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Opgedra aan my ou leermeester 

Dr M. Schönfeld, 

in blywende dankbaarheid 





'N WO 0 R D VOO RAF 

By die verskyning van hierdie eerste studie oor die Arabies
Afrikaanse literatuur wil ek graag my dank uitspreek teenoor 
'n reeks van persone en instellings wat my by my ondersoek 
welwillend bygestaan het. 

In die eerste plek moet die Merensky-Biblioteek van die 
Universiteit van Pretoria vermeld word, in wie se besit die hier 
besproke teks, hom bevind; die hulp wat ek ook in ander opsigte 
van die Bibliotekaris, Mnr P. C. Coetzee, M.A., A.L.A., en sy 
medewerkers ondervind het, stem my tot groot dankbaarheid. 

Ook die Suid Afrikaanse Openbare Biblioteek te Kaapstad en 
die Bibliotheken der Rijksuniversiteiten te Utrecht en Leiden het 
die skrywer deur hul nimmer falende hulpvaardigheid baie aan 
hulle verplig. 

Dit was die speursin van Prof. Dr S. P. Engelbrecht te Pretoria 
wat die skrywer in die begin van die jaar 1940 vir die eerste keer 
met hierdie literatuur in aanraking gebring het. Al het deur die 
oorlog tien jaar verloop tussen eerste kennismaking en eerste 
publikasie, die dank bly onverfloud. 

Die Hoogleraar J. H. Kramers te Leiden was so goed om my 
sy eksemplaar van die baiänu-ddîni (sien hoofstuk I, § 4), die 
enigste wat ek tot nou toe kon opspeur, ten gebruike af te staan; 
in 'n volgende studie hoop ek om oor hierdie merkwaardige werk 
nadere mededelings te doen. Ek wil egter nou reeds uitspreek, 
hoeseer sy vriendelikheid deur my gewaardeer word. 

Die groot kenner van die Maleise samelewing, Dr 1. D. du 
PIessis, het geen moeite gespaar om my partymaal veeleisende 
weetgierigheid te bevredig nie. Ek hoop dat hierdie werkie weer 
iets sa.l mag bydra tot beter waardering van die interessante 
bevolkingsgroep, wat deur sy werk onder die aandag van die publiek 
gebring is. 

Die skrywer ag homself gelukkig dat hy op 'n paar bladsye van 
hierdie werk gebruik kan maak het van die voortreflike artikels 
van Mnr. S. A. Rochlin, wat ook deur persoonlike mededelings in 
brief en gesprek die dank van die skrywer verwerf het. 

Uit die skat van haar wetenskap omtrent die Arabiese verlede 
en persoonlike kennis van die lewende Islam in Egipte en Indië 
kon Mevr. M. B. Brandel-Syrier die skrywer met menige wenk 
en opmerking verryk. By die uitdrukking van sy erkentlikheid 
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voeg die skrywer die wens, dat ons eendag 'n samevattende werk 
van haar hand sal mag ontvang. 

Met groot genoeë dink ek terug aan die aangename en leersame 
besoek wat ek aan Sjeikh E. Hendricks gebring het, en aan sy 
welwillendheid om my 'n paar werlües uit sy boekery te leen. 

Die Nasionale Raad vir sosiale navorsing het dit deur 'n toe
kenning vir die skrywer moontlik gemaak om 'n besoek aan 
Kaapstad te bring om daar die ondersoek na die Arabies-Afrikaanse 
literatuur voort te set. Mag hierdie publikasie bewys dat die 
welwillendheid van die Raad nie misplaas was nie! 

Graag wil ek ook hier vermeld, hoeseer ek dit waardeer dat 
die Afdeling Letterkunde van die Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen toegestaan het, dat hierdie publikasie verskyn 
in die taal van die land, waarvoor die Arabies-Mrikaanse literatuur 
bestem was, en waar ek die voorreg het om te woon en te werk. 

My hooggeskatte ampgenoot, Prof. Dr S. A. Louw te Pretoria, 
het die besondere vriendelikheid gehad om my Afrikaans te 
suiwer van Hollandismes en ander gebreke. Vir hierdie tydrowende 
arbeid wil ek hom graag my groot dankbaarheid betuig. 

In hierdie verband is miskien 'n enkele opmerking nie oorbodig 
nie. Die Mrikaanse woord "net" is die ekwivalent van die Neder
landse "slechts"; die Afrikaanse "deurgaans" moet in die Neder
lands nie met "doorgaans", maar met "sonder uitsondering" of 
"steeds" weergegee word. Verder sal daar vermoedelik min bronne 
van misverstand wees. 

Ten slotte spreek ek die hoop uit, dat hierdie studie daarin sal 
slaag om belangstelling vir die Arabies-Afrikaanse literatuur te 
wek, en dat lesers wat oor geskrifte of feite in hierdie verband 
beskik met my in verbinding sal tree. 

Universiteit van Pretoria 
8 Februarie 1950 
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HOOFSTUK I 

INLEIDING 

§ 1. Die begrip A rabies-Afrikaans. 

Onder "Arabies-Afrikaanse literatuur" verstaan ons in hierdie 
studies letterkundige werke wat in Afrikaans geskrywe is met 
Arabiese letters. Die benaming "Arabies-Mrikaans" kan met 
goeie reg gekritiseer word, maar is hier by gebrek aan 'n beter 
term gekies. Mens sou dit kan verdedig met 'n beroep op 'n uit
drukking soos "Judeo-Duits", wat Duits aandui wat met Hebreeuse 
letters geskryf is; die verskil tussen die twee terme is egter dat, 
terwyl die Judeo-Duits die taal van Duits-sprekende Jode weergee, 
daar geen sprake van is dat die Arabies-Mrikaanse literatuur 
bedoel is vir, of geskryf is deur Afrikaans-sprekende Arabiere nie. 
Aangesien hierdie literatuur egter met min en onbelangrike uit
sonderings uit die Arabies vertaal is en amper altyd saam met die 
Arabiese oorspronklike gedruk is, kan die term wat ons hier 
invoer tog wel verdedig word as 'n aanduiding van die kultuursfeer 
waarin dit ons bring. 

Uit hierdie oogpunt sou "Islaams-Mrikaans" miskien nog 
verkiesliker wees; maar teen daardie bestempeling bestaan die 
beswaar dat dit een van die mees kenmerkende trekke, naamlik 
die gebruik van die Arabiese skrif, nie vermeld nie en boonop 
dat dit 'n aantal ander werke sou insluit wat ons in hierdie studie 
slegs in die verbygaan sal vermeld: Islamitiese literatuur in Mri
kaanse vertaling wat met Latynse letters gedruk is. 

Hierdie laaste soort van geskrifte het nie die belang van die 
wat met Arabiese letters ges:krywe is nie. In die eerste plek is 
die invloed van die Nederlandse ortografle so groot dat dit dikwels 
'n totale versluiering van die werklike uitspraak beteken. Om 
maar met 'n enkele voorbeeld te gee: daar kan nie aan getwyfel 
word nie dat die "soenir" wat in ons tekste voorkom, heel wat 
digter by die werklike uitspraak kom as die "zonder" van die 
met Latynse letters gedrukte werke. 

Daarnaas moet ons in die tweede plek ook die Engelse invloed 
op die skryfwyse met Latynse letters vermeld. Ook hier wil ons 
met slegs een voorbeeld volstaan. Die Arabiese woord dalîl word 
in die Latynse transkripsie weergegee met "daleel"; daar kan 
nie aan getwyfel word dat ons die ee hier op Engelse manier moet 

7 



8 

uitspreek nie, soos in keen, see e.d. meer. Hierdie Engelse ortografie 
deurkruis die Nederlandse en maak hier en daar die uitspraak 
van bepaalde woorde heeltemal onseker. 

'n Derde faktor is die groot aantal drukfoute wat die tekste 
met Latynse letters vertoon. Weliswaar is ook die Arabiese tekste 
nie geheel vry daarvan nie, maar oor die algemeen vorm dit tog 
'n aanmerklik betroubaarder basis. Die los letters van die Latynse 
drukmetode bied heel wat meer moontlikhede tot vergissings as 
die natuurlike skryfwyse van die Arabiese litografië. 

Ten slotte moet nog opgemerk word dat die Islaamse literatuur 
aan die Kaap sy begin gevind het in tekste wat met Arabiese 
letters geskrywe is. Eers later het die Latynse letter hierin sy 
verskyning gemaak. Oor die algemeen sal dus die werke wat met 
Arabiese letters geskrywe is 'n ouere teksvorm verteenwoordig 
as die wat die Latynse gewaad vertoon. 

Ons sal dus die laaste groep net hier en daar vermeld, as dit op 
die een of ander manier kan bydra tot verheldering van die tekste 
wat ons eintlike onderwerp uitmaak. 

§ 2. Die belang van die Arabies-Afrikaanse literatuur. 

Waar soos ons reeds opgemerk het, vrywel al hierdie tekste 
uit die Arabies vertaal is, kan die vraag opkom of hierdie literatuur 
wel belangrik genoeg is om 'n nadere studie te regverdig. Die letter
kundige verdienste wat dit mag hè, is meer die eiendom van die 
Arabiese oorspronklike as van die vertalings ; ook is die woord 
"literatuur" feitlik veel te weids vir die beskeie werkies wat ons 
onder die aandag wil bring. 'n Bydrae tot die geestesbesit van die 
mensheid kan mens dit nouliks noem. 

Daar teenoor staan dat uit verskillende oogpunte hierdie boekies 
tog wel betekenis het. In die eerste plek is dit die dokumente van 
die geesteslewe van 'n betreklike klein, maar interessante groep 
mense uit Kaapstad en sy omgewing: die "Slamaiers" 1), wat in 
'n totaal anders georiënteerde omgewing nou alreeds vir amper 
drie eeue aan hulle eie godsdiens vasgehou het. Hierdie opmerklike 

1) Die outoriteit by uitstek oor hierdie bevolkingsgroep is Dr I. D. du 
PIessis; sien sy "Die Maleise Samelewing aan die Kaap" (Kaapstad 1939) 
vgl. ook van dieselfde outeur: Die Bydrae van die Kaap8e Maleier tot die 
Afrikaanse Volk8lied, Kaapstad 1935; Maleise Liedereskat, Kaapstad 1939; 
Uit die Slamse buurt, Kaapstad 1939. Daarlangs verdien besondere aandag 
'n paar artikels van buitegewone erudisie van die hand van S. A. Rochlin. 
Early Arabic Printing at the Cape of Good Hope, Bulletin of the School of 
Oriental Studies, 1933, London, p. 49 -54; A8pects of I8lam in Nineteenth
Century South Africa, ibid. 1936, p_ 213-221; A t01'gotten name lor the 
Cape MalaY8, Bantu Studies, 1934, p. 95-97. 
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trou is tewens 'n bewys van die taaie mag wat die Islam oor sy 
belyers uitoefen. Dit salons nog meer verbaas as ons bedink 
dat sinds die opheffing van die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie 
die "Slamaiers" die kontak met en die instroming van nuwe 
geestelike voedingskragte uit die ou stamland, die Indonesiese 
Archipel, moes ontbeer. Dit is eers in die allerjongste tyd -
om noukeurig te wees op 20 Jan. 1950 - dat die Maleise gemeenskap 
aan die Kaap weer pogings in die werk gestel het om die bande 
met Indonesië aan te knoop. 

In die tussentyd was daar enige kon tak met Mekka 1) en veral, 
sinds 1862, met Turkye 2). Die stoomvaartverbinding tussen 
Kaapstad en Aden het dit vil' die gelowiges moontlik gemaak 
om die pelgrimstog te volbring; in 1877 meld die Britse outoriteite 
die terugkoms van nie minder as 70 l},aJjgi's na die Kaap nie 3) . 
Terwyl in die jaar 1877 een van die Kaapse Maleiers self getuig: 
" ... they are wholly ignorant about their religion... What is 
still worse, our Imams, too, know very little of the Koran or 
its language" 4), en in dieselfde jaar 'n Turkse outoriteit beweer 
dat hulle van die Islam niks meer as net die besnydenis weet nie 5), 
kan Zwemer in 1925 verklaar : "a largel' percentage of the people 
are literate than perhaps in any other section of the Moslem 
world" 6). 

Die persoonlike ervaring van die skrywer van hierdie studies 
kan die baste getuienis bevestig. Daar is onder die Maleiers aan 
die Kaap 'n opmerklike groot aantal wat 'n redelike kennis van 
Arabies en van die Islam besit, en onder hulle godsdienstige leiers 
is daar manne wat 'n lang studietyd in Mekka agter hulle het en 
goed tuis is, sowel in die "kanonieke" literatuur as in die heden
daagse, veral van Egipte uitgaande, hervormingsstrewinge. 

Terwyl ons dokumente dus 'n blik gun in die godsdienstige 
lewe van 'n Kaapse bevolkingsgroep, kan hulle tegelykertyd ook 
'n bydrae lewer tot die kennis van die Islam in die algemeen. 
Teveel nog word die Westerse beskouing van die Islam beheers 
deur die studie van die klassieke werke, die Koran, die tradisie
versamelings, die geskrifte van die groot juriste en teoloë. Nederige 
handboekies vir die godsdiensonderrig aan leke bring ons heel 
wat digter by die lewende Islam van die jongste tyd. Hier leer 

1) Rochlin, Aspects, p. 215. 
2) Rochlin, Aspects, p. 220 e .v. 
3) Rochlin, Aspects, p . 219, n. 2. 
4) Rochlin, Aspects, p. 218. 
5) Bafän ud-dîni , Konstantinopel, 1877, Voorrede. 
6) S. M. Zwemer, Two Moslem Catechisms (published at Capetown) , 

Moslem World, 1925, p. 349-360, p. 349. 
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ons wat daar omgaan, of altans behoort om te gaan, in die hoof 
van 'n eenvoudige belyer van die Islam. 

Die resultaat is in verskillende opsigte verrassend. In die teks 
wat ons in hierdie deel publiseer, kom verskillende konsepsies en 
redeneringe voor, wat 'n behoorlike mate van dialektiese verrnoë 
veronderstel, nie maar net by skrywer en leraar nie, maar ook 
by leser en leerling. Selfs in sy populêre leerboekies blyk die Islam, 
meer as wat in die vorige eeu met sy Westerse superioriteitswaan 
besef is, die intellektuele gelyke van die Christelike teologie te 
wees 1). 

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 aan die "koraniese 
bewys" vooraf. Die vooronderstelling is natuurlik dat die "bewys 
uit die rede" en die "bewys uit die H. Skrif" altyd sal ooreenstem, 
maar hierdie vooronderstelling is op sigself al merkwaardig in 
'n religie, waar die gedagte van 'n woordelike openbaring so 'n 
groot rol gespeel het. 

Meer in ooreenstemming met die alleroudste tendense in die 
Islam is die feit dat die eskatologie so 'n groot rol speel. In die 
kategismus is die skildering van die laaste oordeel nie maar net 
uitvoeriger as al die ander hoofdele nie, maar ook ongetwyfeld 
uit literêre oogpunt die mees indrukwekkende. Dit sou die moeite 
werd wees om die krag van die eskatologiese voorstellings in die 
Islam as volksreligie die eeue deur te kenskets. 

Naas die kennis van die "Slamaiers" en van die Islam as volks
godsdiens dank ons egter aan hierdie literatuur nog 'n ander 
verryking van ons kennis. Die Afrikaans wat hier gebruik word, 
dra 'n besondere karakter. Dit is vol vorme wat aan die Nederlands 
herinner, maar tog kan dit nie betwyfel word dat dit Afrikaans 
is nie. Al die ka,rakteristieke trekke wat die Mrikaans van die 
Nederlands onderskei, is daarin aanwesig, sowel wat woordvorm 
en woordbetekenis betref, as wat die sinsbou aangaan. Deur die 
feit dat dit met Arabiese letters geskrywe is, het dit grotendeels 
ontsnap aan die invloed van die Nederlandse ortografie. Die 
spelling is sterk foneties georiënteer, so sterk dat hier en daar 
die Arabiese spelling digter by die werklike uitspraak van die 
Mrikaans kom as selfs die huidige amptelike spelling. 

Hierdie feit kry 'n besondere waarde as ons bedink dat, soos 
ons hieronder in § 4 uiteen sal sit, altans een van hierdie werke, 

1) Ems met hierdie gedagte word gemaak deur L. Gardet en 
M.-M. Anawati, Introduction à la Théologie Musulmane, Essai de théologie 
comparée, Paria, 1948. 
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die baiänu-ddîni, tot die oudste gedrukte Mrikaanse boeke be
hoort. In die jaar 1877 was daar, vir sover ons bekend is, maar 
net vier Mrikaanse boekwerke 1). Die skrywer van hierdie ver
handeling is nie voldoende gekwalifiseer om die belang van die 
Afrikaans-Arabiese literatuur vir die studie van die oorsprong 
en ontwikkeling van die Afrikaanse taal uiteen te sit nie. Hy 
kan maar net hoop dat hierdie taak deur bevoegde hande oor
geneem sal word. Dis duidelik dat deur hulle 'n paar vrae beantwoord 
sal moet word: 

1. Is hierdie taal 'n groeptaal, beperk net tot die kringe van 
die Kaapse Maleiers, of weerspieël dit 'n stadium in die algemene 
ontwikkeling van Afrikaans? 

2. Is die Nederlandismes 'n gevolg van die invloed van die 
offisiële Nederlands in Kaapse publikasies of egte oorblyfsels 
van die Nederlandse spreektaal van vroeër eeue aan die Kaap? 

3. Kan aan hierdie literatuur argumente ontleen word voor of 
teen die bestaande teorië omtrent die ontstaan van Mrikaans? 

§ 3. Vermelding van die Arabies-Afrikaans in die wetenskaplike 
literatuur. 

Tot nou toe het die Arabies-Afrikaanse literatuur geen besondere 
aandag geniet nie. Niemand het dit tot 'n voorwerp van afsonder
like studie gemaak nie. Dit beteken egter nie dat dit heeltemal 
onopgemerk gebly het nie. Verskillende geleerdes het terloops 
daarvan melding gemaak. Ons laat hier 'n opsomming volg van 
passasies en artikels wat daarop betrekking het. Miskien is ons 
lys nie volledig nie; naspeuring in die Mrikaanse versamelinge 
het egter nie baie opgelewer nie on die belangrykste bydraes kom 
nie uit Mrika nie. 

Dit geld alreeds van die eerste en in verskillende opsigte die 
belangrykste, die artikel "Mohammedaansche propaganda", deur 
De Goeje in 1881 gepubliseer 2). Behalve oor twee Mohammedaanse 
publikasies uit China handel hierdie kort artikel oor die baiänu
ddîni, wat kort tevore in Konstantinopel die lig gesien had 3). 
De Goeje gee nie maar net 'n inhoudsopgawe en proewe van die 
Mrikaanse teks nie, maar maak ook 'n reeks opmerkings oor die 

1) Vgl. P. J. Nienaber, Bibliografie van Afrikaanse boeke, Johannesburg, 
1943. Een van hierdie vier het trouens nog verlore geraak, vgl. Nienaber, 
A. W., p. 57. 

2) M. J. de Goeje, Mohammedaansche propaganda, De Nederlandsche 
Spectator, nr. 51, 1881, p. 442 -444. 

8) Vgl. hieronder § 4. 
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taal. Dat hy daarby geen onderskeid kan maak tussen die ken
merke van Mrikaans in die algemeen en besonderhede wat net 
aan ons tekste eie is, hoef ons nie te verbaas nie. Die vergelykings
materiaal het ontbreek. Ook sou mens kan opmerk dat sy trans
kripsie telkens die neiging vertoon om digter by die Nederlands 
te kom as wat op grond van die Arabiese letters geoorloof is. 
Ten slotte begaan De Goeje 'n paar ernstige vergissings deurdat 
hy blykbaar onvoldoende Maleis geken het 1). Dit alles neem 
nie weg dat sy artikel tog tot die belangrikste bydraes behoort 
wat ons in hierdie paragraaf kan opsom nie. 

Tydens sy verblyf in Mekka (1884-5) het Snouck Hurgronje 
ook 'n aanta.l gegewens omtrent die pelgrims uit Suid-Mrika 
versameI. By sy bespreking van die "Ahl Kaf" 2) maak hy ook 
in 'n enkele sin melding van dieselfde werk wat De Goeje be
studeer het: "In Constantinople the printing of a work on Moslim 
law in Cape Dutch with Arabic letters was encouraged from high 
quarters" 3). Dit is nie duidelik of Snouck Hurgronje self die 
boek onder oë gehad het nie. 

'n Derde vermelding deur 'n Nederlandse geleerde kan gevind 
word in die artikel "Ara,bische taal en schrift" in Winkler Prins' 
Algemeene Encyclopaedie, van die hand van J. H. Kramers 4). 
Aan die einde van die opsomming van ta.le wat met Arabiese 
letters geskryf is, noem die Leidse.hoogleraar ook "Zuid Afrikaansch 
Hollandsch (voor de daar wonende Mohammedanen)". Hierdie 
aanduiding sou feitlik nog nader gekwalifiseer moet word, want 
die belyers van die Islam wat in die Unie woon en wie se voor
ouers uit Pakistan of Hindostan afkomstig is, gebruik gewoonlik 
Urdu as voertaal vir godsdienstige verhanc;lelinge. 

In 'n artikel oor die kategisasieboekies van die IslaIniete te 
Kaapstad bespreek Zwemer 5) ook kortliks 'n in Latynse letters 
gedrukte Afrikaanse kategismus, wat blykbaar identies is met 
wat ons in die volgende paragraaf die "Kitaab" sal noem. Terloops 
vermeld hy 6) ook "Cape-Dutch printed in the Arabic character. 
This latter sort apparently has a large circulation, but it is 

1) So lees hy bv. die Maleise woord vir die vaste, "poeasa", as "pause"; 
"lebaran" en "bajang" wil hy aflei "uit de taal der inboorlingen", waarmee 
hy blykbaar 'n Bantoe-taal bedoel. 

2) So Snouck Hurgronje; ons teks skrywe k-j-f, wat die Engelse 
uitspraak "Cape" veronderstel. Die .baiii,nu-ddîni het käf en kaiptá~n. 

3) C. Snouck Hurgronje, Mekka, Il, p. 196. 
4) Winkler Prins, Algemeene Encyclopaedie, vijfde druk, I, 1932, 

p.817-819. 
5) S. M. Zwemer, Two M08lem Catechisms (publi8hed at Capetown) , 

Moslem World, 1925, p. 349-360. 
8) ibid., p.p. 349. 
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unintelligible to those who do not know the principles of Arabic 
grammar and of Afrikaans". Dis 'n eksemplaar van hierdie 
kategismus wat ons in die volgende hoofstukke nader sal bespreek. 
Hierdie kort opmerking van Zwemer is vir sover ons kon nagaan 
die enigste vermelding daarvan in Westerse literatuur. 

Die bajänu-ddîni word, sonder vermelding van sy titel, ook 
genoem deur Du PIessis as "die voorskrifte vir die M oeslims 
alhier wat in 1877 in Konstantinopel gedruk is" 1). Daar Du 
PIessis egter te Kaapstad geen eksemplaar van hierdie werk kon 
opspoor nie, kon hy ook die besondere aard van hierdie werk, 
en die feit dat dit in Afrikaans geskrywe is, nie bespreek nie. 

Effens uitvoeriger is Rochlin; maar ook sy mededeling omvat 
net een enkele volsin: "At ConstantinopIe, in 1877, the Turkish 
Ministry of Education issued an Arabic-written publication in 
the Cape Malay dialect to serve as a handbook of the principles 
of the Islamic religion" 2). 

Dit is al wat die skrywer aan pionierswerk op hierdie terrein 
kon ontdek .Dis moontlik dat hier of daar nog êrens 'n opmerking 
gemaak is, maar dis nie waarskynlik dat sake van belang aan 
die speursin van Rochlin en Du PIessis ontsnap het nie. Ons kan 
wel vasstel dat die Arabies-Afrikaanse literatuur 'n baie beskeie 
blommetjie was, wat in die verborge gebloei het by 'n nederige 
bevolkingsgroep in wat toenmaals as 'n uithoek van die wêreld 
beskou is. Solank Afrikaans nie as 'n gelykberegtigde taal erken 
is nie, kon hierdie uitinge in die buiteland min aandag getrek het, 
en solank as die Kaapse Maleier en sy aspirasies deur sy blanke 
landgenote nie as volwaardig beskou is nie, kon mens ook in die 
Unie geen ernstige bestudering van sy literatuur verwag nie. 

§ 4. Oorsig van die Arabies-Afrikaanse literatuur. 

1. Die uitvoerigste werk wat tot nou toe onder die oë van die 
skrywer van hierdie verhandeling gekom het, is die reeds meermale 
genoemde bajänu-ddîni. Prof. Kramers van die Universiteit te 
Leiden is die besitter van 'n eksemplaar van hierdie werk en was 
so besonder vriendelik om dit aan die skrywer op sy versoek ter 
nadere bestudering te stuur. Dit was tot nou toe onmoontlik om 
in Afrika 'n eksemplaar op te spoor. 

Dit is 'n boekwerk van 354 bladsye oktavo, wat blykens die 
voorrede in 1869 geskrywe, en in 1877 op koste van die Turkse 
ministerie van onderwys gedruk is. Die bedoeling is om die 

1) 1. D. du PIessis, Die Maleise Samelewing aan die Kaap, 1939, p. 7. 
2) S. A. Rochlin, Early Arabic Printing at the Oape of Good Hope, 

Bulletin of the School of Oriental Studies, 1933, p. 53. 
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Islamiete aan die Kaap meer kennis van hulle godsdiens te gee, 
en daardeur ook 'n end te maak aan twiste wat onder hulle heers: 
"en oem tiwoert diesei kitiib helper fir hoeili oem tilaat blaif die 
roesie wat het toesen hoeili" . Waarskynlik betref die "rusie" 
die twiste oor die "khalîfa" 1), wat vermoedelik ook bedoel is 
in 'n skrywe, gedateer 15 Julie 1862, van die Turkse gesant by 
die Engelse hof aan die Engelse Foreign Secretary, betreffende 
moeilikhede onder die Mohammedaanse gemeenskap aan die 
Kaap en hulle vraag om boeke oor die seremonies van hulle 
godsdiens 2). Die Turkse regering het toe 'n godsdiensleraar, 
Abu Bakr Effendi, gestuur om die geloofsgenote aan die Kaap 
nader onderrig te gee; die Arabiese voorrede van die bajänu 
vermeld sy naam en die skool wat hy aan die Kaap gestig het. 
As Abu Bakr nie self die skrywer van die boek is nie, dan het dit 
in ieder geval onder sy inspirasie tot stand gekom. 

Die werk is uitgegee te Konstantinopel en vertoon die gewone 
uiterlik van 'n Oosterse druk. Dit is 'n litografie, wat in 'n goed 
leesbare hand geskrywe is. Net die voorredes, respektiewelik in 
Turks, Arabies, en tweetalig, Arabies en Afrikaans, is met los 
letters (en ongevokaliseer) gedruk. 

2. suyii,1:'''' ya gayiibUfl ("Vraag en antwoord"), 'n ongedateerde 
kategismus, waaroor meer in § 5 van hierdie hoofstuk. 

3. tafsîru sûrati jÛ8ufa, deur Abdarrahiem ibn Arrahoem 
Mohammed, "Irakiër van geboorte, 9afi<iet van rigting, Kapenaar 
wat sy woonplek aangaan". Die geskrif is gedateer 1322 H, 
1905 C.; die druk het plaas gevind 1326 H, 1908 C., te Bombay, 
drukkery van Kalzär Hasanî. Hierdie gelitografeerde geskrif van 
36 quarto bladsye gee die Arabiese teks van die twaalfde hoofstuk 
van die Koran, met Afrikaanse parafrase en Afrikaanse eksegese. 

4. risälattm fî <aqä'ida -tta'lfhîdi, deur "een van die geleerdste 
geleerdes" , gedruk in die jaar 1339 H, 1921 C., in die drukkery 
där ilJjä'i -lkutubi -l'arabîjati te Kairo. Die narede is gedateer 
1338. Die boekie tel 16 paginas klein oktavo, en sou 'n "Kort 
begrip" genoem kan word van die Kategismus, wat onder 2. 
vermeld is en in die volgende hoofstuk nader beskryf sal word. 

5. risälacm multamilaC'"" <alä zijärati -lquburi, anoniem, gedruk 
in 1320 H (= 1903 C), sonder vermelding van uitgewer of plek. 
Dis 'n gesteendrukte pamflet van 16 paginas, kwarto, en bevat 
voorskrifte omtrent die gebede wat by die besoek van begraaf-

1) Sien oor hierdie seremonie behalwe Du PIessis, Die Maleise Samelewing, 
p. 10 en 11, en die literatuur by Rochlin, Aspects, p. 220 n. 2, nou veral 
.ook H. J. de Graaf, De herkomst van de Kaapse "Ohalifah," Tydskrif vir 
.Wetenskap en Kuns, 1950, p. 112-115 

I) Rochlin, Aspects, p. 220. 
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plase en by ander geleenthede uitgespreek moet word. Die Arabiese 
teks is gevokaliseer; die Mrikaanse, wat daar hier en daar, moeilik 
leesbaar, bygeskrewe is, is dit nie. 

Die nommers 2 -5 bevind hulle in die Biblioteek van die 
Universiteit van Pretoria (Merensky-biblioteek), afdeling Aftikana, 
en was tot nou toe, ongekatalogiseer, met andere geskrifte saam
gevat tot 'n bundel onder die versamelnaam "Islam". Die 
Biblioteek dank hulle aan die speursin van Prof. Dr S. P. Engel
brecht, wat hulle in Kaapstad gekry en in 1939 aan die Biblioteek 
geskenk het. 

6. kitäbu -lmufJila'ati, anoniem, gedruk in 1320 H (= 1903 0), 
sonder vermelding van uitgewer of plek. 8 gesteendrukte bladsye, 
uitsluitend Afrikaanse, gevokaliseerde teks. Dit behandel die 
'adab, die goeie maniere, wat 'n kind moet betrag, in die besonder 
in die skool en teenoor sy onderwyser. 

7. safînatu -nncr,gii, in die Arabies geskrywe deur Sälim ibn 
SamÎr al Hadhramî 1), vertaler en plek van uitgawe nie genoem 
nie, gedruk in die jaar 1311 H (= 1894 C). Uitsluitend Afrikaanse 
teka, gevokaliseer, gelitografeer. Dit behandel rituele vereistes. 
18 oktavo bladsye. 

8. p. 5-24 van 'n werk oor die pligteleer, Arabiese teks met 
Mrikaanse vertaling, altwee gevokaliseer. Gelitografeer; groot 
kwarto. 

9. Fragment, in handskrif, 20 paginas, oor die ~aliit. Arabies 
en Afrikaans, in rooi en swart ink, volledig gevokaliseer. 

Die nommers 6-9 is deur die skrywer aangetref in die Biblio
teek van die Azzavia-moskee te Kaapstad. Sjeikh E. Hendricka 
was so vriendelik om hulle vir verdere studie aan die skrywer 
te leen. 

10. Twee gelukwense (op rym) in Afrikaans met Arabiese en 
met Latynse skrif, gesteendruk. Die inhoud wys sowel op die 
fees aan die einde van die vastenmaand as op die wat op die 
lOde van g,u -lhigga gevier word. Hierdie twee digwerkies dank 
die skrywer aan Dr I. D. du PIessis, wat nog meer voorbeelde 
daarvan besit. 

Die vraag kan opkom of hiermee alles opgesom is wat tot die 
Arabies-Afrikaanse literatuur behoort. Dit is seker nie die geval 
nie. Maar wat hierbo genoem is, mag seker wel 'n verteenwoor
digende greep uit die geheel genoem word. Dit is waarskynlik 
dat verdere naspeuring in Moskeë, winkeltjies en partikuliere 
huise in die "Slamse buurt" te Kaapstad nog wel die een en ander 
aan die lig kan bring, maar dis baie onwaarskynlik dat nuwe 

1) Sien oor hom C. Snouck Hurgronje, Mekka, 1I, p. 366. 
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vondste ons beeld van die karakter van hierdie literatuur aan
merklik sou wysig. 

Op een punt kan verdere ondersoek egter nog nuttig wees. 
Dit valonmiddellik op dat daar in tydsorde 'n groot gaping is 
tussen die baianu-ddîni en die ander gedateerde uitgawes. Dis 
baie onwaarskynlik dat daartussen niks die lig sou gesien het nie. 
Mens kan eerder aanneem dat in die jare volgende op die ver
skyning van die baianu -ddîni, verskillende klein leerboekies vir 
die gebruik by die godsdiensonderrig die lig gesien het. Maar 
hulle het deur die gebruik in kinderhande stukkend gegaan en 
ten slotte verdwyn. Dit bly 'n merkwaardige feit dat selfs van 
'n uitvoerige werk soos die baianu -ddîni tot nou toe in Kaapstad 
geen enkele eksemplaar opgeduik het nie, hoewel Du PIessis 
daar lank na gespeur het. Mens sou hieruit kan konkludeer dat 
die werk van Abu Bakr en die Turkse ministerie van onderwys 
geen blywende gevolge in die Kaap sou gehad het nie, maar die 
feit dat, soos ons in hoofstuk II § 2 nog nader uiteen sal sit, 
party eienaardighede in die latere uitgawes net deur invloed van 
die (Persies en) Turks verklaar kan word, wys tog wel daarop 
dat dit die Turkse belangstelling van 1862 en volgende jare was 
wat die vernaamste stoot tot die ontstaan van hierdie literatuur 
gegee het. 

'n Ander vraag is nog of die baianu -ddîni die eerste uitgawe 
in Mrikaans met Arabiese letters was. Daar is 'n paar feite wat 
die moontlikheid van vroeëre uitgawes oop hou. Ons dank die 
kennis daarvan aan die onvermoeide speursin van Rochlin. In 
1830 verskyn daar in die Cape ot Good Hope Literary Gazette 'n 
berig dat W. T. Robertson, van die Bengaalse civiele diens, in 
sy werk Roostum Zaboolee and Soohrah 'n Engelse vertaling opge
neem het van Hidayut -ool-Islam, or a Guide to Faith and Practice, 
being the Book ot Common Prayer ot the Moohummudans 1). Tydens 
sy verblyf aan die Kaap het Robertson 'n eksemplaar van hierdie 
werk aan die S.A. Public Library geskenk. Dit is, soos die 
Bibliotekaris meedeel, nog altyd daar. 

Volgens die aangehaalde kranteberig was dit egter die bedoeling 
van Robertson om die oorspronklike teks met Arabiese letters, 
saam met sy Engelse vertaling en 'n vertaling in die Hollands, 
ten bate van die Maleise Moslims in die Kaapkolonie te laat druk. 
Daar egter geen Oosterse lettertipes in Kaapstad aanwesig was 
nie, het hy sy plan uitgestel tot sy terugkeer na Calcutta. 

Tot sover die Literary Gazette en die mededelings van Rochlin. 
Die Bibliotekaris van die S.A. Openbare Biblioteek het die 

1) S. A. Rocblin, Early Arabic printing, p. 51. 
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vriendelikheid gehad om vir die skrywer na te gaan of die plan 
van Robertson om die "Hidayut" met Engelse en Hollandse 
vertaling uit te gee tot uitvoering gebring is. Die resultaat van 
sy ondersoek was egter dat die katalogi van die Britse Museum, 
die Library of Congress, en die Library of the Royal Asiatic Society 
nie so 'n boek vermeld nie. Daar is geen spoor gevind van 'n ander 
uitgawe van die "Hidayut" as die wat met vertaling versorg is 
deur J. Gilchrist, Calcutta, 1804 nie, en 'n latere in Urdu
vertaling, Calcutta, 1848. Dit lyk dus of Robertson nie in sy plan 
geslaag het nie. 

Daar is nog 'n ander aanwysing wat die moeite werd gelyk 
het om te volg. Ook hier dank ons dit aan die erudisie van 
Rochlin 1). Die South Alrican Oommercial Advertiser van 26 Julie 
1856 bevat die volgende berig, volgens sy eie opgawe vertaal 
uit die Vollcsblad: "We have received to-daythe fust number of 
a Malay Catechism, Gablomalien. The printer of the work is 
Mr. M. C. Schongevel 2) (Greenmarket Square). It is entirely in 
the Arabic language, and in every way reflects . great credit on 
the printer, its execution being very good. The work particularly 
deserves our attention and admiration, as the printer had to 
set the very difficult letters himself, which is not only a very 
troublesome task but a tedious one, too. It will consist of twenty 
numbers, and will be published from time to time. We have 
of ten had occasion to admire the beautiful specimens of Litho
graphy executed by Mr. Schongevel, and we would wish that that 
gentleman present a copy to the South Mrican Museum, in order 
that the public also may be enabled to put a proper estimate on 
his ability". 

Rochlin teken hierby aan: "No copy of this work appears to 
be extant". Hy stel daarby die vraag of sekere manuskripte in 
die Grey Collection van die S.A. Openbare Biblioteek miskien 
iets hiermee te doen het. Die skrywer het hulle nagesien, maar 
dit dra 'n heel ander karakter, sodat die vraag van Rochlin 
ontkennend beantwoord moet word. Blykbaar het die drukker 
die vererende versoek om 'n eksemplaar van ' sy werk aan die 
Museum af te staan nie opgevolg nie. Ondersoek te Kaapstad 
na die publikasie het geen resultaat opgelewer nie; wel was dit 
moontlik om iets meer omtrent die drukker uit te vind. Sy naam 
is blykens die Oape ol Good Hope Almanack, 1852, waarin dit 
die eerste keer voorkom: Johan Marthinus Carstens Schonegevel; 
later verdwyn die naam Johan. Hy word beskrywe as "artist, 

1) S. A. Rochlin, Early Arabic Printing, p. 53. 
2) Sic; in werklikheid WIlB sy naam blykbaar Schonegevel. 
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lithographer and letterpress printer"; die Almanak van 1871 
vermeld vir die laaste keer sy naam. 

Daar is 'n paar onseker punte in die berig van die Commercial 
Advertiser. Die werk heet 'n Maleise Kategismus, en word be
skrywe as "geheel in die Arabiese taal". Dit is nie waarskynlik 
dat "Maleis" hier aanduiding van die taal is nie, want al het 
Maleise taalrelikte 'n lang lewe aan die Kaap gehad 1), ons kan 
in die middel van die vorige eeu nie verwag dat die jong 
Mohammedane aan die Kaap die taal voldoende beheers het om 
godsdienstige uiteensettings daarin te volg nie; Robertson het 
alreeds twintig jaar tevore die wenslikheid van 'n Hollandse 
vertaling van 'n godsdienstige leerboek besef. "Maleis" sal dus 
hier wel beteken: ten dienste van die Maleiers. Maar ook die 
mededeling dat die werk "geheel in die Arabiese taal" was, wek 
ons wantroue. Dit sou die werk as leerboek vir die jong . mense 
prakties onbruikbaar gemaak het. Natuurlik sou 'n boek wat die 
verskillende formules en gebede opsom in die Arabies geskryf 
kon word, maar hier het ons te doen met 'n kategismus, en 
daarvan verwag mens dat dit geskryf sal word in 'n taal wat die 
leerling verstaan. 

Nog 'n ander teenstrydigheid trek in die berig ons aandag. 
Aan die een kant word gesê dat die drukker "die besonder moeilike 
letters" self moes set; aan die ander kant word hy as litograaf 
geprys. Gesien die aard van die oorgrote meerderheid van die 
werkies wat ons opgesom het, gesien ook die aard van die oorgrote 
meerderheid van Oosterse drukke in Arabiese karakters in die 
algemeen, is dit amper seker dat Schonegevel 'n gesteendrukte 
werkie uitgegee het. 

