeg oor, hoewel ’n mens soms voel dit is effens lomp. Heel 
gepas word geen poging aangewend om die sleutelwoorde of belangrike konsepte van die Islam te 
vertaal nie, soos die gewoonte was in die meeste Molemgemeenskappe waar Arabies nie gepraat 
word nie. Soms voer hy egter dié gewoonte verder as wat die gebruik is. Dit kan wees dat daar by 
tye geen Afrikaanse ekwivalent bestaan het nie, óf Afrikaans was vir hom ’n nuwe taal.

“Effendi self noem dat hy heelwat moeite gedoen het met sy studie van Afrikaans. Soms omskryf 
hy ’n woord of begrip terwyl dit blyk dat daar tog ’n Afrikaanse woord bestaan. Soms gebruik hy ’n 
Engelse woord – of hy dit gedoen het omdat sy studente dié Engelse woord gebruik het en of hy nie 
die Afrikaanse woord geken het nie, is blote bespiegeling …

“Dit is egter so dat hy’n baie goeie kennis van Afrikaans opgebou het, soveel so dat hy selfs sekere 
idiomatiese uitdrukkings in Afrikaans verstaan en gebruik het – iets wat dikwels vir uitlanders 
moeilik is.”

In die geheel is Brandel-Syrier se opmerkings oor Abubakr Effendi se Afrikaans in die kol. Wat 
egter nie altyd in gedagte gehou word nie, is dat hy verkies het om in Engels te kommunikeer in die 
Kaap. ’n Jaar ná sy aankoms hier het hy met die 15-jarige Rukea (Ruqayya) Maker getrou. Hy het 
met haar gekommunikeer deur ’n Arabies-Engelse woordeboek te gebruik.

Dat hy wel taamlik goeie Engels kon skryf, word bewys deur twee briewe van hom wat op 8 Januarie 
1870 deur die Cape Argus gepubliseer is. Dit is so dat Kaaps-Hollandse sprekers dikwels Engelse 
woorde sou gebruik om hulle woordeskat aan te vul, en daarom moet ons Abubakr Effendi se gebruik 
van Engelse woorde teen dié agtergrond sien.

Dié gebruik deur Kaaps-Hollandse sprekers is reeds in 1844 deur Suasso de Lima aangeteken. 
Daarom is ons nie soveel geїntereseerd in die invloed van die Engelse woorde op Abubakr Effendi 
se woordeskat nie, maar eerder die invloed daarvan op sy sinskonstruksies, wat soms lomp 
voorgekom het, en die spelling van sommige woorde in die Bayān al-Dīn. Dit is ook opvallend 
dat Engelse woorde meer dikwels voorkom in Bayān al-Dīn as in enige ander Arabies-Afrikaanse 
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publikasie. ’n Baie goeie voorbeeld van die invloed van Engels op die Afrikaans in Bayān al-Dīn 
word gevind in sy gewoonte om die hulpwerkwoord weg te laat, soos in die volgende voorbeeld:

Allah ta aalaa ghamaak vaif salaats fart … terwyl dit moet wees “Allah ta-aalaa het ghamaak vaif 
salaats fard …” Eintlik moet dit soos volg lyk om taalkundig sin te maak:

“Allah ta-aalaa het vaif salaats fard ghamaak.”

Waarop dit dui, is ’n geval van ’n uitlander soos Effendi wat Afrikaans leer praat. Die slawe 
het byvoorbeeld reeds in 1721 “het” in die verlede tyd gebruik, en dit was ook nie ’n gewoonte 
onder die Kaapse Moslems om dit in sulke sinne weg te laat nie. (Dit het ook nie voorgekom in 
Arabies-Afrikaanse geskrifte voor Abubakr Effendi se tyd nie.) In dieselfde sin in Engels pla dit 
egter nie. Kyk hoe die sin lyk as ons dit direk in Engels vertaal: “God the most High made five 
prayers compulsory.” Dit is in daardie sin nie nodig om byvoorbeeld “had” in te voeg nie. Maar in 
Afrikaans moet die “het” wel vir korrektheid ingevoeg word.

Ons sien ook die invloed van Engels in konstruksies soos an een wat Abubakr Effendi gebruik het 
om die Engels “and in” voor te stel pleks van die Afrikaanse “en in”. Sy spelling van die Afrikaanse 
in as een en die Afrikaanse voegwoord en as an dui daarop dat hy die Engelse “an in” (and in) 
gehoor het.

Ons moet versigtig wees om te aanvaar dat die Afrikaans in Bayān al-Dīn die Afrikaans is wat in 
daardie jare in die Kaap gepraat is deur die Moslemgemeenskap, want dié voorbeelde dui daarop 
dat Abubakr Effendi se Afrikaans nie altyd die Afrikaans van die gemeenskap weerspieël het nie. 
Ander invloede – soos Engels – is te sien.

Wat egter ’n feit soos ’n koei is, is dat Abubakr Effendi sy taalgebruik ernstig opgeneem het. Hy 
skryf in die inleiding: “… dan is nooragh ek moet skraibe met dee taal wat meere dee pelek is 
toesen hoewaile laat hoewaile kan weet agamaa met ghamaklik op dee reghte maniere”. Dit 
beteken “… dan is dit nodig dat ek skryf in die taal waarmee die meerderheid gemaklik is sodat 
hulle (hoewaile) die geloof (agamaa) maklik op die regte manier sal ken.”

Uit hierdie en ander voorbeelde kan ons aflei dat terwyl hy Bayān al-Dīn geskryf het, sy Afrikaans 
in mindere of meerdere mate beїnvloed is deur die Engels wat hy besig was om te leer. Die invloed 
van Engels op die skryftradisie in publikasies ná Abubakr Effendi is skaars naspeurbaar. Dít en 
die mense se houding teenoor Engels is bewys daarvan dat die Afrikaans van Bayān al-Dīn nie 
verteenwoordigend was van die Afrikaans van die Kaapse Moslemgemeenskap in die 1860’s nie. Dit 
is egter wel so dat Abubakr Effendi se Afrikaans vir die Kaapse Moslems van die tyd verstaanbaar 
was, soos dit trouens vandag nog vir lede van die Kaapse Moslemgemeenskap verstaanbaar is.

Nietemin was Bayān al-Dīn ’n merkwaardige prestasie, veral is ’n mens in ag neem Abubakr 
Effendi het die boek geskryf terwyl hy besig was om Engels én Kaapse Moslemafrikaans te leer.  
Hy was inderdaad ’n begaafde taalkundige.

Daar word aanvaar dat Abubakr Effendi ook ’n ander boek geskryf het, die Mirās al-Din (Sterkte 
van geloof). In sy inleiding tot die Bayān al-Dīn het hy daarop aanspraak gemaak dat hierdie werk 
toe reeds gepubliseer was. Tot dusver is geen afskrif daarvan gevind nie.
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3.6 Bayān al-Dīn en die Moslemgemeenskap
Bayān al-Dīn bly ’n belangrike publikasie, en baie jare lank was dit die enigste publikasie in Arabies-
Afrikaans vir die Kaapse Moslemgemeenskap. Dit was eers in 1890, met die verskyning van Die 
Boek van Tougeed deur sjeg Abdullah inb Abdurauf, dat mense soos Hisham Neamatullah Effendi, 
Imam Abdurakieb ibn Abdul Kahhar en sjeg Abdurahim ibn Muhammad al-Iraki begin het om hulle 
Afrikaanse geskrifte in Arabies te publiseer.

Sommige van dié werke is in Kaapstad gedruk terwyl ander in Bombaai, Kaїro en Konstantinopel 
gedruk is. Dié publikasies was hoofsaaklik bedoel vir gebruik by die madāris in Kaapstad waar die 
skrywers hulle as handboeke gebruik het in hul lesse. Baie van dié boeke was op kinders gemik en 
het daarom die basiese begrippe van die Islam behandel. Daarteenoor was baie van die Arabies-
Afrikaanse publikasies wat op volwassenes gemik was, vertalings en studies van meer ingewikkelde 
godsdienstige begrippe wat verband hou met die wette en gebruike van Islam.

Bayān al-Dīn, die volledigste boek in die vroeё geskiedenis van Afrikaans en Arabies-Afrikaanse 
drukwerk, is aanvanklik bedoel as handboek vir die studente by die Ottomaanse Teologiese Skool. 
Daar word gesê dié madrasa was ’n leerskool vir hoёr Islam-opvoeding, wat sin maak as ons kyk 
na die ingewikkelde inhoud van die Bayān al-Dīn. Die boek het aanvanklik as los velle studienotas 
verskyn, en die inhoud het tot groot teologiese omstredenheid gelei in Kaapstad.

Tot en met die publikasie van die Bayān al-Dīn was die Kaapse Moslems volgelinge van die Ahl 
al-Sunnah wa’l-Jamā ah-skool van denke van die Shāfi-groep. Hierdie sekte of groep, ook bekend 
as die Tradisionaliste, word in vier denkrigtings verdeel: Ḥanafi, Shāfi-’ī, Mālikī en Hanbalī – met 
elke skool of denkrigting wat genoem is na die Imam wat dit begin het. Met die verspreiding van 
sy notas wou Abubakr Effendi die Hanafi-skool se idees aan die Moslemgemeenskap voorstel, 
maar die mense was nie te vinde daarvoor nie. (Die verskille tussen Effendi en die gemeenskap sou 
uiteindelik in die Hooggeregshof gaan draai.)

Davids meen dit is belangrik om ondersoek in te stel na die invloed van dié teologiese verskille met 
die skryf en publikasie van Arabies-Afrikaanse geskrifte. Die geskiedskrywer Muller maak in “Die 
Maleier- Afrikaanse Taalbeweging” die stelling dat die Kaapse Moslemskrywers ná die verskyning 
van Bayān al-Dīn – ook terwyl Effendi nog geleef het – teёsinnig was om enige Arabies-Afrikaanse 
publikasies die lig te laat sien.

Hy skryf dit toe aan die geweldige kennis waaroor Effendi beskik het en dat die Kaapse Shāfi-
Imams versigtig was om van hom te verskil. Muller se siening word in ’n mate beїnvloed deur 
Abubakr Effendi se siening dat die Kaapse Moslems destyds maar oor “beperkte” kennis beskik het 
(soos hy in die inleiding van Bayān al-Dīn noem).

Maar volgens Davids het Abubakr Effendi hom misgis met die kennis van die Islam waaroor die 
Moslemgemeenskap beskik het in 1862 toe hy in die Kaap aangekom het. Ten spyte van persoonlike 
verskille met Effendi het die Kaapse Moslemgemeenskap oor deeglike kennis van die Islam beskik, 
iets wat duidelik blyk uit bestaande Jawi-manuskripte van die tyd.