Daar is veel wat daarvoor pleit dat ons hier in werklikheid te 
doen het met 'n werk wat in die Arabies geskrywe is, en voorsien 
van 'n Mrikaanse vertaling, net soos die groot meerderheid van 
die opgesomde literatuur. Die titel, Gablomalien, is vir die skrywer 
nie duidelik nie; is dit in werklikheid die naam van die vertaler? 
Mens sou kan dink aan 'n naam soos Gamieldien, wat o.a. gedra 
is deur 'n Arabiese onderwyser aan die Ral).maniia-instituut te 
Kaapstad in die begin van hierdie eeu. 

Dit is in hoë mate betreurenswaardig dat geen eksemplaar 
van hierdie uitgawe bewaar gebly het nie. As ons veronder
stellings juis is, sou dit die eerste selfstandige uitgawe van 'n 

1) Dis 'n genoeë om in hierdie verband te wys op die uitstekende 
artikels van J. L. M. Franken, Vertolking aan die Kaap in Maleis en 
Portugees, Die Huisgenoot 23-5-1930, p. 41, en Maleise en Portugese relikte 
aan die Kaap van vandag, ibid. 24-10-1930, p. 17; 7-11-1930, p. 21; 
14-11-1930, p. 21. 
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Afrikaanse werk wees, vyf jaar ouer as wat tot nou toe as sodanig 
geld 1). Die moontlikheid is nie uitgesluit nie dat dit nog eendag 
êrens opduik. Die skrywer kan maar net die wens uitspreek dat 
sy werk daartoe mag bydra dat daa,r in breër kring belangstelling 
vir hierdie beskeie maar belangrike literatuur sal ontwaak. 

'n Ander vraag wat nog gestel kan word, is die na die toekoms 
van die Arabies-Afrikaanse literatuur. In die opsomming van die 
werke wat die skrywer gevind het, kom betreklik resente jaartalIe 
voor. Die jongste is 1921. Van jonger datum is party godsdienstige 
leerboekies in Afrikaans met Latynse letters. Dit lyk of die 
gewoonte om dit met Arabiese letters te skrywe die laaste kwarteeu 
uitgesterf het. Die verbetering en uitbreiding van die Westerse 
onderwys vir nie-blankes in die Unie sal daar ongetwyfeld die 
vernaamste oorsaak van wees. Die kinders het gewoon geraak 
aan die Latynse woordbeeld van die Afrikaans, en selfs as hulle 
vertroud is met die Arabiese skrif - wat dikwels die geval is -
bly dit vir hulle tog gemakliker om Mrikaans in Latynse letters 
te lees. 

Soseer het die Arabiese skrif vir Mrikaanse tekste in onbruik 
geraak dat 'n goed onderlegde en bekwame man soos Sjeikh 
E. Hendrieks daar nie van geweet het nie. Dis net die oudste 
mense wat daar nog kennis van dra. Tog is daar nog een vorm 
van Arabies-Afrikaans wat vandag nog gedruk word: die geluk
wense, wat ons onder nr. 10 van hierdie paragraaf vermeld het. 
Maar hulle word altyd ook voorsien van 'n teks met Latynse 
letters. Vermoedelik dink baie van die versenders en ontvangers 
dat die teks in Arabiese letters ook Arabies van inhoud is. Terwyl 
oor die algemeen die eerste manifestasie van 'n literatuur in die 
poësie plaas vind, tref ons hier die teengestelde aan: in die 
digkuns leef die origens gestorwe Arabies-Mrikaans nog 'n tydjie 
voort. Maar mens sou dit 'n gegalvaniseerde bestaan kan noem, 
en die poësie is nie van hoë gehalte nie. 

Behalwe die gelukwense onder nr. 10, en miskien die werkie 
wat ons onder nr. 6 beskrywe het, bestaan die hele Arabies
Mrikaanse literatuur uit vertalings, en wel vertalings van gods
dienstige werke. Ons tref hier niks aan van die volksbesit, wat 
deur Du PIessis bestudeer en beskrywe is nie: geen ou-Hollandse 
liedjies, geen uit Asië afkomstige sprokies of ander verhale nie. 
Dis alleen en uitsluitend die behoefte aan boeke wat dienstig is 
aan die onderwys in die Islam wat hierdie literatuur in die lewe 

1) Namelik L. H. Meurant, Zamenspraak tusschen Klaas Waarzegger 
en Jan Twyfelaar, 1861; vgl. P. J. Nienaber, Bibliografie, p. 56. 
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geroep het. En aangesien die taal van die Islaamse teologie die 
eeue deur altyd Arabies gebly het, tref ons dan ook nie anders 
as vertalings uit daardie taal aan nie. 

Hierdie literatuur bevestig dus weereens die algemene stelling 
dat dit altyd die godsdiens is wat die stoot gee tot groot ver
talingsarbeid. Ons sien dit alreeds by die oudste vertaling op 
groot skaal, wat ons deur geskiedkundige navorsing kan bereik: 
die vertolking van Sumeriese tekste in die Babilonies. Dis die 
godsdienstige belange wat daartoe aanleiding gegee het. 

Dieselfde geld van die tweede groot vertalinge-stroom wat ons 
kan bestudeer: die vertolking van die Ou Testamentiese geskrifte 
in die Grieks en Aramees ten behoewe van die Joodse, en van 
die hele Bybel in die Grieks, Latyn, Siries, Kopties, Goties, ens. 
ten behoewe van die Christelike godsdiensonderrig. 'n Nuwe impuls 
tot dieselfde soort arbeid het met die Reformasie gekom, en met 
die ontwikkeling van die Christelike sending sedert die einde 
van die 18de eeu het 'n nuwe grootse vertaalarbeid gelyke tred 
gehou. 

Ook die vertalings uit die Grieks in die Siries, en vervolgens 
uit die Siries in die Arabies, wat van so grote kulturele betekenis 
geword het vir die ontwikkeling van die Arabiese wetenskap, 
en deur bemiddeling veral van die J ode bevrugtend ingewerk 
het op die Westerse geesteslewe, het hul vernaamste aanleiding 
gevind in die godsdienstige behoeftes. Die polemiek met anders
denkendes het laat vra om filosofiese skoling, die eksegese veral 
van Gen. 1 het die Siriese teoloë laat gryp na Griekse natuur
wetenskaplike geskrifte. 

Sodoende sou mens, met 'n weinig oordrywing, kan sê dat 
vertaling 'n religieuse arbeid is. Ons geskrifte is daar 'n tipiese 
voorbeeld van. Verskillende eienaardighede vind daarin ook hulle 
verklaring. 

Daar bestaan geen volmaakte vertalings nie. Die Italiaanse 
gesegde "traduttore traditore" bly altyd waar. Vandaar dat in 
die religie, wat aan die een kant die groot baanbreker vir vertaal
arbeid is, aan die ander kant tog altyd 'n sekere wantroue teenoor 
die vertalings bestaan. Dit kan 'n magiese agtergrond hê: die 
formules "werk" nie, as hulle nie in dieselfde klanke as van ouds 
tot uitdrukking gebring word nie. Maar dit kan ook veroorsaak 
word deur die diepe en juiste besef dat die taal invlo,ed op die 
denkvorme het, vertaling altyd die oorgang van die een kultuur
sfeer na die ander beteken, en dat dus deur die vertaling 'n nuwe 
en andersoortige element in die bestaande gesaghebbende literatuur 
gebring word. 

In die Islam word hierdie probleem dikwels so opgelos dat die 
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vertaling nie afsonderlik gepubliseer word nie, maar saam met 
die oorspronklike. Dis b.v. die geval met die Koran-vertalings, 
wat van Mohammedaanse kant die lig sien. Outoritatief bly dan 
natuurlik net die Arabiese teks. Dieselfde metode merk ons ook 
op in die groot meerderheid van die geskrifte wat ons in hierdie 
studie besig hou: die blik van die leser word veronderstel om elke 
oomblik van die Mrikaanse teks na die Arabiese teks terug te 
gaan. Die vertaling, so sou mens die bedoeling kan interpreteer, 
mag geen eie lewe kry nie. Vandaar ook dat die boek nie in twee 
helftes, die Arabiese en die Mrikaanse, verdeel word nie, maar 
dat sin na sin, dikwels sinsdeel na sinsdeel, van die Arabies 
onmiddellik deur die Afrikaanse vertaling gevolg word. 

'n Tweede eienaardigheid hang hiermee saam. Elkeen wat hom 
met die vertaling van godsdienstige werke besig gehou het, weet 
dat godsdienstige terme feitlik nie vertaal kan word nie. Ook al 
gee die vertaler die beste ekwivalente, sal hy self moet erken dat 
die ware geur van die oorspronklike woord in die vertaling verdwyn. 
Vandaar dat die vertaler van godsdienstige geskrifte altyd die 
neiging sal vertoon om bepaalde woorde maar liewers onvertaal 
te laat. Dis, om 'n voorbeeld uit die Nederlandse kultuursfeer te 
kies, opvallend hoeveel Latyn en oud-Frans daar altyd aangetref 
word in teologiese studies oor Calvyn. Die religieuse stukrag wat 
tot vertaling drywe, is tegelyk ook die oorsaak van die aanvaarding 
van 'n groot aantal leenwoorde. 

Ook hiervan bied ons tekste oorvloedig veel voorbeelde. Hier 
en daar is die aantalleenwoorde so groot - bv. by die behandeling 
en indeling van die eienskappe van Allah - dat die nut van die 
hele vertaalarbeid amper illusoir word. 'n Sinnetjie soos: "Hoefiel 
§itätas is mustaly,îl fir die rasüls1" is meer Arabies as Mrikaans. 
Die nut van hierdie sisteem, uit die oogpunt van die godsdiens
onderrig beskou, is egter dat die leerling so stadig aan omweef 
word met die klanke, wo orde en begrippe van die moederland 
van sy religie. Mens sou daarom ook onbillik word as die gebruik 
van die baie Arabiese leenwoorde uitsluitend aan die gebrekkige 
kennis van Mrikaans of gebrek aan vindingrykheid toegeskryf 
sou word. Die geleende terme dien 'n positiewe doel. Hulle is as 
't ware die literêre teenhanger van die ander groot sentraliserende 
krag van die Islam: die pelgrimstog. 

§ 5. Die Kategismus. 

As stof vir hierdie eerste publikasie in ons reeks "Arabies
Afrikaanse studies" het ons die Kategismus gekies, wat in die 
voorafgaande paragraaf onder nr. 2 vermeld is. Sy wye verbreiding, 
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sy leesbaarheid en belangwekkende inhoud, sy beperkte omvang 
en oorsigtelike bou het dit daartoe voorbestem. Soos reeds aangedui, 
behoort dit tot die groep werkies wat die Merensky-biblioteek 
van Prof. S. P. Engelbrecht ontvang het. 

Die werkie bevat 56 genummerde bladsye, oktavo formaat. 
Dit is gesteendruk met 17 reëls teks per pagina. Die hand waardeur 
dit geskryf is vertoon tekens van langdurige oefening; daar is 
geen blyke dat die Mrikaanse teks die skrywer meer moeite as 
die Arabiese gekos het nie. Mgesien van die mededeling op die 
eerste bladsy, waaroor netnou meer, is dit op sigself al 'n aan
wysing dat die teks uitgeskrywe is deur 'n lid van die Maleise 
gemeenskap aan die Kaap. Origens kan mens uit 'n weglating 1) 
wel konkludeer dat die skrywer wat die Mrikaanse vertaling 
betref, volgens 'n teks in handskrif gewerk het. Dat hy in 
Afrikaans gedink het, blyk vermoedelik wel uit die verskrywing 
fajastasfirly,ü pleks van fajastasfi'ü 2); want die Mrikaanse teks 
gee hierdie laaste werkwoord altyd weer met "firaagh oem tifiraagh 
sala' at", waarby die medeklinkers f r gh dieselfde is as wat 
abusievelik in die Arabiese werkwoordsvorm (daar deur ons met 
I r ly, weergegee) tereg gekom het. 

Die werkie is met gewone naaigaring ingenaai, en het geen 
skutblad nie. Die eerste bladsy is op die gebruiklike manier met 
geometriese en blom-motiewe versier. Vir die vertaling van die 
eerste bladsy se teks sien Hoofstuk IV, die begin. Onvertaald 
het ons daar gelaat die aanduiding van die drukkery, waar die 
werkie die lig gesien het: Kalzar Ahmadî te Bombay. Ongelukkig 
is hierdie gedeelte baie onduidelik geskrywe, sodat ook die jaar 
van uitgawe nie met sekerheid gelees kan word nie. Ons meen 
egter dat ons die getal 68 kan onderskei. Dit sou dus (vgl. die 
andere Bombay-druk, § 4, nr. 3 van hierdie hoofstuk) aanduiding 
kan wees van die jaar 1268 H, wat baie onwaarskynlik is (1851 Cl), 
of van die jaar 1868 C, wat die boekie in die tyd van die bajanu 
sou bring. Maar die uiterlik van ons eksemplare wettig nie die 
veronderstelling van so'n hoë leeftyd nie. Die moontlikheid bestaan 
natuurlik dat die eerste uitgawe van 1868 was, en dat ons eksemplare 
onveranderde nuwe afdrukke van die ou plate is. Die verhouding 
tot die "Kitaab " , waar ons nog oor moet handel, pleit vir die 
onderstelling dat daar ouere uitgawes moet bestaan het. 

Die eerste bladsy noem as "vertaler en skrywer" , dus as die 
man aan wie ons die Mrikaanse teks en die handskrif van die 
geheel dank, Sjeikh Imam Ahmed, seun van Imam Mohammed 

1) p. 11 n. 6. 
2) p. 17 n. 6. 
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Mufa'uddîn. Oor hom is nie meer bekend nie as wat hy self 
meedeel: dat hy in Kaapstad gebore is, en net soos al sy volks
genote die Safi'itiese regsrigting in die Islam aangehang het. 
Merkwaardig, en vir sover aan die skrywer van hierdie studie be
kend, sonder parallel, is die verdere vermelding dat hy "Malikiet in 
kennis en geleerdheid" is. Miskien moet ons dit so verstaan dat 
hy êrens in Noord-Afrika waar, met uitsondering van Egipte, 
hierdie rigting sy meeste aanhangers vind, by 'n leermeester van 
hierdie rigting sy opleiding gekry het. 

Op bladsy 2 begin, na die gebruiklike inleidende formules en 
die seënbede oor Mohammed en sy nabestaandes, wat nie in 
Mrikaans vertaal word nie, die eintlike kategismus met sy vrae 
en antwoorde. Van vraag 67 af word die antwoorde so lank dat 
die geheel daardeur van karakter verander, en die gebruiklike 
afsonderlike kantlyn vir die woorde "vraag" en "antwoord" 
selfs verdwyn. 

Van hierdie werk besit die Biblioteek twee eksemplare, wat 
deur ons "I" en "II" gemerk is. Rulle is wat die druk, papier 
en bindwerk betref, volkome dieselfde. Eksemplaar II het egter 
die besonderheid dat daar deur twee verskillende hande korreksies 
in aangebring is. Rulle kan gemaklik onderskei word, want die 
wat ons as die eerste korrektor beskou (ook in ons note kortweg 
as "handskrif-korreksie" aangedui) werk met rooi ink, die tweede 
korrektor daarenteen (altyd in ons note as die "tweede korrektor" 
gekenskets) werk met swart ink. Die verbeterings van die eerste 
korrektor is die volle aandag werd. Ry bewys 'n goeie kennis 
van die Arabiese grammatika te hê, en bring ook herhaaldelik 
klein verbeterings in die ortografie van die Mrikaanse teks aan. 
Ons het dikwels in ons transkripsie sy lesings gevolg. Die werk 
van die tweede korrektor daarenteen is maar selde van enige 
belang. 

Reeds aan ons vermelding van die twee korrektore kan die 
leser merk dat die uitgawe van hierdie teks feitlik voor die selfde 
moeilikhede te staan kom as die van 'n manuskrip. Aangesien 
ons teks 'n litografie is, ken dit dieselfde verskynsels as 'n hand
skrif, uitlatings op grond van homoioteleusis, dittografië en der
gelike meer. Daar kom dan nog die spesifieke moeilikhede van 
Arabiese manuskripte by: die weglating van of vergissings in, 
die diakritiese punte op die medeklinkertekens ; weglating of 
verspringing van klinkertekens, en wat dies meer sy. Ons Latynse 
transkripsie van die Afrikaanse teks bied amper op enige bladsy 
voorbeelde daarvan. Dit is egter dikwels moeilik om te beslis 
of 'n bepaalde skryfwyse eenvoudig 'n skryffout is, dan wel 'n 
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variant in die uitspraak verteenwoordig. Wie ooit in die "Slamse 
buurt" rondgedwaal het, sal die drievoudige spelling van die 
preposisie "met", soos dit in ons teks voorkom: "met", "mit" 
en , "moet" eerbiedig en nie twee van die drie as skryffoute 
elimineer nie. Oor die algemeen het ons soveel moontlik vertroue 
in ons skrywer gestel en geen "foute" aangeneem nie behalwe 
waar dit na ons mening evident was. 'n Te grote strewe na 
harmonisasie sou afbreuk doen aan die bonte gevariëerdheid van 
uitspraak, wat op veelsins voortreflike manier deur ons teks 
aangedui word. 

Nou verwant aan ons teks is 'n boekie waarvan die Universiteits
biblioteek te Pretoria een (ongekatalogiseerde) eksemplaar het, 
en wat ons in ons note sal aandui met die woord "Kitaab". Dit 
is in duodecimo, sonder opgawe van drukker, plek of jaar. Die 
omslag het verdwyn. Dit is in Mrikaans met Latynse letters. 
Die opskrif lui as volg: 

Die is een 
"KITAAB VAN TOWHEED" 

en aldie eits wat is waajib op een mens om teweet daar van. 
Die Sifaats mit die bwijsens van verstant en van Quoraan 

Af Vraag en Aanwoordt Manier. 
Oer gasit en Kaapse-Kollandse taal 

bij 
Sheik Imaum Ahmed Behardien. 

Van die Kitaab wat hij uitgahaal het en bijmakanden gasit van 
die Arab Taal, en oergasit op die Kaapse-Hollandse Taal. 

Sjeikh Behardien lewe nog steeds, hoogbejaard, te Kaapstad. 
Verskillende pogings van die skrywer om met hom in kontak te 
kom, het egter nog nie die gewenste resultaat opgelewer nie. 
Sodoende kan die skrywer ook niks meedeel van die bedoeling 
van die laaste drie reëls. Is dit 'n aanduiding, dat hierdie "Kitaab" 
'n deel is van 'n groter werk, wat deur Sjeikh Behardien in sy 
geheel uit die Arabies in die Mrikaans vertaal is 1 En was daardie 
groter werk 'n ekserp uit 'n Arabiese origineel1 

Soos ons in § 1 van hierdie hoofstuk uiteen geset het, is die 
belang van hierdie en verwante boekies nie so groot vir die taal
kunde nie. Die leser het aan die titel reeds die invloed sowel van 
die Nederlandse as van die Engelse ortografie kan opmerk, en 
dit het hom seker ook nie ontgaan, hoe groot die rol van die 
setfoute is nie. 

Niettemin het ons hierdie werk in ons note 'n paar maal aan
gehaal. Die grootste deel daarvan kom vry noukeurig ooreen met 
die Afrikaanse teks van ons Kategismus. So het dit hier en daar 

24 



25 

kan help om onsekerhede op te los. Maar ook na die inhoud 
moet dit krities gebruik word, temeer omdat dit nie oorals presies 
dieselfde Arabiese teks onderstel nie. 

Aangesien die boekie 'n wat ouere indruk maak as die eksem
plare van ons kategismus, is ons geneig om aan te neem dat dit 
teruggaan op 'n teks wat verwant is aan ons teks, maar nie in 
dieselfde uitgawe nie. In sy laaste gedeelte, in hoofsaak vertellings 
uit die lewe van Mohammed en ander profete, gaan die Kitaab 
heeltemal eie weë. 

Soos reeds sy Arabiese titel ("vra en antwoord") aandui, is 
ons kategismus op dieselfde manier as tallose dergelike geskrifte 
in ander religies in die vorm van vrae en antwoorde gestel, waarby 
dit kennelik die bedoeling is dat die leermeester vra en die 
leerling die antwoord gee. Dit is wellig wenslik, om oor hierdie 
vorm 'n paar opmerkings te maak. 

Pijper het die opmerking gemaak, dat agter die vraag- en 
antwoord vorm 'n ouere godsdienstige gedagte skuil, namelik die 
van inisiasie 1). Dit sou kan wees dat die vrae, wat natuurlik 
oorspronklik deur die leerling aan die ouere "inwyer" gestel is, 
later saam met die antwoorde vaste vorm aangeneem het. Op 
'n bepaalde oomblik is dan die verhouding omgedraai, en is dit 
die leerling wat die antwoorde gee. Dit is seker 'n onderstelling 
wat aandagtige oorweging verdien. 'n Argument daarteen is 
egter dat die Vraag-en-antwoordvorm veral voorkom by volke 
in wie se verlede ons van 'n dergelike inisiasie min of niks hoor nie. 

Huizinga 2) het geprobeer om die vraaggesprek van godsdienstige 
inhoud in verband te bring met die raaisel, in die besonder met 
die heilige raaisel, soos ons dit by heelwat volke aantref. Sodoende 
beskou hy dit ook as 'n voorbeeld van die "spel" -element in die 
menslike samelewing. Die meeste kinders wat in Protestantse 
kringe sukkel met hulle "Kort begrip", of wat in die "Slamse 
buurt" die moeilike indeling van die eienskappe van Allah probeer 
om uit die hoof te leer, sal dit nie so gou beaam nie. Die beswaar 
teen Huizinga se opvatting is veral dat ons nêrens in die ge
skiedenis die oorgang van die raaisel na die godsdiensonderrig 
kan aanwys nie. 

1) G. F. Pijper, Het boek der duizend vragen, Leiden 1924, p . 28; vgl. 
ook van dieselfde outeur De edelge8teenten der geloofsleer, Ge8chrift over 
het Moslimse geloof door 'J'ähir al.Djazä'irï, u it het Arabisch vertaald en 
van inleiding en aantekeningen voorzien, Leiden 1948, p. XIX. (verder 
gesiteer as: Edelge8teenten). 

1) J. Huizinga, HO'TIW Ludens, proeve eener bepaling van het 8pel.element 
der cultuur, Haarlem, 1938, p. 162. 
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Sodoende is daar wellig nog plek vir 'n derde voorstel, namelik 
om die vraag-en-antwoordvorm af te lei uit die orakeltegniek. 
Ons ken uit die Sumeries-Babiloniese religie die sisteem om aan 
die orakelgode, in die besonder aan die Sonnegod, allerlei vrae 
omtrent die toekoms en omtrent die juiste handelwyse in verband 
daarmee, te steIl). Iets dergeliks vind ons ook in die Ou Testament. 
'n Tiperende voorbeeld word aangetref in I Sam. 23: 9-12. 
Daar gaan dit om dinge wat sal gebeur; in I Sam. 30 : 8 deel 
die orakel nie maar net mee wat in die toekoms gaan gebeur nie, 
maar ook wat die orakelaanvraer moet doen. 

Wanneer die laaste gaan oorheers, kry die orakel die vorm 
van 'n voorskrif. Dis so dat die woord töra, wat oorspronklik 
omtrent die betekenis van "openbaring" gehad het, later ontwikkel 
in die rigting van "wet". Die oorgang kan mens soek in sekere 
antwoorde op kultiese vrae. 'n Goeie voorbeeld daarvan is Haggai 
2 : 11-13: " V ra tog die priesters inligting (töra) en sê : As 
iemand heilige vleis in die slip van sy kleed dra, en hy sou met 
sy slip aan brood raak of iets wat gekook is, of wyn of olie of 
watter spyse ook al, sal dit heilig word? En die priesters het 
geantwoord en gesê: Nee. Daarop sê Haggai: As iemand wat deur 
'n lyk verontreinig is, aan al hierdie dinge sou raak, sal dit 
onrein wees? En die priesters het geantwoord en gesê: Dit sal 
onrein wees." 

Hier het ons seker nie 'n heilige raaisel nie, en netsomin 'n 
inisiasie; hier het ons te doen met 'n konkrete vraag oor 'n 
praktiese aangeleentheid in verband met die rituele wet. Egter 
sien ons hier reeds 'n stap in die ontwikkeling; want dis nie meer 
die orakel self wat die antwoord gee nie 2), maar dis die priesters, 
eertyds die hanteerders van die orakel, wat nou selfstandig, maar 
blykbaar op grond van vroeëre openbaring en sindsdien geldend 
gebruik, die antwoord op die gestelde vraag verstrek, vgl. ook 
Mal. 2 : 6, 7 (waar töra met "onderrig" vertaal is). Dit spreek 
vanself dat die antwoorde op die vrae deur die priesterskap 
onthou is; dit is deurgegee aan die volgende geslag. Met ander 
woorde, die leerling-priester moet weet watter vrae oor 'n be
paalde geval gestel is, en watter antwoorde daarop gegee is. Hier 
kry ons dus alreeds die "omkering" van die rolle: die leerling 
moet die antwoorde weet, want dis aan hom dat ewentueel later 
deur die leke die vrae gestel sal word. By die onderrig deur die 

1) Sien bv. E. Klauber, Politisch-religiöse T exte aus der Sargonidenzeit, 
Leipzig, 1913. 

2) Na die ballingskap het die priesters me meer beskik oor die urim 
en tummim me, Esra 2 : 63. 

26 



27 

leermeester-priester stel die laaste dus die vrae, terwyl die leerlinge 
die antwoorde gee. 

Die rol van die priesters in hierdie verband is stadigaan oorge
neem deur die skrifgeleerdes, 'n proses wat reeds voor die ver
woesting van die tempel van Herodes volop aan die gang was 1), 
maar wat deur daardie katastrofe verhaas is, aangesien die 
priesterskap met die ondergang van die offerkultus sy eintlike 
betekenis verloor het. In die na-Bybelse Joodse literatuur, in die 
bes onder die Misjna en Talmud, vind ons die vraag- en antwoord
stelsel dan ook volop. Vir 'n groot gedeelte betref dit dan lankal 
nie meer konkrete vrae wat uit werklike, praktiese behoeftes 
gestel word nie, maar 'n vorm van teoretiese onderrig. Tog het 
daar langsaan die egte "orakelvraag" nog voortgelewe in die 
vorm van vrae wat aan die gesaghebbende geleerdes gestel word; 
(lie resultaat daarvan is die response-literatuur van die Gaone. 

In 'n godsdiens, waar die ideaal nagestrewe word dat "die hele 
volk van die Here profete" 2) mag wees, sal die onderrig in gebruik 
en voorskrif hom nie tot die priesterleerling of aanstaande skrif
geleerde beperk nie, maar elke opgroeiende kind kry daar sy deel 
aan. So word die vraag-en-antwoordstelsel tot 'n metode van 
volksonderrig. Allerlei mnemotegniese hulp middels gaan dan 'n 
rol speel; veral na getalspreuke word dikwels gegryp. Die Misjna
traktaat "Spreuke van die Vaders" is daar vol van. Dieselfde 
voorliefde vir die getal as mnemotegnies hulpmiddel vind ons in 
ons Arabies-Afrikaanse Kategismus nog terug 3). 

Ons neem dus aan dat die Vraag-en-antwoordvorm van die 
godsdienstige leerboek sowel in die Christendom as in die Islam 
sy wortels in die Jodendom het en uiteindelik teruggaan op die 
orakelvraag. Dit sou interessant wees om te ondersoek of die 
Christendom hierdie vorm regstreeks uit die Jodendom gekry het, 
of dat ook op hierdie gebied die middeleeuse, Islamitiese invloed 
die deurslag gegee het. Die skrywer van hierdie studie waag dit 
nie om op hierdie vraag antwoord te gee nie. Die historikus van 
die Europese middeleeuse beskawing salons eers moet vertel 
wanneer die "vraeboekie" die eerste in die \Veste sy verskyning 
gemaak het. Daarlangs sal dan die Arabis 'n nader ondersoek 
moet instel na die kategisasieboekies in die Islam. 

Van belang in hierdie verband is ook nog die Boeddhistiese 
oorlewering, dat op die eerste konsilie, onmiddellik na die dood 
van Boeddha, die leer van die meester vasgestel is deur vrae te 

1) Lukas 2 : 46; vgl. in ons teks, aan die einde: "Die geleerdes, wat 
die erfgename is van die profete" . 

2) Num. 11 : 29. 
3) Vgl. vraag 3; 47 - 61; 71; 77; 78; 80. 
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stel aan 'n paar van sy leerlinge 1). Hoewel dit seker nie onmoontlik 
is nie, dat daar 'n historiese samehang tussen hierdie feit en die 
vraag-en-antwoordvorm in die Mohammedaanse en Christelike 
kategismus bestaan, kan ons dit beter opvat as 'n parallel van 
die "orakel-aanvraag". Die leerling deel die openbaring mee. 
Mens kan daar ook die vraag-metode van Papias mee vergelyk 2): 
"As daar iemand gekom het wat met die presbiters omgegaan 
het, was ek gewoon om na die woorde van die presbiters te vra: 
Wat Andreas of Petrus gesê het, of wat Filippus of Thomas of 
Jakobus of Johannes of Mattheus of 'n ander van die dissipels 
van die Here, en wat Aristion en die presbiter Johannes, die 
dissipels van die Here, verklaar". Dit lyk me asof daar 'n regte 
lyn van hierdie navorsingsmetode van Papias na die Christelike 
kategese loop me. 

Die inhoud van ons leerboek is die gewone van die ortodokse 
Islamitiese geloofsuiteensetting. Alles wat daarin gevind word, 
is sinds die dae van alAs'arî (847 -935) gemeengoed in die Islam. 
Dis die deur lcaläm(dialektiek) geïnterpreteerde geloofsbesit, ver
meerder deur 'n aantal populêre tradisies, veral in verband met 
die esgatologie, wat mens telkens weer in die Mohammedaanse 
literatuur terugvind. 

Die opbou is nogal eenvoudig: God (vr. 1-40; 47-61); gesante 
(41-46; 62-64); openbaringsboeke (65); engele (66-67a); die 
jongste dag (67b-68); aanvulling en saamvatting (69-80). Dit 
val op dat hierdie volgorde anders is as die wat bv. die "Edel
gesteenten" bied 3): God, engeie, boeke, gesante, laaste dag, 
voorbeskikking. Hierdie volgorde ken ons boek ook, vgl. vr. 80. 
Die voorsprong wat in ons teks aan die gesante bo die boeke en 
engele gegee is, hang miskien saam met die opvatting dat die 
waarde van die gesante groter is as die van die engeie. Dit word 
uitdruklik in vr. 69 uitgespreek, en is 'n welbekende punt in die 
Mohammedaanse teologie 4). 

Die voorbeskikking word wel uitdruklik as geloofspunt genoem, 
maar me nader uiteengesit me. Ook dit is 'n opvallende onderskeid 
met die kategismus wat Pijper vertaal en bespreek het. Na die 
oorsaak van die soberheid op hierdie punt kan mens moeilik gis. 
Dis seker nie om die verstandelike vermoëns van die leerling 

1) J. Ph. Vogel, Het Boeddhisme, in G. van der Leeuw, De godsdienaten 
der wereld, I, 19482, p. 408; vgl. Pijper, Edelgesteenten, p. XIX, n. 30. 

2) Eusebius, Historia ecclesiastica, 111, 39, 4 (gesiteer na O. de Gebhardt, 
A. de Harnack, Th. Zahn, Patrum Apostolicorum Opera, 19206, p. 70). 

3) Pijper, Edelgesteenten, p. XXI - XXX. 
4) A. J. Wensinck, The Muslim Greed, 1932, p. 200 e.v. 
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te spaar nie, want by die behandeling va:ii die leer omtrent Allah 
word gebruik gemaak van begrippe en redeneermetodes wat 'n 
behoorlike mate van dialektiese skoling verg. 

Uit ons opsomming hierbo het reeds duidelik geblyk dat daar 
'n onlogiese element in die volgorde van die vrae skuil. Nadat 
die leer van die eienskappe van Allah uitvoerig behandel is, begin 
die skrywer met die leer omtrent die gesante. Dog plotseling 
word hierdie tweede hoofdeel onderbreek deur 'n aantal vrae 
omtrent die indeling van die -twintig eienskappe van God. Vr. 62 
spreek weer oor die gesante, en wel oor die gesant by uitstek, 
Mohammed; hierdie vraag sluit uitstekend aan by vr. 46, die einde 
van die eerste deel van die vertoog oor die gesante. Dis duidelik 
dat vr. 47 -61 'n invoeging moet wees, wat op 'n verkeerde plek 
geraak het. Dit sou op vr. 40 moes volg. 'n Oorsaak vir die 
invoeging op die verkeerde plek, kom die skrywer nie vind nie 1). 

Dit lyk of die ingevoegde passasie nie van dieselfde outeur 
afkomstig is as wat vr. 1-40 geskrywe het nie. Die kort antwoorde, 
partymaal net een telwoord, verraai 'n ander stills. In vr. 3 sou. 
die antwoord ook uit een telwoord kon bestaan het, maar die 
skrywer het daar 'n volledige volsin gebruik. Ook is dit opmerklik 
dat in vr. 56 'n afwyking voorkom van die sisteem wat vr. 1-40 
beheers: In vr. 1-40 vloei elke volgende vraag voort uit 'n vooraf
gaande antwoord: die vraag gebruik geen tegniese term wat nie 
tevore reeds in 'n antwoord voorgekom het nie. Maar in vr. 57 
word plotseling die term "godlikheid" ingevoer, waar ons tevore 
nie van gehoor het nie. Dit beteken Of 'n ander metode, Of, wat 
waarskynliker lyk, dat die hele passasie, vr. 47 -61, uit 'n ander 
groter geheel geneem is, waar wel meer vorentoe die woord 
"godlikheid" in voorgekom het. 

Die skrywer betreur dit lewendig dat hy deur sy woonplek ver 
van 'n sentrum van Arabiese studies nie in staat is om hierdie 
kategismus met ander soortgelyke werke te vergelyk nie. Hy 
kan maar net 'n paar opmerkings maak. Van 'n werk soos die 
Edelgesteenten onderskei ons teks hom deur 'n veel antieker 
gedagtegang. Dis duidelik dat ons werk 'n veel nouer band met 
die middeleeue onderhou as die Edelgesteenten, wat in 1895 die 
lig gesien het. Dit sou 'n aantreklike taak wees om 'n stamboom 
van Arabiese kategismusse op te stel. 

Die eerste deel van ons teks herinner sterk aan die ummu 
-lbarähîn, die "moeder van die bewyse", die kategismus van die 

1) Die invoeging op 'n verkeerde plek vorm 'n merkwaardige parallel 
met wat die literêre kritiek van die O.T.iese geskrifte herhaaldelik kan 
vasstel. 
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15de eeuse N.-Afrikaanse geleerde asSaniisÎ 1). Maar die uitvoerige 
skilderinge van die persoonlike en die kosmiese esgatologie kom 
nie in die droë en streng-Iogiese geskriffie van die laat-middeleeuse 
skolas voor nie. Dit beteken egter nie da,t hierdie gedeeltes die 
persoonlike eiendom van die opsteller van ons kategismus is nie. 
Nie alleen na hulle inhoud nie, ook na hulle vorm behoort hulle 
tot die tradisionele besit van die Islam. Die verrassend-dramatiese 
beskrywing van hoe die mense na die opstanding die profete om 
hul voorspraak vra, kom by al die kanonieke tradisie-versamelaars 
voor 2). Die verhaal oor die ondervraging van Mohammed deur 
die engel Gabriël, waarmee ons teks sluit, is die eerste tradisie 
van die groot versameling van Muslim 3). 

So sou mens kan deurgaan en vrywel van woord tot woord die 
afhanklikheid van ons teks kan aantoon. Dit steun orals op die 
groot gesaghebbende werke uit die bloeitydperk van die Mohamme
daanse teologie. Die verdienste van die skrywer van ons kategismus 
lê vir ons gevoel dus net in die wyse waarop hy sy materiaal by 
mekaar gesoek en die afsonderlike gedeeltes gegroepeer en met 
mekaar verbind het. 'n Dergelike beskouing is egter tiperend 
Westers, literêr en romanties. Die gebrek aan oorspronklike ge
dagtes is in die oog van die Islamse wêreld juis 'n verdienste: 
wat afwyk van die kanonieke tradisie is as sodanig reeds uiters 
verdag. Waarheid is belangriker as oorspronklikheid. Uit hierdie 
oogpunt moet ons hierdie werk beskou, want dit is die beginsel 
wat die skrywer beheers het. Die sieleheil van die gebruikers van 
sy leerboek het hom ver bo eie letterkundige roem gegaan. Dit is 
sy glorie om een te wees met die groot meesters van die Mohamme
daanse teologie uit die tweede helfte van die Abbasidiese tydvak. 
Dit is nouliks twyfelagtig of hierdie opvatting nie meer in ooreen -
stemming met die doel en metode van elke teologie is nie as die 
krampagtige strewe na oorspronklikheid, nuwe insigte en "frisse" 
formulerings, wat so baie hedendaagse Westerse teologiese skrifture 
kenmerk. 

Alle ortodoksie is 'n kompromis 4). Die Mohammedaanse maak 
hierop geen uitsondering nie en ons teks is daar seker ook 'n 
voorbeeld van. Ons vind hier langs mekaar telkens "die redelike 
bewys" en "die ' Koraniese bewys", asof openbaring en rede nie 

1) Uitgegee en vertaal deur M. Wolf I, 1848; vertaal deur J. D. Luciani, 
Petit traité de theologie musulmane, 1896; M. Horten, Muhammedanische 
Glaubenslehre, 1916. 

2) Vgl. T. Huitema, De voorspraak (Shafä'a) in den Islam, 1936, p. 22. 
3) Wensinck, The Muslim Creed, p. 34, 35. . 
4) Dit was die voorneme van Dr J. Koopmans om oor die geskiedenis 

van die begrip ortodoksie te skrywe. Die koeël van 12 Maart 1945 het 
ook hierdie plan verydel. 
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altyd in alle religieë wantrouig teenoor mekaar sta,an nie. Ons 
vind hier die dorste opsomming van eienskappe van God, maar 
ook die mees fantastiese skilderinge van die laaste dag. Die 
skolastiek en die volks verbeelding het altwee hulle deel gelewer. 
Agter ons werk, of liewer agter die bronne van ons werk, ontdek 
ons sowel die Griekse filosofie as die Persiese mitologie. 

Waar so grote verskeidenheid aanwesig is, kan dit ons nie verbaas 
nie as 'n enkele keer ook 'n Sji<itiese stem hoorbaar word. On~ 
dink altans dat die vermelding van die "voorganger" ('imäm) 
in die vrae wat die engele in die graf aan die dode steIl) Sji'itiese 
invloed verraai. Dit is opmerklik dat in die antwoorde op die 
serie vrae van die engele die "voorganger" nie vermeld word nie. 
Was dit omdat die antwoord te duidelik Sji'ities was1 Maar dan 
is dit tog wel vreemd dat die woord in die reeks vrae wel bly staan 
het. 