Hoewel daar in Abubakr Effendi se leeftyd geen Arabies-Afrikaanse publikasies verskyn het nie, het 
sy sienings wel reaksie ontlok en daar was geleerdes wat openlik verskil het met van sy sienings 
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in Bayān al-Dīn. ’n Goeie voorbeeld is die werk wat Achmat Sadik Achmat, seun van Achmat van 
Bengale, in 1870 gedoen het. In daardie stadium was hy in beheer van die gemeenskap se Islam-
program. Hy het ’n vertaling in Maleis-in-Jawi van die Al-Shilmitani gedoen. Ongelukkig het 
die vertaling slegs in manuskripvorm gebly en is nooit uitgegee nie. Hierin spreek Achmat Sadik 
Achmat hom sterk uit teen Effendi se sterk Hanafitiese leerstellinge.

Hy maak dit ook duidelik dat Soennitiese Moslems wel oor ’n besliste godsdienstige reg beskik om 
enige van die vier denkrigtings – Ḥanafi, Shāfi-’ī, Mālikī en Hanbalī – te volg. Hy beklemtoon ook 
dat Soennie-Moslems die reg het om van hulle oorspronklike skool of denkrigting te verander en 
dan by enige van die ander skole kan aansluit soos dit hulle pas – en dat niks boonop in hulle pad 
mag staan om terug te keer na hulle oorspronklike skool nie.

Abubakr Effendi se sterk Hanafitiese oortuigings en sy uitgesproke teenkanting van die Kaapse 
Moslems se godsdienstige praktyke het daartoe gelei dat die Kaapse Moslemgemeenskap hom 
as godsdienstige leier verwerp het. Abubakr Effendi dui nie sy voorkeur vir die Hanafitiese skool 
duidelik aan nie, maar skryf wel “… En Shafee het ghamaak net soes dee Jahoed en Nasaara wat 
gharoebel Allah-ta-aalaa sain kietaab aghter hoewaile sain nabies wegh ghaghat.” Ons sou dit in 
moderne Afrikaans lees as “… En Shāfi het nes die Jode en Christene gemaak wat God se Boeke ná 
die koms van hulle profete verander het.”

Die Kaapse Shāfi-Moslemgemeenskap sou nie dié oneerbiedige uitlatings oor die stigter van hulle 
denkrigting of skool aanvaar nie – en dit het daartoe gelei dat die gemeenskap vir wie die Bayān al-
Dīn bedoel was, dit nie juis gelees het nie.

Volgens Davids is die enigste rede waarom daar tussen 1869 en 1890 nie Arabies-Afrikaanse 
publikasies verskyn het nie, is omdat daar nie behoorlike drukperse in Kaapstad was nie. Ook 
Abubakr Effendi moes sy Bayān al-Dīn in Turkye laat druk waar die Ottomaanse (dus die Turkse) 
regering die drukwerk behartig en daarvoor betaal het. Dit sou vir enige Kaapse Moslemskrywers 
sonder invloed daar feitlik onmoontlik gewees het om hulle boeke in Turkye te laat druk.

3.7 Die skrywers wat ná Abubakr Effendi gekom het

3.7.1 Die manuskrip van Gatiep Magmoed
Daar bestaan verskeie manuskripte van tussen 1869 en 1880 in Arabies-Afrikaans en Maleise Jawi-
skrif. ’n Interessante voorbeeld kom uit 1880: Dit is geskryf deur Gatiep Magmoed en bevat ’n hele 
aantal lesse aan studente. Twee tale is vir die vertaling gebruik, naamlik Afrikaans en Maleis. Gatiep 
Magmoed was van die 1870’s af tot en met sy dood in 1914 ’n gewilde godsdienstige leier in die 
Kaap. In sy doodsberig is hy ’n onderwyser genoem en hy het gewoon in Waalstraat 71, Kaapstad, 
waar die Bo-Kaap-museum vandag staan.

Gatiep Magmoed se manuskrip behandel verskeie onderwerpe. Dit was duidelik nie bedoel as 
handboek vir kinders of as publikasie vir algemene verspreiding onder die publiek nie. Dit is baie 
netjies en sorgsaam voorberei, geskryf in swart en rooi ink. Die styl daarvan – en die verskeidenheid 
onderwerpe – dui daarop dat dit bedoel was as handboek vir onderwysers, waarskynlik met die oog 
op private gebruik.
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Die skrywer was ewe goed in Afrikaans as Maleis, en albei tale is om die beurt gebruik. Wat hierdie 
manuskrip bewys, is dat Afrikaans en Maleis as godsdienstige tale in die 1870’s en 1880’s naas 
mekaar bestaan het in die Moslemgemeenskap. E. Aspeling merk in sy boek The Malays of Cape 
Town (in 1883 uitgegee deur W.A.Richards & Son) op dat die Kaapse Moslems ’n mengsel van 
Hollands en Maleis praat. Teen dié tyd was Maleis volgens mondelinge berigte al klaar besig om 
uit te sterf as spreektaal. Met die stigting van die Suid-Afrikaanse Moslemvereniging in 1903 merk 
Hisham Neamatullah op dat die Kaapse Moslems nou Kaaps-Hollands praat.

Gatiep Magmoed se Afrikaans is heel modern en eenvoudig. Anders as in Bayān al-Dīn, waar die 
sinne dikwels lomp voorkom, is Gatiep Magmoed se taalkonstruksies byna perfek. Dit is maklik 
om te verklaar: Toe Abubakr Effendi met die Bayān al-Dīn begin het, was hy skaars drie jaar 
in die Kaap en hy het nog nie die gemeenskap se gesproke taal perfek onder die knie gehad nie, 
terwyl Gatiep Magmoed in Kaapstad gebore is. Daarom is sy Afrikaans ’n goeie voorbeeld van die 
omgangstaal van sy tyd. Sy gebruik van Afrikaans gee ook ’n goeie aanduiding van hoe wyd die taal 
in sy jare in Kaapstad gepraat is.

As voorbeeld van Gatiep Magmoed se gebruik van Afrikaans word twee bladsye van sy manuskrip 
hier getranskribeer. Dit is ’n vertaling van die eerste vier verse van hoofstuk 67 van die Koran:

En die koningskap is bai dee hoege Allah ta-aalaa. En waarlik Allah ta-aalaa is baas vir al dee 
ietse. En Allah-ta-aalaa het kragh op al dee ietse. En Allah ta-aalaa het ghamaak dee dood en dee 
lewe, al bai. Om te pebeer (probeer) en toet openbaar kom bai dee mense wat lais-ter vir Allah 
ta-aala sain oider (“order”, of in Afrikaans “bevel”). En al wat Allah ta-aalaa maak het voordeel. 
En Allah ta-aalaa verghiewe vir dee ghienage wat toubat (berou) maak. En Allah ta-aalaa het 
ghamaak die sewe hemels een boe dee ander en dit raak an makaarn (mekaar). En kan sien dar-in 
daveren (verskillende) wat Allah ta aalaa ghamaak het nie maar dit is ghalaik. En as dee mense 
kaik naa die hemels, wat sal djai sien dar-in, djai sal nie sien ghat-te (gate) nie en oek nie sloote 
nie. En dan weer ghakaik na dee heemels toet die oe-ge (oё) lam word, dan sal djai ni sien daveren 
van dee heemels nie.

Bogenoemde word soos volg verstaan:

“Geseёnd is Hy, die Allerhoogste/Allah, in wie se hande al die mag is. Hy het mag oor alle dinge. Hy 
het die dood en die lewe geskape en hy mag jou toets en uitvind wie onder julle het hom goed van 
sy taak gekwyt. Hy is die Almagtige, die Een wat kan vergewe. Hy het sewe hemele geskape, die 
een bo die ander. Jy sal geen fout vind in die skepping van die Genadige Een nie. Kyk op na bo. Kan 
jy selfs een enkele kraak sien? Kyk nog ’n keer, en weer. Uiteindelik sal jou oё lam en moeg word.”

Gatiep Magmoed se tafsīr (die verklarende vertaling van Sūrat al-Mulk, of die 67ste hoofstuk van 
die Koran) is waarskynlik die eerste Arabies-Afrikaanse vertaling van ’n hele hoofstuk van die 
Koran. Net soos Abubakr Effendi, wat sy eie interpretasie by die teks voeg, het Gatiep Magmoed 
ook sy eie godsdienstige visie by sy tekste gevoeg. Sulke uitbreidings op tekste vind plaas binne die 
tradisie van tafsīr.
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Gatiep Magmoed se gebruik van die Afrikaanse skryftradisie is inderdaad interessant. Sy Afrikaans 
is soortgelyk aan die Afrikaans van skrywers soos sjeg Abdullah ibn Abdurauf, sy seum Imam 
Abubakr ibn Abdullah, sjeg Abdurahim ibn Muhammad al Iraki, Hisham Neamatullah Effendi, 
Imam Abdurahman Kassiem Gamieldien en sjeg Abdullah Ta Ha Gamieldien wat tussen 1890 en 
1915 Arabies-Afrikaanse publikasies die lig laat sien het. Uit hulle Arabies-Afrikaanse publiksasies 
kon vasgestel word dat die Kaapse Moslemafrikaans voortaan – min of meer van 1870 af – relatief 
vry sou wees van nuwe sterk Hollandse invloed, aangesien dit toe reeds ’n besliste, eiesoortige 
variёteit van Hollands was.

Uit die waarnemings van die Hollandse taalkundige A.N.E. Changuion in 1844 is gevind dat 
sekere woorde en taalgebruik beslis voorkeur geniet het onder Moslems en dat dit dikwels steeds 
die voorkeurvorm onder Moslemgebruikers van Afrikaans is. Kyk byvoorbeeld na Ek bly in die 
Bo-Kaap in plaas van die Standaardafrikaans “Ek woon in die Bo-Kaap”. Kyk ook na Jy is nie 
fair nie wat vandag nog gewild is. Taalkonstruksies soos wat Achmat Effendi in ’n brief gebruik 
het – ghawees was – word steeds dikwels gebruik soos in die voorbeelde: gewees et’; gewees het of 
gewees is.

Changuion het ook in sy publikasie “Proeve van Kaapsch Taaleigen” ander voorbeelde aangeteken 
van woorde wat gereeld in Arabies-Afrikaanse publikasies verskyn het en wat nou nog in Kaapse 
Moslemafrikaans voorkom. Kyk byvoorbeeld na paddak (padda), moddras (modder), ampertjies 
(amper), danebol (dennebol) en maskie (miskien). Hierdie verskynsel moet toegeskryf word aan die 
geweldige invloed van die Arabies-Afrikaanse publikasies in daardie jare.

3.7.2 Die Oos-Kaapse skryftradisie
Wanneer ons kyk na die manuskrip Tuhfat al-Aḥwām deur Imam Abdul Kahaar ibn Abdul Malik wat 
in 1868 in Port Elizabeth geskryf is, wil dit voorkom of verskillende skryftradisies destyds in die 
Oos-Kaap en Kaapstad gevolg is. Daar word vermeld dat Maleis in die 1800’s dikwels in Afrikaans 
ingesluit is. Davids vra die vraag (sonder dat daar besliste antwoorde uitkom) of dit die gevolg was 
van die manier waarop Arabies-Afrikaans in die 1830’s in Kaapstad verander of ontwikkel het. Wat 
wel met sekerheid gesê kan word, is dat Jan van Boegies in 1836 ’n Maleise versoekskrif in Jawi 
aan sir Benjamin D’Urban gerig het wat vol Afrikaanse verwysings en woorde was.

Imam Abdul Kahaar het in die 1830’s in Kaapstad gewoon en het in alle waarskynlikheid een van 
die madāris bygewoon. Hy is in 1814 in Kaapstad gebore as die seun van Jan Berdien, wat ook 
bekend was as Jabarudien ibn Abdul Malik en Galia. In 1846 is hy, sy pa en sy broer Abdol Karriem 
vir diens opgeroep in die Byloorlog wat aan die Kaapse Oosgrens gewoed het.

B. Aldridge skryf in sy “Cape Malays in Action” dat die “Maleierkorps” – waarvan Berdien en 
Karriem deel was – gerebelleer en geweier het om aan die oorlog deel te neem. Dit was waarskynlik 
omdat die militêre owerhede in die Kasteel van Goeie Hoop versuim het om na hulle gesinne 
en families om te sien, terwyl hulle diens doen. Die “Maleierkorps” is met eervolle vermelding 
ontslaan, en sommige van hulle lede het verkies om in Uitenhage agter te bly. Hier het Jan Berdien 
die eerste Imam van die eerste moskee in hierdie gemeenskap geword en, soos wat destyds die 
gebruik was, sy seuns opgelei om hom op te volg. Toe Jan Berdien op 3 Junie 1868 oorlede is, is hy 
deur Abdol Karriem opgevolg.
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As ’n mens na sy doodsberig kyk, blyk dit dat Abdul Kahaar Uithenhage verlaat het toe hy met 
Afiva getroud is en hom in Port Elizabeth gevestig het, waar sy seun, Abdurakieb, op 17 Maart 
1861 gebore is. Dit is moeilik om te sê presies hoe lank Abdul Kahaar in Port Elizabeth gewoon 
het, hoewel die geboortedatums van sy kinders soos dit op sy doodsberig aangedui word, bevestig 
dat Tuhfat al-Aḥwām in Port Elizabeth geskryf is. Imam Abdul Kahaar ibn Abdul Malik (Berdien) 
is op 20 Junie 1884 in Houtstraat 115 in die Bo-Kaap oorlede. Hy het nie toe ’n spesifieke gemeente 
gehad nie en was met sy dood ’n kleremaker.

Volgens Kähler is Tuhfat al-Aḥwām in 1868 geskryf, en dit is die skryftradisie in dié publikasie 
waarna ons kyk. Of dit Abdul Kahaar se afwesigheid van Kaapstad sedert 1846 was wat hom 
beїnvloed het toe hy dit geskryf het, of die Kaapse Moslemafrikaans wat voor die 1830’s in 
Kaapstad gepraat is, is moeilik om vas te stel.

Davids noem wel dat die koplesboeke van die tyd voor Abubakr Effendi nie juis ’n sterk invloed 
van Maleis toon in die woordeskat van studente uit daardie tyd nie. Wat wel opmerklik is, is dat 
die Afrikaans van die Moslems in die Oos-Kaap vandag nog verskil van die Kaapse Moslems s’n. 
Daarom is dit waarskynlik dat die sterk Maleise invloed in Tuhfat al-Aḥwām ’n oorblyfsel is van 
die skrywer se eie madrasa-opvoeding in Kaapstad in die 1820’s en vroeё 1830’s, óf dit was dalk 
invloede in die Oos-Kaap.

Imam Ighsaan (Ihsān) Nackerdien van die Pierstraat-moskee in Port Elizabeth, ’n student van 
Hisham Neamatullah Effendi, word aangehaal waar hy onthou hoe veral ouer mense soms geneig 
was om Maleis by hul Afrikaans in te voeg toe hy ’n kind was (die Imam Nackerdien was al ouer as 
70 jaar toe dié boek geskryf is).

Hier volg ’n stuk uit Kähler se transkripsie:

… maar al die tuans wat die kitāb Tahfatu’l-awam batja in war its makir moet karnā Allah karnā 
rasūl right mak moet djamar ghait sam war oer sagh ik soe aldie minsi …alti mit hit ik oek … daar 
oer karnā Allah karnā rasūl ik mintaken … ai broers mu’min (Arabies vir “gelowiges”) ik het die 
kitāb ghalir war oer oens sai land sai minsi voer stan nie almal Arab in Hindi nie dar oer hit ik 
hadji Abdu’l Kahar b Abdu’l Malik moeiete ghamaak om dit toe lir …

Ons sou dit vandag soos volg verstaan:

“… maar al die manne (Maleis = tuans) wat die boek Tahfatu’l-awam lees (Maleis = batja) wanneer 
iets gebeur, moet asseblief (Maleis: met die hulp van God, met die hulp van die Profeet = karnā 
Allah karnā rasūl ) regmaak, terwyl genade bewys word (Afrikaans: jammerheid = djamar ghait). 
Ek sê soos al die mense … miskien het ek ook … daarop hoop (Maleis = mintaken) ek asseblief … 
O, gelowige broers (Arabies = mu’min) ek het die boek geleer/onderrig omdat nie al ons land se 
mense Arabies en Hindi verstaan nie, daarom het ek, hadji Abdu’l Kahar b Abdu’l Malik, moeite 
gedoen om dit te leer …”

Davids noem dat sekere dinge omtrent die stuk hom opval. Hy is nie oortuig dat Kähler se trans-
kripsie heeltemal korrek is nie, maar dit is nie die belangrikste punt nie. Dit is interessanter om te 
kyk na die baie ou vorms van die Maleisiese woorde wat deur die vertaler gebruik word. Die gebruik 
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van karnā Allah karnā rasūl, die gewone “please” in Engels en “asseblief” in Afrikaans is volgens 
Davids selfs onbekend aan 80-jariges met wie hy gesels het, terwyl hy hierdie boek geskryf het.

Hulle gebruik egter wel die vereenvoudigde vorm kanallah vir “asseblief”, ’n vorm van gedrag/
etiket wat hulle by hulle ouers geleer het. Net so word die woord mintaken (hoop), wanneer dit deur 
ander Arabies-Afrikaanse skrywers in Afrikaans aangewend word, as mienta gebruik. Die woord 
word vandag nog in moderne Kaapse Moslemafrikaans as mienta gebruik. Kyk na: Ek mienta Allah 
moet ghie dat djy salaa-mat moet kom voor die beitoellah. (Ek hoop dat God jou sal veilig hou 
sodat jy die Groot Moskee [in Mekka] kan bereik.)

Dit is hierdie soort voorkeur en gebruik van Maleisiese begrippe en woorde wat Tuhfat 
al-Aḥwām van die Arabies-Afrikaanse stukke in Kaapstad onderskei. Dit wys dat die Oos-
Kaapse Moslemskrywers ’n ander skryftradisie gehad het, een wat hulle onderskei het van die 
Moslemskrywers in die Kaapse Skiereiland.

3.7.3 Imam Abdurakieb ibn Abdul Kahaar en die gemixte taal
Davids noem hy vind dit problematies dat Imam Abdurakieb ibn Abdul Kahaar se werk binne 
’n spesifieke skryftradisie geklassifiseer word. Kahaar het twee boeke in Arabies-Afrikaans 
gepubliseer, en albei was vertalings van geleerdes uit Hadramaut in Suid-Jemen. Een van die 
twee boeke is geskryf in die tradisie van sy tydgenote; die ander in ’n spesifieke eksklusiewe styl 
en tradisie.

Hierdie eksklusiewe tradisie word gesien in Safīnat al-Najā (Die skip van sukses, 1894), in ’n styl 
wat Davids gemixte taal noem, en ook toe hy van 1898 af begin het om werk in Romeinse skrif te 
publiseer. Davids noem hierdie gemixte taal is deur ander skrywers aangeneem en dit sou tot die 
1940’s die aanvaarde skryfstyl word vir Afrikaans in publikasies met Romeinse skrif.

Dit is nie so maklik om te verduidelik waarom Imam Abdurakieb van die aanvaarde skryftradisie 
van sy tydgenote afgewyk het nie. Dit is moontlik dat hy ’n probleem gehad het om gewyde idees 
in die Afrikaans van daardie tyd oor te dra. Dit is ook moontlik dat dit te doen gehad het met die 
inhoud van die boek wat hy besig was om te vertaal. Safīnat al-Najā behandel die erns waarmee 
die Arabiese uitspraak in gebede in die eerste hoofstuk van die Koran bejeёn word, en hoe die 
verkeerde uitspraak van selfs ’n enkele woord die gebed ongedaan maak. Om sulke ernstige sake 
oor die gebruik van die Arabiese taal aan te roer, het hy moontlik gevoel hy moes eerder die literêre 
standaard verhoog, en daarom het hy besluit om die Hoelansieke taal (Hollands) te gebruik vir die 
vertaling van Safīnat al-Najā.

Davids meen dit is dalk belangrik om Imam Abdurakieb en sy werk behoorlik te verstaan om 
’n begrip te hê vir sy onsekerheid oor die gebruik van die skryfstyl van sy tydgenote. Imam 
Abdurakieb ibn Abdul Kahaar, ook bekend as Imam Abdurakieb Berdien, was, indien nie die eerste 
nie, beslis een van die vroeё Imams by die Yusufia-moskee in Wynberg. Hy was die seun van Imam 
Abdul Kahaar en is, soos ons vroeër al genoem het, op 17 Maart 1861 in Port Elizabeth gebore. 
Imam Abdurakieb het net soos sy pa, Abdul Kahaar, geglo in die krag van die geskrewe woord 
as instrument om godsdienstige idees oor te dra. Maar anders as sy pa het hy ’n formele Islam-
opvoeding in Mekka ontvang.
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Hy is ook aan ’n sekulêre opvoeding blootgestel. Onthou, hy het Engelse én Afrikaanse publikasies 
die lig laat sien in Romeinse skrif, en die opvoeding van sy seun, Salie Berdien, was belangrik – 
dié is as onderwyser opgelei. Imam Abdurakieb sal vir heelwat publikasies onthou word: hy het 
twee boeke in Arabies-Afrikaans gepubliseer, plus drie Afrikaanse en een Engelse publikasie in 
Romeinse skrif. Imam Abdurakieb sal onthou word, omdat hy die eerste Kaapse Moslemskrywer 
was wat in al drie dié skryfmediums gepubliseer het.

Dit was waarskynlik sy sekulêre opvoeding of sy belangstelling in die sekulêre opvoeding wat 
Imam Abdurakieb bekommerd gemaak het oor die gebruik van die gesproke Afrikaans van sy 
gemeen skap as medium vir die oordrag van gesofistikeerde en gewyde godsdienstige idees. Hy was 
beslis nie tevrede met dié taalgebruik nie, selfs al was dit doeltreffend as medium vir die geskrewe 
én gesproke woord.