In dieselfde verband kom die enigste sinnetjie voor wat 'n 
mistieke klank het. As die dode die vrae reg beantwoord het, sê 
die engele vir hom: "Slaap die slaap van die bruidegom, vir wie 
niemand anders wakker maak as net sy geliefste onder die mense" . 
Die skrywer van hierdie studie onthou nie dat hy hierdie gesegde 
ooit in verband met die ondervraging in die graf in die tradisionele 
literatuur teengekom het nie. Maar wel het hy dit aangetref in 
'n Sji<itiese teks 2). By die begrafnis van Fatima het Mohammed 
hom oor haar graf gebuig. Op die vraag van die engeIe, wie haar 
Heer was, het sy geantwoord: My Heer is Allah; op die vraag, 
wie haar profeet was: Mohammed. "Toe is sy ondervra oor haar 
'imäm en y,alî (beskermer), en sy het geaarsel en gewag. Toe sê 
ek (Mohammed) vir haar: Jou seun, jou seun (Hassan, die 'imäm 
by uitstek volgens Sji<itiese leer). Sy sê toe: My 'imäm is my 
seun. Daarop het hulle (die engeIe) weggegaan van haar met die 
woorde: Ons het geen mag oor jou nie. Slaap, soos 'n bruid slaap 
in haar binnekamer". 

Die ooreenkoms is opvallend, en dit des te meer omdat in een 
en dieselfde teks ook hier sowel die beeld van die slaap van die 
bruid(egom) voorkom as die vermelding van die 'imäm. Dit is 
egter net hier dat ons Sji'itie'se invloed kan aanneem. By die 
vermelding van die vroue en kinders van Mohammed 3), waar vir 
'n Sji<iet alle rede sou wees om die verdere nageslag van Mohammed 
via All, in die besonder Hassan en Hoesein te noem, speel die 
leer van die erflikheid van die 'imamaat geen rol nie. 

1) Vr. 67. 
2) A. A. A. Fyzee, A Shi'ite Creed, London, 1942, p. 61. Dit was 

Mevr. M. Brandel, wat my aan dag op hierdie werk gevestig het. 
S) Vr. 64. 
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§ 6. Ons behandeling van die Kategismus. 

In ons volgende hoofstukke gee ons die teks van die beskrewe 
kategismus, en wel sodanig dat in Hoofstuk II nader mededelings 
oor die skryfwyse van Afrikaans met Arabiese letters gedoen 
word, in Hoofstuk III die Afrikaanse teks in Latynse letters 
verskyn en in Hoofstuk IV ons vertaling van die Arabiese origineel 
volg. Ons voetnote in Hoofstuk III betref uitsluitend die lesing 
van die Mrikaans, en die betekenis van die leenwoorde uit Arabies 
en Maleis. Die betekenis van daardie leenwoorde word net die 
eerste keer dat 'n woord voorkom, gegee; 'n volledige lys van die 
Arabiese leenwoorde van ons teks, saam met hulle betekenisse, 
verskyn in die register onder lIl. In die register verskyn onder I 
alle woordvorme, met hulle offisiëel-Mrikaanse ekwivalente; 
onder II verskyn agter die offisiëlé Mrikaanse woorde die vorme 
wat hulle in die Arabies-Afrikaanse literatuur kry. 

Ons voetnote onder ons vertaling van die Arabiese teks daar
enteen het die bedoeling om die hoogsnodige godsdienshistoriese 
en teologiese opheldering te gee. Vir die nadere begrip van die 
inhoud van hoofstuk III kan die leser dus die beste na hoofstuk IV 
gryp. Tog moet dit met die nodige versigtigheid gedoen word, 
want die Mrikaanse teks van ons Kategismus is dikwels heelwat 
uitvoeriger as die Arabiese, sodat daar heel wat in is wat mens 
tevergeefs in ons vertaling van die Arabies sou soek. Soos amper 
altyd met die vertaling van 'n heilige teks gebeur, is die neiging 
om misverstand deur parafrase te voorkom, die vertaler menigmaal 
te magtig. Ook is daar 'n aantal gevalle - egter nie baie groot 
nie - waar ons die Arabiese teks effens anders verstaan as Sjeikh 
Ahmed. 

Die transkripsie van die Arabies-Mrikaanse teks het die skrywer 
baie hoofbrekens gekos. Hy het eers oorweeg om die Arabiese 
letters weer te gee met die transkripsie-tekens wat bv. in Socin 
se Arabiese Grammatika 1) gebruik word. Daarteen was egter 
twee besware. Die eerste was dat soos in die volgende hoofstuk 
beskrywe word, in ons teks 'n aantal tekens voorkom wat die 
gewone Arabiese tekste nie ken nie; die tweede, dat die herken
baarheid van die woorde daar ernstig onder ly. Die transkripsie 
van die Afrikaanse teks, wat ons in Hoofstuk III bied, sal in 
hoofsaak die belangstelling van Neerlandici en Afrikaans-beoefe
naars trek, en van hulle kan mens geen kennis van 'n sisteem van 
weergawe van Semitiese klanke verwag nie. 

1) A. Socin·C. Brockelmsnn, Arabische Grammatik, Berlin, 19188, 

p. 4 e.vv. 
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Daarom het ons besluit om ons eie sisteem te ontwerp. 'n Reg
verdiging van hierdie "eiesinnigheid" kan gevind word in die 
feit dat hier vir die eerste keer iets uit hierdie literatuur gebied 
word; 'n afsonderlike gebied kan aanspraak op afsonderlike metodes 
maak. Ons het daarby veral daarna gestrewe om so te transkribeer 
dat die woordbeeld so dig moontlik aansluit by die Nederlands
Mrikaanse spelling, sonder om iets van die eienaardighede van 
die eie skryfwyse te verwaarloos. Ons kon daarby 'n paar keer 
aansluit by die manier waarop verskillende Afrikaanse belletriste 
die taal van die Kaapse Maleier probeer weer gee. Ons vertrou 
dat die teks nou sonder veel moeite uitgespreek en verstaan kan 
word deur iemand wat met die offisiële Afrikaans vertroud is. 
Wat die skrywer persoonlik die meeste hinder, is die gebruik van 
die kursiewe letters oe as aanduiding dat daar in die Arabiese 
skrif 'n damma sonder daaropvolgende yii'lf voorkom. Hy sal 
dankbaar wees as 'n leser hom aan 'n beter hulpmiddel wil help. 

Vir die besonderhede van ons transkripsie van die Mrikaanse 
teks verwys ons na die volgende hoofstuk. 

Die Arabiese leenwoorde in die Afrikaanse teks het ons weer
gegee volgens die metode wat deur die grammatika van Socin 
gebruik word. Ons kry sodoende in ons Afrikaanse teks twee 
transkripsie-metodes: een vir die Afrikaans en 'n ander vir die 
Arabiese leenwoorde. Ons is ons die besware van hierdie dubbele 
sisteem bewus; maar ons het geen kans gesien om dit te vermy nie. 
Dit is natuurlik waar dat die Arabiese leenwoorde deur die Maleise 
gemeenskap aan die Kaap nie altyd op die klassiek-Arabiese 
manier uitgespreek word nie. Voorbeelde van hulle uitspraak kan 
gevind word by Du PIessis 1); aangesien die skrywer van hierdie 
verhandeling nie in die geleentheid was om al die Arabiese woorde 
deur 'n lid van die Maleise gemeenskap te laat uitspreek nie en 
die skrif die woorde eenvoudig oorskryf uit die Arabiese teks 
(met verwaarlosing van die nunasie), moes van 'n aanduiding van 
die aktuele uitspraak van hierdie leenwoorde afgesien word. 
Besondere belang kan daar ook moeilik aan geheg word. Dit spreek 
vanself dat al die Arabiese leenwoorde kursief gedruk is. 

Die Maleise leenwoorde daarenteen behoort tot die daelikse 
woordeskat van die Slamaiers. Hulle is dan ook nie deur kursiewe 

1) Bv. Du PIessis, Die Maleise samelewing, p. 18: koeber vir Ar. qubür; 
met bepaalde formules, wat in daardie werk voorkom, moet mens egter 
voorsigtig wees. Party van die skrywer se informante was blykbaar sowel 
wat uitspraak as wat vertaling betref verre van noukeurig. 'n Duidelike 
voorbeeld daarvan is die trouformule op p. 18. 

Ook in ons teks is daar enkele voorbeelde van nie·klassieke uitspraak, 
vgl. die spelling rukun inplaas van rukn; qubur in plaas van qubür. 
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druk aangegee nie, en deurdat die Arabiese woordbeeld hier geen 
invloed kon hê nie, kan ons ook reken dat die skryfwyse daarvan 
'n korrekte benadering van die aktuele uitspraak is. In die register 
verskyn die Maleise leenwoorde eenvoudig onder die Afrikaanse 
woordvorme; anders sou mens bv. "baie" nie onder die Mrikaans 
kan reken nie. Ons het egter agter dergelike woorde ,,(Mal.)" 
toegevoeg. 
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§ 1. Inleiding. 

HOOFSTUK II 

DIE SKRYFWYSE 

In sy versamelwerk oor die alfabet 1) merk Diringer op, dat 
die Arabiese skrif nie maar net as voertuig vir die Arabies gedien 
het nie, maar ook aangewend is om heel wat ander tale weer 
te gee, wat tot die mees verskillende taalgroepe behoort. As 
voorbeelde noem hy die Slavonies (in Bosnië), en Spaans, wat die 
Europese tale betref; in Afrika vermeld hy die tale van die 
Berbers, Hausa, Swahili en Malagaske; in Asië noem hy, sonder 
om na volledigheid te strewe, die Persies, Turks, Hindostani, 
Pushtu of Afghaans en Maleis. 

By hierdie opsomming (wat elders in dieselfde werk nog met 
Hebreeus 2) vermeerder word) kan ons dus nou ook nog Afrikaans 
byvoeg. Hoewel dit dus uit hierdie oogpunt een uit baie is, het 
dit tog die skrywers voor afsonderlike moeilikhede geplaas. Dit 
val onmiddellik op dat in die opgesomde reeks wel twee Indo
Europese tale voorkom, Slavonies en Spaans, maar geen enkele 
verteenwoordiger van die tale waarmee Mrikaans die nouste 
verwant is nie, naa.mlik die Germaanse tale. Die enigste waaraan 
mens in hierdie verband sou kan dink, is die Nederlandse leen
woorde in Maleis; maar in die ouere Maleise literatuur is hulle 
seldsaam, en dis juis hierdie ouere Maleise werke wat die Arabiese 
skrif gebruik. 

Sodoende moet ons buite die Arabies na die mees verwante 
verskynsel soek. Ons dink aan Jiddiesj, of nog liewer aan die 
Judeo-Duits 3): 'n taal waarvan die woordeskat in hoofsaak Duits 
is, maar wat met Hebreeuse letters geskrywe word. Die ver
skynsel wat hom daarin voordoen: 'n Germaanse taal in 'n 
Semitiese lettergewaad, is dieselfde as waarmee ons in ons tekste 
te doen het. Die ooreenkoms val nog meer in die oog as ons 
bedink dat in altwee die gevalIe die Germaanse taal onder invloed 
van die omgewing deur 'n andersoortige bevolking oorgeneem is, 

1) D. Diringer, The Alphabet, s. j. (1947), p. 276. 
2) Ibid. p. 269. 
3) Vgl. oor die onderskeid tussen Jiddiesj en Judeo-Duits die korte 

uiteensetting van M. Weinreich in Z. Szajkowski, The language of the 
Jew8 in the four communities of Oomtat Venaissin, New York 1948, p. IV-VI. 
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en dat hierdie bevolking 'n sterk geïsoleerde groep vorm, as gevolg 
sowel van die afwerende houding van die omgewing as van die 
saamballende krag van die eie godsdiens. 

By vergelyking van die metodes wat die Judeo-Duits aan die 
een kant, die Arabies-Afrikaanse literatuur aan die ander kant 
aangewend het by die aanpassing van die Semitiese alfabet by 
die behoeftes van die Germaanse tale, blyk terstond egter dat 
die twee groepe totaal verskillende kunsgrepe toegepas het. Die 
belangrikste verskil is wel dat, terwyl die J udeo-Duits soveel 
moontlik net van die medeklinker-tekens gebruik maak en die 
klinkers gewoonlik deur medeklinkers omskrywe 1), sodat net in 
uiterste gevalle van die masoretiese klinkertekens gebruik gemaak 
word, die Arabies-Afrikaans ten volle gebruik maak van die 
moontlikhede wat die Arabiese klinkerteken-sisteem kan bied. 
Dit het tot gevolg dat Arabies-Afrikaanse tekste altyd volledig 
gevokaliseer is. Terwyl as gevolg van die bou van die Semitiese 
tale 'n Semitiese teks in ongevokaliseerde toestand gewoonlik 
geen besondere moeilikhede by die lees en verstaan oplewer nie, 
sou dit prakties onmoontlik wees om Afrikaans met Arabiese 
letters sonder klinkertekens te skryf. 

Hierdie noodsaaklikheid om die Afrikaanse teks volledig van 
klinkers te voorsien, maak die neerskryf van hierdie soort van 
literatuur tot 'n omslagtige werk, en die resultaat is 'n bladsy 
wat vir die oog uitermate onrustig is. Waar egter aan die ander 
kant in die Arabies gewoonlik net die Koran so volledig ge
punktueer word, is dit moontlik dat die leser, vir wie die Arabies
Afrikaanse literatuur bedoel is, uit die aanblik van die gevokali
seerde teks alreeds 'n godsdienstige indruk kry, vergelyk die 
voorliefde van die Nederlandse plattelandsbevolking vir "Bybel
druk", Gotiese letter vir godsdienstige lektuur. 

Dis bekend dat die naam van die bevolkingsgroep, vir wie die 
Arabies-Afrikaanse literatuur bedoel is, die sogenaamde Slamaiers, 
'n kontaminasie is van die woorde Islam en Maleier 2). Die Maleise 
oorsprong van die groep, wat deur die naam aangedui word, 
vind nog nadere bevestiging in die groot aantal Ma1eise woorde, 
wat in die taal daarvan voorkom en waarvan ook ons teks 'n paar 
voorbeelde bied 3). Die nadere ontwikkeling van die Arabiese 

1) B.v. ä. en ä deur 'alef; ë en è deur 'ain. 
2) Vgl. I. D. du PIessis, Die Malei8e 8amelewing aan die Kaap, 1939, 

p. 6 nt. 1). Origens is die element "islam" in die kontaminasie vermoedelik 
wel 'n bewys van Maleise taalinvloed ; in die Maleise omgangstaal heet 
'n Mohammedaan gewoonlik nie 'n "moeslim" nie, maar 'n "orang islam" 
waarby die i baie vlugtig uitgespreek word. 

2) banjak, bat ja, meningal. 
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skrif wat ons tekste bied, het egter nie onder invloed van die 
Maleise vorm van die Arabiese alfabet ontstaan nie. Die volgende 
paragrawe sal dit nader aantoon. Hier wys ons net op 'n paar 
feite. Netsoos die Maleis het ook Mrikaans die toevoeging van 
'n p aan die alfabet vereis. Terwyl die Maleis daarvoor die teken 
~ gebruik, dus 'n nadere adaptasie van die ....; (f) 1), gebruik 

ons tekste die teken ,-" 'n vervorming van die ....... (b). Die Turks 
v • 

en Persies gebruik die selfde teken vir dieselfde klank. Vir die 
llg-klank gebruik die Maleis die letter Ê:: die Afrikaans 'n kom-

;' 

binasie van die ,J (n) en die ~ (g), netsoos die Persies ; vgl. bv. 

die woord orang (Persies vir "troon") wat geskrywe word .:..S:i.)J\. 

Die laaste letter, 'n modifikasie van die ~ (k), wat dit tot die 

g van die Engelse woord "great" maak, is uit die Persies en uit 
Persiese leenwoorde in die Turks bekend; behalwe in die uitgang 
-ng kom dit in ons teks ook 'n aantal kere vir die g midde in 'n 
woord voor, waar dit blykbaar ook soos die g van "great" uit
gespreek word. 

Ons kan dus aanneem dat die Afrikaans-Arabiese literatuur 
wat sy skriftelike optekening betref, nie onder invloed van die 
Maleise literatuur tot stand gekom het nie, maar veeleer onder 
leiding van manne wat die Turkse alfabet geken het. Dit stem 
ooreen met die feit dat, soos ons in Hfst. I vermeld het, die 
oudste werk wat ons kan bereik, in Konstantinopel gedruk is. 
Hierdie Turkse invloed betref egter net die skrif; ons kon geen 
spoor van Turkse beïnvloeding van die taal ontdek nie; teenoor 
die honderde Arabiese leenwoorde en die handvol Maleise staan 
geen enkele Turkse term nie. Ook moet vermeld word dat die 
in Konstantinopel gedrukte werk sy eie spellingseienaardighede 
vertoon, wat in die ander werke nie so voorkom nie. 

§ 2. Die medeklinkertekens. 

Ons volg hier eers die orde van die Mrikaanse alfabet. 
Die klanke b, d en f word respektiewelik weergegee met'":" ~ en ....;; b d f 

ons transkribeer dit met b, d, f. 
Waar die Mrikaans of die Nederlands g skrywe, word gewoonlik gh 

1) Opmerklik is by die adaptasies van die Ar. alfabet die voorliefde 
vir die drie diakritiese punte. 

37 



38 

In ons tekste die t gebruik. Vir die gewone Mrikaanse g lyk 

dit 'n veel te skerpe keelklank: dikwels word dit, veral in die 
Engelse literatuur, met kh weergegee, vgl. bv. die Arabiese woord 
J o " 

~, wat in die Engels as "sheikh" verskyn. Egter is die weer-

gawe van g met . t, veral aan die begin van 'n woord, nogal 

passend vir die tongval van die Slamaiers, wat in daardie geval 
inderdaad die g as 'n laryngaal uitspreek. In die Afrikaanse 
letterkunde tref mens dikwels, as die Slamaier sprekende ingevoer 
word, die spelling gh aan, bv. ghamaak, ghasien, ens. Ons neem 
hierdie transkripsie oor. 

g Daarlangs tref ons egter in ons tekste op plekke waar die 
Afrikaans of die Nederlands 'n g het, ook 'n ander teken aan: die 
Arabiese ..:l (k) met 'n diakritiese strepie, wat soos 'n Arabiese 

f atlJ,a lyk, dog 'n aanduiding is dat die betrokke teken as die 
g in die Engelse "great" uitgespreek moet word. Ons ken hierdie 

teken uit die Persies en uit Persiese leenwoorde in die Turks : ~. 
Ons transkribeer hierdie klank met g. Voorbeelde daarvan is 
woorde soos "hoegie" (Nederlands "hoge"), "oegei" (Nederlands 
"ogen"), "niegie" ("negen"), "bergei" ("berge"). 

ng 'n Verdere ontwikkeling daarvan is die omskrywing van die 
klank ng aan die eind van 'n lettergreep. Ons ken dieselfde klank 
ook in Persiese woorde, bv. "sang" ("rots"). In ons tekste word 
die diakritiese strepie op die I.!.l aan die einde van 'n woord iets 

meer na links opgeskuif (~ i.p.v . .:5), sodat die eerste indruk 

is dat ons met die klank -nka te doen het. Maar by die lektuur 
van die tekste word dit wel duidelik, dat in werklikheid die klank 
ng bedoel is. 'n Voorbeeld wat telkens terugkeer, is die woord 
"mienang" (Engels "meaning"), 'n ander "diwang" ("dwang"). 

h Die Afrikaanse h word weergegee met 15. Die Arabiese laryngaal 

C (I}.) kom in ons teks nie voor nie; waar dit skynbaar wel die 

geval is, het ons te doen met t (gh), waarby die diakritiese punt 

weggeval het. 
Na 'n klinkerteken kom baie veelvuldig die teken -S' wat in 

die Arabies 'n halfmedeklinker aandui, vergelykbaar met die 
Engelse yin woorde soos "young". Net soos in die Arabies vorm 
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hierdie teken na 'n klinkerteken 'n aanduiding van 'n tweeklank. 
Daarom transkribeer ons dit met 'n i. Voorbeelde is "sain" 
(Ned. "zijn"), "biwaisein" (Ned. "bewijzen"), "hoeili" ("hulle"), 
ens. 

Die Afrikaanse j by die begin van 'n lettergreep word aan- dj 
gedui met 'n c. Ook hierdie klank is reeds bekend uit die 

Afrikaanse romanliteratuur, waar dit met dj weergegee word. 
Ons het ons by hierdie gebruik aangesluit. Voorbeelde is "djai" 
("jy"), "gadjaag" ("gejaag"). 

Die k is deurgaans met I.!J aangedui. Daar is 'n aantal gevalIe, k 

waar twyfel moontlik is, of die klank -ka dan wel -g (sien bo) 
bedoel is. Ons moes in ons transkripsie 'n keuse doen. So skrywe 
ons bv. "diwang ghait" ("dwang-heid"), omdat in die afsonderlike 
woord "diwang" hierdie lesing waarskynliker is as die lesing 
"diwanka", en blykens die spelling die morfeem -heid nie meer 
as 'n agtervoegsel dog as 'n afsonderlike woord aangevoel is. 
Anders sou mens in "diwanka ghait" die a as 'n swarabakti kan 
beskou. Daarenteen het ons na lang aarseling besluit om "palaka" 
of "pilaka" ("plek") te lees, en nie "palag" en "pilag" nie, veral 
op grond van die feit dat ook 'n keer baie duidelik "pilak" (met 
8ukun op die k) geskryf word. 

Die I word orals aangegee met 'n J. I 

Die m word orals aangegee met 'n i. m 

Die n word orals aangegee met 'n .j. Voor ng sien bo. n 

Vir die p het ons tekste dieselfde oplossing as die Turks en p 
Persies, naamlik ~. Dit is 'n tiperende onderskeid met die Maleis, 

wat die p weergee met J. 
Die r word deurgaans met 'n ..) aangedui. 

Die s word gewoonlik met 'n û aangedui. Tweekeer kom die 

J (8) as uitgang voor, naamlik in die woorde ~itatl en mumkiniita8; 

in altwee die gevalIe het ons te doen met Arabiese leenwoorde, 
wa,t reeds in die meervoudsvorm staan, maar in die Afrikaans 
'n tweede meervoudsuitgang gekry het, respektiewelik -s en -aS. 
Waar origens telkens die vorm ~itats voorkom (mumkiniit kom 
verder nie voor nie), lê die onderstelling voor die hand dat ons 
in die twee gevalIe van J te doen het met 'n skryffout. So ook 

in seigh (p. 76, nt. 15). Ons transkribeer met s. 
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f;"! Anders staan dit met die gebruik van die if waar ons c.f sou 

verwag. Hierdie emfatiese f;"! word altyd gebruik in die woord 
"netf;"!oef;"!", blykbaar as 'n aanduiding dat die s van "netsoos" 
besonder skerp uitgespreek word, miskien onder invloed van die 
voorafgaande t. Tweemaal word ook die woord "f;"!oef;"!" ("soos") 
met die f;"! geskrywe; die een keer gaan "oemtirant" vooraf, dus 
opnuut 'n t; die ander keer is dit nie die geval nie: "oep die 
manier f;"!oef;"!" ("op die manier as"). Miskien moet ons onderstel 
dat die skryfwyse van "f;"!oef;"!" onder invloed van die van "netf;"!oef;"!" 
staan. Ons transkribeer die if met f;"!. 

t Die t word onveranderlik met C-J weergegee. 

tj 'n Paar maal kom in ons teks die \!.. voor, wat uit die Persies 

en Turks bekend is as weergawe van 'n klank soos die eh in 
Engels ehureh. Ons transkribeer dit egter met tj. 

v Die tekste het (tereg!) geen teken vir v nie. Orals kry ons die 
teken vir f. 

w Gewoonlik word w weergegee met die teken J (wat in die Maleis 

aanduiding van die p is). Die oorsprong van hierdie teken, wat 
nie in die Turks of Persies gebruik word nie, is vir die skrywer 
van hierdie verhandeling nie duidelik nie. G. W. Thateher, Arabic 
Grammar, 19424, p. 3, vermeld die teken as weergawe van v in 
leenwoorde. 

V In 'n aantal gevalIe word die Afrikaanse wegter weergegee 
met 'n.J' Dit gebeur nooit aan die begin van 'n woord nie, maar 

net hier en daar as 'n klinker voorafgaan. Dit lyk of die skrywer 
die .J gebruik waar hy nie 'n dentale maar 'n labiale whoor. 

Ons het hierdie teken weergegee met V. 
u In 'n groot aantal ander gevalIe egter is die.J net soos in die 

Arabies 'n aanduiding van 'n tweeklank. Gewoonlik gaan dan 
'n a vooraf, in 'n enkele geval 'n e. Ons transkribeer dan respek
tiewelik met au en eu. 

z Die tekste het (tereg!) geen z nie. 
Die ligte asemstoot wat aan 'n klinker aan die begin van 'n 

woord voorafgaan en in die Semitiese tale reëlmatig met 'n 'alif 
weergegee word, word in die meeste Europese tale nie in die skrif 
aangedui nie. By die gebruik van die Arabiese skrif vir die weer
gawe van 'n Europese taal is dit egter noodsaaklik om aan elke 
klinker 'n medeklinker as "draer" te gee, aangesien die klinkers 
onder en bo die eintlike skrif, wat net uit medeklinkers bestaan, 
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toegevoeg word. As nou volgens Mrikaanse opvatting die woord 
met 'n klinker begin, sal in die Arabiese weergawe dus aan die 
klinker die 'alif vooraf moet gaan. In ons transkripsie laat ons 
egter daardie 'ali f weg, aangesien dit in ons teks sy bestaan meer 
dank aan die dwang van die Arabiese skrif as aan 'n fynere gehoor 
van die skrywer. Daar is egter 'n aantal gevalIe waar in die 
Europese spelsisteem twee klinkers onmiddellik op mekaar volg, 
sonder dat hulle in die uitspraak met mekaar versmelt. In daardie 
gevalIe kan die 'alif in die Arabiese transkripsie as sinvol geld. 
Ons transkribeer dit dan met 'n " bv. "ga'oedir" (georder, beveel), 
"ga'antwoert". Dit het omtrent dieselfde funksie as in die Afrikaans 
die deelteken, bv. in geëer. 

Vir die gemak laat ons nou hier dieselfde transkripsiestelsel 
volg, georden volgens die Arabiese alfabet: 

u- s J 

b . S ~ U- i m 

.,:., t if s 0 n 

~ p ~ f lS h ,. . 
C dj ~ w .J u 

C gh ~ k t$ i 

.) d is" g 

~ r ~ ng 

Uit die laaste lysie blyk duidelik dat 'n hele reeks letters van 
die Arabiese alfabet in ons teks in die geheel nie gebruik is nie. 
Daar is tekste waar verskillende van daardie letters wel voorkom, 
maar soos ons reeds gesê het, is die beskouings van hierdie 
hoofstuk net van toepassing op die "Vraag en Antwoord" -teks. 

§ 3. Die klinker- en tweeklanktekens. 

Die Arabiese skrif ken net drie klinkertekens, fatJ.w" kasra en 
<!amma, wat respektiewelik die a, die i en die u (Mrikaans oe) 
weergee. Deur egter op die medeklinkerteken, wat die "draer" 
van die klinkerteken is, respektiewelik 'n 'alif, ia of ya'l} te laat 
volg, kry ons ä, î en û as lang klinkers in onderskeiding van die 
kort a, i, u. So het die Arabies reeds ses klinkertekens. Afrikaans 
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maak prakties egter geen onderskeid tussen u en û nie, wat die 
tekens dus weer terugbring tot net vyf. Met die feit dat in die 
Arabies die medeklinker in die na,byheid van 'n klinker die 
uitspraak daarvan beïnvloed, sodat in bepaalde gevalIe a tot ~ 
kan word (vgl. bv., die naam Ahmed, waarvan die twee klinkers 
met dieselfde teken geskrywe word) en net so ook u tot iJ, met 
daardie feit kon die ontwerpers van die stelsel van Arabiese letters 
vir Mrikaanse tekste geen rekening hou nie. Sodoende was dit 
noodsaaklik om op ander maniere klanke soos ~ en ij weer te gee. 

Die klinkertekens wat in ons teks voorkom, is die volgende: 

a Die kort a (van "man") word altyd aangegee met fat"ba: j-o 

"man". Hierdie kort a verskyn ook dikwels waar die gewone 
Afrikaans die toonlose klinker het, soos in "gejaag", wat in ons 
teks die vorm "gadjaag" kry. . 

aa Met aa transkribeer ons die lang a, wat in die Arabies as 

", T, of as 'n vertikale strepie soos bv. in \h verskyn. Dis dus 

net waar ons aa skrywe dat 'n lang klinker bedoel is; ons a in 
'n oop lettergreep dui dus deurgaans 'n kort klinker aan. 

e Vir die weergawe van die e soos in "met" gebruik ons tekste 
'n kombinasie van fat"ba en kasra. Die oorsprong van hierdie 
gebruik is die skrywer van hierdie verhandeling onbekend. Die 

woord "met" verskyn dus as .;,.... Dit is duidelik dat gemaklik 

by die vokalisasie van die teks een van die twee tekens kan 
wegval. Dan kry ons dus a of i, terwyl ~ bedoel is. By die lektuur 
moet rekening gehou word met hierdie feit. . 

i Die kort i soos in "dit" word aangedui met kasra: .::.,~. Hierdie 

teken kom ook voor in gevalIe waar ons 'n lange i soos in "niet" . 
sou verwag, sodat "niet" geskryf kan word: .::,.;. Mens kry die 

indruk dat dit nie sonder bedoeling gebeur nie, met ander wo orde . 
dat die woord .::,.; inderdaad ook korter as die Nederlandse 

"niet" uitgespreek is. 
Ie Die lang i word weergegee deur die gewone Arabiese kombinasie 

van kasra met ja. "Sien" word dus 0-::-'. Ons transkribeer dit met 

42 



43 

ie. Dieselfde teken verskyn ook waar die Afrikaans 'n lang e het, 
soos in die werkwoord "wees". Daar is egter geen rede om in 
daardie gevalle iets anders as 'n ie te transkribeer nie, want blykbaar 
het die skrywers 'n klank gehoor wat nie van die ie van "sien" 
verskil het nie, of daar baie naby aan was. Dit kan bv. blyk uit 
die volgende, rymende versreëls (uit 'n gelukwensing ter geleentheid 
van die "offerfees", die lOde van die maand Dzû'lly,i{jija): 

"die hoeghstie gannat es wat ie ferkies 
die aursaak daarfan sal die skaapie wies" 
(Die hoogste paradys is wat u verkies, 
die oorsaak daarvan sal die skapie wees.) 

Die r!amma met daarop volgende 1fäy, is die gebruiklike manier oe 
om die Afrikaanse oe weer te gee. Soms skrywe hierdie tekste ... 
'n oe waar ons eerder 'n e sou verwag, bv. C-Jy (moet) in die 

betekenis van die Mrikaans "met". 
Betreklik gering in aantal is die gevalle waarin r!amma sonder oe 

daarop volgende 1fäy, geskrywe word. In teorie sou mens kan 
verdedig dat ons tekste dus 'n kort oe van 'n lang oe onderskei. 
Maar al is dit waar dat in 'n aantal gevalle die r!amma sonder 
1fäll gebruik word waar die gewone Mrikaans 'n 0 het (soos in 
"hoendirt" , "soende", ens.), in ander gevalle soos in "moet" 
korrespondeer hierdie teken met die gewone Mrikaanse oe. Ons 
meen daarom nie dat die verskil tussen damma met en damma 
sonder 1fä'l} 'n verskil in uitspraak verraai ·nie. Om egter die leser 
self die geleentheid tot nader ondersoek te bied, maak ons die 
gevalle waar die damma nie deur 1fäy, gevolg word nie, kenbaar 
deur die oe kursief te druk: oe. 

Aan die kombinasie van fatlJ,a en kasra tot uitdrukking van die 0 

e van "met" herinner die kombinasie van fatly,a en r!amma wat 
in 'n aantal gevalle die kort 0 van "hom", "son" ens. moet aandui. 
In een geval, die van "balosain" (blosend) sou mens kan aanneem 
dat ook die lang 0 met hierdie kunsgreep weergegee is. Maar dit 
kan ook wees dat die kort klinker van die grondwoord "blos" 
in hierdie participiale vorm behou is. Ons transkribeer die kom
binasie van fatlJ,a en r!amma met 'n enkele o. As 'n blote variant, 
nie in ons transkripsie deur 'n afsonderlike teken weergegee nie, 
beskou ons dieselfde kombinasie met daarop volgende 1fä'l}, bv. 

} ;.i = om. As heeltemal abnormaal moet voorlopig beskou word 

'n kombinasie van al drie die Arabiese klinkertekens in die woord 
o 0 0 ~ 

"dors" wat dus geskryf is: u ..).J:J. 

43 



44 

al Baie veelvuldig is die kombinasie van fatlJ,a met daarop volgende 
fa, bv. in die woord "tait", "tyd". Hierdie tweeklank in hierdie 
skryfwyse is in die klassieke Arabies oorbekend. Al word dit op 
die oomblik in die meeste Arabiese dialekte nie meer soos 'n 
tweeklank, dog eerder soos die e van "beet" uitgespreek, die 
skryfwyse van ons tekste, wat meer op die Koran as op die 
lewende taal teruggaan, maak dit wel seker dat die verbinding 

ai in woorde soos .:;,..; inderdaad so moet uitgespreek word soos 

deur ons transkripsie gesuggereer word. Daar is ook geen rede 
om dit soos Mrikaans ei in "skoonheid" of y in "tyd" uit te 
spreek nie, aangesien ons teks sy eie metode het om hierdie 
klank weer te gee, vgl. die volgende alinea. Wel moet, soos ons 
netnou sal sien, ook in hierdie geval rekening gehou word met 
die moontlikheid van skryffoute. 

el 'n Voortborduring op die stelsel om die e weer te gee (sien bo), 
is die verskynsel dat die kombinasie van fatlJ,a en kasra dikwels 
gevolg word deur 'n ja. Ons transkribeer dit met die letters ei. 
Die uitspraak sal omtrent dieselfde wees as van die Mrikaanse 
kombinasie ei in woorde soos "skoonheid". Vir die gebruik 

50 ............ 

van hierdie letterkombinasie is tiperend 'n woord soos ~, 

"biwaisein", bewyse, waarin die ei dus op die plek van die toonlose 
klinker in die Afrikaans en Nederlands staan. Dit beteken egter 
nie dat dit ook soo~ die tOOnlose klinker uitgespreek kan word 
nie; 'n vlugtige j is blykbaar deur die skrywer duidelik voor die 
n gehoor. Vgl. ook 'n woord soos "saimstei" (selfde), wat in 
uitspraak duidelik op 'n vlugtige j eindig. Soos ons by die be
spreking van die weergawe van e al opgemerk het, kan gemaklik 
uit die kombinasie fatlJ,a plus kasra een van die twee elemente 
wegval. Wanneer ja volg, kry ons dan pleks van ei 'n ai of 'n ie. 

au Uit die klassieke Arabies oorbekend is die kombinasie van die 
fatlJ,a met daarop volgende y,ä,y, tot weergawe van die tweeklank 
au, wat in die meeste hedendaagse dialekte tot lang 0 (soos in 
kool) geword het. Hierdie saamstelling word gebruik in party 

gevalIe waarin die Mrikaaris 'n ou het, soos in die woord y>' 

"ghau" (gou). Maar frekwenter is dit in wo orde waar die Afrikaans 
'n 0 het, soos "staum" (stom) , "kaum" (kom), ens. Selde kom 
dit voor op plekke waar die gewone Afrikaans 'n lang 0 het, soos 
in "aupanbaarei" (openbare), waarby nie vergeet moet word nie 
dat Afrikaans partymaal die neiging vertoon om die lang 0 in 
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'n oop lettergreep effens te verkort, vgl. ook die Maleis, waarin 
"voorloper" tot "perlopper" word. 

Net eenmaal kom in ons teks die kombinasie van fat?w, met eu 
kasra gevolg deur die letter 'I}ii'lf voor, naamlik in die woord 

~J. J"';, "feulbirang" (volbring). Dit lê voor die hand om 

hierdie tekengroep weer te gee met eu, en die Afrikaanse uitspraak 
van hierdie kombinasie sal vermoedelik nie ver van die juiste 
af staan nie. • ... 

Die woord "hulle" kry in ons tekste die vorm J..y hoeili, oei 

waarvan die transkripsie vir homself spreek. In woorde soos 
"noe'iet" (nooit) staan bo die ia 'n hamza; die sagte asemstoot 
word hierdeur aangedui, vgl. aan die einde van die vorige paragraaf 
0l!der die transkripsie-teken '. Ons moet derhalwe in die woord 

~ .. 
";,,,.Y, "noe'iet" feitlik nie 'n voorbeeld van die klank oei sien nie, 

al sal in die praktyk die v~rskil nie groot wees nie. 'n Moeilike 
, .. 

probleem bied die woord 1$.» "ghoei" (goeje). Die iä is hier 

ongetwyfeld die halfmedeklinker na die oe-klank; maar wat moet 
dan die hamza daarbo 1 Dit is onmoontlik om 'n i na 'n oe uit 
te spreek en tegelykertyd die ligte asemstoot te laat hoor. Tog 
kan die bedoeling nie wees dat ons "goe'ie" sou lees nie. 

Die kombinasie van lang a (fat?w, met volgende 'ali/) met aal 

daarop volgende iä tref ons aan in die woord ~if, "kawaai" 

(kwaai). Ook hier merk ons 'n hamza op, wat vir ·ons gevoel nie 
logies regverdedigbaar is nie. Maar niemand sal glo dat ons hier 
"kawaa'ie" sou moet lees nie. 

Terwyl ons by die bespreking van die konsonantetekens moes 
opmerk dat 'n groot aantal van die Arabiese medeklinkers in ons 
teks nie gebruik word nie, konstateer ons by die vokaaltekens 
die teenoorgestelde : hier was dit vir die skrywersnodig 'n aantal 
nuwe tekens saam te stel. Die belangrikste innovasie is wel die 
kombinasie van fat?w, en kasra; daarnaas kan ook die saamstelling 
van fat?w, en gn,mma genoem word. Dit is opmerklik dat die eerste 
voorbeeld van die laaste kombinasie in ons teks eers op amper 
die helfte van die boekie verskyn; daarna vind ons 'n tiental 
voorbeelde van hierdie weergawe van die klank 0 uit "hom" ens. 
Dit lyk of die opsteller hom in die begin van sy werk nie hierdie 
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moontlikheid gerealiseer het nie. Maar ook die gebruik van au op 
plekke waar die gewone Mrikaans 'n 0 het, bv. in die woord 
"kaum" (kom), word net in die tweede helfte van die boekie 
gevind. In die eerste helfte vind ons orals in woorde soos hierdie 
'n rJamma met yäy, (wat ons dus weergee met oe). Dit gee stof 
tot oordenking dat ook die gebruik van die enkele rJamma (deur 
ons met oe getranskribeer) eers omtrent die middel van die boekie 
veelvuldig begin te verskyn. Ons kan in dit alles wel 'n bewys 
sien dat die skrywer in die loop van sy werk hom telkens opnuut 
ingespan het om die klanke wat hy hoor so noukeurig as moontlik 
weer te gee. Hy het ten aansien van die oe- en o-klanke nie oor 
'n vantevore vasgestelde stelsel beskik nie. 

Dit spruit uit die aard van 'n Indogermaanse, in teenstelling 
tot 'n Semitiese, taal voort dat die klinkernotasie vir ons skrywer 
so baie moeilikhede opgelewer het; meer as by die medeklinker
notasie kry ons hier, by die behandeling van die vokaaltekens, 
geleentheid om sy vindingrykheid te bewonder. 