Toe hy dus Safīnat al-Najā vertaal het, het hy besluit hy sou Hollands daarvoor gebruik, maar sy 
gemeenskap sou Hooghollands moeilik verstaan. Daarom moes hy ’n middeweg vind: Hy moes 
woorde gebruik wat soos Hollands klink, maar wat in sinskonstruksies voorgekom het wat eintlik 
Afrikaans was. Dit was taalgebruik wat verhewe idees of temas moes uitdruk.

Imam Abdurakieb het ’n dilemma gehad waarmee baie Afrikaanssprekers in hierdie tydperk van 
die geskiedenis gekonfronteer is. Hubertus Elffers het byvoorbeeld in 1900 onder meer daarop 
gewys dat daar nou twee duidelike variёteite van Hollands in Suid-Afrika voorgekom het. Volgens 
hom kom die een variёteit beskou word as kombuistaal, ’n onontwikkelde taal. Dit het dikwels van 
omstandighede en die omgewing afgehang hoe dit gepraat is, en dit het in sekere opsigte ook al 
hoe meer begin verengels. Oor die ander variёteit het hy gesê dit is in vele opsigte nié op dieselfde 
vlak as die Hollands in Europa nie, en was ook nie heeltemal op die standaard van ’n taal wat deur 
geleerde en opgevoede mense gebruik word nie. Hy was van mening dat hierdie variёteit sy eie 
idiomatiese uitdrukkings begin gebruik het pleks van dié wat in Holland gehoor is.

Tog het hy gevoel dié variёteit het op sy eie voete begin staan. Hy het gereken dit is ’n taal wat 
geskik is vir daaglikse gebruik, hoewel dit nog nie genoegsaam gebruik kon word vir die oordrag 
van moderne idees en tegniese begrippe nie. Volgens hom is hierdie taal in kerke en howe gebruik, 
maar ook in die Parlement en in skole. Die ander variëteit, het hy gesê, was baie goed geskik vir 
reisigers, setlaars en enigeen wat’n verbintenis met die mense van die binneland gehad het. Elffers 
was van mening dat dié kombuistaal in der waarheid onontbeerlik was vir alle Suid-Afrikaners: 
Almal moes dit kon gebruik.

Dit was Elffers se “kombuistaal” wat uiteindelik sou ontwikkel tot wat ons vandag Afrikaans noem, 
ondanks belangrike figure soos Jan H. Hofmeyr se pleidooie vir opvoeding “ook in het Hollandsch 

… IN DE TAAL DER KERK WAARTOE ZIJ BEHOOREN” (J.H Hofmeyr, “Is’t ons ernst?, Hertzog 
Annale 1, nr. 1 [1952]: 14).” Hofmeyr en ander het dus gemeen skoolopvoeding moes nie slegs in 
Afrikaans aangebied word nie, maar ook in Hollands, “in die taal van die kerk waartoe hulle behoort”.

Imam Abdurakieb se probleem met dié variёteite van Kaaps-Hollands word duidelik wanneer hy 
van die taal praat wat hy in sy Romeinseskrifpublikasie Kitāb Tarjamah al-Riyāḍ al-Badī ’ah fī Uṣūl 
al-Dīn wa ba ’d furū al-Sharī ’ah gebruik as die gemixte taal, hoewel dié taal dieselfde Hoelansieke 
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taal was wat hy in Safīnat al-Najā gebruik het. Later, in sy Kitāb al-Riyāḍ al-Badī ’ah (1900), 
waarin hy dieselfde skryftradisie as sy tydgenote volg, noem hy die taal Falamank, die Arabiese 
woord vir Vlaams (’n taal in België wat ’n mens baie laat dink aan Hollands én Afrikaans).

Hisham Neamatullah Effendi was die eerste een wat die naam Falamank gebruik het vir Afrikaans 
in ’n Arabies-Afrikaanse publikasie. Omdat hy in Mekka gestudeer en in 1890 sy diploma in die 
teologie ontvang het, was hy waarskynlik bekend met die Vlaamse politiek-taalkundige stryd in 
die 1880’s in Europa. Van Mekka af het hy na Konstantinopel (vandag Istanbul) vertrek waar hy sy 
finale eksamen in 1894 geslaag het. In Konstantinopel is hy deur die Khalifa Sultan ’Abd al-Ḥamīd 
met die Turkse Orde vereer, omdat hy so ’n buitengewoon goeie student was. In dié tydperk is sy 
drie Arabies-Afrikaanse boeke gepubliseer. Sy Turkse drukkers het dalk gesien die taal (Afrikaans) 
is nader aan Vlaams as aan Hollands en het hom moontlik beїnvloed om van Falamank te praat.

Davids meen egter dit is heel moontlik dat Hisham Neamatullah Effendi Falamank as taal van 
sy vertalings aanvaar het, omdat dit ’n inspirasie was vir sy eie politieke doelwitte. In 1893 het 
sy broer Achmat Effendi sy eie planne bekend gemaak om in die Kaapse parlementêre verkiesing 
van 1894 die Kaapstadse setel te probeer wen. En toe hy in 1903 as politikus die Suid-Afrikaanse 
Moslemvereniging stig, was taal en groepseksklusiwiteit die belangrikste hoekstene van sy politieke 
beleid. Die Suid-Afrikaanse Moslemvereniging is gestig met die doel om as eksklusiewe politieke 
organisasie vir “Hollandssprekende Maleiers” te dien, en hy het verklaar: “Die meerderheid 
Moslems is afstammelinge van Maleiers. Hulle taal was die Maleise taal. Dit het egter verander. 
Hulle is nou ’n Hollandssprekende gemeenskap van verskillende nasionaliteite en rasse.” Die taal 
wat hy “Hollands” genoem het, was eintlik die Kaapse Moslemvariёteit van Afrikaans.

As ons sy openingstoespraak met die stigting van die Suid-Afrikaanse Moslemvereniging verder 
ontleed, word dit duidelik dat al die elemente wat nodig is vir ’n taalbeweging – soos J.C. Steyn 
veronderstel – aanwesig was. Steyn skryf: “Die geskiedenis leer dat ’n taalbeweging nie kan slaag 
sonder ’n stryd aan die politieke, ekonomiese en kulturele front nie.” (Steyn word aangehaal in L.T. 
du Plessis se Afrikaans in beweging, Patmos, 1986). Effendi se toespraak wys dat die doelstelling 
van die Suid-Afrikaanse Moslemvereniging die politieke, ekonomiese en kulturele opheffing van 
die Kaapse Moslemgemeenskap was; en dit, het hy beweer, kon slegs plaasvind met verpligte 
onderwys (Cape Times, 20 Maart 1903).

Met dié historiese feite in ag geneem, en ook die feit dat die Vlaamse Taalbeweging sterk onder-
steuning gekry het toe die mense van Belgiё in 1893 stemreg gekry het, lyk dit baie waarskynlik dat 
Effendi se gebruik van Falamank as die taal waarin sy werk vertaal is, nie sonder politieke motiewe 
was nie.

Nietemin het Falamank vir Afrikaans beslis vir Imam Abdurakieb ibn Abdul Kahaar uit sy taalver-
knorsing gered. Met die publikasie van Kitāb al-Riyāḍ al-Badī ’ah het hy dus nie net vir Hisham 
Neamatullah Effendi nageboots met die naam van die taal waarin sy werk verskyn het nie, maar ook 
met die skryftradisie, naamlik dié van ander Arabies-Afrikaanse skrywers.

Hierdie skryftradisie was in werklikheid die gesproke omgangstaal, in Arabiese skrif getranskribeer 
met die Arabiese fonetiese tekens wat vir die transkripsie gebruik is. Skrywers moes hou by die 
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reёls van die tajwīd, die Arabiese klankwetenskap. Die gevolg was dat akkurate uitspraak in die 
geskrewe woord aangedui kon word. Daarom kan aanvaar word dat die publikasies in Arabies-
Afrikaans ná Abubakr Effendi feitlik volledige klankweergawes van die gesproke taal van die 
tyd was.

Omdat die reёls van tajwīd so streng nagevolg is, is die korrekte klank van die letters, en nié die 
taalkundige gebruik van die woorde nie, as die heel belangrikste faktor beskou. Skrywers was dus 
nie so besorg oor ’n standaardvorm van die taalkundige aspekte nie: wat wel belangrik was, was die 
korrekte klanke en die gebruik van grammatika volgens die gemeenskap se norme.

Hulle vernaamste doelwit was om idees en konsepte oor te dra in ’n taal wat vir die gemeenskap 
duidelik verstaanbaar sou wees. Dié proses het verseker dat akkurate weergawes van die Kaapse 
Moslems se variёteit van Afrikaans vir die nageslag bewaar gebly het.

Die skryfwerk van die Kaapse Moslems ná Abubakr Effendi – en veral Arabies-Afrikaanse 
publikasies – kan in twee breё kategorieё ingedeel word: daar was publikasies vir die madāris 
en dié vir gewone lesers. Wat betref die skryftradisie en taalgebruik is daar geen verskil tussen 
dié kategorieё nie. In albei gevalle slaag die skrywers daarin om ingewikkelde teologiese en 
godsdienstige idees in ’n eenvoudige, verstaanbare taal aan lesers oor te dra, al was daar soms 
beperkings in die taal. In sommige gevalle het dié beperkings dit vir die skrywers moeilik gemaak 
(byvoorbeeld in Safīnat al-Najā), maar in die geheel was hulle gemeenskaplike taal heeltemal 
voldoende as kommunikasiemedium vir sowel die gesproke as geskrewe woord.

4 Arabies-Afrikaanse publikasies vir die gewone lesers in die gemeenskap
Hoewel al die Arabies-Afrikaanse skrywers betrokke was by die madrasa-onderrigstelsel, het 
nie almal van hulle noodwendig net vir hulle madāris geskryf nie. Party van hulle het die notas 
wat hulle vir die studente voorberei het, in boekvorm saamgestel en gepubliseer. Volgens Imam 
Abdurahmaan Bassier, wat een van sjeg Ismail Ganief Edwards se studente was, het baie van die 
sjeg se publikasies begin as lesingnotas vir studente wat ’n spesifieke kursus gestudeer het. Aan 
die einde van die kursus is hierdie notas dan gepubliseer. Sommige skrywers het hulle publikasies 
geskryf vir die madāris waarby hulle betrokke was en die naam van die madrasa dan in die 
titel vermeld.

Die gedagte met die publikasie van die Arabies-Afrikaanse geskrifte was om godsdienstige kennis 
in die gemeenskap te verbreed. Dit bewys daar was ’n opgevoede gemeenskap onder die Kaapse 
Moslems wat kon lees en skryf. Hulle was gereed om die werk van hulle godsdiensleiers te lees toe 
die publikasies ná 1890 meer gereeld begin verskyn het.