§ 4. Ander tekens. 

Die 8ukûn, die teken in die Arabiese skrif dat 'n medeklinker 
geen klinker by hom het nie, word in ons teks reëlmatig gebruik. 
Die skrywer volg die gewoonte van party resente Arabiese skrywers 
om dit ook te plaas bo die halfmedeklinkers wanneer hulle dien 
as hulpmiddel om 'n lang vokaal aan te dui. Die aard van ons 
teks wat, hoewel dit gedruk is tog al die kentekens van 'n 
handskrif vertoon, bring mee dat in heelwat gevalle die 8ukûn 
ten onregte weggelaat is. Die afwesigheid van die teken kan dus 
nie altyd as argument vir die lesing van 'n klinkersimbooi aan
gewend word nie. 

Soos bekend, hou die Semitiese tale nie daarvan om dieselfde 
letter tweemaal in opeenvolging te skrywe nie. Die Arabies maak 
in daardie soort gevalle gebruik van 'n verdubbelingsteken, die 
iaSdîd. Dit is opmerklik dat dit in ons Mrikaanse teks amper 
nooit voorkom nie 1). Maar ook die agtermekaar skryf van twee
maal dieselfde letter, waarvan die eerste geen vokaalteken dra 
nie, word in ons tekste vermy. Ons metode van "verdubbeling" 
is dus onbekend. Die Engelse woord different verskyn derhalwe 
in die vorm "difiranta" ; die Mrikaanse woord wanneer word in 
ons teks "wanier" geskrywe. 

Hierdie afwesigheid van die moontlikheid van verdubbeling 

1) 'n Skynbare uitsondering (vgl. Rfst. lIl, p. 53, n. 4) is 'n skryffout; 
'n werklike uitsondering op p. 71, n. 6. 
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van medeklinkertekens is nie so belangrik as wat dit op die 
eerste gesig mag lyk nie. In die Germaanse tale dien dit om te 
voorkom dat die leser sou dink dat die kort klinker, as dit in 'n 
oop lettergreep sou kom, "lank" sou word. Die Afrikaanse leser 
het die neiging om 'n woord soos "wanier" met 'n lang a te lees. 
Maar soos ons gesien het, het die tekste in Arabiese karakters 
'n gemaklike manier om die kort a van "man" te onderskei van 
die lang aa van "maan", en hierdie manier ondervind geen invloed 
van die feit dat 'n lettergreep oop of geslote mag wees nie. Deur 
die lesers van ons teks is dus "wanier" nooit "waanier" gelees nie. 

Oor die gebruik van hamza, vergelyk die vorige paragraaf by 
die bespreking van oei en aai. 

Oor medda (T) sien § 3 onder aa. 

Die uitgange -un, -in, -an word in die Arabies deur die tany,în 
weergegee; daar is egter geen sprake van dat die tany,în vir ons 
Mrikaanse woorde wat met daardie letters eindig, gebesig sou 
word nie. 

Ook die f,ä'marbûta vind geen toepassing nie, netsomin as die 
~la. 

Dit is miskien nie oorbodig om nog eens daarop die aandag 
te vestig dat dit alles net geld vir die Afrikaanse woorde in ons 
teks nie. Die menigvuldige leenwoorde uit die Arabies hou hulle 
Arabiese vorm; hulle verloor egter hulle tany,în en partymaal 
kry hulle Mrikaanse uitgange wat in ooreenstemming met die 
gegewe reëls geskryf word. 

Die Arabiese syfers word in die Afrikaanse teks nie gebruik 
nie; getalle word altyd voluit geskryf. 

§ 5. Leestekens e.d. 

Dit is bekend dat die Arabiese skrif geen hoofletters ken nie, 
sodat ons ook in ons transkripsie van hierdie hulpmiddel om die 
begin van 'n nuwe sin aan te dui, moes afsien. Maar ook die 
metodes wat die Europese skrif gebruik om die einde van 'n sin 
of sinsdeel aan te gee, het nouliks 'n parallel in die Arabiese 
skryfwyse. Terwyl tekens soos punt en komma ook in die moderne 
Hebreeus ingang gevind het, is daar min · sprake van in die 
hedendaagse Arabies. Ook ons Afrikaanse teks kom oor die 
algemeen klaar sonder uiterlike sin-indeling. 

Egter tref ons partymaal aan die end van 'n sin 'n horisontale 
strepie aan, wat ter hoogte van die - denkbeeldige - lyn waarop 
die letters geskryf is, aangebring is. Ons gee dit in ons transkripsie 
met 'n punt weer. Omtrent net so dikwels vind ons twee van 
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daardie strepies bokant mekaar, wat deur ons met 'n dubbel
punt (:) aangedui word. 

Met werklike leestekens moet hierdie strepies egter nie gelyk
gestel word nie. Rulle kom nie tussen twee Afrikaanse sinne of 
sinsdele voor nie, maar net tussen 'n stuk Arabiese en 'n stuk 
Mrikaanse teks, of omgekeerd na 'n stuk Afrikaanse en voor 
'n stuk Arabiese teks. Maar aangesien die Arabiese teks by sinne 
of sinsdele in Mrikaans vertaal is, sal hulle gewoonlik kom op 
plekke waar ons geneig sou wees om 'n leesteken te plaas. 80 kan 
hulle die leser van ons transkripsie help om sinne en sinsdele te 
onderskei, wat die verstaan van die teks in aansienlike mate 
bevorder. Dit is dan ook die rede waarom ons hulle, op gevaar 
af van 'n al te grote akribie beskuldig te word, in ons transkripsie 
opgeneem het. 

8eldsaam is 'n viertal punte in ruitvorm, waarby die twee 
wat bo en benede staan partymaal die vorm van ons komma 
gekry het. Ons gee dit weer met -:.. Dit kom net voor in gevalle 
waarin die oorgang van Arabies na Mrikaans midde op die reël 
plaas vind, maar in die oorgrote meerderheid van daardie gevalle 
kom of niks, of die enkele of dubbele strepie voor. Feitlik behoort 
hierdie teken in ons transkripsie nie aan die end van 'n sin te 
staan nie, maar aan die begin van 'n nuwe, want dit sluit nie 
'n sin af nie, maar is aanduiding van die begin van 'n nuwe. Maar 
ons het dit nie aan die begin van nuwe sinne geplaas nie, aangesien 
dit die indruk sou wek dat daar iets besonders met daardie nuwe 
sinsdeel sou wees. 

'n Belangrike hulpmiddel by die bepaling van 'n sin of sinsdeel 
is die wisseling van Arabiese en Mrikaanse teks. Gewoonlik laat 
die skrywer, ook waar hy geen van sy "leestekens" gebruik nie, 
tussen die Arabiese en die Mrikaanse teks 'n klein stukkie 
wit oop. Ons het dit in ons transkripsie nagevolg deur orals waar 
in die oorspronklike 'n stuk Arabies staan, in ons weergawe van 
die Afrikaanse teks 'n klein ruimtetjie oop te laat. 

Nuwe alineas word in ons teks net daar aangebring waar 'n 
vraag of 'n antwoord begin. In die laaste derde deel, waar die 
stelsel van "vraag en antwoord" amper laat vaar is, kom derhalwe 
maar heel selde 'n nuwe alinea voor. 

'n Paar maal staan in die Afrikaanse teks afsonderlike woorde 
tussen (). Dit is waarskynlik 'n aanduiding dat die leerling nie 
maar net die Afrikaanse woorde moet ken nie, maar ook die 
Arabiese terme waarvan hulle die vertaling is. Hierdie gebruik 
van ( ) het ons op die desbetreffende plekke in voetnote aangedui. 
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HOOFSTUK III 

TRANSKRIPSIE VAN DIE AFRIKAANSE TEKS 

(Die titel en die gebruiklike voorafspraak, vgl. die volgende 
hoofstuk, word net in die Arabies gegee. Ook die woorde "vraag" 
en "antwoord" wat voor die kantlyn aan die Arabiese teks 
voorafgaan, word nie in die Afrikaans weergegee nie). 

fat 1) is die ien stie 2) y.ägib 3) oep 4) ien miens 
die ien stei 6) yiigib oep ein 6) miens is oem takin 7) 
fir allähu ta: älii 8) 
oep hoe ien manier moet miens kin fir alliihu ta' älii 
oem takin fir alliihu ta' älii kanie 9) wies nie as nit 
mit die ~iläti 10) 

hoefiel fan die ~itäts is yiigib fir alliihu ta' älii. 
dit is yiigib fir die hoegie 11) allähu ta' älii twintagh ~iläts ••• 
wat is die twintagh 12) ~iläts 
dit is y,ugUd 13) en qidam 14) en baqä' 16) en muljiilalatuhu 
ta' älii 16) : 

wat is die mienang 17) fan y,ugUd 
die mienang fan y,ugUd waarlik lat 18) die hoegie alliihu 

1) 'n Skryffout vir "wat". 
2) So, as twee woorde geskryf; "eerste". Vgl. nt. 5. 
3) "Verpli~ing"; in verband met Allah (bv. in die derde vraag): 

"noodsaaklik' as teenstelling tot "accidens". 
4) 'n Arabisme: "op" i.p.v. "vir". , 
') Vgl. nt. 2 "ienstei" is korrekter as "ienstie". 
') So i.p.v. "ien" . 
7) So, as een woord; "te ken". 
8) "Allah, Hy is verhewe". 
8) "kan nie". 

10) "Eienskappe", "attribute" ; die -~ 18 Ar. naamvalsuitgang. In die 
volgende reël kry die woord die Mrikaanse uitgang 8, hoewel die Ar. vorm 
~fät alreeds meervoudig is. 

ll) "hoë". 
13) Ongevokaliseer. 
18) "Eksistensie" . 
U) "Prae-eksistensie". 
16) "Post-eksistensie" . 
11) Die term is onvolledig; daar hoort nog by lil1J,awädili; die geheel 

beteken "die verskillend wees van Hom - Hy is verhewe - van die 
verskynsels". Dan volg nog 16 ander eienskappe, net in die Arabies. 

17) "mening", "betekenis". 
18) "dat". 

49 



50 

ta'iilii ismoer 1) 
wat is die biwaisein 2) kat 3) alliihu ta'iilii es 
die biwaisein 2) fan firstant is is 4) die karai 6) 
fan die ghaskaapandei maar waarlik es 6) alliihu ta'iilii 
nie moet wies nie dan is daar nie alliihu nie en es 6) 
daar nie ien allahu is nie dan sal daar nie ghakarai 7) 
wies nie iets fan die ghaskaapandie nie. 
die biwaisein fan qur'iin 8) oep 9) ~i/iit 10) is 
die hoegie alliihu ta' iilii siegh 11) ien die qur' iin 
alliihu ta'iilii hat ghamaak fir djoelie en die iets wat 
djoelie maakein 12) oek soe alliihu ta'iilii siegh ien die hoegie 
qur'iin is daar ain 13) alliihu ta'iilii tawiefal 14) 

nie is nie taweifal ein 16) die hoegie alliihu ta'iilii nie. 
wat is die mienang fan die ~i/at 16) qidam. 
die mienang fan die ~i/at qidam waarlak alliihu ta'iilii 
is nit mit bighantsil 17 ) 

wat is die bawaisain lat alliihu ta'iilii nit mit bighansil is 
die biwaisain fan firstant is is 18) die karai fan die 
ghaskaapandie maar waarlik as alliihu ta'iilii nie es 
soenir 19) bighantsel 20) nie dan is alliihu ta' iilii 
lJädi121) ia'nî 22) ghakoem aghtar 23) alliihu ta'iilii me 
ghawies hat nie en as alliihu ta'iilii moet wies 

1) Die Ar. het "een wat gekry word is", ,,'n eksisterende is"; die 
Kitaab het "is". Miskien is die bedoeling "is maar", "kortweg is". 

I) Volgens handskrif-korreksie in eksemplaar II. 
8) Skryffout vir "lat". 
4) 'n Dittografie. 
6) "kry". 
I) Skryffout (1) vir "as". 
7) "gekry"; die a na die k is nie heeltemal seker nie. 
8) "Koran". 
9) 'n Arabisme. Na "oep" het "die" uitgeval. 
10) Ten onregte is hier die meervoudige vorm gebruik, vgl. hieronder 

nt. 16. 
11) "sê". 
12) Die een reël eindig met "maak", die volgende begin met "ein". 
13) "in"; skryffout? V gl. nt. 15. 
14) Sic; in die volgende rooI "taweifal"; "twyfel". 
16) "in"; skryffout1 Vgl. nt. 13. 
Ie) Hier korrek die enkelvoudige vorm (met kort . a), vgl. nt. 10. 
17) Sic, met t; in die volgende reël 80nder t. 
18) Vgl. nt. 4. 
le) "sonder". 
20) Sic, met t en e. 
21) "nuut", "in die aansyn komende". 
22) "naamlik", "dit beteken". 
SB) "na die tyd dat". 
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l}iidil dan sal daar me tikirai 1) wies iets fan die 
ghaskaapandie me. 
die biwaisain fan qur'än oep die ~ilät 2) is die 
hoegie allähu ta< älä siegh ein die qur' än allähu 
ta<älä lat 3) me boerie 4) me ia<nî lat me tiel 6) 
nie en allähu ta<älä is me ghaboerai me ia<nî ghatiel me. 
wat is die mienang fan baqä' 
die mienang fan baqä' allähu ta< älä hat me ain aindei me 
die biwaisain fan firstant is is 6) die kirai 7) fan die 
ghaskaapandie maar waarlik as allähu ta<älä, 
moet eit 8) eindei hat dan sal allähu ta<älä firghaan 
en as allähu ta< älä moet firghaan dan sal daar me takirai 9) 
wies iets fan dietsei 10) maak loens 11) me. 
die biwaisain fan qur'än oep die ~ilät es en sal 
bilaif 12) alien die 13) in tait 14) die hoegie allähu ta<älä. 
wat es die mienang fan mul}älalatuhu ta<älä lill}ayiidi# 16) 
die mienang fan die ~ilat mul}älalatuhu ta<älä lill}awiidili 
allähu ta<ällä hat me laif me en kalier 16) me allähu ta<älä 
is dafiranta 17) fan aldie maak loenas 18) 
wat is die biwaisein oep die ~ilat mul}älalatuhu ta< älä lill}ay,ä
di119) 
die biwaisein fan firstant oep die ~/at is .:. is die kirai 

1) Moontlik, maar op grond van die skrif minder waarskynlik, is die 
lesing "tikrei". 

2) Ongemotiveerde meervoudsvorm (met lang a); die t het behalwe 
die sukün (teken van afwesigheid van enige vokaal) ook nog die klinker
teken vir i. Die laaste is natuurlik invloed van die Arabies, maar die 
kombinasie is uiteraard onmoontlik. 

8) "laat". 
') "baar" in die betekenis van "verwek". 
6) "teel". 
I) Vgl. p. 50, nt. 4. 
7) Moontlik, maar op grond van die skrif minder waarskynlik, is die 

lesing "krei". 
8) Skryffout vir "ein". 
8) Die r het 'n sukün, wat hier onmoontlik is, en as skryffout vir a 

opgevat moet word. 
10) Ndl. "deze"; "hierdie". 
11) As twee woorde geskrywe; "maaksels", uit Ndl. "maakselen". 
12) "bly". 
13) Handskrif-korreksie in eksemplaar II maak hiervan "dier". 
14) "die(r) in tait" = "deurentyd" = "gedurig, altyd", vgl. p. 71, 

nt. 10 (Ek dank hierdie identifikasie aan Prof. S. A. Louw). 
U) "sy onderskeie-wees - Hy is verhewe - van die geworde dinge"_ 
11) "kleur". 
17) Eng. "different". 
18) Sic, vgl. nt. Il. 
19) Pleks van die Ar. uitgang -i het hier sukün gekom_ 
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fan dienie 1) ghaskaapandie waarlik as alliihu ta'älii nie 
moet wies difiranta fan aldie iets 2) nie dan sal alliihu 
ta'älä wies ienirs daarmain 3) en as alliihu ta'älä moet 
wies ienars 4) mit hoeil 5) dan sal daar nie takarai wies 
iets fan diesei maak loens nie 
die biwaisain fan qur'än oep die ~ifat is die siegh fan 
die hoegie alliihu ta' älä daar is nie iets wat is ienars 
mit alliihu ta' älii nie en allähu ta' älii is woerir 6) en 
wietir 7) 
wat is die mienang fan qijämahu ta'älii binafsihi 8) 
die mienang fan qijämahu ta' älii binafsihi waarlik alliihu 
ta'älä es nie firlie 9) fir ien palaka 10) nie en fir 
ien maakir nie. 
wat is die biwaisein oep die ~ifat qijämahu ta' älä binafsihi 
die biwaisien fan firstant is. is die kirai fan die maaka loensll) 

waarlik es alliihu ta'älä nie moet sataan bai alliihu ta'älii 
sain salwei nie dan sal alliihu ta' älii wies firlie en as 
allähu ta' älii moet wies firlie dan sal daar nie takirai wies 
iets fan diesei maak loens 
die biwaisain fan qur' än is allähu ta' älii siegh ien die 
hoegai qur'än daar is nie es 12) nie 12) andir 'iliih 13) 
nie as nat 14) allähu ta'älii alien die liewendaghir 15) die 
salaf 16) bistaanir. 
wat is die mainang fan y.a~dänîjatu 17) 
die mienang fan y.a~änîiatu waarlik allähu ta' älä is 
ien alien bai alliihu ta'älä sain manierei 18) en len alien 
bai allähu ta'älä sain wieriksaloen 19) -:. 

1) Volgens die Ar. teks moet dit 'n woord vir "hierdie" wees. 
2) "van eni~~ saak". 
S) "daarmee. 
4) Sic, met a. 
5) "hulie" . 
8) "hoorder". 
7) "weter". 
8) "die bestaan van Hom - Hy is verhewe - in Homself". 
9) "verleë", "het nie nodig". 

10) "plek". 
11) Sic. 
12) Dittografie, geskrap deur handskrif-korreksie. 
IS) ,,'n god". 
14) "net" . 
15) "lew~,nde"; van "lewendig" met die -ir-uitgang van quasiparticipia.. 
18) "self. 
17) "enigheid", "alleen-bestaan". 
18) Vertaling van Ar. gätihi, "sy wese". Die tweede korrektor het hier 

ingevoeg: en ien alien bai allähu ta'älä sain salwei. 
19) "werkselen" na analogie van "maakselen". 
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wat is die biwaisein oep die {Jifat y,a-ly,alJdanîiati 1) 
die bewaisain 2) fan firstant is: is die kirai fan diesai 
maak loens waarlik as allähu ta' älä nie moet wies ien 
nie dan sal daar mier as ien allähu wies en as daar 
moet mier as ien allähu wies dan sal daar nie tikrai 
wies iets fan diesei ghaskaapandie nie 
die biwaisain fan qur' än is: allähu ta' älä siegh ien die qur' än. 
siegh allähu ta' älä is ien alien 
wat is die {Jifat qudrat 3). 
die qudrat is ien {Jifat net met bighantsil wat sataat 4) 
bai allähu ta' älä sain salwei: allähu ta' älä maaka rit 
die {Jifatun 5) qudrat alwat kan wies en lat 6) firghaan 
fir hoem 7) 
wat is die biwaisein oep die {Jifat qudrat 
die biwaisein fan firstant is: is die kirai fan dies ai 
maalkoens 8) as dit nie moet wies fir allähu ta'älä 
die {Jifat qudrat nie. dan is dit lat allähu ta'älä 
is si1}ak 9) en as allähu ta' älä moet si1}ak wies 10) nie. 
die biwaisein fan qur'än is. die hoegie allähu ta'älä 
siegh (ien die qur' an) 11): waarlik allähu ta' älä het oep 
aldie ietsie 12) kiraagh 13). 
wat is die {Jifat 'irädat 14). 
die "irädat es ein {Jifat nit rit bighantsel 15) wat sitaat 16) 

bai allähu ta' älä sain salwei: allähu ta' älä sain 
qul l7 ) oep die mumkinäta8 18) is natfiloefil 19) allähu 

1) Die" y,a.l" is oorbodig (copula en lidwoord); vermoedelik oorgeneem 
uit die opsomming van die twintig attribute in die begin, wat net in die 
Arabies. en dus met copula en lidwoord gegee is, vgl. p. 49, nt. 16. 

2) Sic, met e; skryffout? 
3) "mag". . 
4) "staan", Ndl. vorming; die te8dîd op die t sal wel vergissing vir 

sukün wees. 
5) 'n In die Mr. teks seldsaam voorkomende nunasie (un.uitgang 

by naamwoorde in die Ar.). 
8) "laat". 
7) D.w.s. "alwat kan wies". 
8) Sic! 'n Meer voorkomende omsetting van maakloens, "maaksels". 
9) "swak" . 

10) Die apodosis "dan sal daar nie tikrai wies iets fan diesai 
ghaskaapandie nie" (so die Ar. teks) ontbreek, behalwe die woord "nie". 

11 ) Die ( ) staan in die teks. 
12) Meervoud van "iets", "saak". 
13) "krag". 14) "wil". 15) Sic. 18) Vgl. nt. 4. 
17) "sê!" (imperativus); vermoedelik skryffout vir "wil", vgl. Kitaab. 
18) "die dinge wat moontlik is", meervoudige vorm met ekstra (en 

abnorme) Mr. meervoudsuitgang aS. 
19) "netsoos" - die enigste Mr. woord (met 'n paar keer "soos") wat 

in ons teks met die emfatiese I} geskryf word. 
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ta'älä wilhei 1). 
wat is die biwaisein oep die tjitat 'irädat 
die biwaisein fan firstant is: is die kirai van 
diesei maalkoens waarlik as dit nie moet wies fir 
allähu ta' älä die ~itat ' irädat nie: dan is dit lat 
allähu ta'älä lan 2) ghadawing 3) woert; en es 
allähu ta'älä lan 4) ghadawink 5) woerat 6) dan sal 
daar nie tikrai wies iets fan diesei ghaskaapa.ndie nie. 
die biwaisein fan qur' än is: die hoegie allähu ta' älä 
siegh ien die hoegie qur' än waarlik allähu ta' älä 
sain maniertei 7) en sain oedir 8) is soe as allähu ta' älä 
wilhei oem timaak iets dan allähu ta'älä oedir en siegh wies 9) 
dan is dit. .:. 
wat is die t}itat 'ilm 10). 
die 'ilm is ien t}itat nit mit bighantsil wat sataat bai 
allähu ta' älä sain salwie woert oepan baar 11) mit die 
tjitat alwat is in 12) alwat nie is nie soendir fantei foer 
ghaheim ghawies het 13). 
wat is die biwaisein oep die t}itat 'ilm 
die biwaisein fan firstant is: is die kirai fan disei 
maalkoens: maar waarlik as allähu ta' älä nie het 
ghawietanskaap 14) nie: dan is allähu ta'älä setoem 15) 

en as allähu ta' älä moet setoem wies dan sal daar nie 
tekrai 16) wies iets fan diesei maalkoens nie. 
die qur'än sain biwaisein is die hoegie allähu ta'älä 
siegh (ien die qur'än) 17): en waarlik allähu ta'älä 
sain 'ilm is waarlik rallant 18) oem aldie iets. 

1) "wil hê", as een woord geskryf. Die betekenis van die sin sal wees: 
Allah se wil oor alle moontlike dinge strek netso ver as sy wil maar wil 
gaan. Die Ar. teks het 'n ander inhoud, sien ons vertaling in hoofstuk ivo 

2) Skryffout vir "kan". 
3) "gedwing". 
«) Handskrif·korreksie: "kan". 
6) Sic. 
e) Sic. 
7) "gesteldheid", aanvegbare vertaling van Ar. 'amruhu "sy saak" 

of "sy bevel", vgl. nt. 8. 
8) "order", 'n alternatiewe vertaling, vgl. voorafgaande noot. 
9) Imperativus: "dan beveel Allah en sê: "Wees!" 

10) "kennis". 
11) As twee woorde geskrywe; "openbaar". 
12) Skryffout vir "en". 
18) "sonder dat daar van te vore 'n geheim was". 
H) "wetenskap", "kennis". 
16) "stom", "onwetend". 
18) Sic. 
17) () in Afr. teks. 
18) "rond"; skryffout vir "roent" of "rawnt" 7 
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wat is die ~ifat ?wiät I). 
die ?wiät is ien ~ifat nit mit bighantsel wat sitaat bei 2) 
allähu ta'älä sain salwie die ~ifat ?wiät hau oewap 3) 
aldei andir ~ifäts 4) mit hoem. 
wat is die biwaisein oep die ~ifat ?wiat 
die biwaisain fan firstant is. is die kirai fan diesei 
maallwens maar waarlik as allähu ta' älä nie moet wies 
liewandagh 5) nie. dan sal allähu ta' älä doelloet 6) wies. en 
as allähu ta' älä moet doeuoet wies dan sal daar nie takirai 
wies iets fan diesei ghask~apandie nie. 
die biwaisein fan qur'än is. allähu ta'älä seigh 7) ein die 
qur'än allähu daar is nie andir 'iläh nie maar nat die hoegie 
allähu ta'älä wat is liewendagh 8) en wat is salf bestaanir 9). 
wat is die ~ifat sama: 10). 
die ~ifat sama' is ien ~itat nit met bighantsel wat sitaat bai 
allähu ta' älä sain salwei: allähu ta' älä woer 11) mit die 
~ifat sami' 12) aldei ietsei soendir oer 13) en soendir oerghat 
wat is die biwaisein oep die ~itat sama' 
die biwaisein fan firstant is. is die kirai fan diesei maalkoens 
maar waarlik as allähu ta' älä nie moet wies woerar 14) nie 
dan sal allähu ta' älä doef wies en as allähu ta' älä 
moet wies doef: dan sal daar nie takirai wies iets fan 
diesai ghaskaapandie nie 
die biwaisain fan qur'än is allähu ta'älä seigh ein die 
qur'än. en allähu ta'älä is woerar en waitar 15). 
wat is die ~ifat b~ar 16) . 
die b~ar is ien ~ifat nit mit bighantsel wat sitaat bei 
allähu ta' älä sain salwei: allähu ta' älä sien mit die 
~itat b~ar aldei 17) ietsei soendir tiwei oegei 18) en 

1) "lewe". 
2) Sic. 
3) "hou op", "hou in stand". 
') Dubbele meervoudsvorming. 
6) "lewend". 
8) "dood". 
7) Sic, i.p.v. "siegh". 
8) Sic. 
D) "een wat deur Homself bestaan". 

10) "gehoor". 
11) "hoor", vgl. p. 52, nt. 6. 
12) Skryffout vir 8ama'. 
13) "sonder oor". 
U) "hoorder", "horende". 
16) "weter", "wetende". 
18) "gesig", "die sien". 
17) Sic. 
18) "twee oë". 
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oegha pal 1 ). 

wat is die biwaisein oep die ~itat b~ar 
die biwaisein fan firstant is: is die kirai fan diesei maal
koens waarlik as allähu ta< älä nie moet wies nasier 2) nie .. 
dan sal allähu ta< älä moet bilent 3) wies. dan sal daar nie 
tekirai 4) wies ietas 5) fan diesei maalkoens nie 
die biwaisein fan qur'än oep die ~itat is: die hoegie 
allähu ta< älä seigh ein die qur' än en allähu ta< älä is 
woerar en sinier 1) 
wat is die ~itat kaläm 7). 
die kaläm is ien ~itat nit rit bighantsel bei allähu ta< älä 
sain salwei soendir l],urut 8) en soendir ghalait 9): 
die ~itat kaläm maak diedalik 10) fandie 11) wägibs 
in 12) gä'iz 13) en mustal],îl I4 ) 

wat is die biwaisein oep die ~itat kaläm 
die biwaisein fan firstant is. is die kerai 16) fan diesei 
ghaskaapandie maar waarlik as allähu ta<älä nie moet 
wies piraatir 16) nie. dan sal allähu ta<älä daum 17) wies 
en as allähu ta< älä moet daum wies dan sal daar nie takirai 
wies iets fan diesei ghaskaapandie nie. 
die biwaisein fan qur' än is: allähu ta< älä seigh ien die 
qur'än en allähu ta<älä het ghaparaat rit naM 18) milsä 19) 
paraatei 20) soendir l],uruts 21) en soendir ghalait, 
wat is die mainang lat allähu ta<älä is qädiran 22) en 
wat is sain biwaisain 

I) "oogappel". 
2) Omsetting vir "sienar" ("siende"). 
3) "blind". 
') Sic. 
5) Sic. 
6) Omsetting vir "sienir". 
7) "die spreek", "spraakvermoë". 
8) "klanke" (eintlik "medeklinkers"). 
9) "geluid". 

10) "duidelik" . 
11) "betreffende die". 
12) "en". 
13) "geoorloof" . 
14) "verbode". 
15) Ook moontlik om te lees "karei", wat egter minder waarskynlik is. 
16) "prater", "sprekende". 
17) "dom" in die betekenis van "stom", "sonder spraakvermoë". 
18) "profeet". 
19) Moses. 
20) ,,'n gepraat" (van die Ndl. "een praten"). 
21) Dubbele meervoudsvorming. 
22) "mag-uitoefenend"; met uit Ar. teks oorgenome acc.J.lSatief.uitgang-an 
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die mainang daarfan is waarlik allähu ia: älä is karaaghir 1) 
oep aldie iets wat lan 2) wies en die biwaisain fan die §itat 
is die saimstie 3) biwaisein fan die §itat qudrat, die 
dalîl 4 ) fan firstant en fan qur'än. 
wat is die mainang lat allähu ta<älä is murîdan 6) ein 6) wat 
is sain biwaisain 
die mienank daarfan is waarlik allähu ta<älä is walir 7) 
fir aldie ietas wat moeghlik is en die biwaisain fan die §itat 
is die saimstei biwaisein fan die §itat 'irädat, die dalîl 
fan firstant en fan qur' än. 
wat is die mienank lat allähu ta<älä is <äliman 8) en wat 
is sain biwaisain 
die mienank daarfan is waarlik allähu ta<älä is ghawietansikaapir 9) 
fan aldie iets en die biwaisain fan die §itat es die 
saimstei biwaisein fan die {Jitat <ilm die dalîl fan firstant 
en fan qur< än. 
wat is die mienang lat allähu ta<älä is lJ,ajjan 10) en wat is 
sain biwaisein 
die mienanka daarfan fan 11) is waarlik waarlik 12) allähu ta<älä 
is liewendaghghir 13) allähu ta<älä sal noe'iet 14) doe1]ot 
ghaan nie en die biwaisein fan die {Jitat is die saimstei biwaisein 
fan die §itat lJ,ajät die dalîl fan firstant en fan qur'än. 
wat is die mienang lat allähu ta<älä is samtan 16) en wat is 
sain biwaisain. 
die mienang daarfan is waarlik allähu ta< älä is 1]oerar fan 
aldie ietas en die biwaisein fan die {Jitat is die saimstei biwai
sein fan die §itat sam< 16) die dalîl fan firstant en fan qur'än. 
wat is die mienank lat allähu ta<älä is ba§îran 17) en wat is 
sain biwaisain. 

1) "een wat krag uitoefen". 
2) "kan" (so die handskrif-korreksie). 
3) "selfde as" (Eng. same). 
4) "bewys". 
6) "een wat wil"; met uit Ar. teks oorgenome accusatief-uitgangs-an. 
6) "en". 
7) "willer", "een wat wil". 
8) "wetende"; met Ar. acc.-uitgang. 
9) "een wat wetenskap besit". 

10) "lewende"; met Ar. acc.-uitgang. 
11 ) Dittografie. 
12) Dittografie. 
13) "een wat lewende is"; pleks van die gebruik van teAdîd is in hierdie 

woord die teken vir gh tweemaal geskrywe, wat heeltemal abnormaal is. 
U) "nooit". 
16) "horende"; met Ar. acc.-uitgang. 
11) Sic, i.p.v. 8ama', as in die Ar. teks en op p. 55. 
17) "siende"; met Ar. acc.-uitgang. 
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die mienang daarfan is waarlik allähu ta: älä is sienir fan 
aldie iets en die biwaisein fan die t}itat is die saimstie 1) 
biwaisain fan die t}ilat bat}ar die dalîl fan firstant en fan 
qur'än. 
wat is die mienang lat allähu ta< älä es mutakalliman 2) en wat 
is sain biwaisein 
die mienang daarfan is waarlik allähu ta<älä is paraatir 
soendir !J,urütas 3) en soendir ghalaitei en die biwaisein fan 
die t}itat is die saimstei biwaisein fan die t}itat kaläm 
die dalîl fan firstant en fan qur' än. 
wat is musta!J,îl fir die hoegie allähu ta< älä. 
die wat musta!J,îl is fir die hoegie allähu ta<älä is twenetagh ") 
t}ität8 5): 
in 6) dit is lat allähu ta'älä nie lan 7) wies nie. 
en lat allahu ta<ala ghakoem hat aghtar allähu 8) nie ghewies 
hat 
en lat allähu ta' älä lan 7) firghaan. 
en lat allähu ta'älä lan 7) hat ghalaikins. 
oef lat allähu ta' älä lan 7) firlie wies fir ien palika 9) 
oef fir ien maakir. 
oef lat daar kan wies meidir 10) as ien alläh 
en dat 11) is oen moeghiliek 12) oep 13) allähu ta' älä 
sa1}aka ghait 14) -:. in 16) diwang ghait 16) en sitoem ghait 17) 
en doe1}ot ghait 18) en doef ghait en bilint ghait en 
daum ghait 19) 
en lat allähu ta< älä lan 20) wies si1}ak. 

1) Sic. 
2) "sprekende". 
8) Dubbele meervoudsvonning. 
4) Sic. 
5) Dubbele meervoudsvorming; vgl. p. 53, nt. 18 vir die uitgang s. 
8) Skryffout vir "en". 
7) Handskrif-korreksie: kan. 
8) Sic (sonder ta'älä). 
9) "plek". 

10) "meer". 
11) "dit". 
12) "onmoontlik", as twee woorde geskryf. 
18) 'n Arabisme. 
14) "swakheid" as twee woorde geskryf, soos ook die volgende woorde. 
15) SkryfIout vir "en". 
18) "gedwing word". 
17) "onwetendheid". 
18) "dood wees". 
IV) "stomheid", d.w.s. afwesigheid van spraakvermoë. 
ZO) SkryfIout vir "kan". 
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en lat allähu ta:älä kan ghadiwank woert. nie 1) 
en lat allähu tar älä kan sitaum wies. 
en lat allähu tar älä kan doeuot wies. 
en lat allähu tar älä kan doef wies. 
en lat allähu tarälä kan bilant 2) wies 
en lat allähu tar älä kan daum 3) wies. 
Maaka ") oepanbaar alkin 5) ~itat fan die ~itäts fan alläh~t 
tarälä in bie 6) die kant sain 7) 

allähu tar älä is 
allähu tar älä het nie bighantsel 

nie 
allähu tarälä hit 9) nie ait 10) 

aindie nie 
allähu tar älä is difirint fan 

aldie ietsie 
allähu tarälä sitaan bai allähü 

sain salwie 
allähu tar älä IS ien alien 

allähu tar älä IS kraaghir 
allähu tarälä IS walir 14) 

allähu tar älä is wietir 
allähu tarälä is liewandehid 16) 

en streide 8) 
lat allähu tarälä nie is nie 
lat allähu tar älä ghoekoem 
hit 9) aghtir allähu 
lat allähu tar älä kan firghaan 

oep allähu tar älä ghalaik nis 11) 

lat allähu tarälä firlie is fir ien 
plek oef ien maakir 

lat daar kan wies miedir 12) 
as ien allähu 

sal}aagheit 13). 
diweng ghait 16) 
sitaum ghait 
doel}ot ghait 

1) Hierdie nie is grammatikaal onmoontlik; nietteenstaande die 
afsluitingsteken na "woert" behoort "nie" tog tot die voorafgaande, want 
"nie" word gevolg deur 'n stuk Arabiese teks. Psigologies is die "nie" wel 
verklaarbaar: niks is minder verenigbaar met die Mohammedaanse gods
voorstelling nie as die gedagte dat Allah sou kan gedwing word. 

2) Die lesing "blent" is ook moontlik, maar dan moet aangeneem 
word dat die aukün, wat wel op die ander vokaallose medeklinkers van 
hierdie woord aangebring is, op die b weggelaat is. 

8) "dom", in die betekenis van "stom", "sonder spraakvermoë". 
') Gebiedende wys, gerig tot die leerling. 
5) Ndl. "elken". 
I) Skryffoute vir "en bai". 
7) Hier ontbreek 'n woord, namelik die vir "teenstelling", vgl. nt. 18. 
8) "Teenstelling", vgl. Ndl. "strijden". 
8) Skryffoute vir "het". 

10) Vermoedelik te verbind met die volgende: "uiteinde". 
11) "Gelykenis". 12) Ndl. "meerder". 
18) "swakheid", miskien as twee woorde geskryf. 
U) "willer". 
15) Hierdie, en die daaronder volgende eienskappe is steeds as twee 

woorde geskrywe. 
10) Dit is waarskynlik dat in die ms. wat die litograaf gebruik het, 

"liewandaghir" gestaan het, vgl. p. 57, nt. 3. Die twee vorme ontloop 
mekaar nie veel in die Ar. skrif nie. 
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allähu ta: älä IS woerir 
allähu ta' älä is sienir 
allähu ta' älä is paraatir 
en lat allähu ta' älä is qädiran 
en murîdan 

en 'äliman 

en lJ,aiian 

en samî'an 

60 

doef ghait 
bilint ghait 
daum ghait 
lat allähu ta'älä kan siuak wies 
lat allähu ta'älä kan gh~diwank 

woert 
lat allähu ta'älä kan sitaum 

wies 
lat allähu ta' älä kan doef 1) 

WIes 
lat allähu ta' älä kan daum 2) 

WIes 
en b~îran lat allähu ta' älä kan bilint wies 
en mutakalliman lat allähu ta' älä kan daum wies 
wat is gä'iz fira 3) die hoegie allähu ta'älä 
fie 4) ghawies hit nie 6) 
dat 6) is gä'iz fir allähu ta'älä oem timaak alwat kan wies oef 
tilat 7) bi!aif 8) dat. 

wie is die ierstai fan die rasülas 9) en wie is die laaste fan hoei!. 
die ierstei fan die rasüls is nabî 'ädam en die laastei 
fan hoei! is saiiidunä muhammadun 10) wat ghastier is na aldie 
ghaskaapandei 
is dit y,ä,gib lat die rasüls moet wies fan die hoeghastei 11) 
fan hoei! qa?!m 12). 
jaa is y,ä,gib lat hoei! wies 13) fan die hoegastei fan 

1) tweede korrektor: "doet". 
2) Tweede korrektor: "doef". 
3) Skryffout vir "fir". 
t) SkryfIout vir "nie". 
6) Hierdie sin, wat in die Ar. teks nie voorkom nie, val heeltemal 

buite die verband. Miskien moet dit a.a.nsluit by die slot van die volgende 
sin: "oef tilat bilaif dat (wat) nie gawies het nie". 'n Dergelike uitbreiding 
(die Ar. teks het daar net "of om dit te laat" is heeltemal in ooreen
stemming met die gevolgde verta.a.l-metode. 

e) Sic. 
7) "te laat". 
8) Ndl. "blijven". 
9) "gesant", "apostel" met -as.uitgang, blykbaar om die moeilikheid 

van rasüZs te versag. 
10) "onse Heer Mohammed"; daarop volg die Ar. formule I!allä allähu 

'alaihi wasallama, wat vertaal kan word met "Mag Allah hom seën en 
groet"; hierdie stereotiepe byvoeging salons in ons transkripsie altyd 
weglaat, behalwe wanneer die formule self in die Mr. vertaal is. 

11) "hoogste", dus die superlatief van "hoegie". 
12) "volk". 
13) Vermoedelik het voor "wies" die woord "moet" uitgeval. 
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hoeil qay,m. en is nie fir hoeil nie ghlimiendie 1) anbaagh 2) 
nie: net~oe~ loei jar 3) en kaupaldir 4) en andir fandie iets 
wat nie fit baar 6) is fir hoeili nie net~oe!il bilent 
en balang siektei 6) en laas roes 7) 
en dit kanie 8) wies nie oep hoeili soendei 9) nie 
kalainie 10) oef gharoetie sindie 11) moet 12) moets walieghait 13) 
en nie moet 12) firghit 14) nie foer 16) naM ghawies het nie en 
aghtir 16) naM ghawoert het nie: 
en waarlik gha'ien 17) wiet nie die ghataal 18) fan hoeil nie 
as nit 19) allähu ta'älä alien 
wat is y,ägib oem tawiet fandie rasüls mit ghataal ja'nî 
hoefiel is y,ägib aum 20) tawiet fan hoeili mit ghataal. 
wat y,ägib is oem tawiet fan die rasüls mit ghataal is faif en 
twentagh en hoeil es saiijdunä 'ibrähîm 21) en nabî 'isl}iiq 22) en 
naM ja'qüb 23) en naM nülJ, 24) en nabî däy,ud 26) en naM sulaimän 26) 
en naM 'ajjüb 27) en naM iüsuf 28) en naM müsä 29) en naM 
härün 30) en naM zakarîiä 31) en nabî iaMä 32) en naM 'îsä 33) 

1) "gemene",,, veragte" . 
2) "ambag", "beroep"; 'n lae beroep is nie 1fágib vir hulle nie. 
3) "leerlooier"; as twee woorde geskryf. 
4) "koppelder", iemand wat "koppe", bloedsuiers, op pasiënte sit. 
5) "gepas"; twee woorde. 
0) 'n Vorm van melaatsheid, waarby die vel wit ("blank") vlekke 

vertoon: senu.lepra. 
7) Ndl. "lazarus"; knobbel.lepra. 
8) Sonder verdubbeling van die n. 
9) "sonde" . 

10) "kleine"; vokalisasie onseker. 
11) "sonde". 
12) "met" . 
18) "moedswilligheid", "opset". 
14) "vergeet", "nalatigheid". 
15) "voordat hy". 
10) "nadat hy". 
17) "geen", "niemand". 
18) "getal" . 
18) "net". 
20) "om". 
21) Abraham. 
21) laak. 
aal Jakob. 
24) Noag. 
25) Dawid. 
ZO) Salomo. 
27) Job. 
28) Josef. 
29) Moses. 
30) Aäron. 
31) Sagaria (vader van Johannes die Doper). 
82) Johannes die Doper. . 83) ,Jesus. 
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en nabî 'iljäs 1) en nabî 'isma:îl 2) en nabî 'aljasa< 3) 
en nabî jünus 4) en nabî lüt 6) en nabî hüd 6) en naM 'idrîs 7) 
en nabî 8u<aib 8) en nabî §älilJ 9) en nabî g,ü-lkitl 10) 

en nabî 'ädam en saiiidunä muhammadun. 
hoefiel §iläts is y,a,gib "fir die r~ oep hoeili sieghan en 
ghalik 11). 
dit is 'ljiigib fir die rasüls fier §itäts : en dit is regh piraat 
en firtrau wantait 12) en feul birang 13) en silim ghait 14) 
hoefiel §itätas is mustalJîl fir die rasüls 
dit is mustaMl fir die rasülas fier §itäts. en dit is liegh 
en om fir tirau wantait 16) en weigh stiek 16) en setaum 
ghait 17) 
wat is gä'iz fir die rasülas oep hoeili sieghan en ghalik 
dit is gä'iz fir die rasüls aldie maniertei fan miensei 18) 
wat nie minirghait 19) maak nie an die hoegai karaktei 20) nie 
van hoeili net~oe~ it en dring 21) en tiriefil 22) en legh tei 23) 
siektie en tirau 24) en koep en firkoep 26) 

an 26) hoefiel ghadieltei is firfirdiel 27 ) die twantagh §ität 28). 

1) Elia. 
2) Isrnaël. 
a) Elisa. 
') Jona. 
6) Lot. 
8) 'n Figuur uit die Koran; 7: 63 -70; 11: 52 - 63; e.e. 
7) Gewoonlik vereenselvig met Henog; 19: 57; 21: 85. 
8) 'n Profeet uit Midian, miskien dieselfde as J etro, 7 : 83 - 91 ; 

11: 85-98, e.e. 
t) 7: 71-77; 11: 64-71; e.e. 

10) Josua?; 21:85; 38:48. 
11) "op hulle seën en geluk" - vertaling van 'n Ar. formule wat 

gewoonlik op die vermelding van een of meer profete volg. 
12) "getrouheid", vgl. die Ar. teks, en nie "vertroue" nie. 
18) "volbring". 
14) "wysheid"; hierdie vier eienskappe staan elkeen tussen ( ). 
16) "ontrou", as vier woorde geskrywe. 
18) "wegsteek". 
17) "onwetendheid"; die vier eienskappe staan in die Mr. teks tussen ( ). 
18) "al die eienskappe van mense". 
18) "minderheid", "afbreuk". 
20) "karakter". 
21) "om te eet en te drink". 
22) "travel". 
23) "ligte", as twee woorde geskrywe. 
2') "om te trou". 
26) "koop en verkoop". 
28) Skryffout vir "in". 
27) "verdeel"; skrap die eerste ,,fir" of vervang dit deur "gha". 
28) Hier korrek sonder meervoudsuitgang. 
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en \l) fier ghadieltie. 
wat is die fier ghadieltie 
din 2) es nafsîjat 3) en salbîjat 4) en ma'äni 5) en ma'nawîjatu 6). 
hoefiel ~ifät ghaat ien die nafsîiatu. 
ein. 
wat is die ien. 
dit is y,ugUd. 
hoefiel ~ifätas ghaat em salbîjatu: 
faif. 
wat is die faif. 
dit is alqidamu 7) en baqä'i 8) en mu!Jälafatuhu ta'älä 
lill.tayiidili en qijämuhu ta'älä binafsihi en y,aly,al:u1anîjati 9): 
en hoefiel ghaat ein ma' änî 
siewei: 
wat is die siewei: 
dit is alqudratu en al'irädatu en al'ilmu en l.tajätu en sam'u 
en ba~ari en kalämi 10): 
en hoefiel ghaan 11) ein ma'nawîjati 
siewei oeksoe: 
wat is die siewei: 
dit is kay,nuhu ta' älä qädiran 12) en murîdan en 'äliman en 
l.taiian en samî' an en b~îran en mutakalliman: 
wat is die mainang fan 'ulühîjati 13) 

die mainang fan 'ulühîiati 14) allähu ta'älä is rabbuka 15) fan 

1) Skryffout vir "in". 
B) Skryff0'!lt ~ir "dit". 
3) "essensleel. 
') "bloot eksi8tensieel". 
6) "ideële" . 
8) "kwalitatiewe". 
7) Hier sonder duidelike rede met die lidwoord al, en die uitgang 

van die nominativus ·u. 
8) Sonder duidelike rede met die genitief-uitgang-i. 
8) Voorafgegaan deur die koppelwoord y,a- ("en") en die lidwoord 

al; gevolg deur die genitief-uitgang -i; vgl. p. 53, nt. 1. 
10) Ook in hierdie sin 'n aantal ongemotiveerde gevalle van voor

voeging van die lidwoord al en agtervoeging van die genitief-uitgang -i 
of die nominatief.uitgang -u. 

11) Sic. 
lB) "die feit dat Hy - Hy is verhewe - magtig is"; hierdie konstruksie 

bepaal die accusatief-uitgang an by die vers"killende eienskapsname in 
hierdie sin. 

18) "godlikheid". 
U) Die leser moet na hierdie woord "is:" bydink. 
15) "u Heer"; tereg deur handskrif·korreksie verander in "raika" , 

"ryk" , as weergawe van die "onafhanklik" van die Ar. teks; net 80 die 
Kitaab. 
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allähu 1) ietas wat is beitan 2) allähu en aldie iets wat 
is beitan allähu is firlie fir allähu: 
hoefiel ~ifäts ghaat ien die istefinä'i 3): 
ghaat ien die istirjnä'i alif 4) ~ifäts: 
wat . is die alif ~ifäts 
dit is y,u{rüd en qidam en baqä'u en mulJälafatuhu ta'älä lillwy,a
dili en qijämuhu ta'älä binafsihi en a8sam'u 6) en b~aru 
en kaläm 6) en samî'an en b~îran en mutakalliman 
en hoefiel ghaat en 7) iftiqär 8). 
niegie 9). 
wat is die niegei 10). 
dit is qudrat en 'irädat en 'ilm en lwiat en qädiran en murîdan 
en 'äliman en haiian en aluahdanîiatu: en kaum biemakandir 
die 'aqä'ids 11) ·a~aI12) ein" die wo"ert fan lä 'iläha 'illä -llähu 13). 

wat is die afkaum 14) fan oensei naM mulwmmadin 16) fan faadirs 
kant. 
dit is naM mulwmmada 16) ien sien 17) fan 'abdullähi ien sien 
fan 'abdilmutallib toet aint 18) 
wat is die afkaum fan oensei naM muhammadin fan moedirs kant. 
dit is nabî mulwmmada sien fan saiiidatinä 19) , äminata doeghtir 
fan y,ahb sien fan zuhrata sien fan kiläb 20) wat bikant is ien die 
afkoem 21) fan nabî mulwmmadin fan faadirs kant. 
hoefiel is die kindirs fan naM mulwmmada 

1) Tereg deur die 2de korrektor gewysig in "aldie". 
S) "buiten". 
a) "onafhanklikheid", die uitdrukking van Allah se selfgenoegsaamheid. 

Die e (ook in Ar. teks) moet i wees. 
') "elf". 
6) Met voorgevoegde lidwoord as. 
') Sonder uitgang. 
7) in" 
8) ::afh~eid", die uitdrukking van die skepsel se bepaaldheid 

deur Allah. 
') "negen". 

10) Sic. 
11) "geloofsartikels"; dubbele meervoudsvorm. 
11) "almal". 
13) "Daar is geen god behalwe Allah nie". 
14) "afkoms". 
16) Met genitief.uitgang .in. 
11) Ongemotiveerde accusatief.uitgang .a. 
17) "Beun". 
18) "tot die einde toe", nm. van die lys van 20 voorouers wat die 

Ar. teks bied. 
18) "onse meesteres", "onse vrouwe". 
20) Die Ar. teks het hier, meer korrek, 1)akîm. 
11) Sic. 
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die kiedris 1) fan naM mulj,ammada is siewei dirie 2) is 
djonkitjies 3) en hoeil is saijidunä qäsim en saijidunä <abdul
lähi en saijjdunä 'ibrahîm en fier is maisis 4) en hoeil is 
saiiidatunä tätimat en saiiidatu,nä zainab en saijjdatunä 
ruqîjatu en saijidatunä 'ummi kullüm en aldie kiedis 5) en 6) 
fan saijjdatinä 7) lJ,udaigata 8) baiten saijjdunä 
'ibrähîm dan saijjdunä 'ibrahîm is fan märijati-lqibtîjati 9): 

hoefiel is die kitäbas 10) wat afghakaum hat fan die hiemls 11). 
die kitäbas wat afghakaum fan die hat 12) hiemlis is ien 
hoendirt en fier kitäbas naudie 13) kitäbas fir nabî sî1 14 ) 

is sistagh: en die ~u"b-uti 16) fir nabî 
'ibrähîm is diertagh en die ~u"b-ut fir nabî mÜ8ä foer die 
tay,rät 16) is tien dan die maak ien hoendirt 17): en 
die fier kitäbas dit es die tay,rät en die 'ingîl I8 ) en die 
zabür 19) en die qur'än : en mit die fier kitäbas woerat 20) 
die ghataal fan die kitäbas wat afghakoem het ien hoendirt en 
fier en waarlik allähu ta< älä hat afghaskaf mit die qur' än 
aldie andir kitäbei 21). 
wat is die malä'ikatas 22). 
die malä'ikats 23) hat laif fan lagh 24): hoejali 25) iet nie en 
hoeili dreng 26) nie: en hoejali silaap nie : die maniertei fan 

1) Sic. 
2) "drie". 
S) "jongetjes" (Ndl.). 
4) "meissies " . 
5) Sic. 
I) Handskrif-korreksie skrap hierdie woord. Dis beter om met Kitaab 

te lees: "is". 
7) Met genitief-aanduiding oio. 
8) So in Mr. en Ar. teks. Lees met Kitaab lJadîgata. 
9) "Maria die Koptiese". 

10) Meervoudsuitgang -as. 
11) Vermoedelik, sien volgende sin, "hiemlis" te lees. 
12) Omsetting; lees: "wat afghakaum hat fan die". 
13) "Nou, die". 
U) Set. 
15) "boekdele". 
18) "tora", die eerste vyf bybelboeke. 
17) Met lang oe. 
18) "Evangelie" . 
19) "Psa!ms". 
20) "word". 
21) Sic, Mr. uitgang by Ar. woord, en nie soos gewoonlik -8 of -as nie. 
22) "EngeIe", met Afr. uitgang -as. 
23) Sic, net -8. 

24) "lig" . 
25) Sic vir "hulIe". 
28) "drink". 
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hoejali is maak 'ibädat 1): en hoejali woenang is ien die hiem
las 2): en hoeili is nie oem ghahoersaam3 ) fir wat allähu ta' älä 
oedir 4) fir hoeili nie: en hoeili maak alwat gha'oedir 
is fir hoeili : gha'ien wiet nie die ghataal fan hoeili nie as 
nat allähu ta'älä alien hoeili is nie maan 5) nie en 
hoeili is nie firau nie: in 6) die doewat is 
gä' iz oep hoeili : 
wat is wägib oem tiwiet 7) fan die malä'ikats mit ghataal. 
wat wägib is oem tiwiet fan diemalä'ikats mit ghataal is tien 
en hoeili is sajjidunä gibrä'îl 8) en sajjidunä mîkii'îl 9) 
en sajjidunii 'isriifîl en sajjidunä 'azrii'îl en rirf,wiinu 10) : die 
oersindir 11) fandie gannat 12) en 
miilik die oersindir fandie gahannam 13) en rawîb 14) en 
'atîd es die tiwie sikir(a)iwis 15) en munkar én nakîr 
die twie es gha'oedir oem iftifaraagh 16) ien die qubur 17). en is 
wägib oep oens: oem tighaloef 18) an die afraagh fan die twie 
malä'ikats ien die qubur : hoeili tawie faraagh fir die 19) aldie 
d01}Ïe 20) fan sain allähu en fan sain naM en fan sain ghaloef 
en fan sain qiblatu 21) en fan sain 'imam 22) en fan sain broedirs: 
maskie 23) was die dauje 24) ien die pansie 25) fan die fies 26) 

1) "diens, aanbidding". 
2) "hemele". 
3) "ongehoorsaam", met twee woorde geskrywe. 
') "order, beveel". 
6) "man". 
8) "en". 
7) "te weet", as een woord geskrywe. 
8) Gabriël. 
9) Migael. 

10) Vanhier af die name van die engele sonder die titel 8aijjdunä. 
11) "oorsiener, opsigter". 
12) "paradys". 
13) "hel". 
U) Skryffout vir raqîb. 
15) "skrywers" . 
18) "af te vra". 
17) "graftes " . 
18) "te glo". 
19) Dittografie, slaap "die" of "aldie" . 
20) "dooies" , vgl. nt. 24. 
21) "gebedsrigting", punt waarheen die t;alät gerig word. 
22) "voorganger". 
23) "ook al". 
24) "dooie", enkelvoud van "do1]ie" (nt. 20)1 Of is die laaste vorm 'n 

verskrywing van "dauje"? 
25) "pense, buike". 
28) "vis". 
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oef ien die baik 1) fan 2) fandie wildei ghadiertie baitan 3) 
wat ait ghalaat 4) is wat nie sabal 5) afghafaraagh woert nie 
natsoes die nabîs in mala'ikats en andir baitan hoeili : 
dan· wánier gha'angoert 6) hat fir die tawie malä'ikats waarlik 
allähu ta: iilä is main maakir en nabî muhammad is main naM 
en die 'isläm is main ghaloef en die qa'bata 7) is main 
qiblat en die mu'min miensei 8) is main boeroediris : dan 
sei die tawie malä'ikats fir hoem salaap die salaap fandie bi
raidija gham 9) wat nie sal -gakir ghamaak woert nie maar net as 
die ghalifstei miensei kam 10) nabie hoem: dan woert wait 
ghamaak fir hom ien sain qubur 11) : en sal oepghamaak woert fit 
hom ien fienstar toet nar die gannat: dan sal koem baihoem 
sieghan 12) fandie gannat en die likarghait 13) fandie 
gannat toet allähu ta' iilä sal maak fir hoem liewandagh en 
as hai nie an-goert ghaghaif hat nie fir die tewie malä'ikatas 
nie dan sitaraaf 14) hoeili tewie fir hoem mit soertai 15) 
fan sitiraaf 16): en woert oep ghamaak fir hoem ien fienstir 
toet naa die gahannam : dan sal koem naa hoem die warim tei 17) 
fandie gahannam en die hiet 18) fandie gahannam toet allähu 
ta' iilä sal maak fir hoem liewandegh: en dit is wiiijib oep oensei 19) 
oemtei 20) ghaloef fan die siteraafi 21) fan die qubur en 
die likarghait fandie qubur en die dirak 22) fandie qubur 
en oens ghaloef an die ghoeroetie 23) ammirikans 24) fan 

1) "buik". 
D) Skrap "fan" as dittografie. 
3) "buite, behalwe". 
4) "uitgelaat, uitgeaonder" . 
6) SkryfIout vir "sai". 
e) Sic, sonder t. 
7) Die heilige gebou in Mekka; die a.uitgang is ongemotiveer. 
8) "mu'min" is Ar. vir "gelowige" (enkelvoud); "mu'min mense" is 

dus "gelowiges". 
8) "bruidegom", as twee woorde geakrywe. 

10) SkryfIout (T) vir "kom". 
11) Ar. meervoud pleks van die enkelvoud qabr. 
18) "seën" (Ndl. zegen). 
IS) "lekkerheid". 
1&) "straf" . 
16) "soorte" . 
18) Sic. 
17) "warmte", met twee woorde geakrywe. 
18) "hitte" (Eng. heat). 
18) Die tweede lettergreep is ongevokaliseer. 
20) As een woord geskrywe. 
21) Sic. 
22) "druk"? Ar. teks het "vereniging", "bymekaarbring". 
ZS) "grote" . 
H) "kentekens". 
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qijiimat 1): natfiloefil die aupa,n baarei koem fan die makdî 2) 
en da{jgiil 3 ) en die af koem fan naM 'îsii alaihi 
-ssaliim 4) en die ait koem fandie ia'gU(; 5) en ma'gU(; 6) 
en die ait koem fandie ghadierti : die ghadiert 7) paraat 
mit die miensei hai sal siegh oe fuliin 8) djai 9) 
is fandie gannat sain miensei : en oe fuliin djai is fandie 
gahannam sain miensei: en fan die op kom fandie son fandie 
rnagrib 10) sain kant. 
wat iets sal ghabier aghtir die: 
aghtir die alliihu ta<iilii sal oedir fir saijidanii 'isriifîl: 
oemtei balaas ien die tirampatir 11): dan balaas saijidunii 
'isriifîl daarein die tiwei balaasei dan ien die ierstei 
balaas firghaan aldie ietas 12) wat alliihu ta' iilii ghamaak hat 
baitin die iets wat alliihu ta< iilii wilhei 13) moet bilaif en 
dit is die siewei dingie 14) wat ait ghalaat is en dit is die 
<ars I5 ) en die kursî 16) en die lay1J,u -lmaMüz 17), 

en die pen en die gannat en die gahannam en die rü1J,ei 18) 
en ein die tawiedei balaas sal liewindagh woert aldie malJ,lû
qiitaB dan ghaat tiragh 19) die rü1J,ei naadie lighaamas 
maak nie mistaik 20) die rü1J, nie sain lighaam nie ia<nî 
alkan 21) ien rü1J, ghaat wier ien die saimei 22) lighaam : en 
tisein 23) die twei balaasei is fiertagh dj aar : en die biwaisein 
fan die: is die siegh fan alliihu ta' iilii ein die qur' iin en wanir 

1) "opstanding". 
2) "die reggeleide", 'n figuur wat as reggelowige heerser aan die laaste 

oordeel voorafgaan. 
8) "die leuenaar", 'n figuur vergelykbaar met die Antichris. 
4) "Jesus, die vrede op Hom". . 
6) "Gog". 
8) "Magog". 
7) Sic. 
8) "SO en BO". 
9) "jy". 

10) "weste". 
11) "trompet". 
12) Meervoud van "iets". 
18) "wil hê". 
14 ) "dinge" . 
15) "troon" (van Allah). 
18) "setel" (van Allah). 
17) "bewaarde tafel", waarop die besluite van Allah en die prototype 

van die qur'än aangebring is. 
18) "geeste" (van besielde skepsele); -ei is Afr. meervoudsuitgang. 
19) "terug"; die lesing "tarigh" is ook moontlik. 
20) "vergissing" (Eng. mistake). 
21) "elke", 
22) "selfde" (Eng. same). 
28) "tussen". 
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ghabelaas woert ien die tirampitir: dan salaanier 1) 
ia'nî gaat doel}oet die ghienaghei 2) wat ien die hiemlis is 
en die ghienaghei wat ein die aardei is baitin die ghienaghei 
wat allähu ta: alä nie wilhei nie : dan woert wier ghabilaas 
woert 3) ien die tarampitir 4) naugh S) andirkier dan is hoeili 
sitaanirs 6) en kaik 7) en die ierstei wat die ghoeraun 8) 
sal foer oep ghaan: is oensai naM mulyLmmad dan woert 
die miensei ghadjaag woert naadie setaan pilak 9) ein aardei wat 
is nie die ardei 10) nie ia'nî die aardei wat allähu ta:alä 
sal maak wat ghanoem is die aardei fan magsar 11) : 
dan kom die soen naabai hoeili dan is die miensei oep die 
ghataal fan hoeili wiraksloen 12) ein die sil}iet 13) : en fan 
hoeili is die ghienaghai wat sal wies in die sikaadawei 14) fan die 
'ars : dan woert sil}aar die sil}aarghait : dan ghaat die miensei 
firaagh fir nabî ' adam oem tifiraagh fir hoeili 
sala'at IS) fan allähu ta'alä : dan siegh nabî 'adam main salwie 16) 
main salwie main salwie ghaat naa indir 17) baiten 
main ghaat naa nabî nülj, : dan ghaat hoeili naa nabî nülj, : dan 
siegh nabî nülj, main salwei 18) dirie kier: ghaat naa andir baitin 
main : ghaat naa nabî 'ibrahîm : dan ghaat hoeili naa nabî 'ibra
hîm : dan naa naM· mÜ8a dan nabî 'îsa : dan breng hoeili _ 
die saimstei 19) riedei ein fir die miensei : dan firaagh 
die miensei fir nabî mulyLmmad : oem tifiraagh fir hoeili 
sala' at fan allähu ta' alä : dan firaagh nabî mulyLmmad sala' at 
fir hoeili : en 20) die palik 21) fan koer 22) en dit is die 

1) "slaan neer", "val neer". 
3) "diegene". 
2) "dan sa! geblaas word". 
') "trompet". 
5) "nog". 
8) "staande", "dan staan hulle op (uit die dood)". 
7) "kyk" (3de persoon meervoud teenwoordige tyd). 
8) "grond" (Eng. ground T). 
9) "standplek" , in twee woorde geskrywe. 

10) Sic. 
11) Lees: malJ,Bar, "vergaderplek" (suggessie van mevr. M. Brandel-

Syrier). 
12) "na verhouding van hulle werke"; wiraksloen = "werkselen". 
13) "sweet" . 
U) "ska.duwee". 
15) "voorbede". 
18) "ek self!" 
17) "a.nder" (skryffout). 
18) Sic. 
19) "selfde" (Eng. same). 
20) in" 
11) ::plek". 
22) "geregshof" (Eng. court). 
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maqämu -lmalJmûd 1) : dan aaftir 2) die woert afghariekent 
woert mit mit 3) hoeili : baitin die ghienaghai wat bikent 
setaan ein die l:tadî~ 4) wat ait ghalaat is : dan aaghtir 
die woert afghawiegh woert hoeili wiereksloen mit die sekaal 
baitin die wat aitghalaat is ja'nî wat nie sal afghawiegh woert 
nie dan aghtir 5) die dan wat 6) die silaawei 7) die 
~ulJuf 8) : dan aaghtir die dan ghaat die 'ummat 9) fan nabî mu7y,am
mad firbai die Bei 10) fan die hoegie nabî faatir 11) 
fan die Bei is wietir as melka : en soetir as hienang 12) : 
die ghienaghei wat dirang daarfan kirai nie wier dors nie 
noellait 13) nie : dan wier aghtir die : dan ghaat hoeili 
pasier 14) oer die ~irät en dat is ien langei 15) bierig 16) 
oep die gahannam : ie 17) moet wiet : waarlik die pasierirs: 
oer die ~irät is difrinst 18) : dan fan hoeili is sepoe-
dagh bai sain ferksloen 19) : firai 20) fan die gahannam sain 
fier 21) : en hoeili is oep ghadiel tai 22) : dan fan hoeili is wat 
oer pasier ein ien oegh kinip 23) en fan hoeili is wat oer 
pasier nat~oe~ die kallaai kilab 24) : en fan hoeili is natljoelj 
die satirkai went 25): en fan hoeili nat~oe~ die foeI 26) : en 
fan hoeili natljoe~ die die 27) risie pert 28): en fan hoeili 

1) "die geprese plek". 
2) "na" (Eng. af ter). 
8) Skrap (met die eerste korrektor) een keer "mit" (dittografie) . 
• ) "die oorlewering". 
5) Sic. 
8) "vat". 
7) "slawe" . 
8) "blaaie, boeke". 
9) "gemeente". 

10) "vlei". 
11) "water". 
11) "heuning". 
U) "nooit". 
U) "passeer". 
15) "lange". 
18) "brug". 
17) "U". 
18) "verskillend" (Eng. different). 
19) Skryffout vir "werksloen". 
20) "vry". 
21) "vuur". 
22) "hulle vorm verskillende groepe". 
28) "oogwenk", as twee woorde geskrywe. 
U) "klap"; blykens Ar. teks is die bliksem bedoel. 
26) "sterke wind". 
21) "voël". 
27) Skrap "die" as dittografie. 
28) "resie-perd, renperd". 
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hatloep 1). : en fan hoeili loep : en fan ~oeili kiraip .2) oer: 
en dit is oep die ghataal fan hoeili mistirang ghait 3) ein 
die ghoei wieriksloen : en die waghbilaif fan soendei : dan amal 4) 

wat is ghau fan waghbilaif fan soendei winier koem 5) ein 
sain ghadaghtie is ghoe1)ir 6) fan oer pasier : en fan hoeili 
woert ghahaak woert mit die haakei : dan fal hoeili : en die ga
hannam : dan fan hoeili pasier oer die ~irat oep ien hoendirt 
djaar : en fan hoeili pasier oep ien daisant dj aar : en oep die 
ghataal fan die ghoei firiksloen 7) woert hoeili ghaghief woert 
die nür 8) : en fan hoeili is nie sepoedagh nie 9) : en hoeili is 
oeksoe difirant : oep die ghataal fan die soendei: nau fan hoeili 
is die ghienaghei wat dierintait 10) ghatbilaif 11) ien die fier : 
nat~oe~ die kutfär 12) : en fan hoeili is wat ait koem fan die 
gahannam sain fier aghtir ien tait : oemtirant 13) ~oe~ 
allähu ta'älä wilhei en hoeili is die oenghawoersaam 14) 
mu'min miensei : die oenghawoersaamei 15) mu'min miensei 
koem ait die gahannam mit die sa/ä' at wat nabî muly,ammad 
sal firaagh fan allähu ta' älä : en die ghienaghei wat die ierstei 
pasier oer die ~irät is oensain nabî muly,ammad : en nabî 
muhammad sain 'ummat : dan nabî 'îsä en sain 'ummat 
da~ naM mûsa en sain 'ummat : dan die aghtirsetaalaghie 16) 

nabîs en hoeili ' ummats : 
is dit y,ägib iets baitin wat fantifoer bikent ghamaak is. 
jaa is y,ägib oep oens oem taghaloef waarlik alwat nabî muly,ammad 
ghafirtal 17) het is waar: en oeksoe is wägib oep oens oem tagha
loef waarlik die hoegie allähu ta'älä : hat ghastier 18) fir die 

1) "hardloop". 
2) "kruip". 
3) Vir hierdie woord (88 twee woorde geskryf) is dit moeilik om 'n 

verklaring te vind. Die Kitaab lees "meederinguit" ; die Arabiese woord 
beteken "verskil". Vermoedelik moet ons lees "mindirangghait", vgl. 
p. 73, nt. 21. 

') "almal" . 
') "wanneer dit kom". 
e) "gouer, vinniger"; met te8dîd geskrywe. 
7) Sic; vermoedelik is die f 'n skryffout vir w. 
8) "lig". 
9) Blykens die Ar. moet dit beteken "en wat betref die wat nie 

voorspoedig is nie" d.w.s. "wat nie salig word nie". 
10) "deurentyd" = altyd, gedurig". 
11) "gaan bly"; 88 een woord geskryf. 
12) "ongelowiges". 
18) "omtrent", "na die maat van". 
14) "ongehoorsaam". 
1') In die teks is deur 'n skryfIout die m weggela.at. 
le) "agterstallige", "orige". 
17) "vertel". 
18) "gestuur" . 

71 



72 

naM wat is 'ummî 1) en wat es fan 'arab 2) wat is fan 
qurais 3) en wat is fan banî häsim 4) oensei nabî mul:tammad 
mit rasûls kap 5) naa aldie ietas wat allähu 6) ghamaak hat 
naa die 'arab sain miensei en 'agama 7) sain miensei 
ja'nî die 'agami S) sain miensei is aldie soertei miensei 
baitin 'arab en naadie malä'ikatî 9) en naadie miensie en 
djansie 10) en gamädät 11) ja'nî aldie ietas wat is harit 12) 
natf;loef;l die bergei 13) en klipai 14) : en waarlik die sartat 15) 
fan nabî mul:tammad hat afghaskap 16) aldie fantifoerai 
sartats : en waarlik die bistei 17) fan aldie ghaskaapandie 
-is oensain nabî muhammad : dan die rasûls : dan die malä'ikats: 
sieghin en ghalek is) fan allähu ta'älä oep hoeili : dan die 
~al,täbats 19) : allähu ta' älä is tifiriede 20) mit hoeili : en oek
soe is yiifjib oep oens oem tiwiet waarlik 
nabî mul:tammad : is ghaboerei ein die makkat: 21) en ghafirhais 22) 
naa madînat 23) : en ghamaniekal 24) ein die madînat : en ghabi
gharaal}e 25) ein die madînat : en waarlik nabî mul:tammad is wiet fan 
kilier 26) tisein ein mit roei 27) ja'nî balosain 2S) : en 

1) "ongeletterd". 
2) "die Arabiere". 
3) ,,(die stam) QuraiS " , waartoe Mohammed behoort het. 
') Die geslag, waartoe Mohammed behoort het. 
5) "apostelskap". 
8) Hier by uitsondering sonder ta'äla. 
7) "vreemdelinge", "nie.Arabiere". 
8) Sic, met genitief-uitgang -i. 
9) Sic, met ongemotiveerde verlenging van die -i. 

10) Verrnoedelik is dit die Ar. woord ginn, verafrikaans en voorsien van 
die Mr. meervoudsuitgang -8, wat vervolgens W3 'n integrerende deel van 
die woord beskou is - begryplik daar dit amper altyd in die meervoud 
voorkom; daarop het dit 'n nuwe meervoudsuitgang -ie gekry. 

11) "vW3te stowwe". 
12) "hard". 
13) "berge". 
14) "klippe" . 
15) "wet". 
18) "afgeskaf" , "ongeldig gemaak " . 
17) "beste". 
18) "seën en geluk". 
19) "vriende", nl. die metgeselle van die profeet tydens sy lewe. 
20) "tevrede" . 
21) Mekka; die lidwoord "die" hoort nie hier nie, maar voor "madînat", 

vgl. nt. 23. 
22) "verhuis". 
23) Medina, letterlik: "die stad", namelik van die profeet. 
2') "oorlede", Maleis meninggal, "verlaat", nl. die wëreld. 
25) "begrawe". 
28) "wit van kleur". 
27) "met rooi tussen in". 
28) "blosend" . 
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waarlik naM muhammad is die foelkoemstei miens Jan bistier
tai 1) en fan maiuertei: waarlik die dîn 2) nie 3) allähu 
la: alä is die 'isläm 
wat is ghaloef. 
die dîn is (d)ie iets wat allähu ta'alä sara'at 4) ghamaak het 
oep oens fan J;,ukums 5) en dit is wet is 'ljiigib en J;,aram 6) 
en sunnat 7) en makrüh 8) en mubaJ;, 9) en batil 10) en 
sahîh 11): 
wat is die basinamait 12) fan gheloef. 
die basighait fan ghiloef is fier : die ier(ste)i is 
a~~idqu bi-lq~di 13) die tiwiedie is ~iJ;,J;,atu 
-l'aqdi 14). die dierdei is aly,afa'u bi -l'ahdi 15) die 
fierdie is igtiniibu -llfaddi 16). 
wat is die mienank fan ~~idqu bi-lq~di. 
die mienank daarfan is oem 'ibadat timaak mit nîjat 17) en 
sikoen harat 18). 
wat is die mienank fan ~iJ;,J;,ati -l' aqdi 19) : 
die mienank daarfan is oem taghiloef waarlik allahu ta<alä 
is ien alien en waarlik dat koem toe fir allahu ta'alä aldie 
foelkoem ghait 20) en allahu ta<alä is bifrait fan aldie 
mindirangghait 21) : 
wat is die mienang fan aly,afa' bi-l' ahdi : 
die mienang daarfan is oem tifoel breng 22) die farrf,s 23) 

1) "bestuurte" d.w.s. "uitwendige voorkomste". 
2) "religie". 
3) Skryffout vir "bai". 
4) Dit lyk soos 'n vermenging van die twee Ar. woorde aarî'at en 

aar', wat altwee "wet" beteken. 
5) "gebooie". 
8) "verbied". 
7) ,,(aanbevelenswaardige) gewoonte". 
8) "afkeurenswaardig (nie verbode)". 
9) "geoorloof" . 

10) "ongeldig". 
11) "korrek" . 
12) Skryffout vir "basighait", "besigheid, saaklike inhoud". 
13) "opregtheid van bedoeling". 
14) "korrektheid van oortuiging". 
15) "vervulling van die verbintenis". 
18) "vermyding van die ongeoorloofde". 
17) "intensie". 
18) "en rein hart". 
19) Met genitief-uitgang -i. 
20) "volkomentheid" . 
21) "minderheid, gebrek"_ 
22) "te volbrin,?", 
23) "vorskrifte', met Mr. meervoudsuitgang. 
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en 1) sein y,akt 2). 
wat is die mienang fan igtinäbu ll:uu1di : 
die mienang daarfan is oem tilat bilaif 3) die wat allahu ta' älä 
J.w,räm ghamaak het : en dit is y.ii4ib oep aldie mukallaf 4) 
miensei : oem timaak ein sain tait aldie iets wat allähu ta' älä 
y.ii4ib ghamaak het oep hom en is y.ii4ib oep hom oem tifoelbreng 
dit oep die manier wat allähu ta'älä gha'oedir het main 6) : 
oem tibreng dit mit sain 'arkäns 6) en sain surûts 7) en oem 
weghtibilaif fan die iets wat dit bidierif 8) maak : en as hai 
dit nie soemaak 9) oep die manier ~oe~ allähu ta' älä 
gha'oedir het nie dan is dit bätil : en dit is 'ljiigib oep hom 
wanier hai woert mukallaf : oem satirik 10) nîjat timaak : 
oep aldie y.ii4ibs : wat hai het kiraagh oep : en oem tilat baleif 
aldie iets wat is haräm. 
wat is 'isläm: . 
die 'islam is oem antighief 11) en tibikent 12) die oepen baarins 13) 
die iets wat ghakoem het fan allähu ta'älä oep die taung 14) fan 
die ghaliefstei naM muJ.w,mmad. 
wat is die Surûta8 fan 'islam : 
die surûtas fan' 'islam is sies moet wies bälUj 16) 
en moet het firstant moet wies firai wilagh 16) en moet ait 
sapark 17) mit die tiwie sahädats 18) fir die ghien(a)ghai wat 
het kiraagh om ait tiparaak 19) die tiwie sahädats en moet 

1) "in". 
2) "tydstip" . 
8) "te laat bly, agterweë te laat". 
4) "hulie, op wie 'n taak gelê is", d.w.s. die wat vir hul eie dade ver

antwoordlik is. 
6) "main" het geen ekwivalent in die Ar. teks nie. Miskien is die 

persoonlike voornaamwoord, lste persoon, objek, bedoel; maar die skrywer 
gebruik nêrens die woord "ek" of "my" nie. 

e) "suile", "essensiële bestanddele", meervoud van TUlen, met Air. 
meervoudsuitgang. 

7) "voorwaardes". 
8) "bederf, ongeldig". 
9) "so maak", as een woord geskryf. 

10) "sterk". 
11) "in te gee, oor te gee". 
12) "te beken, te bely". 
13) "openbaringe", as twee woorde geskryf. 
14) "tong". 
16) "meerderjarig". 
18) "vrywillig", as twee woorde geskryf. 
17) "uitspreek", as twee woorde geskryf. 
18) "getuienisse " , nl. betreffende Allah en betreffende die profeet. 
19) "uit te spreek"; 'n 8 het weggeval, of is hier vermenging van die 

twee werkwoorde "praat" en "spreek" 7 
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aghtir makandir die tiwie sahiidats wies en moet wies muyiiliit 1) 
ia<nî moenie nau ien sahiidat blitjat 2) nie en aghtir lankei 
tait die andir nie. 
wat is die ruküns 3) fan 'islam : 
die ruküns fan 'islam is faif : oemtei ghaloef waarlik lat 
daar nie andir 'ilah isnie oem foer oep reg <ibiidat timaak nie 
maar nat fir allühu 4) alien : en waarlik lat na1Jî mulyLm-
ma,d ien bistiering 5) is fan allähu ta<äla : en sitaan baar timaak 6) 
die faif ~alat 7) : en oem tei ghief zakät 8) : en oemtai 
pay,aasa 9) die maan 10) fan ramarfiin 11) : en oemtie ghaat lJ,agg 12) 
baidie baitu -llahi 13) die ghienaghie wat het kiraagh oemtie ghaat 
en die part 14) is oep. 
wat is 'îman. 
die 'îmän is oem tighaloef mit 15) alwat naM mulyLmma,d ghibreng 
hit en dit taghaloef en tasiegh mit die hirt 16) 'ämantu yn,
~addaqtu 17). 
wat is die rukünas fan 'imän. 
die 'arkän fan 'îmän is sies: oemto ghoeloef an allahu ta<älii 
en oemti ghaloef an alsain mala'ikats en oemtei ghaloef an alsain 
kitäbai : en oemtai ghaloef an alsain rasüls : en oemtie 18) ghaloef 
die laastei dagh sal kom : en die ait sist 19) fan ghoet en koe
l}aat is fan allahu ta<äla : en is finel fan 'amîri -lmu'minîna 
saiiidinä < umar 20) sien 21) fan lJattäbi allahu ta< äla is 

1) "aaneengeslote". 
I) Maleis "bat ja" , "lees, resiteer". 
8) Vgl. p. 74, nt. 6. 
4) Hier sonder ta'älä. 
6) "bestiering", abstractum pro concreto vir "gestuurde, gesant". 
') "in stand hou, onderhou' . 
7) "rituele gebed". 
8) "aalmoes", godsdienstige belasting. 
a) .Maleis poeasa, "om te vaa". 