’n Verskeidenheid godsdienstige sake word behandel, hoewel sekere aspekte van die Kaapse 
Moslemgemeenskap se godsdiens meer aandag kry as ander. Een van die gewilde onderwerpe vir 
vertaling was Muḥammad ibn Yūsuf al-Sunūsī se Ash’aritiese formulering van die konsepte van 
geloof. Imam Abdullah ibn Abdurauf se Kitāb al-Tauhid, of dan Die Boek van Tougeed, behandel 
dié onderwerp. Dit word ook behandel in Kifāyat al-Awāmm (Wat gepas is vir die gewone mense) 
wat in 1898 verskyn het, en ook in sjeg Ahmad Behardien se Su’āl wa Jawāb wat in 1918 in 
Bombaai (in Indiё) gedruk is.
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Hierdie was ook die onderwerp – met dieselfde benadering – wat die grondslag gelê het vir die 
leefwêreld van die Kaapse slawe en hulle godsdienstige opvoeding by die Dorpstraat-madrasa wat 
in 1793 deur Tuan Guru gestig is. Dié onderwerp het regdeur die negentiende eeu gewild gebly en 
het aan die Moslems ’n goeie begrip gegee van God as eenheidswese, iets wat die Christendom met 
sy idee van die Drie-eenheid nie kon binnedring nie.

Dié benadering tot geloof, of dan aqīda, word die Sunusiyya genoem (in die omgangstaal twintagh 
siefaats). Dit vereis dat elke gelowige twintig hoedanighede aangaande God moet kan eerbiedig, 
maar ook twintig hoedanighede moet kan opnoem wat nié by God pas nie. Die Sunusiyya is 
besonder filosofies. As dit kom by dié twintig hoedanighede moet ons in gedagte hou dat al 99 
hoedanighede waaraan Moslems God moet ken, oorweeg moet word.

In dié verband en na aanleiding van die Sunusiyya in die Su’āl wa Jawāb skryf Van Selms:

“Daarlangs is dit ook opvallend dat die Islam tog nie so suiwer ’n ‘boek-religie’ is as wat wel gedink 
is nie. Die aantal Koran-sitate is veel geringer as wat ’n Westerling sou vermoed , en die ‘redelike 
bewys’ gaan in die kategismus altyd die ‘Koraniese bewys’ vooraf. Die voorveronderstelling is 
natuurlik dat die ‘bewys uit die rede’ en die ‘bewys uit die H. Skrif’ altyd sal ooreenstem, maar 
dié veronderstelling is op sigself al merkwaardig in ’n religie, waar die gedagte van die woordelike 
openbaring so groot ’n rol gespeel het.”

Buiten die Ash’aritiese benadering tot aqīda of dan geloof, word ander benaderings in die Arabies-
Afrikaanse literatuur wel aangetref. Een voorbeeld is te vinde in Kitāb al-Qawl al-Matīn fī Bayān 
Umūr al-Dīn wat deur Imam Abubakr ibn Abdullah Abdurauf vertaal is. ’n Weergawe van dié boek 
in Romeinse skrif, vertaal deur Imam Abdurakieb ibn Abdul Kahaar, het in 1905 verskyn. Dit was 
’n Shāfi’itiese sjeg, sjeg Abdullah Ta Ha Gamieldien, wat die eerste keer ’n boek vertaal het wat die 
Hanafitiese benadering tot aqīda uitlê.

Sjeg Abdullah Ta Ha Gamieldien se 1910-vertaling van Abū al-Laith al-Samarqandi se kort belydenis, 
die Masā ’i l Abī Laith (Die vrae van Abū Laith) was dapper, veral in die lig van die vyandigheid tus-
sen die Hanafiete en die Shāfiete. Die Ash’aritiese benadering tot aqīda het egter gewild gebly, en in 
die laat 1930’s het sjeg Ismael Ganief Edwards sy Tuḥfat al-Mubtadī – die present vir die beginners 
van ait die wortels van die deen (’n Geskenk vir die beginner – Die geskenk vir beginners uit die oor-
sprong van geloof) gepubliseer. Dié het hy kort daarna opgevolg met ’n publikasie in Romeinse skrif, 
Die sterke fondament (Die sterk fondament). Albei publikasies kyk na die dogma van geloof uit die 
Ash’aritiese oogpunt en benader die onderwerp uit die perspektief van die Sunusiyya.

Omdat daar in die daaglikse lewe van die Moslem soveel waarde geheg word aan sake soos 
spirituele reiniging, die daaglikse gebed, die armesbelasting, die vas en die pelgrimstog gedurende 
die Moslem se leeftyd, asook die verskille tussen die Hanafiete en die Shāfiete, sou ’n mens volgens 
Davids kon verwag dat daar meer Arabies-Afrikaanse publikasies wou wees as wat wel bestaan. 
Trouens, slegs drie publikasies wat hierdie sake behandel, het die lig gesien. Dié publikasies is 
Abubakr Effendi se Bayān al-Dīn (1869), en twee Shāfi’itiese publikasies, Imam Abdurakieb ibn 
Abdul Kahaar se Kitāb al-Riyāḍ al-Badī ’ah (1900) en sjeg Ismael Ganief Edwards se vertaling 
van ’n geskrif van sjeg ’Abd Allah ibn al-Shaykh ’Abd al-Raḥmān Bāfadl, naamlik Al-Muqaddimah 
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al-Ḥaḍramiyyah (Die Hadramitiese inleiding, 1928). Al drie hierdie publikasies is enorme bydraes. 
Kitāb al-Riyāḍ al-Badī ’ah is ’n litograaf (steendruk) van tagtig bladsye en is in die 1940’s nog as 
verwysing gebruik, terwyl die Al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyyah (wat in 1928 in Kaїro gedruk is) 
nog so onlangs soos 1985 in die Boorhaanol-madrasa gebruik is.

Van die drie skrywers was sjeg Ismael Ganief Edwards die een wat die meeste werk geproduseer 
het. Hy het nie minder nie as 18 Arabies-Afrikaanse publikasies gelewer en ook verskeie stukke 
in Romeinse skrif. Sy werk, wat tussen 1928 en 1952 verskyn het, behandel aspekte van die 
Islamwette, die Arabiese taal en sekere rituele.

Sulke publikasies vir die gewone lesers in die gemeenskap het selde op alledaaglikse sake 
gefokus – en ook nie op die persoonlike sake en wette van die Moslemgemeenskap soos huwelike, 
egskeidings en erflatings nie. Die enigste boek wat wel die persoonlike wetsaspekte aanroer, is 
sjeg Abdurahim ibn Muhammad al Iraki se Kitāb al-’Ilm al-Farā ’iḍ (Boek oor die kennis van 
godsdienstige verpligtinge, 1913). Dié boek verskil van die meeste ander Arabies-Afrikaanse 
publikasies in die opsig dat dit nie ’n vertaling is nie; die skrywer bespreek sy eie teologiese idees. 
Hierin word verskillende aspekte oor erflatings en godsdienstig-wetlike aspekte oor huwelike, 
egskeidings en belangrike punte oor die pelgrimstog bekyk.

Dié sake het heel moontlik in die madāris heelwat aandag gekry, wat verklaar daarom daar nie juis 
publikasies hieroor verskyn het nie. Daar was dus nie ’n behoefte aan aparte publikasies hieroor 
nie. Nogtans het daar van tyd tot tyd wel publikasies oor hierdie onderwerpe verskyn – Al- Tanbīhāt 
al-lā ’qah bi Aḥwal al-Muslimīn (Instruksies of vermaninge met betrekking tot die omstandighede 
van Moslems, 1913) deur sjeg Abu Bakr ibn Abdullah Abdurauf is een voorbeeld. Die Imams is 
gerespekteer vir hulle breedvoerige kennis oor baie sake, en hulle is dikwels daaroor geraadpleeg. 
Literatuur oor Moslems se persoonlike sake en die wette daaroor sou dus waarskynlik nie baie 
lesers gelok het nie, en daarom sou skrywers eerder oor ander sake skryf.

Die toewyding en entoesiasme van sjeg Abdurahim ibn Muhammad al Iraki was die dryfveer agter die 
verskyning van verskeie publikasies sedert 1890. Nie net het hy baie publikasies in Arabies-Afrikaans 
die lig laat sien nie (onder meer die 10 publikasies wat tussen 1898 en 1913 uit sy pen verskyn het), 
maar hy het ook ander skrywers aangemoedig om te publiseer. Dit is duidelik uit die werk van Imam 
Abdullah Abdurauf en sy seun, Imam Abu Bakr ibn Abdullah Abdurauf. Dit was onder sy invloed dat 
Imam Abdullah Abdurauf in 1890 die Kitāb al-Tauhīd gepubliseer het. Hy was ook die medeskrywer 
van die Aḥkām al-Tajwīd (Reёls in verband met voordrag [van die Koran], 1906), ’n boek oor die 
Arabiese klankwetenskap wat geskryf is vir gebruik in die Madrasah-tul-Falah in Claremont.

Sjeg Abdurahim ibn Muhammad al Iraki – of Say-rie soos soms na hom verwys word – was een 
van die mees gerespekteerde godsdienstige leiers wat hom in Kaapstad gevestig het, en die Kaapse 
koerante het dikwels na hom verwys as “Professor van die Moslemteologie”. Hy was ’n kenner oor 
Moslemregsgeleerdheid, die rituele gewoontes, aqīda (oftewel geloofskonsepte), die Arabiese taal 
en die klankwetenskap tajwīd. Én dan was hy ’n beoefenaar van die spiritualisme.

Sy dienste as onderwyser was in groot aanvraag, en verhale oor sy werk as spiritualis word vandag 
nog in Kaapstad vertel. Die meeste twintigste eeuse Arabies-Afrikaanse skrywers het hulle basiese 
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onderrig in Islam by sjeg Abdurahim ontvang. Sy invloed is duidelik sigbaar in die werk van 
sjeg Achmad Behardien, Ta Ha Gamieldien en Mogammat “Geyer” Isaacs, hoewel sjeg Achmad 
Behardien met hom verskil het oor die Shāfi’-itiese Jumu’ah-kwessie.

Sjeg Abdurahim ibn Muhammad al Iraki was oorspronklik van Basra in Irak. Min is bekend oor 
die redes hoekom hy hom in Kaapstad kom vestig het. Volgens mondelinge oorlewering van die 
Abdurauf-familie het Imam Abdullah Abdurauf hom oorreed om hierheen te kom. Daar word gesê 
hy het in die 1880’s hier opgedaag en is met sy aankoms met Hadjie Mariam, ’n Kaapse vrou van 
Chinese herkoms, getroud. Hulle het geen kinders gehad nie en was bekend vir die baie aktiewe 
madrasa by hulle huis in Nuwe Kerkstraat in die Bo-Kaap. Sjeg Abdurahim het ook opgetree as 
Imam by die Zainatul-Islammoskee in Muirstraat, Distrik Ses. Hy is op 4 Desember 1942 oorlede.