10) "maand". 
11) Die vaste-maand. 
U) Pelgrimstog na Mekka. 
18) "die huis van Allah", nl. die Ka'bah. 
U) "pad". 
16) "mit" is hier aanduiding van die accusatief; vermoedelik 'n Arabisme ; 

die Maleis kan "sarna" ("met") op dieselfde manier gebruik. 
1') "hart". . 
17) "ek glo en verklaar vir waar". . 
18) Let op die vier maniere om "om te" te spel: oernti, oemtei, oemtai, 

oemtie. 
la) Vgl. p. 76, nt. 17: "ait siet"; is dit "uitset" in die betekenis van 

"vooruit bepaal"? Die Kitaab het op altwee plekke: "uit sit". 
20) "die heerser van die gelowiges onse heer Omar" (kalief 634-644). 
21) "seun". . 
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tifiriedie mit hoem saiiidunii 'umar siegh : en die tait wat 
oens ghasiet het bai rasülu -lliihi 1) : oep ien dagh : het gha
koem bai oens ien man hai het banjak 2) wiet kiraairie 3) 
an banjak sal}aatie 4) haarei kanie ghasien woert oep hoem die 
anmirikan 5) fan tariefil 6) nie : en gha'ien fan oens het ghaken 
fir hom nie : toet hai ghasiet het bai naM muJ:w,mmad : toe 
lieng 7) hai sain tiwai kinai koepai 8) an nabî muJ:w,mmad 
sain tiwie kinie koepei en siet sain tiwie handie oep sain 
tiwei boedei 9) : en siegh oe muly,ammad fi.rtel fir (m)ei fan 
'isliim toe seigh rasülu -lliihi : die 'isläm is oem tidiraagh 
ghadaigai 10) lat daar nie andir 'iliih isnie oem foer reg oep 11) 
'ibädat timaak nie maar nat allähu ta'älii alien : en waar-
lik lat naM muJ:w,mmad : ien bistierang is fan alliihu ta' älii : 
en sitaan baar timaak die faif salät : en oemtei ghief zakät : en 
oemtei p(a)l}aasa die maan fan ramaf/iin : en oemtei ghaat 7y,a(jij 
baidie bajtu -llähi : as ie het kiraagh : as daar is parat 12) 
daanaatoe : toe siegh die man fir nabî muJ:w,mmad ie siegh regh 
ja'nî ie siegh diwaar ait 13) sajjidunii 'umar seigh oens het 
firwoenir fan hom hai firaagh fir nabî muJ:w,mmad en hai seigh 
ie siegh diwaarait 14) : toe siegh die man fir nabî muJ:w,mmad 
firtil fir (m)ai fan 'îmän : toe seigh 15) nabî muJ:w,mmad oemtei 
ghaloef an allähu ta'älii en oemtei ghaloef an alsain malii'ikats 
en oemtei ghaloef an alsain kitäpai 16) : en oemtei ghaloef an al
sain rasüls : en oemtei ghaloef die laastei dagh sal kom : en 
oemtei ghaloef an die ait siet 17) fan ghoet en kil}aat fan 
allähu ta' älii toe siegh die man fir nabî muJ:w,mmad ie siegh 
regh : toe seigh die man fir naM muJ:w,mmad firtil fir main fan 
'ily,sän 18) toe seigh naM muJ:w,mmad oemtie 'ibädat timaak 

1) "die gesant van Allah", Mohammed. 
2) Die korrekte Maleise vorm van "baie". 
3) Lees : "kilierie", vgl. Kitaab: "speere witte kleere". 
4) "swarte" . 
5) "kentekens". 
7) Eng. "travel". 
8) Eng. "link". 
8) "kniekoppe"; let op die afwykende spelling in die volgende reël. 
9) "boude". 

10) "te draag getuie'· (to boor witness). 
11) Lees: "oep reg", vgl. p. 75 
12) "pad", vgl. P 75 nt. 14. 
13) "die waarheid". 
14) Sic (aanmekaar). 
15) Die 8 is skryffout vir 8. 
18) Die p is skryffout vir b. 
17) Vgl. p. 75, nt. 19. 
18) "weldoen", "deug". 
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fir allähu 1) : anpir nat~oe~ ie kan sien nr allähu ta'älä : 
maskie kan ie nie sien nie fir allähu 1) : maar waarlik allähu 
ta' älä sien fir ie : aghtir die ghaat die firaaghir man weigh : 
toe seigh naM mulfammad fir sajjidunä 'umar oe 'umar wiet ie 
wie is die firaaghir : toe siegh saijidunä 'umar allähu en allähu 
sain rasül wiet bietir toe siegh nabî mulfammad : waarlik dit 
is gibrîl 2) : saijidunä gibrîl ghakom naa djoeil(i) : oem tilier 3) 
fir djoeili djoejali 4) ghaloef : 
die 'ulamä'u 5) seigh : en die 'ulamä'u is is 6) die arfghanaam ') 
fan die 'anbiiä' 8) : die ghienaghai wat het 'îmän in 9) 'isläm 
altiwie : dan hai is foelkoem mu'min : en die ghienaghai wat 
lat bilaif die 'îmän en 'isläm altiwie : dan hai is 
faulkoem 10) kä/ir 11) : en die ghienaghie wat lat bilaif het 
die 'isläm alien dan is hai nie foelkoem mu'min nie ia'nî 
hai makieraan 12) : en die gienagie wat lat bilaif het die 
'imän alien dan is hai munä/iq 13). 
en oeksoe is 1fii4ib oem lief tiwies fir die 'ashäbs 14) fan nabî 
mulfammad. en tiwies lief fir nabî mulfammad sain familtjeis 15) 
en aldie 'a'!!-liiäs 16) 

1) Sonder ta'älä. 
2) Gabriël. 
8) "te leer". 
4) Sic; "julIe" . 
5) "geleerdes" . 
e) Skrap "is" as dittografie. 
1) "erfgename". 
8) "profete". 
') "en". 

10) Sic; "volkome". 
11) "ongelowige". 
11) "het 'n tekort". 
1S) "huigelaar" . 
14) "vriende", nl. die metgeselIe van die profeet tydens sy lewe; dubbele 

pluralis-vorm. 
15) "familie"; die -8 dui daarop dat die woord in enkelvoud nie meer 

as collectivum gevoel is nie. 
18) "vriende (van Allah)", Mohammedaanse heiliges; dubbele pluralis

vorm. 

77 



HOOFSTUK IV 

VERTALING VAN DIE ARABIESE TEKS 

En wa, as julle geen kennis het nie, die mense wat onthou 1). 

V raag en antwoord. 2) 

Vertaler en skrywer daarvan 3) is die sailJ 4) 'imäm 6) Al).med, 
Beun van 'imäm Mohammed Mufä'u -ddîn, Kapenaar 6) van ge
boorte, Säfi'iet 7) van rigting, Malikiet 8) in kennis en geleerdheid. 

In die naam van Allah, die barmhartige, die erbarmende. 

Die lof aan Allah, die Heer van die wêrelde 9), en die sOOn en 
die groet aan onse Heer Mohammed en aan sy familie en al sy 
metgeselIe; en daar is geen krag en geen mag behalwe in Allah, 
die hoë, die sterke. 

1. Vraag. Wat is die mens se eerste plig? 
Antwoord. Die mens se eerste plig is die kennis van Allah - Hy 

is verhewe. 
2. Vraag. Hoe kom tot stand die kennis van Hom, die Geprese, die 

verhewe? 
Antwoord. Die kennis van Hom kom nie tot stand nie as net deur die 

eienskappe 10). 
3. Vraag. Hoeveel eienskappe is noodwendig 11) ten aansien van Allah

Hy is verhewe? 
Antwoord. Noodwendig is ten aansien van onse .Here - Hy is edel 

en magtig - twintig eienskappe. 

1) Koran 16 : 45; 21 : 7. 
I) Toevoeging van die tweede korrektor: "betreffende die monoteisme" . 
3) D.w.s. Ahmed het die werk in die Mr. vertaal en gelitografeer in 

altwee die tale; hy is nie die outeur van die Ar. teks nie. 
4) ,,(godsdienstige) leier". 
fi) "voorganger" . 
I) Gespel (ongevokaliseer): 'lkirfi, wat die Eng. uitspraak "Cape" 

veronderstel. 
7) Die Kaapse Mohammedane behoort tot die Säfi'itiese regskool. 
8) Die Malikitiese regskool vind sy aanhangers in hoofsaak in Noord

Afrika, met uitsondering van Egipte. 
9) I: 1. 

10) D.w.s. die attribute van die Godheid kan beskryf word; nie sy 
wase nie. 

11) D.w.8. inherent aan die begrip. 
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4. Vraag. Watter is ~e twintig eienskappe? 
Antwoord. Dit is die bestaan 1), en die voor-bestaan 2), en die bly 3), 

die feit dat Hy - Hy is verhewe - onderskeie is van die geworde 
dingen 4), en die feit dat Hy - Hy is verhewe - deur Homself 
bestaan Ó), en die eenheid, en die mag, en die wil, en die kennis, 
en die lewe, en die gehoor, en die sien, en die spraak, en die feit 
dat Hy - Hy is verhewe - is magtig 6), en willend, en kennend, 
en lewend, en horend, en siende, en sprekend. 

5. Vraag. Wat is die betekenis van "bestaan"? 
Antwoord. Die betekenis van "bestaan" is dat Allah Hy is ver-

hewe - aangetref word 7). 
6. Vraag. Wat is die bewys van die besta.an van Allah Hy is ver-

hewe? 
Antwoord. Die redelike bewys 8): die bestaan van hierdie skepping, 

omdat, as Hy nie aangetref sou word nie, Hy nie-bestaande sou 
wees; en as Hy nie-bestaande was, dan sou daar niks van hierdie 
skepping aangetref kon word nie 9) . 

Die Koraniese bewys: Allah - Hy is geprese en verhewe -
het gesê: "En Allah het julle geskape en wat julle doen" 10). 

7. Vraag. Wat is die betekenis van "voor-bestaan"? 
Antwoord. Die betekenis van "voor-bestaan is dat daar geen begin 

aan die bestaan van Allah - Hy is geprese en verhewe - is 
nie. 

8. Vr~g. Wat is die bewys van die voor-bestaan van Allah - Hy is 
verhewe? 

Antwoord. Die redelike bewys: die bestaan van hierdie skepping, 
omdat, as Hy nie voor-bestaande sou wees nie, Hy dan wordend 

1) Dieselfde beskouing van die eksistensie as 'n eienskap, lê ook aan 
die "ontologiese" Godsbewys ten grondslag. 

2) D.w.s. die feit dat Allah geen begin het nie. 
8) D.w.s. die feit dat Allah geen einde het nie. 
') Dus: verskillend van alle fenomene. 
~) D.w.s. sy bestaan rus in homself; vg!. Vondel se rei 'van engeie: 

die .... bij zich bestaat, geen hulp van buiten / ontvangt, maar in zich-
zelven rust". . 

e) Van hieraf kom dieselfde sewe eienskappe, wat eers aS potensies 
opgesom is, as aktualiteite terug; in die dogmatiek geld hulle as van die 
voorafgaande verskillende eienskappe. . 

7) Om die begrip van die eksistensie uit te druk, moet die outeur wel 
'n passiewe vorm gebruik, hoewel dit natuurlik strydig is met die wese 
van Allah. 

8-) D.w.s. 'n bewys wat nie op 'n geopenbaarde waarheid teruggaan nie. 
9) Die kern van die betoog steek in die feit dat die Ar. wOOJ:d, wat ons met 

"skepping" weergee, 'n participium passivum is, sodat die bestaan van 
die "skepping" 'n aktiewe handeling veronderstel, en dus 'n handelende 
eksisterende. 

10) 37: 94. 
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sou wees; en as Hy wordend was, dan sou daar niks van hierdie 
skepping aangetref kon word nie 1). 

Die Koraniese bewys: Allah - Hy is geprese en verhewe -
het gesê: "Hy het nie verwek en Hy is nie verwek nie" 2). 

9. Vraag. Wat is die betekenis van die "bly"? 
Antwoord. Die betekenis van die "bly" is dat daar niks na die 

bestaan van Allah is nie. 
10. Vraag. Wat is die bewys van die bly van Allah - Hy is verhewe? 

Antwoord. Die redelike bewys: die bestaan van hierdie skepping, 
omdat, as Hy nie blywend was nie, Hy dan verbygaande sou wees; 
en as Hy voorbygaande was, dan sou daar niks van hierdie 
skepping aangetref kan word nie 3). 

Die Koraniese bewys: " ... en blywend is die aangesig van u 
Heer" 4), nm. die wese van Hom wat geprese en verhewe is. 

11. Vraag. Wat is die betekenis daarvan dat Hy - Hy is verhewe 
onderskeie is van die geworde dinge? 

Antwoord. Die betekenis daarvan is dat Hy - Hy is verhewe 
geen liggaam of iets uitwendigs is nie. 

12. Vraag. Wat is die bewys daarvan dat Hy - Hy is verhewe 
onderskeie is van die geworde dinge? 

Antwoord. Die redelike bewys: die bestaan van hierdie skepping, 
omdat as Hy nie onderskeie van die geworde dinge sou wees nie, 
Hy dan aan hulle gelyk sou wees; en as Hy aan hulle gelyk was, 
dan sou daar niks van hierdie skepping aangetref kon word nie 5). 

Die Koraniese bewys: die uitspraak van Hom - Hy is ver
hewe -: "Niks is aan Hom gelyk, en Hy is die horende", die 
wetende 6). 

13. Vraag. Wat is die betekenis daarvan dat Hy - Hy is verhewe -
deur Homself bestaan? 

Antwoord. Die betekenis daarvan, dat Hy - Hy is verhewe - deur 
Homself bestaan, is dat Hy geen grondslag of bepalende faktor 
van node het nie. 

14. Vraag. Wat is die bewys daarvan dat Hy - Hy is verhewe - deur 
Homself bestaan? 

Antwoord. Die redelike bewys: die bestaan van hierdie skepping, 

1) As Allah eers in die bestaande wêreld die begin van sy eksistensie 
sou hê, sou die bestaan van die geskape wêreld onverklaarbaar wees. 

2) 112: 3. 
8) Die bewys geld natuurlik net vir die geval dat ons aanneem, dat 

die "voorbygaan" alreeds aan die gang is. 
') 55: 27. 
6) Want dan sou Allah ook self 'n skepsel wees, en daar dus geen 

Skepper voorhande wees nie. Elke skoot opnuut blyk die kosmologiese 
bewys afhanklik van die opvatting omtrent die kosmos. 

e) 42: 9, waar pleks van "die wetende" "die siende" staan. 
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omdat, as Hy nie deur homself sou bestaan nie, Hy dan iets van 
node sou hê; en as Hy iets van node sou hê, dan sou daar niks van 
hierdie skepping aangetref kan word nie 1). 

Die Koraniese bewys: Allah - Hy is verhewe - het gesê: 
"Allah! Daar is geen god behalwe Hy, die lewende, die deur
Homself-bestaande" 2). 

15. Vraag. Wat is die betekenis van die eenheid? 
Antwoord. Die betekenis van die eenheid is, dat Allah - Hy is 

verhewe - een is in sy wese. 
16. Vraag. Wat is die bewys van die eenheid? 

Antwoord. Die redelike bewys: die bestaan van hierdie skepping, 
omdat, as Hy nie een sou wees nie, Hy dan meervoudig sou wees; 
en as Hy meervoudig sou wees, dan sou daar niks van hierdie 
skepping aangetref kon word nie 3). 

Die Koraniese bewys: Allah - Hy is verhewe - het gesê: 
"Sê: Hy, Allah, is een" 4). 

17. Vraag. Wat is die mag? 
Antwoord. Die mag is 'n eienskap wat ewig is en in die wese van 

die Verhewene rus, en waaruit voortkom die skepping van al wat 
moontlik is 5) en die vernietiging daarvan. 

18. Vraag. Wat is die bewys van die mag? 
Antwoord. Die redelike bewys: die bestaan van hierdie skeppini, 

omdat, as Hy nie voorsien sou wees van die eienskap van die 
mag nie, Hy voorsien sou wees van die eienskap van die onmag; 
en as Hy voorsien sou wees met die eienskap van die onmag, 
dan sou daar niks van hierdie skepping aangetref kon word 
nie. 

Die Koraniese bewys: Allah - Hy is verhewe - het gesê: 
"Kyk, Allah het die mag oor enige ding" 6). 

19. Vraag. Wat is die wil? 
Antwoord. Die wil is 'n eienskap wat ewig is en in die wese van die 

Verhewene rus, en waardeur Allah aan die moontlike 'n deel 
van wat vir Hom vrystaan toeken. 

20. Vraag. Wat is die bewys van die wil? 
Antwoord. Die redelike bewys: die bestaan van hierdie skepping 

omdat, as Hy nie voorsien sou wees van die eienskap van die wil 

1) As Allah iets van node sou hê, sou Hy nie die enkel·aktiewe kan 
wees nie, wat alleen in staat is om 'n skepping tot stand te bring. 

2) 2: 256a; 3 : 1. 
S) Die bedoeling is: 'n meervoud in die goddelike sou 'n meervoud 

van wil en dus 'n onderlinge stryd veroorsaak, waardeur geen skepping 
tot stand sou kon kom nie. 

') 112: 1. 
') D.w.8. die kontingente dinge. 
e) 2: 19. 
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nie, Hy dan voorsien sou wees van die eienskap van die onwil 1); 
en as Hy voorsien sou wees van die eienskap van die onwil, dan 
sou daar niks van hierdie skepping aangetref kon word nie. 

Die Koraniese bewys: Allah - Hy is verhewe - het gesê: 
"Kyk, sy bevel, wanneer Hy iets wil, is dat Hy vir daardie ding 
sê: Wees!, en dan is dit" 2). 

21. Vraag. Wat is die kennis~ 
Antwoord. Die kennis is 'n eienskap wat ewig is en in die wese van 

die Verhewene rus, en waardeur al wat geken word ontsluier word, 
sonder dat daar 'n toestand van verborgenheid aan voorafgegaan 
het 3). 

22. Vraag. Wat is die bewys van die kennis~ 
Antwoord. Die redelike bewys: die bestaan van hierdie skepping, 

omdat, as Hy nie voorsien sou wees van die eienskap van die 
kennis nie, Hy voorsien sou wees van die eienskap van die 
onwetendheid; en as Hy voorsien sou wees van die eienskap van 
die onwetendheid, dan sou daar niks van hierdie skepping aan
getref kon word nie 4). 

Die Koraniese bewys: Allah - Hy is verhewe - het gesê: 
"En kyk, Allah het epige ding in kennis omvat" ó). 

23. Vraag. Wat is die lewe~ 
Antwoord. Die lewe is 'n eienskap wat ewig is en in die wese van 

die Verhewene rus, en wat aan Hom in wie dit aanwesig is die 
waarneming toeken 6). 

24. Vraag. Wat is die bewys van die lewe~ 
Antwoord. Die redelike bewys: die bestaan van hierdie skepping 

omdat, as Hy nie voorsien sou wees van die eienskap van die lewe 
nie, Hy dan voorsien sou wees van die eienskap van die dood; 
en as Hy voorsien sou wees van die eienskap van die dood, dan 
sou daar niks van hierdie skepping aangetref kon word nie. 

Die Koraniese bewys: Allah - Hy is verhewe - het gesê: 
"Allah! Daar is geen god behalwe Hy, die lewende, die deur
Homself-bestaande" 7). 

25. Vraag. Wat is die gehood 

1) D.w.s. die wil dat die dinge nie sal bestaan nie. 
') 36: 82. 
S) Uit die term "ontsluier word" sou by redenering e contrario afgelei 

kon word dat daar 'n toestand van onbekendheid aan vooraf sou gegaan 
het; vandaar die toevoeging. 

') Die ordening van die wêreld onderstel kennis van die wêreld by 
die Skepper. 

5) 65: 12. . 
') Die bedoeling lyk te wees dat die eienskap van lewe c;lie aktualiteit 

van die perseptie moontlik maak. 
7) 2: 256. 
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Antwoord. Die gehoor is 'n eienskap wat ewig is en in die wese van 
die Verhewene rus, en waardeur Hy al die bestaande hoor sonder 
oor en sonder oorholte. 

26. Vraag. Wat is die bewys van 'die gehood 
Antwoord. Die redelike bewys: die bestaan van hierdie skepping 

omdat, as Hy nie voorsien sou wees van die eienskap van die 
gehoor nie, Hy voorsien sou wees van die eienskap van doofheid; 
en as Hy voorsien sou wees van die eienskap van doofheid, dan 
sou daar niks van hierdie skepping aangetref kon word nie 1). 

Die Koraniese bewys: Allah - Hy is verhewe - het gesê: 
"En Hy is die horende en wetende" 2). 

27. Vraag. Wat is die sien~ 
Antwoord. Die sien is 'n eienskap wat ewig is en in die wese van die 

Verhewene rus, en waardeur Hy al die bestaande sien sonder oë 
en sonder oogappel. 

28. Vraag. Wat is die bewys van die sien~ 
Antwoord. Die redelike bewys: die bestaan van hierdie skepping, 

omdat, as Hy nie voorsien sou wees van die eienskap van die 
sien nie, Hy dan voorsien sou wees van die eienskap van die 
blindheid; 3) dan sou daar niks van hierdie skepping aangetref 
kon word nie. 

Die Koraniese bewys: Allah - Hy is verhewe - het gesê: "En 
Hy is die horende, die siende" 4). 

29. Vraag. Wat is die spraak~ 
Antwoord. Die spraak is 'n eienskap wat ewig is en in die wese van 

die Verhewene rus 6), sonder klanke of geluide; dit gee aanwysings 
betreffende wat verplig, geoorloof of verbode is. 

30. Vraag. Wat is die bewys van die spraak~ 
Antwoord. Die redelike bewys: die bestaan van hierdie skepping 

omdat as Hy nie voorsien sou wees van die eienskap van die 
spraak nie, dan sou Hy voorsien wees van die eienskap van die 
stomheid; en as Hy voorsien sou wees van die eienskap van die 
stomheid, dan sou daar niks van hierdie skepping aangetref kon 
word nie. 

Die Koraniese bewys: Allah - Hy is verhewe - het gesê: 
"En Allah het tot Moses gespreek" 8). 

1) As die Skepper sonder gehoor is, kan mens geen skepping vol 
geluide verwag nie. 

I) 'n Frekwente wending in die Koran. 
a) Hier het weggeval die sinsdeel "en as Hy voorsien sou wees van 

die eienskap van die blindheid" (so Kita.a.b). 
') Passim. 
') Hier het miskien weggeval die sinsdeel "wa.a.rdeur Hy spreek"; dog 

ook die Kita.a.b het dit nie. 
I) 4: 162. 
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:u. Vraag. Wat is die betekenis daarvan dat Hy Hy is verhewe 
magtig is en wat is daarvan die bewys? 

Antwoord. Die betekenis daarvan is dat Allah Hy is verhewe 
oor enige moontlike ding mag besit, en die bewys daarvan is 
die bewys van die mag 1), sowel uit die rede as uit die Koran. 

32. Vraag. Wat is die betekenis daarvan dat Hy - Hy is verhewe -
willend is en wat is daarvan die bewys? 

Antwoord. Die betekenis daarvan is dat Allah - Hy is verhewe -
enige ding wat moontlik is, wil 2) en die bewys daarvan is die 
bewys van die wil, sowel uit die rede as uit die Koran. 

33. Vraag. Wat is die betekenis daarvan dat Hy - Hy is verhewe -
kennend is, en wat is daarvan die bewys? 

Antwoord. Die betekenis daarvan is dat Allah - Hy is verhewe -
enige ding ken, en die bewys daarvan is die bewys van die kennis, 
sowel uit die rede as uit die Koran. 

34. Vraag. Wat is die betekenis daarvan dat Hy - Hy is verhewe -
lewend is, en wat is daarvan die bewys? 

Antwoord. Die betekenis daarvan is dat Allah - Hy is verhewe -
lewend is en nooit sterwe nie, en die bewys daarvan is die bewys 
van me lewe, sowel uit die rede as uit die Koran. 

35. Vraag. Wat is die betekenis daarvan dat Hy - Hy is verhewe -
horend is, en wat is daarvan die bewys? 

Antwoord. Die betekenis daarvan is dat Allah - Hy is verhewe -
enige ding hoor, en die bewys daarvan is die bewys van die 
gehoor, sowel uit die rede as uit die Koran. 

36. Vraag. Wat is die betekenis daarvan dat Hy - Hy is verhewe -
siende is, en wat is daarvan die bewys? 

Antwoord. Die betekenis daarvan is dat Allah - Hy is verhewe -
enige ding sien, en die bewys daarvan is die bewys van die sien, 
sowel uit die rede as uit die Koran. 

37. Vraag. Wat is die betekenis daarvan dat Hy - Hy is verhewe -
sprekend is, en wat is daarvan die bewys? 

Antwoord. Die betekenis daarvan is dat Allah - Hy is verhewe -
spreek, sonder klanke of geluide, en die bewys daarvan is die 
bewys van die spraak, sowel uit die rede as uit die Koran. 

38. Vraag. Wat is die ondenkbare in die werklikheid van Allah 3) -
Hy is verhewe -? 

Antwoord. Ondenkbaar in die werklikheid van Allah - Hy is ver
hewe - is twintig eienskappe, en dit is: die nie-bestaan, die 
wording, die voorbygang, die gelykheid aan die geworde dinge, 

1) Vgl. vraag 17 en 18. 
2) D.w.s. dat die kontingente die objek is van Allah se wil. 
S) "Ondenkbaar in die werklikheid van" is omtrent gelyk aan "strydig 

met die diepste wese van." 
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die behoefte aan grondslag of bepalende faktor, die meervoudig
heid, die onmag, die onwil, die onwetendheid, die dood, die 
doofheid, die blindheid, die stomheid, en dat Hy - Hy is ver
hewe - onmagtig sou wees, of onwillig, of onwetend, of dood, 
of doof, of blind, of stom 1). 

39. Vraag. Noem elke afsonderlike eienskap van die Verhewene op en 
daarlangs sy teenstelling. 

Antwoord teenstelling, d.i. die ondenk-
bare: 

bestaan nie-bestaan 
voor-bestaan wording 
bly voorbygang 
onderskeidenheid gelykheid 

van die Verhewene 
van die geworde dinge 

bestaan van die Verhewene behoefte aan grondslag en be-
deur Homself palende faktor 

eenheid meervoudigheid 
mag onmag 
wil onwil 
kennis onwetendheid 
lewe dood 
gehoor doofheid 
sien blindheid 
spraak stomheid 
dat Hy, die Verhewene, mag- dat Hy, die Verhewene, on-

tig is magtig is 
en willend dat Hy onwillig is 
en kennend dat Hy onwetend is 
en lewend dat Hy dood is 
en horend dat Hy doof is 
en siende dat Hy, die Verhewene, blind is 
en sprekende dat Hy, die Verhewene, stom is 

40. Vraag. Wat is denkbaar in die werklikheid van Allah - Hy is ver
hewe -1 

Antwoord. Denkbaar in die werklikheid van Allah - Hy is ver
hewe - is dat Hy enige moontlike ding doen of dit nalaat. 

41. Vraag. Wie is die eerste van die gesante en wie die laaste1 
Antwoord. Die eerste is Adam, die vader van die mensheid, en die 

laaste is onse Here en Profeet Mohammed - mag Allah hom 
seën en groet - wat vir die ganse skepping gestuur is. 

1) Dit is dus al die "eienskappe" wat contradictoor teenoor die 
beskrewe en bewese eienskappe staan. 
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42. Vraag. Is dit noodwendig dat die gesante tot die hoogs geplaatstes 
van hulle volk behoort 1 

Antwoord. Ja, dit is noodwendig dat hulle tot die hoogs geplaatstes 
van hulle volk behoort; en dat onder hulle geen beoefenaar van 
'n minder eervolle beroep voorkom, soos 'n leerlooier 1) of 'n 
setter van bloedsuiers 2) of iets anders wat nie by hulle pas nie 
soos blindheid, senu-Iepra en knobbel-lepra 3); en dat geen onge
hoorsaamhede, klein of groot, uit opset of nalatigheid, voor of 
na hulle ampsvervulling as profeet, by hulle denkbaar is nie 4); 
en dat niemand hulle aantal ken as net Allah - Hy is verhewe -
alleen. 

43. Vraag. Hoeveel van die gesante behoort mens in die bes onder te ken 1 
Antwoord. Van die gesante behoort mens vyf en twintig 5) in die 

besonder te ken, en wel: onse Here Abraham 6), Isak, Jakob, 
Noag, Dawid, Salomo, Job, Josef, Moses, Aäron, Sagaria, 
Johannes, Jesus, Elia, Ismael, Elisa, Jona, Lot, Hüd, 'Idrîs, 
Su'aib, E;)älil;t, :Qül-kifl., Adam en onse Here Mohammed - mag 
Allah hom seën en groet - en mag Hy hulle almal groet. 

44. Vraag. Wat is noodwendig in die werklikheid van die gesante - oor 
hulle die seën en die groet 1 

Antwoord. Noodwendig in die werklikheid van die gesante is vier 
eienskappe: opregheid 7), betroubaarheid 8), verkondiging 9) en 
skranderheid. 

45. Vraag. Wat is ondenkbaar in die werklikheid van die gesante - oor 
hulle die seën en die groet 1 

Antwoord. Ondenkbaar met betrekking tot die gesante is vier 
eienskappe, naamlik leuen, ontrou, verberging 10) en domheid. 

1) 'n Beroep wat ook in die J odedom as minderwaardig gegeId het. 
2) Vermoedelik min of meer onrein geag in verband met die moont

likheid dat daarby bloed aan die hande kom. 
3) Twee soorte van lepra; by die eerste vertoon die vel wit vlekke; 

by die tweede ontstaan swellings; altwee geld ook in die Jodedom as onrein. 
') D.w.s. die gesante is sondeloos, anders sou hulle geen gesante kan 

wees nie. Die leer van die sondeloosheid van Mohammed is sinds die 
10de eeu (n. Chr.) algemeen aanvaar, vgl. die Fiqh Aqbar 11 § 9 
(Wensinek, The Muslim Creed, p. 217 e.v.). 

5) Dit is naamlik dié wie se name in die Koran voorkom. 
8) Die volgende name kom net in die Afrikaanse teks voor. Sien vir 

'n paar verklarende aantekeninge die vorige hoofstuk, p. 61,62. Die volgorde 
(tot Hüd) is die van 6: 83-86. 

7) D.w.s. in woorde. 
8) D.w.s. in dade. 
8) In "Edelgesteenten" verklaar as: "dat zij op de beste wijze de 

mensen verklaren alles wat Allah hun bevolen heeft, zodat zij daarvan 
niets verbergen" (p. 22). 

10) D.w.s. geheimhouding van die goddelike boodskap of 'n deel daarvan. 
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46. Vraag. Wat is denkbaar met betrekking tot die gesante - oor hulle 
die seën en die groet? 

Antwoord. Denkbaar met betrekking tot die gesante - oor hulle 
die seën en die groet - is enige menslilm trek wat nie daartoe lei 
dat afbreuk gedoen word aan hulle hoë verskyning nie, bv. om 
te eet, drink, reis, in ligte mate siek wees, trou, koop en verkoop. 

47. Vraag. In hoeveel dele word die twintig eienskappe verdeel? 1) 
Antwoord. In vier dele. 

48. Vraag. Wat is die vier dele? 
Antwoord. Dit is essensiële, bloot eksistensiële, ideële en kwali

tatiewe 2). 
49. Vraag. Hoeveel eienskappe behoort tot die ideële? 

Antwoord. Een. 
50. Vraag. Wat is daardie een? 

Antwoord. Dit is die bestaan. 
51. Vraag. Hoeveel eienskappe behoort tot die bloot eksistensiële? 

Antwoord. Vyf. 
52. Vraag. Wat is daardie vyf? 

Antwoord. Dit is die voor-bestaan, die bly, die feit dat Hy - Hy is 
verhewe - onderskeie is van die geworde dinge, die feit dat Hy 
- Hy is verhewe - deur Homself bestaan, en die eenheid. 

53. Vraag. En hoeveel behoort tot die ideële? 
Antwoord. Sewe. 

54. Vraag. Wat is daardie sewe? 
Antwoord. Dit is die mag, die wil, die kennis, die lewe, die gehoor, 

die sien en die spraak. 
55. Vraag. En hoeveel behoort tot die kwalitatiewe? 

Antwoord. Ook sewe. 
56. Vraag. Wat is daardie sewe? 

Antwoord. Dit is die feit dat Hy - Hy is verhewe - magtig is, en 
willend, en kennend, en lewend, en horend, en siende, en sprekend. 

57. Vraag. Wat is die betekenis van die godlikheid? 3) 
Antwoord. Die betekenis van die godlikheid is dat Allah onafhanklik 

is van alles wat buite Hom is, en dat alles buite Hom van Hom 
afhanklik is. 

58. Vraag. Hoeveel van die eienskappe behoort tot die onafhanklikheid? 
Antwoord. Tot die onafhanklikheid behoort elf eienskappe. 

1) Hierdie en die volgende vrae sluit aan by vraag 40. 
2) Vir 'n andere vertaling van hierdie vier terme sien Wensinck, 

The Muslim Creed, p. 275; met ons opvatting stem gedeeltelik ooreen 
Gardet en Anawati, Introduction, p. 489. 

8) Mwykend van die tot nou toe gevolgde sisteem word hier in die 
vraag 'n term gebruik wat nie in 'n voorafgaande antwoord voorgekom 
het nie. 
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59. Vraag. Wat is daardie elf? 
Antwoord. Dit is die bestaan, die voor-bestaan, die bly, die feit dat 

Hy - Hy is verhewe - onderskeie is van die geworde dinge, 
die feit dat Hy - Hy is verhewe - deur Homself bestaan, die 
gehoor, die sien, die spraak; (en dat Hy is) horend, siende en 
sprekend. 

60. Vraag. En hoeveel behoort tot die afhanklikheid1 1) 

Antwoord. Nege. 
61. Vra.ag. Wat is daardie nege1 

Antwoord. Dit is die mag, die wil, die kennis, die lewe; (en dat Hy is) 
magtig, willend, kennend, lewend ; en die eenheid. En die be
tekenis van al hierdie geloofsartikels word saamgevat in die 
woord: "Behalwe Allah is daar geen God nie". 

62. Vraag. Wat is die afkoms van onse Here Mohammed - mag Allah 
hom seën en groet - van sy vader se kant 1 

Antwoord. Hy, onse Here Mohammed, is die seun van 'Abdullah, 
die seun van 'Abdulmutallib, die seun van Häsim, die seun van 
'Abdumanäf, die seun van QUfi!!ia, die seun van I,Iakîm, die seun 
van ~urrah, die seun van Ka'b, die seun van Lu'ija, die seun 
van Gälib, die seun van Qihr, die seun van Mälik, die seun van 
Na<;lr, die seun van Kinänah, die seun van ij:uraimah, die seun 
van Mudrikah, die seun van 'Iliäs, die seun van Muçlar, die seun 
van Niza', die seun van Ma'add, die seun van 'Adnän. 

63. Vraag. Wat is die afkoms van onse Here Mohammed - mag Allah 
hom seën en groet - van sy moeder se kant 1 

Antwoord. Hy, onse Here Mohammed is die seun van onse Vroue 
'Aminah, die dogter van Wahb, die seun van 'Abdumanäf, die 
seun van Zuhrah, die seun van I,Iakîm, wat vermeld is in die 
afkoms van vaderskant van Mohammed - mag Allah - Hy is 
verhewe - hom seën en groet. 

64. Vraag. Hoeveel is sy kinders - mag Allah hom seën en groet1 
Antwoord. Sy kinders - mag Allah hom seën en groet - is sewe; 

drie van manlike geslag, naamlik alQäsim en 'Abdullah en 
'Ibrähîm; en vier van vroulike geslag, naamlik Fätimah en Zainab 
en Ruqijah en 'Ummu Ku!tüm 2). Hulle almal is van onse Vroue 
ij:adîgah, behalwe onse Here , Ibrähîm , wat van Märîiah die 
Koptiese 3) is. 

65. Vraag. Hoeveel boeke is geopenbaar 4) vanuit die hemel? 

1) D.w.s. hang saam met die feit dat die skepping afhanklik is van 
Allah. 

2) Dis net deur Fätimah dat die geslag van Mohammed voortiewe. 
3) 'n Uit Egipte afkomstige slavin van Mohammed; haar seun het, 

netsoos die seuns van tladîga, . Mohammed se eerste vrou, jonk gesterwe. 
4) Eintlik: "benede-toe gestuur". 
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Antwoord. Die boeke wat geopenbaar is vanuit die hemel is honderd 
en vier. Die geskrifte van Sît 1) is sestig, die geskrifte van 
Abraham is dertig, en die geskrifte van Moses voor die Taurät 2) 
is tien; dit is (bymekaar) honderd; en dan die vier boeke, naamlik 
die Taurät, die 'Ingîl 3), die Zabûr 4) en die "Onderskeiding" 5); 
daardeur word die getal van die geopenbaarde boeke honderd 
en vier. En deur die Koran het Allah - Hy is verhewe - al die 
(ander) geopenbaarde boeke buite krag geset 6). 

66. Vraag. Wat is die engeie? 
Antwoord. Die engele is liggame wat uit lig bestaan; hulle eet of 

drink of slaap nie. Hulle staat is die gehoorsaamheid, en hulle 
woonplek is die hemel. Hulle is Allah nie ongehoorsaam in wat 
Hy hulle beveel nie, en verrig wat hulle beveel is. Niemand weet 
hul aantal behalwe Allah - Hy is verhewe. Hulle word nie as 
man of as vrou beskrywe nie 7); en die dood is denkbaar met 
betrekking tot hulle 8). 

67. Vraag. Hoeveel van die engele behoort mens in die besonder te ken? 
Antwoord. Van die engele_behoort mens in die besonder tien te ken. 

Dit 9) is onse Here Gibrä'îl 10), en Mîkä'îl ll ) en , Isräfîl 12) en 
'Izrä'îl l3) en RiÇll}än 14), die bewaker van die paradys, en Mälik, 15) 

die bewaker van die vuur 16) ; en Raqîb en • Atîd, die twee 
skrywers 17); en Munkar en Nakîr, wat altwee belas is met die 

1) Die Bybelse Set (Gen. 4: 25, 26; 5 : 3-8); van die aan hom en 
aan Abraham geopenbaarde boeke weet ook die Mohammedane niks meer 
as net die aantal nie. 

2) D.w.s. die geskrifte, verder onbekend, wat aan Moses geopenbaar 
is voor die eerste vyf Bybelboeke, die Tora. 