Hoewel hy ’n baie aktiewe madrasa-onderwyser was, het sjeg Abdurahim nooit handboeke vir sy 
studente gepubliseer nie. Volgens Davids se susters, wat die sjeg se studente was, is hulle volgens 
die papegaaimetode geleer en hulle het die koplesboeke gebruik (ongedateerde onderhoude 
met Hadjie Gadijah Gafiel-Cader en mev Ghabebah Kameldien-Abrahams in Kaapstad). Sjeg 
Abdurahim het meer daarin belang gestel om publikasies te lewer waarin die behoeftes van die 
gemeenskap ter sprake sou kom.

Dit is vir seker die geval met Tuhfat al-Aftāl, ’n interessante publikasie wat in groen ink gedruk is. 
Hy verduidelik nie waarom dit in groen gedruk is nie, hoewel sommige Moslems die kleur met die 
vinnige groei van die Islam verbind. Ondanks die titel, “ ’n Geskenk vir kinders”, was dit nie vir 
kinders bedoel nie. Hy behandel die onderwerp van tajwīd en aanvaar dat sy lesers ’n sekere mate 
van kennis van die Arabiese taal het. Daarom gaan hy voort met die verduideliking van die reёls. 
Dit is veelseggend dat hierdie publikasie in 1898, ná die probleem met Arabiese uitspraak by die 
moskee in die Paarl, verskyn het.

Net so het sy Hidāyat al-Wahhābi liṭarīq al-Ṣawāb verskyn in antwoord op die Shāfi’itiese 
Jumu’ah-kwessie. Davids glo ook dat sy Kitāb al-’Ilm al-Farā ’iḍ verskyn het na aanleiding van 
’n Hooggeregshofsaak in 1908 in Kaapstad wat veband gehou het met ’n testament: Oeslodien 
en ander vs. die boedel van Mustapha en ander. Die belangrikste betrokkenes in dié én ’n 
ander erfenissaak, Ajouhaar, was Imams, hoewel hulle testamente nie volgens Islam se wette 
opgestel is nie. Sjeg Abdurahim het in 1905 ook vertalings van hoofstuk 12 en 36 van die Heilige 
Koran gepubliseer.

Volgens Davids sê diegene wat sjeg Abdurahim ibn Muhammad al Iraki geken en sy Arabies-
Afrikaanse publikasies gelees het, hy kon baie beter skryf as wat hy gepraat het. Uit sy publikasies 
blyk dit dat hy die gesproke Afrikaans van die Kaapse Moslemgemeenskap goed onder die knie 
gehad het. Sy skryfwerk pas vir seker in by die skryftradisie van sy tydgenote. Die volgende stuk uit 
die Kifāyat al-’Awamm illustreer dit:

… en oek om te wiet wat wadjeb is vir die rasoels op hil-e sieghen en ghalik … en wat nie kan wies 
nie en wat kan wies, en a-mal diese is vaiftagh ’aka’ieda siefat en dan soemaghe wat wadjieb is vir 
Allah ta-aalaa is twintagh siefaat … die eerste is woedjoed en die meening van woedjoed, waarlik 
lat die hoege Allahoe ta-aalaa is … en dit is moetakhiel op Allahoe ta-aalaa lat nie is nie …
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Ons verstaan dit soos volg:

“… en ook om te weet wat die verpligtinge (wadjieb) is teenoor die profete (rasoels) – mag seёn 
en vrede hulle vergesel – en wat nie kan wees nie en wat kan wees, en dade (a-mal) wat uit vyftig 
leerstellinge (’aka’ieda siefat) bestaan, en dan as deel van die verpligtinge teenoor Allah/God, die 
Heel Hoogste, is daar twintig eienskappe … die eerste is bestaan (woedjoed) en die betekenis van 
bestaan is dat Allah/God, die Heel Hoogste, werklik bestaan … en dit is onmoontlik (moetakhiel) 
dat Allah/God nie bestaan nie …”

Die feit dat hy as buitelander Afrikaans gepraat het, kom na vore in sy ’n Vaif talige woordelais 
en kort sinnetjies in Arab, Farsi, Hindistani, Afrikaa en Engels (’n Vyftalige woordelys en kort 
sinnetjies in Arabies, Farsi, Hindi, Afrikaa en Engels). Net soos die geval was met Abubakr Effendi 
wil dit voorkom of sjeg Abdurahim probleme gehad het met sy sinskonstruksies, hoewel dit nie 
beperk was tot sy Afrikaans nie – dit kom ook voor in sy Engelse sinskonstruksies. ’n Voorbeeld 
hiervan word gesien in “hoeveel ghelt djai het” wat in Engels as “how much money you got” 
aangedui word. Hierdie probleem met sinsbou word nie in sy ander publikasies aangetref nie.

Sy vriende die Abduraufs mag hom dalk gehelp het, en hy kon hulle moontlik met húlle publikasies 
bygestaan het. ’n Vaif talige woordelais is geskryf as handleiding of gids vir reisigers na Oosterse 
lande, veral pelgrims na Mekka, en dit was heel waarskynlik ’n baie gewilde handleiding vir daardie 
pelgrims. Tot dusver is geen volledige afskrif daarvan gevind nie. Hierdie publikasie en die twee 
vertaalde hoofstukke uit die Koran is in Bombaai gedruk.

’n Vaif talige woordelais was die eerste en enigste woordelys in Arabies-Afrikaans. Dit was ook 
die eerste keer dat ’n Arabies-Afrikaanse skrywer die taal wat hy vir sy vertaling gebruik het, met 
sy Afrika-oorsprong in verband gebring het. Sy gebruik van Afrikaa vir die Afrikaanse taal wat 
hy gebruik, is veelseggend. Die Kaapse Moslems het hulle as “Afferkaners” beskou, wat vir hulle 
beteken het hulle was van Afrika, terwyl wit mense gewoonlik as “Oelanners”, dalk ’n verwysing na 

“outlanders”, beskou is.

In sy Vaif talige woordelais teken sjeg Abdurahim woorde aan wat vandag nog voortleef in die 
Afrikaans-variёteit van die Kaapse Moslems. Kyk na die onderstaande voorbeelde

Engels ................................Afrikaans ...........................Kaapse Moslemafrikaans
matches ...............................vuurhoutjies .........................metjie
garlic ...................................knoffel ..................................konoflok
rabbit ...................................konyn ...................................kanaintjie
onion ...................................ui ..........................................aiwe

5 Die handboeke vir die madāris
5.1 Hisham Neamatullah Effendi
As sjeg Abdurahim ibn Muhammad al Iraki die inspirasie was vir die voorsiening van literatuur 
aan ’n volwasse lesersgroep, was moola Hisham Neamatullah Effendi die stukrag agter die lewering 
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van handboeke vir die kinders wat die madāris bygewoon het. Terwyl hy in 1894 in Konstantinopel 
was, was hy verantwoordelik vir drie publikasies. Of dié boeke bedoel was vir gebruik deur sy broer, 
Achmat, wat ’n madrasa in Kimberley gehad het, en of dit vir sy eie gebruik was in sy pa se skool 
wat hy in Buitengrachtstraat voortgesit het, is nie duidelik nie. Waaroor wel duidelikheid bestaan, 
is dat een van dié boeke, Hādā ’ ilm ḥāl liṣṣibyān (Hierdie is die kennis van jeugsake) ’n vertaling 
van ’n Turkse skoolhandboek is. Op die voorblad van die publikasie skryf hy: dit is ghatraanslait 
van die ghoerwermeent sain kietaap wat vir kieners sain sekoewal is. (Dit is vertaal uit die regering 
[ghoerwermeent] se boek wat bedoel is vir kinders se skool [sekoewal]).

Die Hādā ’ ilm ḥāl liṣṣibyān gebruik eenvoudige taal met duidelike Arabiese skrif wat die lees daarvan 
vergemaklik. Ook die inhoud is maklik, en begrippe soos wājib (verpligtend), mubāḥ (toelaatbaar), 
ḥarām (verbode) en ṣalā (gebed) word mooi verduidelik. Dieselfde geld ook vir die basiese aspekte 
van zakāh, die verpligte armesbelasting, asook aspekte van die ḥajj oftewel pelgrimstog.

’n Gedeelte op die eerste bladsy lyk soos volg:

… dit is te-wiet wa-ner die weerelt nee ghawies het nee het alaahoe ta’aalaa van niks die weerelt 
ghamaak en vir nabee aadam van ghoernt ghamaak en met sain thoerreejat wat banee aadam is 
het allahoe ta’aalaa die weerelt moeai ghamaak en wat vir heelie noewaragh is van doenja een 
aaghierat sain af-veerens en om vir heelie te lat wiet het allahoe ta’aalaa ait heelie vir pataing-e 
nabeeskap ghagheef …

Ons verstaan dit soos volg:

“… Dit is om te weet dat toe die wêreld nie bestaan het nie, het Allah/God die Heel Hoogste 
die wêreld uit niks gemaak en ook profeet Adam (nabee adam) uit grond gemaak en met sy 
afstammelinge (thoerreejat) wat die kinders (banee) is van Adam. God/Allah die mees Heilige het 
die wêreld mooi (moeai) gemaak en wat ook al vir hom nodig is in die sake (af-veerens = affêre) 
van hierdie wêreld en die hiernamaals (van doenja een aaghierat) en om hom daarvan te laat weet. 
God/Allah die Heel Hoogste het vir sommiges onder hulle (vir pataing-e) profeetskap (nabeeskap) 
gegee.”

Die tweede boek was Sirāj al-Iḍā ‘ah (Lamp van voorligting, 1894). Wat inhoud betref, was dit 
meer gevorderd as die Hādā ’ ilm ḥāl liṣṣibyān, maar slegs twee sake is behandel, naamlik die zakāh 
en ḥajj, die pelgrimstog na Mekka. Laasgenoemde word breedvoerig bespreek.

Hisham Neamatullah Effendi het waarskynlik gevoel dit is nodig om literatuur te verskaf oor die 
basiese beginsels van rituele reiniging, gebed en die vas. Hierdie onderwerpe is breedvoerig in 
sy pa se Bayān al-Dīn bespreek en sou buitendien in die madrasa behandel word. Die ḥajj is nie 
in die Bayān al-Dīn bespreek nie, selfs al het al hoe meer Kaapse Moslems sedert die 1870’s die 
pelgrimsreise aangepak. Omdat die pelgrimstogte gewilder geword het, het literatuur en klasse 
daaroor al hoe belangriker begin word. Die Sirāj al-Iḍā ’ah se doel was tweeledig: dit was ’n 
madrasa-handboek, maar ook ’n algemene boek.

Die derde publikasie is ’n boek van smeekgebede. Soos wat tipies is van die onderrig in 
smeekgebede by die madāris, word slegs die Arabies uit die kop geleer en voorgedra.
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Buiten die skool by die Buitengracht-moskee het die Effendi’s ook met Moslemskole in Kimberley, 
Lourenço Marques (vandag Maputo) en Port Elizabeth begin. Dit is nie duidelik hoe intensief 
hierdie publikasies in die madāris gebruik is wat die Effendis in ander plekke (as Kaapstad) gestig 
het nie. Wat wel seker is, is dat Hisham Neamatullah Effendi met sy terugkeer uit Konstantinopel 
’n tyd lank in Kaapstad gebly het om by die skool in Buitengrachtstraat van sy oorlede pa, Abubakr, 
onderwys te gee.

Dit was in dié tydperk dat hy probeer het om die Kaapse Moslems te mobiliseer om Brittanje te help 
veg teen die Boere in die Anglo-Boereoorlog van 1899. Hy het die ondersteuning van die Kaapse 
Imams gehad – dit was daarom nie vreemd dat Imam Gamja Achmat (Hamza Ahmad), wat in 1846 
opgeroep is om in die Byloorlog aan die Oos-Kaapse grens te veg, ná ’n lang vergadering wat slegs 
in Kaaps-Hollands plaasgevind het, die Moslems aangemoedig het om teen die Boere te veg nie. 
Hy het sy argument afgesluit deur daarop te wys hoe goed die Engelse vir hulle was deur hulle van 
die slawerny vry te maak. Hy het gesê: “Waarom sou ons nié – terwyl die hele land deur die Boere 
ingeneem is wat van almal weer slawe sou maak as hulle kon – opstaan en as verenigde front ons 
dienste vir die Koningin aanbied nie?”

Hulle aanbod is deur die Engelse van die hand gewys, maar hulle is wel deur die Kaapse owerhede 
gevra om met die vlugtelinge te help. Dié steun vir die Britse regering het nie veroorsaak dat hulle 
Kaaps-Hollands prysgegee het nie. Trouens, hulle het ’n “Kaapse Maleier-volkslied” gekomponeer 
wat hulle die “Suid Afrikaanse lied” genoem het:

Suid Afrika ons niem ’n eed om vry vir jou te veg. 
Om saam te woon en saam te dra vir vryheid en vir reg. 
Met majesteit en plegten trots, met hart en met verstand. 
Al wiet ons niets, ons bly dat steeds, met volk en vaderland.

Davids sê hy is nie seker in watter mate bogenoemde aangepas en gemoderniseer is om vandag vir 
ons meer verstaanbaar te wees nie.

Ná dié episode het Hisham Neamatullah Effendi steeds ’n prominente rol in die Kaapse Moslem-
gemeenskap gespeel. In 1903 het hy die Suid-Afrikaanse Moslemvereniging gestig wat gegrond 
was op taal en groepseksklusiwiteit. Dié vereniging was veronderstel om onafhanklik van enige 
bestaande politieke party te wees, maar dit sou wel die “mees progressiewe beleid ten gunste 
van Moslems” ondersteun. Hy het hom uiteindelik daarvoor beywer dat die vereniging die 
Progressiewe Party van die Kaapse Kolonie ondersteun. Dit het tot ’n skeuring in die vereniging 
gelei en uiteindelik ook sy einde. Die Kaapse Moslems het op daardie tydstip baie simpatie met 
die Afrikanerbond gehad. Toe die Suid-Afrikaanse Moslemvereniging tot niet is, het Hisham 
Neamatullah Effendi Kaapstad verlaat en hom in Port Elizabeth gaan vestig.

Dit was veral in Port Elizabeth dat hy naam gemaak het as onderwyser. Maar in 1910 het vier 
Kimberleyse Imams hom versoek om die Keiserlike Ottomaanse Skool wat in die 1880’s deur 
sy broer Achmat begin is, oor te neem. Die Turkse regering het dié madrasa tot in 1909 befonds. 
Daarna is die Sultan van Turkye versoek om die toelae aan Hisham Neamatullah toe te wys, 
maar die aangeleentheid is na die Koloniale Sekretaris verwys wat dit op sy beurt na die Kaapse 
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Onderwysraad verwys het. Hiervolgens moes die kinders slegs godsdiensonderrig ontvang – enige 
sekulêre onderrig moes elders plaasvind en onderrig moes slegs in Arabies plaasvind. Die Kaapse 
Onderwysraad het nie die toelae goedgekeur nie.

Hisham Neamatullah Effendi het met sy onderwystaak voortgegaan in Port Elizabeth. Volgens een 
van Davids se bronne, mev Gadija Conradie, wat in die 1930’s een van Neamatullah se studente was 
en met wie in 1991 ’n onderhoud gevoer is, was hy ’n baie goeie onderwyser. Sy het hom onthou as 
’n uitstekende hardwerkende onderwysman wat baie vrygewig was. Hy sou byvoorbeeld dikwels op 
’n Vrydag geskenkies aan die kinders uitdeel.

Hy was ’n streng Hanafiet, maar het ’n deeglike kennis gehad van al die Moslemdenkrigtings. 
Hisham Neamatullah het nooit die Hanafitiese denkrigting op sy studente afgedwing nie en het hulle 
volgens hulle ouers se denkrigting onderrig. Hy het die papegaaimetode voorgestaan waar die klem 
op herhaling val, en het sy eie ritmiese geheuekuns-metodes ontwikkel om die feite wat hy oorgedra 
het te help vaslê. In daardie stadium is hy as een van die mees geleerde mense in Port Elizabeth 
beskou. Hisham Neamatullah Effendi is in die middel van die 1940’s in Port Elizabeth oorlede.

5.2 Abdurahman Kassiem Gamieldien
Een madrasa-onderwyser wat beslis deur Hisham Neamatullah Effendi geїnspireer is, was Imam 
Aburahman Kassiem Gamieldien, die hoof van die Habibia-madrasa in Thornhill. Toe hy die eerste 
hoof van die Habibia-madrasa word, het hy dadelik die behoefte raakgesien om madrasa-tekste 
te skep sodat hy sy klasse sinvol kon aanbied. In 1907 publiseer hy dus die Kitāb al-mutāla ’ah 
litradīs talāmīdh madrasah al-Habībiyya (Leesboek vir die leerlinge van die Habiniyya-madrasa). 
Soos die titel aandui, was dit ’n handboek oor morele gedrag of ādāb, ’n belangrike vak vir die 
kinders van daardie tyd.

In dieselfde jaar is van Imam Aburahman verwag om die take en verantwoordelikhede as Imam en 
hoof van die Al Azhar-moskee in Aspelingstraat, Distrik Ses, oor te neem (dit is die moskee wat 
sy familie in 1886 gestig het). Aangesien hy nou in beheer was van twee madrasa-instellings, het 
hy die publikasie van die basiese aangeleenthede vir kinders as noodsaaklik beskou. Dit was in 
dieselfde tyd toe die Suid-Afrikaanse Kaapse Maleiervereniging gestig is (ná die ondergang van die 
Suid-Afrikaanse Moslemvereniging).

Die president van die Kaapse Maleiervereniging was ’n kleremaker en deeltydse godsdiensonder-
wyser, Arshud Gamiet. Imam Aburahman Kassiem Gamieldien was die sekretaris, ’n posisie wat 
hy ook beklee het in die Suid-Afrikaanse Moslemvereniging. Die hoofdoel van dié vereniging 
was om na die Moslems se politieke belange om te sien, maar hulle was ook gretig om Arabies as 
onderrigtaal vir Moslemkinders te vestig in sekulêre staatskole.

In 1910 het Gamiet in sy voorlegging aan die Freemantle-kommissie van Onderwys ’n roerende 
pleidooi gelewer vir die insluiting van Arabies op skoolvlak. Sy getuienis voor die kommissie was 
baie interessant: Hy wou meer ondersteuning hê vir skole wat deur private individue bedryf is, veral 
in die “Maleise gemeenskap”. Dié skole, het hy gesê, het hulle onderrig in Engels en Arabies aange-
bied, maar geen Hollands is geleer nie, ondanks die feit dat die kinders se huistaal Hollands was. Die 
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rede hiervoor, het hy aangevoer, was omdat die onderwysers nie goed genoeg was om in Hollands te 
onderrig nie, en hulle kon dit gewoon nie bekostig om ’n Hollandse onderwyser aan te stel nie.

Gamiet was moontlik nie heeltemal eerlik in sy voorlegging nie. Teen dié tyd het die Suid-Afrikanse 
Kaapse Maleiervereniging reeds die publikasie van Arabies-Afrikaanse boekies soos Gamieldien se 
Tartīb al-Ṣalāh – wat al in 1907 as handboek gebruik is in die Al Azhar-madrasa – geborg. Engels 
was vir seker nié die onderrigtaal in die madāris nie. Later, in 1912, het Gamiet hom weerspreek in 
’n protesvergadering teen die oprigting van die Rahmaneyeh-instituut as Engelsmedium skool, op 
grond daarvan dat Hollands die taal was waarin hulle godsdiensonderrig ontvang het.

Hoe ook al, in 1907 is Imam Aburahman Kassiem Gamieldien se behoefte aan madrasa-handboeke 
vervul toe die Suid-Afrikanse Kaapse Maleiervereniging die leerlinge se handboeke geborg het. 
Die eerste hiervan was Tartīb al-Ṣalāh. Dié borgskap het ook ingesluit Du’ā li shahr Ramaḍān al-
mukarram (Smeek gebede vir die heilige maand van Ramadan, 1907), ’n vertaling van Kanz al- ’arsh 
(Verse van die troon, 1907) en Risālat jalīlat tashtamil ’alā Qawā ’idal-Islām (Goddelike ver-
handeling betreffende die beginsels van Islam, 1911). Laasgenoemde is deur Hindi – in Kaїro gedruk.

Dié publikasies van Imam Abdurahman het almal die basiese beginsels van geloof en Islam-
belewenis behandel en was besonder geskik as madrasa-tekste. Om geloofwaardigheid vir sy werk 
onder die breё gemeenskap te verseker het hy die inhoud van sy werk deur Imam Mohammad 
Taliep, een van die Kaap se vooraanstaande kenners van Islam, laat nasien.

Die Al Azhar-moskee se madrasa was baie gewild, en heel waarskynlik die stukrag agter die stigting 
van die Rahmaneyeh-instituut. Die skool is hoog aangeslaan, soos duidelik blyk uit die volgende 
nuusberig onder die opskrif “Moslem Education” in die Cape Times van 15 Februarie 1913. Dit 
word hier in Afrikaans vertaal: “Woensdag het die Mohammedaanse biskop die skole besoek wat 
aan die El Ashar-moskee in Aspelingstraat verbind is, en ’n informele eksamen aan die leerlinge 
van die hoof, Imam A.R.K Gamieldien, gerig … Die Biskop het, nadat hy die kinders ’n paar vrae 
gevra en bevredigende antwoorde gekry het, gesê hy is besonder tevrede met die algemene vlak 
van intelligensie en skranderheid wat die leerlinge getoon het. Daarna is aangekondig dat ’n jong 
man van Plumstead, Hasein Osman, sy studie van die Koran en Arabies in die algemeen suksesvol 
bemeester en geslaag het. Hierop het die jong man se pa £5 en ’n mooi tjalie aan Imam Gamieldien 
oorhandig as blyk van sy waardering vir die moeite wat die Imam met sy seun se opvoeding 
gedoen het; hy het ook lekkergoed aan al die teenwoordige kinders uitgedeel. Die biskop het toe die 
seremonie afgesluit deur die hoof en sy assistente geluk te wens …”

Die Al Azhar-moskee-madrasa het voortbestaan tot en met die dood van Imam Abdurahman 
Kassiem Gamieldien op 10 Maart 1921.