3) Die Evangelie. 
') Die Psalms. 
6) 'n Aanduiding van die Koran. 
8) Die gewone uitdrukking in verband met 'n nuwe openbaring wat 

'n vroefire (ook binnekant die Koran) ophef, van sy gelding beroof. 
7) D.w.s. hulle is geslagsloos; volgens ander dogmatici maak hulle 

geen gebruik van die geslagsorgane nie. 
8) D.w.s. die moontlikheid bestaan dat 'n engel sterf. 
9) Van hieraf tot vr. 70 speel die vraag-en-antwoord-vorm prakties 

geen rol nie. 
10) Gabriël, 2 : 91, 92; 66 : 14; die oorbrenger van die openbaring. 
11) Migaël, 2 : 92; die beskermer van die gelowiges. 
12) Die naam hang miskien saam met die Hebreeus "seraf"; 'Isräfîl 

kom nie by name in die Koran voor nie; volgens die tradisie is hy die 
basuinblaser by die laaste oordeel. 

13) Die doodsengel ; die naam is miskien van Joodse oorsprong. 
U) "Welgevalle". 
16) "Koning". 43 : 77. 
18) Die hel. 
17) Vgl. 82 : 10-12, waar egter die name ("Bewaker" en "Bereid") 

nie voorkom nie. 
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ondervraging in die graf1). Dit is ons plig om te glo aan die 
ondervraging deur die engele in die graf. Hulle twee ondervra 
elke dode omtrent sy god en sy profeet en sy godsdiens en sy 
rigting 2) en sy voorganger 3) en sy broeders, ook al was hy 
in die buike van visse of in die mae van wilde diere - behalwe 
die wat uitgesonder is, soos die profete en die engele en ander. 

En as hy hulle twee antwoord "Allah is my Heer, en Mohammed 
is my profeet, en die Isläm is my godsdiens, en die Ka'bah is 
my rigting, en die gelowiges is my broeders" - dan sê hulle twee 
vir hom: "Slaap die slaap van die bruidegom, vir wie niemand 
anders wakker maak as net sy geliefste onder die mense. " 
Dan word dit vir hom ruim gemaa.k in sy graf, en vir hom 'n 
venster oopgemaak na die paradys toe; die verkwikking en lief
likheid daarvan sal dan tot hom kom, totdat Allah - Hy is 
verhewe - hom sal opwek. 

Maar as hy hulle twee geen antwoord gee nie, dan straf hulle 
hom met verskillende strawwe, en vir hom word 'n venster 
oopgemaak na die hel toe; die gloed en die hete wind daarvan 
sal dan tot hom kom, totdat Allah - Hy is verhewe - hom 
sal opwek. En dit is ons plig om te glo aan die straf in die graf 
en aan die lieflikheid daarin, en aan die bymekaarbring 4) in 
die graf. 

En ons glo aan die grote voortekens van die uur 6), soos die 
verskyning van die Mahdi 6) en die valse Messias 7), en die 
neerdaal 8) van 'Isä die seun van Mariam 9), en die koms van 
Iagüg en Magüg 10) en die koms van die dier 11), wat tot die mense 
sal spreek en sê: "So en so, jy behoort tot die volk van die 
paradys, en jy, so en so, tot die volk van die vuur", en die 
opgaan van die son in die weste. 

68. Vraag. Watter ding sal daarna gebeud 
Antwoord. Daarna sal Allah - Hy is verhewe - 'Isräfîl beveel 

om op die horing te blaas. Hy gee daarop twee stote. Op die 

1) Die betekenis van die name is onseker ("verafskude"?). 
2) Nl. die gebedsrigting. . 
a) In die antwoord word die "voorganger" nie vermeld nie; die vraag 

na die ,,'imäm" sou 'n spoor van Sjie'itiese invloed kan wees. 
4) Die hereniging van liggaam en siel. 
6) Die uur van die laaste oordeel. 
e) Die "reggeleide" heerser uit die nakomelingskap van Mohammed, 

wat die regsorde uit die tyd van die eerste vier Kaliefs sal herstel. 
7) Die Antichris. 
8) Naamlik uit die hemel, vgl. 4: 156. 
9) Jesus die seun van Maria. 

10) Gog en Magog, Eseg. 38 : 2; Openb. 20 : 8. 
11) Miskien die dier uit Openb. 13 : ll-18, maar dan in 'n heel ander 

funksie. 
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eerste stoot vergaan al wat geskape is, behalwe dat wat Allah 
- Ry is verhewe - wil (dat sal bly) , naamlik die sewe uit
sonderings; h ulle is die troon 1) en die setel 2) en die tablet 3) 
en die pen 4) en die paradys en die vuur en die geeste 5). Op die 
tweede stoot herleef al wat geskape is. Dan keer die geeste terug 
tot die liggame wat by hulle behoort; geen gees vergis hom in 
die by hom behorende liggaam nie. Tussen die twee stote lê 
veertig jaar. 

Die bewys daarvan is die woord van die Verhewene: "Daar 
word op die horing geblaas en wie in die hemel en wie op die 
aarde is, beswym, behalwe wie Allah wil (dat nie beswym nie); 
dan word opnuut geblaas en kyk, hulle staan op en aanskou" 6). 

En die eerste vir wie die aarde sal oopgaan 7), is ons profeet 
Mohammed - mag Allah hom seën en groet. Vervolgens word 
die mense gedryf na die standplek op 'n ander aarde as hierdie 
aarde 8). Die son kom naby hulle en na verhouding van hulle 
dade sal die mense in die sweet raak; party van hulle verkeer 
in die skaduwee van die troon. Die ellende word groot, en die 
mense vra vir 'Adam om voorbidding 9), maar hy sê: "Ek self, 
ek self, ek self! 10) Gaan na 'n ander as ek! Gaan na Nftl;t!" Rulle 
kom by Nft1;t, maar hy sê: "Ek self, ek self, ek self! Gaan na 'n 
ander as ek! Gaan na 'lbrähîm!" Rulle kom by 'lbrähîm en 
Müsä en 'Isä, maar hulle verontskuldig hulle teenoor hulle. Dan 
vra hulle die voorbidding van onse Rere Mohammed - mag 
Allah hom sOOn en groet - en hy doen die voorbidding vir hulle 
by die beslissing van die gerig, en dit is "die geprese plek" 11). 

Dan word rekenskap van hulle afgeëis 12), behalwe van die ten 
aansien van wie se uitsondering 'n aanwysing afgekom het 13). 

Vervolgens word hulle dade geweeg in die weegskaal, behalwe 

1) Die troon van Allah. 
Z) Die setel op die troon. 
8) Die tablet waarop die besluite van God en die prototipe van die 

Koran aangebring is. 
') Die hemelse pen, waarmee die "welbewaarde tablet" beskrywe is. 
a) Die geeste van die besielde skepsele. 
8) 39: 68. 
7) M.a.w. wat sal verrys uit die graf. 
8) D.w.s. 'n nuwe skepping, vgl. 39: 19. 
9) I.p.v. fajastaáfirlJ,ü lees ons fajastaáfi'ü. 

10) D.w.s. ek het self die voorbidding nodig. 
11) 17: 81, vgl. T. Huitema, De voorlJ'fYT'aak (Shafä'a) in den IBlam, 

1936, p. 17 e.v. 
12) Dit is 'n afsonderlike episode, wat gewoonlik uitvoeriger beskryf 

word, vgl. bv. Edelgesteenten p. 32. 
18) Namelik deur openbaring uit die hemel; vgl. die uitsonderings op 

die ondervraging in die graf. 
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(van) die wat uitgesonder is; vervolgens vat die dienare 1) die 
boeke 2); vervolgens daal die gemeente van Mohammed - mag 
Allah hom seën en groet - af in die opgaardam van hom, die 
die verhewene, waarvan die water witter is as melk en soeter 
as heuning; wie daarvan drink, sal daarna nooit meer dors 
wees nie 3). 

Vervolgens, hierna, gaan hulle oor "die pad", dit is 'n brug 
wat oor die oppervlakte van die hel gespan is; weet, dat die wat 
oor die pad gaan, onderling verskillend is: party van hulle bly 
behoue deur hulle werk en ontkom aan die vuur van die hel, 
en onder hulle is daar weer (verskillende) groepe: daar is wat 
oorgaan soos (in) 'n oogwenk, daar is wat oorgaan soos 'n voort
skietende bliksem, daar is wat oorgaan soos 'n oorweldigende 
wind 4), ander soos 'n voël, ander soos 'n kampioenperd, ander 
hardloop vinnig, ander stap, ander beweeg hulle kruipend voort -
dit alles na die maat van hulle verskil in die goeie werke en die 
weerstand teen sondes. Enig iemand wat die snelste is in die 
weerstand teen die sondes wanneer hulle aan sy gedagte verby
gaan, is die snelste in die oorgang. Party word ook gegryp met 
hake en val dan in die hel. Daar is wat hom (die brug) oorgaan 
in honderd jaar, en daar is wat hom oorgaan in duisend jaar, 
en in verhouding daartoe ontvang hulle die ligte 5). 

Party bly nie behoue nie en hulle is ook onderling verskiliend, 
na die mate van hul misdrywe. Daar is naamlik onder hulle wat 
ewig in die vuur bly, soos die ongelowiges, en daar is wat na 
verloop van tyd daar uit sal kom, volgens wat die wil is van 
Allah - Hy is verhewe - naamlik die ongehoorsames onder 
die gelowiges, en wel dank sy die voorspraak van hom, wat Allah 
mag seën en groet. 

Die eerste wat oor die pad gaan, is onse Here Mohammed - mag 
Allah hom soon en groet - en sy gemeente; daarna 'rsa en sy 
gemeente; daarna Mûsa en sy gemeente; daarna die res van die 
profete en hulle gemeentes. 

69. Vraag. Is (nog) iets noodsaaklik (om geglo te word) behalwe die 
voorafgaande 1 

Antwoord. Ja, dis noodsaaklik vir ons om al wat die profeet - mag 
Allah hom seën en groet - oorgebring het, as waarheid vas te 
glo. Dis ook noodsaaklik vir ons om vas te glo dat Allah - Hy 

1) D.w.s. die mense, die dienare (slawe) van Allah. 
2) Dit is die boeke waar die uitkoms van die afweeg van goeie werke 

en sondes in aangeteken is. 
S) Vgl. 108 : 1; Wensinck, The M081im Oreed, p. 231 e.v. 
') Die laaste twee Binsnedes rym. 
6) Elkeen sy eie lig, die godlike verligting, wat troos en bemoedig. 
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word geprys en is verhewe - die ongeletterde Arabiese profeet 
wat uit die stam van Qurais en uit die geslag van Häsim afkomstig 
is, onse Here Mohammed - mag Allah hom seën en groet 
gestuur het tot die hele skepping, Arabiere en nie-Arabiere en 
engele en mense en ginn' 8 1) en vaste stowwe 2); voorts dat sy 
wet 3) alle voorafgaande wette buite krag gestel het; ook dat 
die voortreflikste van alle skepsele onse profeet Mohammed is 
- mag Allah hom seën en groet -, vervolgens die gesante, 
vervolgens die profete 4), vervolgens die engele - die seëninge 
en groet van Allah oor hulle - daarna die metgeselIe 5) - mag 
Allah - Hy is verhewe - 'n welbehae in hulle hê. 

Dis ook noodsaaklik vir ons om te weet dat die profeet - mag 
Allah hom seën en groet - gebore is in Mekka en verhuis het 6) 
na Medina, en daar gestorwe en begrawe is. En dat hy blank van 
kleur was, gedrenk in rooi en die volmaakste mens van uiterlik 
en innerlik. 

Kyk, die (ware) godsdiens by Allah is die Islam. 
70. Vraag. Wat is die godsdiens~ 

Antwoord. Die godsdiens is die gebooie wat Allah vir ons tot wet 
gemaak het, en dit (omvat die bepaling van) wat verplig, verbied, 
(aanbevelenswaardige) gewoonte, afkeurenswaardig (nie verbode), 
geoorloof, ongeldig of korrek is. 

7l. Vraag. Wat is die hoofpunte van die godsdiens~ 
Antwoord. Die hoofpunte van die godsdiens is vier: ten eerste die 

opregtheid van bedoeling; ten tweede die korrektheid van oor
tuiging ; ten derde die vervulling van die verbintenis; ten vierde 
die vermyding van die ongeoorloofde. 

72. Vraag. Wat is die betekenis van die opregtheid van bedoeling1 
Antwoord. Die betekenis daarvan is die verering met intensie 7) en 

in suiwerheid 8). 

1) Die woestyn.demone. 
2) Blykbaar, aangesien die hele opsomming paarsgewys is, die teen

stalling van die demone, m.a.w. liggame sonder intalligensie. Die Afr. taks 
gee as voorbeelde berge en klippe. 

3) Die godsdienstige wet, die openbaring. 
') Die "gesant" is 'n "profeet" wat nie maar net vir homself die 

godskennis ontvang nie (soos die profeta wat geen gesante is nie), maar 
ook deur prediking 'n boodskap van Allah onder die mense bekend moet 
maak; vgl. Wensinck, The Moslem Creed, p. 203: 'n gesant is "represen
tative of a community or people to which God has sent him". 

6) Die tydgenote en medestanders van Mohammed. 
e) Die verlating van eie stam en aansluiting by 'n ander een; die 

sogenaamde "vlug". 
7) D.w.s. met die bewuste bedoeling om 'n godsdienstige handeling 

te verrig. 
,8) Sonder bybedoelingEi. 
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73. Vraag. Wat is die betekenis van die korrektheid van oortuiging1 
Antwoord. Die betekenis daarvan is dat mens vas glo dat Allah 

één is, en dat Hy voorsien is van elke volkomentheid, en afgeskeie 
van elke gebrek. 

74. Vraag. Wat is die betekenis van die vervulling van die verbintenis1 
Antwoord. Die betekenis daarvan is dat mens die voorskrifte op 

hulle tyd nakom. 
75. Vraag. Wat is die betekenis van die vermyding van die ongeoorloofde 1 

Antwoord. Die betekenis daarvan is dat mens vermy wat Allah 
verbied het. Dit is iedere toerekenbare 1) se plig om alles wat 
Allah tot sy plig verklaar het, na te kom. Dit is ook sy plig om 
dit na te kom op die manier wat Allah beveel het, wat betref 
die volbreng van die "suile" 2) en "voorwaardes" 3) daarvan, 
anders is dit ongeldig. En dit is sy plig om, as hy toerekenbaar 
geword het, hom met beslistheid te wy aan elke plig waartoe 
hy in staat is, en alles wat verbied is na te laat. 

76. Vraag. Wat is die Islam 1 
Antwoord. Die Islam is die ondubbelsinnige instemming met wat 

van die kant van Allah - Hy is verhewe - gekom het op die 
tong 4) van sy beminde Mohammed - mag Allah hom soon en 
groet. 

77. Vraag. Wat is die voorwaardes vir die Islam 1 
Antwoord. Die voorwaardes vir die Islam is ses: mondigheid 5), 

verstand, vrye wil 6), die uitspraak van die twee getuienisse 7) 
vir wie daartoe in staat is 8), die volgorde 9) en die aaneen
sluiting 10). 

78. Vraag. Wat is die suile van die Islam 1 
Antwoord. Die suile van die Islam is vyf: die getuienis dat daar 

behalwe Allah geen god is nie en dat Mohammed die gesant van 
Allah is; die onderhouding van die (rituele) gebed; die gee van 

1) D.w.s. elkeen wat tot die jare van onderskeid gekom het, by sy 
verstand is, ens. Vgl. Encyclopedia of Islam, s.v. Taklîf. 

2) Die essensiële bestanddele. 
a) Die voorwaardes wat vervul moet word om aan die handeling 

geldigheid te verleen. 
4) D.w.s. deur bemiddeling van die prediking van Mohammed. 
5) Volgens Safi'ities reg: nadat die kind 15 ja.a.r oud geword het, of 

puberteitstekens vertoon; volgens Hanafities reg: 88 die kind 15 ja.a.r oud 
geword het; volgens die Malikiete en die huidige praktyk 88 die kind 
18 ja.a.r oud geword het. 

8) D.w.s. dat da.a.r geen dwang van mense by mag kom nie. 
7) na.a.mlik betreffende Allah en betreffende Mohammed, sien volgende 

vra.a.g. 
8) Die stomme verkeer dus nie onder hierdie verpligting nie. 
8) Eers die getuienis aanga.a.nde Allah, da.a.rna die betreffende Mohammed 

10) Da.a.r mag geen a.a.nsienlike pouse tu.sse die twee getuieIlÏB$e wees nie. 
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die "aalmoes" 1); die vas van RamaÇlän 2); en die pelgrimstog 
na "die huis" 3) vir hom wat tot die reis in staat is. 

79. Vraag. Wat is die geloof? 
Antwourd. Dip geloof is die erkenning as waarheid van wat die 

profeet - mag Allah hom seën en groet - gebring het, naamlik 
die persoonlike verklaring: "Ek glo en erken as waarheid". 

80. Vraag. Wat is die sulle van die geloof? 
Antwoord. Die sulle van die geloof is ses: dat u glo aan Allah, en 

sy engeie, en sy boeke, en sy gesante, en die jongste dag, en die 
beskikking, sowel ten goede as ten kwade vanweë Allah - Hy 
is verhewe. 

(Dit word vertel) van die Heerser van die gelowiges, Omar, 
die seun van altIattäb - mag Allah 'n welbehae in hom hê -, 
dat hy vertel het: "Toe ons op 'n dag neersit by die gesant van 
Allah - mag Allah hom seën en groet -, toe verskyn daar 
plotseling by ons 'n man in helder wit klere en met diep swart 
hare, aan wie geen spoor van die reis te sien was nie. Niemand 
van ons het hom opgemerk nie voordat hy teenoor die profeet 
- mag Allah hom seën en groet - gaan sit het. Hy het sy 
kniekoppe teen sy (Mohammed se) kniekoppe gesteun 4) en sy 
handpalme op sy (Mohammed se) dye gelê en gesê: " ,,0 Mohammed, 
vertel my van die Islam"." 

Toe sê · Allah se gesant - mag Allah hom seën en groet -: 
" "Die Islam is dat u getuig dat daar behalwe Allah geen god 
is nie, en dat Mohammed die gesant van Allah is; en dat u die 
(rituele) gebed onderhou; en die "aalmoes" bring; en in RamaÇlän 
vas; en die pelgrimstog na die "huis" volbring as u tot die reis 
daarheen in staat is." " . 

Toe sê hy (die ander): ""U spreek die waarheid"." Ons het 
ons toe verwonder dat hy hom (eers) vra en (vervolgens) vir een 
wat die waarheid spreek, verklaar. Daarop sê hy: ""Vertel my 
ook van die geloof"." 

Daarop sê (Mohammed): " ,,(Die geloof is) dat u glo aan Allah, 
en sy engeie, en sy boeke, en sy gesante, en die jongste dag, en 
dat u glo aan die beskikking, sowel ten goede as ten kwade"." 

Toe sê hy: " "U spreek die waarheid"." En: " "Vertel my van 
die deug"." 

Daarop sê (Mohammed): " ,,(Die deug is) dat u Allah dien &sof 

1) Die godsdienstige belasting. 
B) Die negende maand in die maanjaar. 
3) Die Ka'ba. 
4) Hulle het dus knielend gesit, en sonder om gebruik van stoele of 

banke te maak. 
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u Hom sien; en ook al kan u Hom nie sien nie, sien Hy u sekerlik 
wel"." 

Vervolgens het die man wat die vrae gestel het, hom verwyder. 
Toe sê die profeet - mag Allah hom seën en groet -: " "Weet 

u wie die vraer is?" " 
Hy (Omar) het geantwoord: ""Allah en sy gesant weet dit 

die beste"." 1) 
Toe sê hy (Mohammed): " "Dit was niemand anders as Gibrîl, 

wat tot jullie gekom het om julle julle godsdiens te leer"." 

Die geleerdes 2), wat die erfgename is van die profete, het gesê: 
"Hy wat sowel met geloof as met Islam 3) kom, hy is 'n volkome 
gelowige; hy wat altwee agterweë laat, hy is 'n volkome onge
lowige; hy wat net die Islam agterweë laat, hy is 'n onvolkome 
gelowige; hy wat net die geloof agterweë laat, hy is 'n huigelaar". 

Dit is ook noodsaaklik om die metgeselIe van die profeet - mag 
Allah hom seën en groet - lief te hê en om die familie van die 
profeet - mag Allah hom seën en groet - lief te hê en die orige 
heiliges 4). 

1) 'n Elegante manier om uit te druk: "Ek weet dit nie". 
2) D.w.s. die teoloë. 
8) Hier dus opgevat as die lewenspraktyk . 
• ) Letterlik "vriende", naamlik van Allah. 
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REGISTER I 

ARABIES-AFRIKAANS EN OFFISIËLE AFRIKAANS 

N.B. As die vorm van 'n woord onseker is, word dit aangedui deur agter 
die syfer, wat die bladsy aandui, 'n noot te plaas, wat verwys na. 
'n noot op daardie bladsy. 
As 'n woord meer as eenmaal op een bladsy voorkom, word dit 
aangedui deur "bis", "ter", ens. 
As 'n woord veelvuldig voorkom (d.w.s. meer as ses maal) dan word 
net die eerste vindplekke, gevolg deur "ens." aangegee. 

aaftir . .. . 
aaghtir .. . 
aardei 
afghafaraagh . 
afghakaum. 
afghakoem. 
afghariekent 
afghaskaf . 
afghaskap . 
afghawiegh. 
afkaum 
afkoem 
afkoem 
afraagh 
aghtar. 
aghtir . 
aghtir . 
aghtir • .... 
aghtirsetaaJaghie 
aint 
ait .... 
ait airulie . 
ait ghalaat. 
ait koem 
ait koem . 
ait sapark . 
ait Bist 
ain .. 
ain .. 
aindei. 
ait Biet 
aldei . 
aldie. 
alien . 
alif· . 
alkan. 

70 ... 
70bis .. 
69quater 
67 
65 
65 
70 
65 
72 
70bis . 
64bis . 
64 .. 
68 .. 
66 .. 
50, 58 . 
75bis, 77. . .. 
59, 68bis, 70bis ens. 
61 
71 . . 
64 .. 
71 . . 
59 1°) • 
67, 68, 70bis 
68bis . 
71 .. 
74 .. 
75 19) • 

50 18) 

51 .. 
51 .. 
76 .. 
55ter . 
51, 52, 54, 59 ens .• 
51, 52ter, ens .• 
64bis . 
68 . . 
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na 
na 
aarde 
verhoor (part. p8BB.) 
afgekom 
afgekom 
af gereken 
afgeskaf 
afgeskaf 
afgeweeg 
afkomB 
afkomB 
afkom (inf.) 
afvraag 
nadat 
agter 
na. 
nadat 
orige 
einde 
uit 
uiteinde 
uitgelaat 
uitkom (inf.) 
uitkom (3p. plur. praes.) 
uitspreek (inf.) 
uitset 
in 
'n 
einde 
uiteet (inf.) 
aldie 
aldie 
alleen 
elf 
elke 
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alkin 59 elke 
altiwie 77bis . altwee 
alwat . 53, 54bis, 60, 75 . al wat 
amal 64, 71 almal 
ammirikanB 67 kentekens 
an 75, 76sexies . aan 
an 62 Ie) • in 
anbaagh . 61 ambag 
andir. 52, 55bis, 61, ens. ander 
anmirikanll 76 kentekens 
anpir (Mal. ) 77 amper 
antighief 74 in te gee 
any,oert 67 antwoord 
ardei 69 10) • aarde 
arfghanaam 77 erfgenaam 
as 49, 61 as, behalwe 
as 54 as, gelyk 
as 50 ens. as, indien 
aum 61 om 
aupanbaarei 68 openbare 
bai. 52bis, 53 ens. by (praep.) 
baik 67 buik 
baitan. 67bis . behalwe 
baiten. 65, 69 buite 
baitin . 68, 69bis, 70bis, ens .. buite 
balaa8 . 68 .' blaas (inf.) 
balaa8. 68 blaas (3 p. sing. praes.) 
balaa8 . 68bis . blaas (subst.) 
balaa8ei . 68bis . blase (subst. plur.) 
balang 61 blank 
baleif . 74 b ly 
balosain . 72 blosend 
baniak (Mal.) . 76bis . baie 
basighait 73 besigheid 
baainamait . 73 12 ) • besigheid 
batfat (Mal. ) 75 opsê 
bawaisain 50 bewyse 
bei 55bis, 56 by 
beitan. 64bis . buite 
bergei. 72 berge 
bestaanir 55 bestaande 
bewaisain 53 2) bewyse 
bidierif 74 bederf (part.) 
bie 59 e) by 
biemakandir . 64 bymekaar 
bierig . 70 brug 
bietir . 77 beter 
bifrait. 73 bevry (part. pass.) 
bighansil 50 begin 
bighantsel 50, 53, 54 ens. begin 
bighantsil 50, 53, 54 . beo . gm 
bikant. 64 . bekend 
bikent . 74 . beken (inf. ) 
bikent • _70~ 71 bekend 
bilaif . .. 51, 60, 68, 74, 77ter bly (inf.) 
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bilant. . . 
bilent. . . 
bilint . . . 
bilint gooit " . 
biraidija gOOm . 
bistaanir 
bistei . . 
bistierang 
bistiering 
bistierte . 
biwaisain 
biwaisein 
boedie .. 
boerie. . . 
bOfYroediris . 
breng .. 
breng .. 
broedirs . 
daanaatoe 
daar . . 
daarein . 
daarfan . 
daarmain 
dafiranta 
dagh . 
daisant 
dan .. 
dat .. 
dauje . 
daum . .. 
daum gooit 
di- . . . . 
die . .. . 
die ... . 
diedalik . . . 
die ghienagOOi 
die ghienaghei 
die ghienaghie 
die in tait .. 
dienie . . . . 
die(r) in tait. 
dierdei . 
diertagh . 
diesai .. 
diesei. . 
dietsei. . 
difirant . 
difiranta 
difirint 
difrinst 
din .. 
dingie . 
diraagh 
dirak . 
dirang 

59 . . 
56, 61 
60 .. 
58, 59 
67 
52 
72 
76 
75 
73 
50 eos. 
50 eos. 
76 
51 
67 
74 
69 
66 
76 
50 eos. 
68 
57 eos. 
52 .. 
51 .. 
75, 76bis 
71 .. 
50 eos .. 
50, 60 . 
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66 ..... 
56bis, 59, 60 2) 
58 .... . 
76bis . .. . 
49, eos ... . 
68, 70ter, 77 
56 .. : 
70, 74 ... 
69quater, 70, 71 eos . . 
75 ..... 
sien dier in tait 
52 .. 
51, 71 . 
73 .. . 
65 .. . 
53bis, 55 
52bis, 53 eos. 
51 
71 
52 . 
59 . 
70 . 
63 2 ) 

68 
76 
67 
70 

99 

blind 
blind 
blind 
blii:uiheid 
bruiqegom 
bestaande 
bel;!te 
bestiering 
bestiering 
voorkomste 
bewyse 
bewyse 
boude 
baar, verwek 
broeders 
bring (inf.) 
bring (3 p. plus. praes.) 
broeders 
daarnatoe 
daar 
daarin 
daarvan 
daarmee 
verskillend 
dag 
duisend 
dan 
dit 
dooie 
stom 
stomheid 
die 
die 
daardie 
duidelik 
diegene 
ditlgene 
diegene 

hierdie 
deurentyd,altyd 
derde 
dertig 
hierdie 
hierdie 
hierdie 
verskillend 
verskillend 
verskillend 
verskillend 
dit 
dingtl 
dra 
druk? (subst.) 
drink (3 p. plur. praes.) 



dirie 
di8ei 
dit 
diwang gooit • 
diweng gooit • 
djaar • 
djai 
djansie 
djoeili. 
djoejali 
djoelie 
djonkitjies . 
doef 
doef gooit 
doeghtir. 
doet. 
do6lfoet . 
doejfOt 
d06JfOt gooit . 
doewat 
dora 
doy,ie . 
dreng . 
dring . 
ein. 
ein. 
ein . 
ein . 
eindei. 
eit 
en 
en 
es 
es 
faadira 
faatir. 
faif. 
familtjei8 
fan. 
fantifoerai . 
faraagh • 
fat 
faulkoem 
ferkaloen 
feal birang 
fie ... 
fienatar • 
fienatir 
fier . 
fier . 
fierdie • 
fiertagh 
fier • 
fir 
fir 

65, 69 
54 
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49bis, 53 ens. 
58 
59 
68, 7lbis 
68bis . 
72 
77bis . 
77 
50bis . 
66 
55bis, 59, 60 1) 2) 
58, 59 
64 
60 1 ) 

55bis, 69 
57, 59 
58, 59 
66 
70 
66 1°) . 
65 
62 
49 el, 53 
63 
57 
50 16), 51, 55bis, 63 ens. 
51 
5P) 
49 ens. 
63 1), 64, 69. 
50 e)bis, 52 
50bis, 51bis, 52, 63 ens. 
64bis . 
70 
61, 63bis, 75bis, 76 
77 
49 ens. 
72 
66 
49 1 ) 

77 
70 19) • 

62 
60') 
67 
67 
62, 63bis, 65bis 
70, 7lbis. 
73 
68 
66 
49 ens. 
50, 53, 67bis, 76, 77ter 
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drie 
hierdie 
dit 
dwang 
dwang 
jaar 
jy 
demoneT 
julle (pron. p.) 
julle (pron. pass.) 
julle (pron. p.) 
s61mtjies 
doof 
doofheid 
dogter 
dood 
dood 
dood 
doodwees (subst.) 
dood 
dors (subst.) 
dooie 
drink (3 p. plur. praes.) 
drink (inf.) 
'n 
een 
en 
in 
einde 
'n 
en 
in 
as 
is 
vaders 
water 
vyf 
familie 
van 
voorafgaande 
vra 
wat 
volkome 
werke 
volbring (inf.) 
nie 
venster 
venster 
vier 
vuur 
vierde 
veertig 
vir 
vir (datief aanduiding) 
vir (accusatief-aan-

duiding) 
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fira . 60 2) vir 
firaagh 69ter, 71 vra (inf.) 
firaagh 69, 76 vra (3 p. sing. praes.) 
firaagh 69 vra (3 p. plur. praes.) 
firaaghir. 77bis . vraer 
firai 70 vry 
firai wilagh 74 vrywillig 
firau 66 vrou 
firbai . 70 voorby 
firfirdiel . 62 11 ) • verdeel (part. pass.) 
firghaan . 51bis, 53, 58 ens. vergaan 
firghit . 61 nalatigheid 
firiksloen 7I1) werke 
firkoep 62 verkoop (inf.) 
firlie 52ter, 58, 59, 64. verleë 
firstant 50 ens. verstand 
firtel 75 vertel (part. pass.) 
firtel 76 vertel (imp.) 
firtü 76bis . vertel (imp.) 
firtrau wantait . 62 getrouheid 
firwoenir 76 verwonder (part.) 
fit baar . 61 passend 
flei • 70bis . vlei 
foel • 70 voël 
foel breng 73, 74 volbreng 
foelkoem . 77 volkome 
foelkoem 77 volkome 
foelkoem gooit 73 volkomentheid 
foelkoemstei 73 volkomentste 
foer. 69 vir 
foer. 65, 75, 76. voor 
foer. 61 voordat 
foer. 54 vore 
ghaan. 57, 69 gaan (inf.) 
ghaan. 63 gaan (3 p. plur. praes.) 
gOO'any,oert 67 geantwoord 
ghaat . 75bis, 76 gaan (inf. ) 
ghaat . 63ter, 64, 68 ens. gaan (3 p. sing. praes.) 
ghaat • 69bis . gaan (3 p. plur. praes.) 
ghaat . 69ter . gaan (imp.) 
ghabelaas 69 geblaas 
ghabier 68 gebeur (inf.) 
ghabigOOraay,e 72 begrawe 
ghabüaas 69 geblaas 
ghaboerai 51 gebore 
ghaboerei 72 gebore 
g1uJ.daghtie . 71 gedagte 
ghadaigai 76 getuienis 
ghadawing • 54 gedwing 
ghadawink. 54 gedwing 
ghadieltai 70 gedeeltes 
ghadieltei 62 gedeeltes 
ghadieltie 63bis . gedeeltes 
ghadiert . 68 dier 
ghadierti 68 dier 
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ghadiertie . 
ghadiwank. 
ghadiaag 
ghafirhais 
ghafirtal . 
ghaghaif· 
ghaghief . 
ghahaak. 
ghaheim . 
gha'ien . 
ghakarai 
ghaken . 
ghakoem. 
ghakom .. 
ghalaikin8 . 
ghalaikni8 . 
ghalait . 
ghalaite . 
ghalek . . 
ghaliefstei 
ghalifstei 
ghalik .. 
ghaloef . 
ghaloef . 
ghaloef . 
ghamaak .... 
ghamaniekal (Mal.) 
ghamiendie 
ghanoem. 
gha'oedir . 
ghaparaat . 
gharoetie . 
ghasien . . . 
ghaskaapandei 
ghaskaapandie 
ghastier . 
ghataal . 
ghataal . 
ghatbilaif 

ghatiel . 
ghasiet . 
ghau .. 
ghawies . . . . 
ghawietan8kaap . 
ghawietan8ikaapir 

ghawoert. 
gheloef . 
ghewies . 
ghibreng . 
ghief .. 
ghiloef . 
ghiloef . 
ghoekoem 

67 . . 
59, 60 
69 
72 
71 
67 
71 
71 
54 

102 

61, 66, 76. 
50 7 ) • 

76 .. 
50, 58, 74, 76 . 
77 .. 
58 .. 
59 .. 
56bis . 
58 
72 .. 
74 . . 
67 .. 
62bis . 
66, 67, 73, 77 . 
66, 67, 7lbis, 75 ens. 
67 ..... .. . 
50, 67bis, 71, 72 ens. 
72 .... . 
61 .. . . . 
69 .... . 
66bis, 74bis . 
56 .. 
61 .. 
76 .. 
50, 60 
50 ens. 
60, 71 
61quater, 65, ens. 
69, 71ter 
71 . . 

51 . . 
76bis . 
71 .. 
50, 54, 60, 61 . 
54 
57 

61 
73 
58 
75 
75, 76 
73 
73 .. 
59 .. 
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gedierte 
gedwing 
gejaag 
verhuis (part.) 
vertel (part. pass.) 
gegee 
gegee 
gehaak 
geheim 
geen 
gekry 
geken 
gekom 
gekom 
gelykes 
gelykenis 
geluid 
geluide 
geluk 
geliefste 
geliefste 
geluk 
geloof 
glo (inf.) 
glo (1 p. plur. praes.) 
gemaak 
oorlede 
veragte 
genoem 
beveel (part. pass.) 
gepraat 
grote 
gesien 
geskapene · 
geskapene 
gestuur 
getal 
verhouding 
gaan bly (3 p. plur. 

praes.) 
geteel 
gesit 
gou 
gewees 
kennis 
een wat wetenskap 

besit 
geword 
geloof 
gewees 
gebring 
gee (inf.) 
glo (inf.) 
geloof 
gekom 



ghoeloef . 
ghoeraun 
ghoeroetie 
ghoet 
ghoey,ir 
haakei 
haarei . 
hai. 

haOOie 
harat 
harit 
hat . 
hat . 
hatloep 

hau. 
hei 
het 
het 
het 
hiemlas 
hiemlis 
hiemls 
hienang . 
hiet. 
hirt . 
hit 
hoe. 
hoefiel . 
hoegai. 
hoeghastei 
hoegie. 
hoeil 
hoeil 
hoeili . '. 
hoeiali 
hoeiali 
hoem 
hoem . 
hoendirt. 
hoendirt. 
hom 
ie 
ien . 
ien . 
ien . 
ienar8 . 
ienir8. 
ien 8tei 
ien 8tie 
ier8tai. 
ier8tei . 
iet 
ieta8 

75 .. 
69 .. 
67 .. 
75, 76 
71 .. 
71 .. 
76 .. 
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67, 68, 74ter, 76ter, 
77quinquies . 

76 .. 
73 ..... . 
72 ..... . 
51, 58 ... . 
50bis, 58bis, 65bis ens. 
71 . . . . 

55 ..... . 
sien wilhei 
74 ..... . 
54bis, 61, 74, 77 
76, 77 
66 .. 
65, 69 
65 11) • 

70 .. 
67 .. 
75 .. 
59 D)bis, 60, 75 
49 .. 
49, 61, 62, ens. 
52, 62 ... . 
60bis .... . 
49 ens ... . . . 
52, 60bis, 61 ens. 
60bis, 61 
61ter.. . 
65bis, 66 .. . . 
66 ...... . 
55 . . . .. . . 
53, 67septies, 76 ens. 
65 ....... . 
65, 71 ..... . 
67bis . ..... . 
70, 76quinquies, 77ter 
49 ens .... 
52bis, 53ter . 
50 ens. 
52bis . 
52 . 
49 6 ) • 

49 2 ) • 

60 .. 
60, 68, 69, 71 (73). 
65 
56 .. 
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glo (inf.) 
grond 
grote 
goed 
gouer 
hake 
hare 

hy 
hande 
hart 
hard 
hê 
het 
hardloop (3 p. plur. 

praes.) 
hou (3 p. sing. praes.) 

hê (inf.) 
het (3 p. sing. praes.) 
het (1 p. plur. praes.) 
hemel 
hemel 
hemel 
heuning 
hitte 
hart 
het 
hoe 
hoeveel 
hoë 
hoogste 
hoë 
hulle (pron. p.) 
hulle (pron. pOBB.) 
hulle (pron. p.) 
hulle (pron. p.) 
hulle (pron. pOBB.) 
hom 
hom 
honderd 
honderd 
hom 
ti 
'n 
een 
in 
ooreenstemmend 
ooreenstemmend 
eerste 
eerste 
eerste 
eerste 
eet (3 p. plur. praes.) 
iéts 



ietas 
iets . 
iets . 
ietsei 
ietsie .. 
iftifaraagh . 
in . 

indir . 
is 
ismoer 
it. . . 
jaa .. 
kaik .. 
kalainie • 
kalier. 
kam. 
kan . .. 
kanie . . 
kant .. 
karaaghir 
kami .. 
karaktei . 
kat . .. 
kayaai . 
kaum .. 
kaupaldir 
kerai . 
kiedis . 
kiedris 
kier .. 
kilab . 
kilier . 
kin . .... 
kinai koepai . 
kindirs .. 
kinei koepei . 
kiraagh . 
kiraarie . 
kirai . 
kiraip. 
kiuaat 
klipai. 
koem 
koem 
koem 
kaam 
koep 
koer .. 
koeyaat . 
kom .. 
kom . . 
kraaghir. 
kmi . . 
krei . .. 
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57bis, 64, 68, 72 . 
50 ens .... 
52, 54, 57 ens. 
55bis . 
53, 59 .. . . 
66 ..... . 
54 12), 58 8) 15), 59 8), 

67, 77 
69 17 ) • 

49 ens. 
50 1 ) . 