5.3 Die stigting van die Rahmaneyeh-instituut
Toe dr Abdullah Abdurahman, ’n stadsraadslid, in 1913 die Rahmaneyeh-instituut stig, was 
daar al ’n hele paar madāris in Kaapstad. Volgens mondelinge oorlewering – ook as ’n mens 
kyk na die handboeke wat in dié madāris gebruik is – blyk dit dat Kaaps-Hollands of Afrikaans 
die onderrigmedium was. Van al die madāris het slegs die Ottomaanse Teologiese Skool, wat 
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in 1863 in Buitengrachtstraat deur Abubakr Effendi gestig is, ook sekulêre onderrig verskaf. 
Daar was dus ’n behoefte aan Mosleminstellings wat dieselfde soort sekulêre onderrig gee as 
die Christensendingkerke.

Dr Abdullah Abdurahman het iets hieraan gedoen. Op ’n vergadering in 1911 van die African 
People’s Organisation het hy sy plan bekend gemaak om ’n Engelsmedium skool vir Kaapstad se 
Moslemkinders te stig, maar die gemeenskap was nie so opgewonde oor die gedagte soos hy nie. 
Die Suid-Afrikaanse Maleiervereniging het, onder leiding van sy voorsitter, Arshud Gamiet, en met 
die ondersteuning van ses Imams en sjeg Abdurahim ibn Muhammad al Iraki, ’n protesvergadering 
teen die nuwe skool belê. Hulle grootste beswaar was dat die skool nie vir Arabies-onderrig 
voorsiening gemaak het nie en dat dr Abdurahman gekant was teen die Hollandse taal. Hulle kon 
dus nie die taalbeleid van die nuwe skool ondersteun nie, want “Hollands het hulle moedertaal 
geword, die taal waarin hulle kos gevra het en waarin hulle hulle godsdiens geleer het”.

Dr Abdurahman het hom nie te veel hieraan gesteur nie, en toe die Kaapste Stadsraad gereed was 
om ’n stuk grond aan die Moslemgemeenskap te verkoop vir die oprigting van hierdie skool, het 
nog ’n protesbrief in die Cape Times verskyn. Mnr B. Abrahams, die voorsitter van die Kaapse 
Moslemvereniging, het daarop gewys dat die voorgestelde skool nie die “simpatie en ondersteuning 
van die verteenwoordigende Moslemgemeenskap geniet nie”. Hulle hoofbeswaar was dat die 
voorgestelde skool nie Arabies, “die taal van ons Koran”, sou onderrig nie en dit, het hulle gemeen, 
was ’n fout. “As daar in daardie skool geen Arabies onderrig word nie,” wou hulle weet, “waarom 
word dit dan hoegenaamd ’n Moslemskool genoem?”

Met sulke teenkanting is dr Abdurahman gedwing om effens skiet te gee. Sjeg Abdullah Ta Ha 
Gamieldien is aangestel om Arabies te onderrig. Ten tyde van sy aanstelling was hy die hoof van die 
Moslemverbeteringskool. Hy het toe reeds drie Arabies-Afrikaanse publikasies die lig laat sien, en 
as iemand wat sy opleiding in Kaїro ontvang het, het hy beslis die korrekte getuigskrifte gehad. Dit 
wou voorkom of sy aanstelling die gemeenskap tevrede gestel het en die protesaksie was op ’n einde.

Wat betref die kwessie van die Arabiesonderwyser het die Kaapse Onderwysdepartement ander idees 
gehad. Hulle sou hom aanvaar, maar slegs as hulle nie sy salaris sou hoef te betaal nie. Blykbaar het 
die departement hulle posisie nie heeltemal duidelik gemaak aan dr Abdurahman nie; hy het gehoop 
die departement sou darem ’n deel van dié onderwyser se salaris betaal. Op 29 Januarie 1913 skryf 
hy ’n brief aan die departement en lig hulle in dat “mnr Abdullah Taha Gamieldien” aangestel is as 
die “Arabiesonderwyser teen ’n salaris van £6 per maand vir die eerste ses maande en daarna £7 per 
maand”. Die onderwyser sou volgens dr Abdurahman “al sy tyd wy aan die onderrig van Arabies”; 
en sy komitee het gehoop “die departement sal minstens die helfte van sy salaris betaal”.

Teen Maart 1913 was dit duidelik dat die departement nie aan hierdie versoek sou voldoen dat 
Arabies in die leerplan ingesluit word nie. In ’n poging om die aangeleentheid te vertraag, het die 
skoolinspekteur, Craib, vir die skool ’n negatiewe rapport gegee. Volgens hom was die skool nie net 
oorvol nie, maar het hulle ook daaraan skuldig gemaak dat hulle “die opvoedkundige wanbegrip 
huldig dat kinders gelyktydig aan twee onbekende tale blootgestel kan word”. Blykbaar, sou hy 
aanvoer, word selfs die jongste kind in die skool Arabies geleer, en dit op dieselfde tydstip dat hulle 
met die probleme van Engels worstel.”
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Op 28 Februarie 1913, voor dié verslag van die departement, het dr Abdurahman die volgende 
indruk wek kende opvoedkundige agtergrond omtrent sjeg Abdullah Ta Ha Gamieldien aan die 
departement van onderwys voorgelê. Hy skryf: “Met betekking tot mnr A.T. Gamieldien, die 
Arabiesonderwyser, mag ek noem dat hy sy aanvanklike onderrig aan die Zonnebloem-kollege ont-
vang het. Daarna was hy vyf jaar lank in die Nasrieh openbare skool in Kaїro. Dit is ’n moderne 
skool en die heel beste in Egipte. Dr Gool, wat ook sy opleiding daar ontvang het, het sy Londen-
matriek ’n paar maande ná sy aankoms in Londen geslaag. Mnr Gamieldien het sy vierde jaar by die 
Nasrieh-skool geslaag, en dit, vertel dr Gool my, is gelykstaande aan ons st. 6 (vandag gr. 8). In die 
vier jaar daarna het hy al sy tyd aan die studie van die Arabiese taal aan die Al Azhar gewy, en hy het 
verdere private onderrig in Arabies ontvang. Hy is tans een van die beste Arabies-geleerdes in Suid-
Afrika, afgesien daarvan dat hy oor ’n baie goeie algemene opvoeding beskik, wat Engels insluit.”

Om sjeg Abdullah Ta Ha Gamieldien se Arabiese kennis te demonstreer, het hy ’n afskrif ingesluit 
van die Arabiese leesboek wat die sjeg voorberei het, “want geen behoorlike Arabiese boeke is 
in Kaapstad beskikbaar nie”. Ná al dié moeite is dr Abdurahman se teleurstelling dus te verstane. 
Daarom skryf hy op 29 Maart 1913 wéér aan die departement en versoek ’n onderhoud waarin 
hy en die Arabiesonderwyser hulle posisie kan kom verduidelik. Maar dit het nie gehelp nie. Dit 
was duidelik as die Moslems ’n godsdiensonderwyser uit eie geledere wou hê, moes hulle self vir 
daardie onderwyser betaal.

Ná die stigting van die Rahmaneyeh-instituut het staatsondersteunde Moslemsendingskole wat 
self hulle godsdiensonderwysers se salarisse betaal het, vinnig gegroei, en soos ons vroeёr genoem 
het, was daar teen 1930 nie minder nie as 7 sulke skole in die Kaapse Skiereiland. Die feit dat 
dié skole so vinnig toegeneem het, het ernstige gevolge vir die Arabies-Afrikaanse tradisie gehad. 
Mense kon nou oral in Romeinse skrif lees en skryf, en daar was groter toegang tot publikasies in 
Romeinse skrif.

Die ontwikkeling van die Moslemsendingskole kan beskou word as die begin van ’n proses van 
modernisering in die onderwys van die Kaapse Moslemgemeenskap. Die stigting van die instituut het 
dus die einde van Arabies-Afrikaans ingelui. Nogtans beklee daardie Arabies-Afrikaanse geskrifte en 
publikasies ’n belangrike plek in die vroeё geskiedenis van Afrikaans, en die bydrae van die Kaapse 
Moslemskrywers was in hierdie opsig van groot betekenis vir sowel Afrikaans as hulle kultuur.

6 Ten slotte
Hoewel dit nie moontlik is om vas te stel presies wanneer die Afrikaans-Arabies literêre tradisie 
ontstaan het nie, is dit tog belangrik om te kyk na die invloed van die eerste publikasie in Arabies-
Afrikaans. Alhoewel Bayān al-Dīn heel moontlik nie die eerste geskrif in Arabies-Afrikaans was nie, 
is dit wel ’n belangrike publikasie in die vroeё geskiedenis van Afrikaans.

Davids sê hy wou nié bloot nog ’n lys van Arabies-Afrikaanse publikasies saamstel nie, maar 
eerder bestaande lyste evalueer. Hy beveel veral Hans Kähler se baie volledige lys aan. Hy stel dus 
voor wanneer nuwe Arabies-Afrikaanse publikasies ontdek word, moet hulle gewoon by Kähler 
se lys gevoeg word. Davids sê in dié boek wou hy die klem laat val op die maatskaplik-historiese 
omstandighede waarin die Arabies-Afrikaanse publikasies geskryf is, maar ook op die skryftradisies 
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waarbinne hulle verskyn het. Soos ons gesien het, is daar basies drie skryftradisies: die tydperk 
voor Abubakr Effendi, Effendi se belangrike werk, en die tydperk ná Abubakr Effendi. Definitiewe 
verskille in dié drie skryftradisies is opgemerk.

Die bepaalde skryftradisie van Imam Abdul Kahaar ibn Abdul Malik van Port Elizabeth is ook 
hier bespreek, asook die verskil in die skryftradisie van die werk van Abdurakieb ibn Abdul 
Kahaar. Verder is daar ook aandag gegee aan die publikasies in Romeinse skrif, en redes is gegee 
waarom Romeinse skrif in godsdienspublikasies gebruik is. Dit blyk uit dié ondersoek dat die 
Moslemsendingskole ’n groot bydraende faktor was om Arabies-Afrikaanse publikasies op die 
agtergrond te skuif en Romeinse skrif die nuwe medium te maak.

Ons het gesien hoe pogings misluk het om Arabies in die Moslemsendingskole te ondersteun deur 
die staat te vra om hierdie onderwysers se salarisse te betaal.

In die lig van die vele Arabies-Afrikaanse publikasies wat behoue gebly het, kan ons aanvaar dat 
die Kaapse Moslemgemeenskap besonder geletterd was. Hierdie publikasies is wyd gelees en het ’n 
besondere bydrae gelewer om sekere skryftradisies in die gemeenskap van daardie jare te vestig.
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