62 . . 
60, 71 
69 .. 
61 .. 
51 .. 
67 1°) . 
53 .. 
49, 61, 76. 
59, 64bis, 68 
57 .. . 
50bis, 52 
62 . 
50 8 ) 

70 . 
64 . 
61 . 
56 15 ) 

65 . 
65 . 
69bis 
70 .. 
72 .. 
49ter . 
76 .. 
64 .. 
76 . . 
53, 74bis, 75, 76. 
76 a) .... 
51 1) 9) ter, 52 ens .. 
71 .. 
76 .. 
72 .. 
67bis . 
71,73 
71 
68 
62 
69 
75 
75, 76 
69 .. 
59 .. 
53, 54 
51 1 ) • 

104 

sake 
iets 
saak, sake 
sake 
sake 
af te vra 

en 
ander 
is 
is maar 
eet (inf.) 
ja 
kyk (3 p. plur. praes.) 
kleine 
kleur 
kom 
kan (3 p. sing. praes.) 
kan nie 
kant 
een wat krag uitoefen 
kry 
karakter 
dat 
kwaai 
kom (3 p. plur. praes.) 
setter van bloedsuiers 
kry 
kinders 
kinders 
keer (subst.) 
klap 
kleur 
ken (verb.) 
kniekoppe 
kinders. 
kniekoppe 
krag 
klere 
kry 
kruip (3 p. plur. praes.) 
kwaad 
klippe 
kom (inf.) 
kom (3 p. sing. praes.) 
kom (3 p. plur. praes.) 
kom (inf.) 
koop (inf.) 
geregshof 
kwaad 
kom (inf.) 
kom (3 p. sing. praes.) 
een wat krag uitoefen 
kry 
kry 



laa8 roes 
laa8te. 
laa8tei 
lagh . 
laif· . 
lan .. 
langei. 
lankei. 
lat . . 
lat . . 
lat . . 
legh tei 
lief· 
liegh . 
lieng . 

Mer . .. 
liewandagh 
liewandegh 
liewandehid 
liewendagh. . . 
liewendaghghir . 
liewendaghir . 
liewindagh . 
lighaam . 
lighaamaa 
likarghait 
loei iar 
loep . 
maak. 
maak. 
maak. 
maaka 
maaka ... 
maaka loens . 
maakein . . . 
maakir . . . 
maak loenas . 
maak loens 
maalkoens . 
maan. 
maar 
mai. 
main 
main 
mainang 
maisis . 
makandir . 
makieraan . 

man . . 
manierei 
manier . 
maniertei 
maniertei 

61 .. 
60 .. 
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60, 75, 76. 
65 .. 
51, 65 .. 
54 a), 57 a), 58 7) . 
70 ... . 
75 ... . 
49 ens .. . 
51bis, 53, 77ter 
60, 74bis 
62 
77 
62 
76 

77 
55, 67 
67 .. 
59 18) • 

55 . . 
57 18) • 

52 
68 .. 
68 .. 
68 .. 
67bis . 
61 .. 
71 . . 
54, 60, 66, 67 ens .. 
56, 68, 74. 
62, 65 
53 
59 
52 .. 
50 .. 
52, 58, 59, 67 . 
51 .. 
51, 52 ens .... 
53, 54bis, 55 ens. 
66, 75, 76 .. 
50 ens ..... . 
76 ...... . 
69, 74 5), 76. . . . 
67quinquies, 69 ens. 
52, 56, 57 ens. 
65 
75 ..... . 
77 ..... . 

76quinquies, 77 
52 .... 
49, 74bis . 
54 .. 
62, 66, 73. 
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knobbel-lepra 
laaste 
laaste 
lig (subst.) 
lyf 
kan 
lange 
lange 
dat 
laat (3 p. sing. praes.) 
laat (inf.) 
ligte (adj.) 
lief 
lieg (inf.) 
verbind (3 p. ' sing. 

praes.) 
leer (inf.) 
lewend 
lewend 
lewende 
lewend 
lewende 
lewende 
lewend 
liggaam 
liggame 
lekkerheid 
leerlooier 
loop (3 p. plur. praes.) 
maak (inf.) 
maak (3 p. sing. praes.) 
maak (3 p. plur. praes.) 
maak (3 p. sing. praes.) 
maak (imp.) 
maaksels 
maak (2e p. plur.praes). 
maker 
maaksels 
maaksels 
maaksels 
man 
maar 
my (pron. p.) 
my (pron. p.) 
my (pron. poss.) 
mening 
meissies 
mekaar 
makeer (3 p. sing. 

praes.) 
man 
wese 
manier 
gesteldheid 
eienskappe 



maakie 
mei. 
meidir 
melka . 
met . 
miOOir 
mienang. 
mienank. 
mienanka 
moeghlik 
mienB . 
mienB . 
mienBei 
mier 
mindirangghait . 
minirghait . 
mistaik 
mistirang ghait . 
mit. 
mit. 

moedira 
moenie 
moer 
moet 
moet 
moet 
moet 
moetB walieghait 
na 
naa. 
nabie 
nar. 
naaier. 
nat . 
~Oell 
nau. 
naugh. 
net . 
net. 
netljoell 
nie . 
niegei. 
niegie . 
nit 
nit 
noe'iet 
no~it 
oe 
oOOir 
oOOir 
oef 
oegei 
oeghapal. 
oegh kinip. 

66, 77 
76 
58 
70 
53 
59 
49 ens. 
73bis . 
57 
57 
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49bis, 73 
49 
62, 67bis ens. 
53bis 
73 
62 
68 
711) 
49, 52bis, 53, ens. 
75 

64 
75 
50 1 ) 

6Ibis 
49 ens. 
70 
68, 74(quinquies) 
61 
60 
67bis, 68, 69 ens. 
67 
67 
56 2 ) 

52, 55, 60, 75, 76 
53, 67, 68, 70 ens .. 
65, 71, 75. 
69 
67 
53 
6Ibis, 62 
49 ens. 
64 
64 
49, 61 
50bis, 53 ens. 
57 
70 
68bis, 76, 77 
54, 66, 68. 
54 
59, 60, 61, 67 . 
55 
56 
70 
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ook al 
my 
meer 
melk 
met 
meer 
mening 
mening 
mening 
moontlik 
mens (subst.) 
mens (pron.) 
mense 
meer 
minderheid 
minderheid 
vergissing 
minderheid 
met 
met (accusatief- aan-

duiding) 
moeders 
moenie (imp.) 
maar 
met 
moet (3 p. sing. praes.) 
moet (2 p. sing. praes.) 
moet (3 p. sing. praes.) 
moedswilligheid 
na 
na 
naby 
na 
siende 
net 
netso 
nou 
nog 
net 
nie 
netso 
nie 
negen 
negen 
net 
niet 
nooit 
nooit 
o 
beveel 
bevel 
of 
oë 
oogappel 
oogknip 



oek . 
oeksoe. 
oem. 
oem. 
oemtirant 
oem ghahoersaam . 
oenghawoersaam 
oenghawoersaamei. 
oen moeghiliek . 
oens 
oensai. 
oensain 
oensei. 
oensei. 
oep. 
oep. 
oep. 
oepan baar 
oepen baarins 
oepghamaak 
oep reg 
oer. 
oerghat 
oer paaier. 
oer paaier . 

oerBindir 
oewap 
om fir tirau wantait 
op kom 
palaka 
palik . 
palika 
pansie 
paraat 
paraak 
paraatei. 
parat. 
part 
paaier. 
paaier. 

paaierirs 
pay,aasa (Mal.) . 
pen. 
piraat . 
paraatir . 
piraatir . 
plek 
raika . 
ra'l}ant 
regh 
riedei . 
riBie pert 
roei. 
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50 
63, 71bis, 72, 77. 
49 ens .. 
54, 67, 68. 
71 
66 
71 . 
71 
58 
66, 67, 71, 73 ens .. 
69 
71, 72 
67 19) • 

64 
49 ens. 
69, 75 
70 
54, 59 
74 
67bis . 
75, 76 
55, 70 
55 
71 
70bis . 

66bis . 
55 
62 
68 
52 
69 
58 
66 
68 
74 19) • 

56 
76 12) • 

75 
70 
70, 71bis 

70 
75, 76 
68 
62 
60 
56, 58 
59 
63 lfi) . 
54 18 ) • 

62, 76bis 
69 
70 
72 

lO7 

ook 
ookso 
om 
om (praep.) 
omtrent 
ongehoorsaam 
ongehoorsaam 
ongehoorsame 
onmoontlik 
ons (pron. p.) 
ons (pron. poss.) 
ons (pron. poas.) 
ons (pron. p.) 
ons (pron. poss.) 
op 
oop 
oor 
openbaar 
openbaringe 
oopgemaak 
opreg 
oor 
oorgat 
oorpasseer (inf.) 
oorpasseer (3 p. plur. 

praes.) 
opsigter 
op (adv.) 
ontrou 
opkom (inf.) 
plek 
plek 
plek 
pense 
praat (3 p. sing. praes.) 
spreek 
gepraat (subst.) 
pad 
pad 
passeer (inf.) 
passeer (3 p. plur. 

praes.) 
passeerders 
vas 
pen 
praat (inf.) 
sprekende 
sprekende 
plek 
ryk 
rond 
reg 
rede 
renperd 
rooi 



8abal .. 
saimei . 
saimstie . 
saimstei. 
sain .. 
8ain .. 
8al ... 
8alaanier 

8alaap 
8alaap 
8ola! . 
8al! .. 
8alwei. 
8alwie . 
8ataan 
8ataat • 
8atirlcai 
8ay,an,gheit . 
8ay,aatie. . . 
8ay,aka gooit . 
8eigk . 
seigk .. 
8ein 
8ekaal .. 
8epoedagk 
8etaan . ... 
8etaan pilak . 
8etaum gooit . 
Betoem 
8iegk . 
Biegk . 
Biegk . 
BiegOOn 
Biegkin 
Biektei. 
Biektie. 
Bien 
Bien 
Bien 
Bienir. 
Bies .. 
Biet. . 
Biewei . . 
8ikaadawei. 
Bikir(a)iwis 
Bikoen . . . 
Bilaap . . . 
Bilaawei .. 
Bilim gooit 
Binier .. . 
8indie . . . 
8iBtagk .. 
Bitaan . .. 
Bitaan baar maak 

67 1 ) • 

68 .. 
57, 58 
57 ens. 
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52ter, 53, 54 ens. 
68ter, 76, 77 
50 ens. 
69 

67 . 1 . 

67 
52 
55 
52, 53bis, ens. . 
54, 55, 69 ens. 
52 ..... . 
53, 54 ...... . 
70 
59 ...... . 
76 .... . . . 
58 .. .... . 
55bis, 56bis ens .. 
76 15) • 

74 .. 
70 . . 
70, 71 
70 .. 
69 .. 
62 .. 
54bis . 
52, 68, 75. 
50bis, 51, 54 ens. 
76quater 
62bis, 67 
72 
61 .. 
62 .. 
55 .. 
77bis . .. 
64quinquies, 75 
58, 59 .. . 
74, 75 .. . 
76 .... . 
63ter, 65, 68 
69 
66 
73 
65 
70 
62 
56 8 ) 

61 . 
65 . 
59 . 
75, 76 
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sa.l 
selfde 
selfde 
selfde 
sy (pron. poss.) 
se 
sal 
slaan neer (3 p. plur. 

praes.) 
slaap (inf.) 
slaap (imp.) 
self 
self 
self 
self 
staan 
staan (3 p. sing. praes.) 
sterke 
swakheid 
swarte 
swakheid 
sê (3 p. sing. praes.) 
sê (3 p. sing. praes.) 
sy (pron. poss.) 
skaal 
voorspoedig 
staan (3 p. plur. praes.) 
staanplek 
onwetendheid 
onwetend 
sê (inf.) 
sê (3 p. sing. praes.) 
sê (2 p. sing. praes.) 
soon 
seën 
siekte 
siekte 
sien (3 p. sing. praes.) 
sien (inf.) 
seun 
siende 
ses 
set (3 p. sing. praes.) 
sewe 
skaduwee 
skrywers 
skoon 
slaap (3 p. plur. praes.) 
slawe 
wysheid 
siende 
sonde 
sestig 
staan (3 p. sing. praes.) 
in stand hou 
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Bitaanir8 69 staande (plur.) 
Bitaat . 53, 55ter staan (3 p. sing. pmes.) 
Bitaraaf . 67 straf (3 p. plur. praes.) 
Bitaum 59, 60 onwetend 
Bitaum ghait . 59 onwetendheid 
Biteraafi . 67 straf (subst.) 
Bitiraaf 67 straf (subst.) 
Bitoem ghait 58 onwetendheid 
BilUJar 69 swaar 
BilUJarghait 69 swaarheid 
Biyak . 53bis, 58, 60 swak 
Biyiet . 69 sweet 
800 • 50, 54, 74. so 
80en 69 son 
80endei 61 sonde 
80endei 71ter . sonde 
80endir 54, 55ter, ene .. sonder 
8oenir. 50 sonder 
80ertai 67 soom 
8oertei. 72 soom 
1l00f· 71 soos 
80etir . 70 soeter 
80n • 68 son 
8treide 59 teengestelde 
ta- 49bis, 51, 52, 56 ene. te 
tai 75 te 
tait. 71, 74, 75, 76. tyd 
tarampitir . 69 trompet 
tariefü 76 reis 
tarigh. 68 18) • terug 
taung . 74 tong 
taweifal . 50 1') • twyfel 
tawie . 66, 67bis twee 
tawiedei. 68 tweede 
tawiefal . 50 14 ) • twyfel 
te 54, 56 te 
tei 54, 67, 68, 75, 76 ene. te (praep.) 
tewie 67bis . twee 
ti- 51, 53, 54 ene. te 
tiel . 51 teel 
tien. 65 tien 
tifiriede . 72 tevrede 
tifiriedie . 76 tevrede 
tiragh. 68 18) • terug 
tirampatir . 68 trompet 
tirampitir 69 trompet 
tirau 62 trou (inf.) 
tiriefü • 62 reis (inf.) 
tiBein . . 68, 72 tU8Ben 
tiwai 76 twee 
tiwei 55, 68, 76. twee 
tiwie 66, 74bis, 75, 76bis twee 
tiwiede 73 tweede 
to 7/5 te 
toe 76 novies ene .. toe (adv.) 
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toet. 64, 67quater, 76. tot 
twantagh 62 twintig 
twei 68 twee 
twenetagh 58 twintig 
twentagh. 61 twintig 
twintagh. 49bis . twintig 
twie 66bis . twee 
y,akir . 67 wakker 
y,oerar 57 hoorder 
waar 71 waar 
waarait . 76bis . waarheid 
waarlak . 50 waarlik 
waarlik . 49 ens. waarlik 
waghbilaij . 71bis . wegbly 
wait . .. 67 wyd 
waitar 55 wetende 
walir . 57, 59 een wat wil 
wanier 67, 74 wanneer 
wanir. 68 wanneer 
warim tei 67 warmte 
wat . 70 vat 
wat • 49 ens. wat (pron. interr.) 
wat . 67, 68, 69 ens. wat (pron. rel.) 
weghbilaij 74 wegbly 
weigh. 77 weg 
weigh Btiek 62 wegsteek (inf.) 
went 70 wind 
wet. 73 wat (rel.) 
wie . 60, 77 wie (pron. interr.) 
wier 68, 70 weer 
wierekBloen 70 werke 
wierikBaloen 52 werke 
wierikBloen 71 werke 
wiea 49 ens. wees (inf.) 
wUB 54 wees (imp.) 
wiet 61, 66bis, 70, 72. weet (inf.) 
wiet 61, 66 weet (3 p. sing. praes.) 
wiet 77 weet (2 p. sing. praes.) 
wiet 77 weet (3 p. plur. praes.) 
wiet 72, 76 wit 
wietir . 52, 59 weter 
wietir . 70 witter 
wildei. 67 wilde 
wilhei . 54bis, 68, 69, 71. wil hê 
winier 71 wanneer 
wirakBloen . 69 werke 
woenang . 66 woning 
woer 55 hoor (3 p. sing. praes.) 
woerar 55bis, 56 horende 
woerat 65 word (3 p. sing. praes.) 
woerat 54 word (inf.) 
woerir. 52, 60 hoorder 
woert 54, 60, 67bis, 68 ens. word (inf.) 
woort 54, 67qua.ter, 69 ens. word (3 p. sing. praes.) 
woort 69bis, 70bis, 71bis . saJ 
woort 64 woord 
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REGISTER n 

OFFISIËLE AFRIKAANS EN ARABIES-AFRIKAANS 

N.B. Hierdie register is net as kontra-register van 1 bedoel. Onder die 
trefwoorde, in geval van werkwoorde die infinitief, sal mens dus die 
desbetreffende Ar.·Afr. vorme vind, waarvan die vindplekke met 
behulp van register 1 opgesotik kan word. 

aan an bestiering . bistierang, 
aarde aardei, ardei bistiering 
afkom afghakaum, afgha. beter. bietir 

koem, afkoem beveel gha'oedir, oedir 
afkoma . afkaum, afkoem bevel. oedir 
afreken. afhariekent bevry bifrait 
af8kaf afghaskaf, af- bewy8e bawaisain, bewai-

ghaskap sain, biwaisain, 
afvra afraugh, ifti- biwaisein 

faraagh blaas . balaas, ghabelaas, 
afweeg afghawiegh ghabilaas 
agter. aghtir blank balang 
aldie . aldei, aldie blind. bilant, bilent, 
alleen alien bilint 
almal amal blindheid . bilint ghait 
altwee altiwie bloedsnier8etter. kaupaldir 
al wat alwat b108en balosain 
amper anpir bly. baleif, bilaif 
amlJag anbaagh boud boedie 
ander andir, indir bring breng, ghibreng 
antwoord anl}oert, gha'- broeder8 boeroediris, broe-

anl}oert dirs 
as . as,es brug . bierig 
baar. boerie bruidegom biraidija gham 
baie. banjak buik . baik 
bederf bidierif buite. baitan, baiten, 
begin bighansil, bighant- baitin, beitan 

sel, bighantsil by ooi, bei, bie 
begrawe. ghabigharaal}e bymekaar . biemakandir 
behalwe baitan daar. daar 
beken bikent daardie. die 
bekend . bikant, bikent daarin. daarein 
berge. berge i daarmee daarmain 
besigheid basighait, basina- daarnatoe daanaatoe 

mait daarvan dam'fan 
bestaan. bestaanir, dag dagh 

bistaanir dan dan 
beste . bistei dat kat, lat 
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demone 
derde 
dertigh. 
deurentyd 
die 
diegene. 

dier 

ding . 
dit 
dogter 
dood. 

doodweea 
doof· 
doofheid 
dooie. 
dor8 . 
dra 
drie 
drink 

druk 
duidelik 
duiBend 
dwang 

dwing 

een 
eer8te 

eet 
einde 
eienakap 
elf· 
elke 
en 
erfgenaam 
familie 
gaan. 
gaan bly 
gebeur 
gehore 

gedagte 
gedeeltes 

gee 

geen • 

dja.nsie 
dierdei 
diertagh 
die(r) in tait 
di., die 
die ghienaghai, die 

ghienaghei, die 
ghienaghie 

ghadiert, ghadier. 
ti, ghadiertie 

dingie 
dat, din, dit 
doeghtir 
doet, doel}oet, 

doel}ot, doewat 
doel}ot ghait 
doof 
doof ghait 
dauje, dOl}ie 
dors 
diraagh 
dirie 
dirang, dreng, 

dr' 
dirakIDg 
,diedalik 
daisant 
diwang ghait, 

diweng ghBit 
ghadawing, gha

duwink, ghadi
diwank 

ein, ien 
ien stei, ien stie, 

ierstai, ierstei 
iet, it 
aindei, aint, eindei 
maniertei 
alif 
alkan, alkin 
en, ein, in 
arfghanaam 
familtjies 
ghaan, ghaat 
ghatbilaif 
ghabier 
ghaboerai, gha-

boerei 
ghadaghtie 
ghadieltai, gha

dieltei, ghadiel
tie 

ghaghaif, gha
ghief, ghief 

gha'ien 
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geheim. 
gelief8te 

geloof 

geluid 
geluk 
gelykeniB . 
gelykes . 
gereg8hof ' 
gesteldheid 
getal . 
getrouheid 
getuieniB 
glo 

goed . 
grond 
groot. 

gou 
haak. 
haak. 
haar. 
hand . 
hard. 
hardloop 
hart. 
M 

hemel 

heuning 
hierdie . 

hitte . 
hoe 
hoeveel. 
hom . 
honderd 
hoog. 

koor . 

hou 
hulk . 

hy. 
iets 
in 
ingee. 
in 8tand hou 
iB_ 
fa • • 
faag . 

ghaheim 
ghaliefstei, gha

lifstei 
ghaloef, gheloef, 

ghiloef 
ghalait, ghalaite 
ghalek, ghalik 
ghalaik nis 
ghalaikins 
koer 
maniertei 
ghataal 
firtrau wantait 
ghadaigai 
ghaloef, ghiloef, 

ghoeloef 
ghoot 
ghoeraun 
gharootie, ghoe-

roetie 
ghau, ghOOl}Îr 
ghahaak 
haakei 
haarei 
handie 
harit 
hatloep 
harat, hirt 
hat, het, hei, het, 

hit 
hiemlas, hiemlis, 

hiemls 
hienang 
dienie, diesai, die-

sei, dietsei, disei 
hiet 
hoe 
hoefiel 
hoem, haem, hom 
hoendirt, hoendirt 
hoegai, hoe-

ghastei, hoegie 
l}oerar, woer, 

woorar, woorir 
hau 
hoeil, hoeili, hoe-

jali 
hai 
ietas, iets 
ain, an, ein, en, ien 
antighief 
sitaan baar maak 
es 
jaa 
ghadjaag 



iaar . 
iulle . 

iy· 
kan 
kant. 
karakter 
keer . 
ken 
kennis . 
kentekens 

kinders 

klap . 
kleine 
klere 
kleur 
klip 
kniekoppe 

knobbel· lepra 
kom . .. . 

koop 
krag . 

kruip 
kry 

kwaad 
kwaai 
kyk 
laaste 
laat 
lang . 
leer 
leerlooier 
lekkerheid 
lewe . 

lief 
lieg 
liggaam 

dj aar 
djoeili, djoelie, 

dj oej ali 
djai 

kan, kanie, lan 
kant 
karaktei 
kier 
ghaken, ken 
ghawietanskaap 
ammirikans, an· 

mirikan 
kiedis, kiedris, 

kinders 
kilab 
.kalainie 
kiraarie 
kalier, kilier 
klipai 
kinai koepai, 

kinei koepei 
laas roes 
ghakoem, gha

kom, ghoekoem, 
kam, kawn, 
koem, koem, 
kom 

koep 
karaaghir, ki

raagh, kraaghir 
kiraip 
ghakarai, karai, 

kerai, kirai, 
krai, krei 

kil}.aat, koel}.aat 
kal}.aai 
kaik 

laaste, laastei 
lat 
langei, lankei 
lier 
loei jar 
likarghait 
liewandagh, lie-

wandegh, lie
wendagh, lie
wendaghghir, 
liewendaghir , 
liewandehid, 
liewindagh 

lief 
liegh 
lighaam. 

lighaamas 
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lig 
ligte 
loop 
lyf 
maak 

maaksel 

maar 
makeer 
maker 
man. 
manier 
meer 

meissies 
mekaar 
melk 
mening 

mens. 
met 
minderheid 

moeder. 
moedswilligheid 
moet. 

moontlik 
my 

'n. 
na 

naby. 
nadat 
nalatigheid 
neerslaan 
negen 
net 
netsoos. 
nie 
noem 
nog 
nooit 
nou 
o 
of . 
om 
omtrent. 

lagh 
leg tei 
loep 
laif 
ghamaak, maak, 

maaka, maakein 
maaka loens, 

maak loenas, 
maak loens, 
maalkoens 

maar, moer 
makieraan 
maakir 
maan, man 
manier 
meidir , miedir , 

mier 
maisis 
makandir 
melka 
mainang, mie-

nang, mienank, 
mienanka 

miens, miensei 
met, mit, moet 
mindirangghait, 

minirghait, 
mistirang ghait 

moedirs 
moets walieghait 
moenie, moet, 

moet 
moeghlik 
mai, main, mei 

ain, ein, eit, ien 
na, naa, nar, aaf-

tir, aaghtir, 
aghtir 

nabie 
aghtar, aghtir 
firghit 
salaanier 
niegei, niegie 
nat, net, nit 
na~oes, ne~o~ 
net, nie, nit, fie 
ghanoem 
naugh 
noe'iet, noel}.ait 
nau 
oe 
oef 
aum,oem 
oemtirant 



ongehoorsaam 

onmoontlik 
ons 

ontrou 

onwetend 
onwetendheid 

oog 
oogappel 
oogknip 
ook 
ook al 
ookso 
oop 
oopmaak 
oor 
ooreenstemmend 
oorgat 
oorly 
oorpasseer 
op 
openbaar. 

openbaring 
opkom 
opreg 
opsé. 
opsigter 
orig 
pad 
passeer. 
passeerders 
passend 
pen 
pens . 
plek. 

praat 

rede 
reg 
renperd 
reis 
rond . 
rooi 
ryk 

oem ghahoersaam, 
oenghawoer
saam, oengha
woersaamei 

oen moeghiliek 
oens, oensai, oen

sain, oensei, 
om fir tirau wan

tait 
setoem, sitaum 
setaum ghait, 

sitaum ghait, 
sitoem ghait 

oegei 
oeghapal 
oegh kinip 
oek 
maskie 
oeksoe 
oep 
oepghamaak 
oep, oer 
ienars, ienirs 
oerghat 
ghamaniekal 
oerpasier 
oep, oewap 
aupenbaarei, 

oepan baar 
oepen baarins 
op kom 
oep reg 
bat jat 
oersindir 
aghtirsetaalaghie 
parat, part 
pasier 
pasierirs 
fit baar 
pen 
pansie 
palaka, palik, 

palika, plek 
paraat, paraak, 

paraatei, pi
raat, paraatir, 
piraatir, ghapa
raat 

riedei 
regh 
risieperd 
tariefil, tiriefil 
ral}ant 
roei 
raika 
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sal 
sake 

se . 
sé . 
seën 
self 

selfde 

ses 
sestig 
set 
seun . 
seuntjie 
sewe. 
siekte 
sien 

sit 
skaal 
skaduwee. 
skep. 

skoon 
skrywer 
slaaf 
slaap 
so . 
soet 
son 
sonde 

sonder 
soOTte 
soos 
spreek 
staan. 

staanplek 
sterk 
stom . 
stomheid 
straf· 

stuur 
swaar 
swaarheid 
swak 
swakheid 

swart 
sweet. 
sy. 

sabal, sal, woert 
ietas, iets, ietsei, 

ietsie 
sain 
seigh, seigh, siegh 
sieghan, sieghin 
salaf, salf, salwei, 

salwie 
saimei, saimstie, 

saimstei 
sies 
sistagh 
siet 
sien 
djonkitjies 
siewei 
siektei, siektie 
sien, sienir, sinier, 

ghasien, nasier 
ghasiet 
sekaal 
sikaadawei 
ghaskaapandei, 

ghaskaapandie 
sikoen 
sikiraiwis 
silaawei 
s.alaap, sila.ap 
soe 
soetir 
soen, son 
sindie, soendei, 

soendei 
soendir, soenir 
soertai, soertei 
,?oel? 
para.ak 
sata.an, sata.at, 

seta.an, sitaan, 
sita.anirs, sita.at 

seta.an pilak 
satirkai 
dauw 
daum ghait 
sitara.af, sitera.afi, 

sitiraaf 
ghastier 
siilaar 
si9aarghait 
siuak 
s.aÎ}a.agheit, s.al}-

aka ghsit 
sSl}a.atie 
sil}Ïet 
s.ain, sein 



te 
teel 
teengestelde 
terug 
tevrede 
tien 
toe. 
tong 
tot 
trompet. 

trou 
tussen 
twee. 

tweede 
twintig 

twyfel 
tyd 
u 
uit 
uiteinde 
uitkom. 
uitlaat . 
uitset 
uitspreek 
vaders 
van 
vas 
vat 
veertig 
venster. 
veragte . 
verbind . 
verdeel. 
vergaan 
vergissing. 
verhoor. 
verhouding 
verhuis. 
verkoop 
verleë 
verskillend 

verstand 
vertel 
verwonder 
vier 
vierde 
vir (datiefaan

duiding) 

ta-, tai, te, tei, ti-, to 
tiel, ghatiel 
streide 
tarigh, tiragh 
tifiriede, tifiriedie 
tien 
toe 
taung 
toet 
tarampitir, tiram-

patir, tirampitir 
tirau 
tisein 
tawie, tewie, 

tiwai, tiwei, 
tiwie, twei, twie 

tawiedei, tiwiede 
twantagh, twene

tagh, twentagh, 
twintagh 

taweifal, tawiefal 
tait 
ie 
ait 
ait aindie 
aitkoem 
ait ghalaat 
ait sist, ait siet 
ait sapark 
faadirs 
fan 
pa1}aasa 
wat 
fiertagh 
fienstar, fienstir 
ghamiendie 
lieng 
firfirdiel 
firghaan 
mistaik 
afghafaraagh 
ghataal 
ghafirhais 
firkoep 
firlie 
dafiranta, difirant, 

difiranta, difi
rint, difrinst 

firstant 
firtel, ghafirtal 
firwoenir 
fier 
fierdie 

fir, fira, foer 
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vir (accusatief-
aanduiding) 

vis 
vlei 
voël 
volbring 

volkome 

volkomentheid . 
volkomentste 
voor . 
voorafgaande 
voorby 
voordat. 
voorkomste 
voorspoedig 
vore 
vra 
vraer. 
vrou. 
vry 
vrywillig 
vuur 
vyf 
waar 
waarheid 
waarlik 
wakker 
wanneer 

warmte . 
wat 
water 
weer . 
wees . 

weet. 

wegbly 

weg 
wegsteek 
werke 

wese. 
wetenschap 

wie 
wil 

fir 
fies 
Hei 
foeI 
feul birang, foeI 

breng 
faulkoem, foel-

koem, foelkoen 
falkoem ghait 
foelkoemstei 
foer 
fantifoerai 
firbai 
foer 
bistierte 
sepoedagh 
foer 
faraagh, firaagh 
firaaghir 
firau 
firai 
firai wilagh 
fier 
faif 
waar 
waarait 
waarlak, waarlik 
1}akir 
wanier, wanir, 

winier 
warim tei 
fat, wat, wet 
faatir 
wier 
wies, ghawies, 

ghewies, is 
moer, is 

waitar, wiet, 
wietir 

waghbilaif, 
weghbilaif 

weigh 
weigh stiek 
wieriksaloen, 

wieriksloen, 
wiereksloen, 
wiraksloen, 
ferksloen, 
firiksloen 

manierei 
ghawietansi

kaapir 
wie 
walir 



wilhê 
wild. 
wind 
wit 
woning. 

wilhei 
wildei 
went 
wiet, wietir 
woenang 
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word . 

woord 
wyd . 
wysheid 

woerat, woert, 
ghawoert 

woert 
wait 
silim ghait 
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ARABIESE LEENWOORD]) 

N.B. Aangesien hierdie register bedoel is vir nie-Arabiste, is die volgorde 
van die Europese alfabet gekies, met verwaarlosing van die be
sondere tekens wat as transkripsie vir die Arabiese klanke dien. 
Eiename is aangedui met: n.pr.; plekname met n.pr.l. 

'abdilmutallib . 
'abdullähi 
'ädam 
'agama ('agami) 

'aii:üb 
'alaihi -ssaläm 
'äliman 
al'ilmu. 
al'irädatu. 
aliasa' . 
allähu . 
alqidamu. 
alqudratu. 
aly,afä'u 

bi- l'ahdi 
'ämantu 

yatladdaqtu 
'äminatu. 
'amîri 

-lmu'minîna 
'anbijä' 
'aqä'id . 
'arab. 
'arkän 
'ara 
'Q,JllJ.äb 
assam'u 
Q,Jl~u bi 

. -lqQ,Jldi 
'atm. 
'aylijä' • 
'azra'îl . 
bajtu -llähi . 
bälig . 
banî hä8im. 
baqä'(i) 

bQ,Jlar(i) 

n.pr. Abdulmutallib 
n.pr. Abdullah 
n.pr. Adam 
vreemdelinge, nie-

Arabiere 
n .pr. Job 
die vrede op hom 
wetend 
(sien 'ilm) 
(sien 'irädat) 
n.pr. Elisa 
n.pr. Allah 
(sien qidamu) 
(sien qudrat) 
die vervulling van 

die verbintenis 
ek glo en verklaar 

vir waar 
n.pr. Amina 
heerser oor die ge-

lowiges 
(sien nabî) 
geloofsartikels 
n.pr. Arabiere 
(sien rukun) 
troon 
(sien Ila~) 
(sien sama') 
die opregheid van 

bedoeling 
n.pr. Atîd 
beskermers, heiliges 
n.pr. Azra'îl 
die huis van Allah 
meerderjarig 
die seuns van Haliim 
die bly, post-eksis-

tensie 
die sien, gesig 
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basîran. 
mUil. . 
binafsihi 
daggäl 
dalîl . 
däuud 
dîn 
qü -lkifl 
farf/, . 
fä4imat . 
fulän 
gahannam 
gä'iz. 
gannat . 
gamadät 
gibrä'îl . 
ginn. 
1J,adî~. . . 
1).ädi~, plur. . 

hauädit 
lil1)äimZili 

Wgo . 
1J.ajjan . 
1J.ajät(u) 
1J.aräm 
härün 
hattäbi . 
kM 
!J,udaigata. 
lJ,ukum. 
lJ,urüf 
ja'gü4 
jalJ,iä 

ja'nî. 
ja'qüb 
'ibädat . 
'ibrähîm 
'idrîs 

siende 
ongeldig 
(sien onder nafs) 
leuenaar, Antichris 
bewys 
n.pr. Dawid 
godsdiens 
n.pr. Josua(1) 
voorskrif 
n.pr. Fatima 
so en so 
hel 
geoorloof, denkbaar 
paradys 
vaste stowwe 
n.pr. Gabriël 
demon 
oorlewering 
wat word, verskynsel 

id., in datief 
pelgrimstog 
lewend 
lewe 
verbied 
n.pr. Aäron 
n.pr. Khattab 
n.pr. Hüd 
n.pr. Khadiga 
gebod 
medeklinkers, klanke 
n.pr. Gog 
n.pr. Johannes (die 

Doper) 
dit beteken, naamlik 
n.pr. Jakob 
diens, aanbidding 
n.pr. Abraham 
n.pr_ Henog( 1) 



iftiqär 
igtinäbu -llJ,addi 

'ilJ,8än 
'iläh. 
'iljäs . 
'ilm . 

al'ilmu. 
'imäm 
'imän 
'ingîl 
·'Î8ä 
'itJlpäq 
'itJläm 
'isma'îl 
'irädat . 
al'irädatu. 
'israfîl . 
itJtegnä'i 
jünU8 
ji1.mf 
käfir, plur. 

kuffar 
kaläm(i) 
ka'lfnuhu 
kiläb. 
kitäb. 
kuffär 
kuraî 
lä 'iläha 'illä 

-llähu 
la'lflpu -lmaMü~ 
lilhauäditi 
lüi. '. . 
ma'äni. 
madînat 
magrib . 
magáar (lees 

malpáar) 
ma'güg. 
mahd,î 
ma!J1üqät . 
makkat. 
makrüh 
malä'ikat. 
mälik 
ma'na'lfîjatu 
maqämu 

-lmalpmüd 
märifpti 

-lqibtîfpti 
mîkä'îl. 
mubälp. 
mulpälafat 

afhanklikheid 
die vermyding van 

die ongeoorloofde 
weldoen, deug 
god 
n.pr. Elia 
kennis 

die kennis 
voorganger 
geloof 
Evangelie 
n.pr. Jesus 
n.pr. Isak 
Islam 
n.pr. Ismael 
wil 
die wil 
n.pr. Israfîl 
onafhanklikheid 
n.pr. Jona 
n.pr. Josef 
ongelowige 

spraak 
die feit dat hy is 
n.pr. Kilab 
boek 
(sien käfir) 
setel 
Behalwe Allah is 

daar geen god nie 
wel bewaarde tafel 
(sien onder lpädi~) 
n.pr. Lot 
ideële 
n . pr.1. Medina 
weste 
vergaderplek 

n.pr. Magog 
reggeleide 
skepsele 
n.pr.I. Mekka 
afkeurenswaardig 
engele 
n.pr. Malik 
kwaliteite 
eervolle plaas 

n.pr. Maria die 
Koptiese 

n.pr. Migael 
geoorloof 
die feit van onder

skeie wees 
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mulpälafatuhu . 

muhammadun . 
muhammadin 
mub,ammada 
mukallaf . 

mu'min 
mumkinat, plur. 

mumkinät 
munä/iq 
munkar 
muridan 
mÜ8ä 
mU8talpîl 
mutakalliman . 
muuälät 
nab"î . 
na/s. 

bina/sihi 
na/sîjat 
nakîr 
nîiat. 
n1i1p 
nür 
qa'bata • 
qädiran 

qa'lfm 
qiblatu . 
qidam 

alqidamu. 
qijäm .. 
qijämuhu. 

qiiämat 
qubur 
qudrat 

alqudratu. 
qul 
quraiá 
qur'än . 
rabbuka 
rarnc:uf,än 

rasül(u) 
rawîb (lees: 

raqîb) 
ri41fän . .. 
rülp . 
rukun (plur. 

'arkän) 
ruqîfptu 
áa/ä'at . 

die feit dat hy onder
skeie is 

n.pr. Mohammed 

verantwoordelik, 
toerekenbaar 

gelowige 
moontlik, kontin-

gent 
huigelaar 
n .pr. Munkar 
willend 
n.pr. Moses 
verbode, ondenkbaar 
sprekende 
aaneengeslote 
profeet 
self 

in hom self 
essensieel 
n .pr. Nakîr 
intensie 
n.pr. Noag 
lig (subst.) 
Kaäba te Mekka 
mag-uitoefend, mag-

tig 
volk 
gebedsrigting 
voorbestaan, prae-

eksistensie 
die voorbestaan 

(die) bestaan 
die feit dat hy be-

staan 
opstanding 
graf, graftes 
mag 

die mag 
sê! (imp.) 
n~pr. QuraiS 
Koran 
u Heer 
naam van die vasten-

maand 
gesant 
n.pr. Raqîb 

n.pr. Ridwan 
gees 
suil 

n.pr. Ruqîiah 
voorbidding 



sa1J,äbat (plur. 
'WJ1J,äb) 

sahädat 
ljalJ,î"1J, 
saiiidatinä 
sajjidunä . 
ljalät. .. 
salbîjat. . 
ljälilJ,. . . . . 
ljallä ·llähu 'alo,· 

ihi 1fCt8allo,ma 
sam'(u) 
sama' (sami' , 

sam', sam'u) 
a8sam'u 

samî'an .. . 
sarî'at ... . 
sara'at . .. . 
l}ifat (plur.l}ifät) 
l}ilJ,lw-tu .l'aqdi. 

l}iräl · . 
Mt. . . 
áÜ'aib . 
ljUlJ,uf(i) . 
sulo,imän. 

metgesel 

(geloofs )getuigenis 
korrek 
onse Vroue 
onse Heer 
ritueel gebed 
bloot eksistensieel 
n.pr. Salib 
Mag Allah hom seën 

en groet 
sien sama' 
gehoor 

die gehoor 
horend 
(religieuse) wet 
skryffout vir sari'at 
eienskap 
korrektheid van oor· 

tuiging 
straat 
n.pr. Set 
n.pr. Jetro(?) 
boekdele 
n.pr. Salomo 

}l!) 
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sunnat . 

§Urüt 
ta'äiä 
tay,rät 
'1}ä{/ib 

y,ahb. . 
y,a1J,dänîjatu. . 

y,aly,a1J,dänî' ati 
y,akt . . . . . 
y,aly,a1J,dänîjati 
y,ugud .. 
'ulo,mä'u . 
'ulühîjati . 
'ummat 
, A 

umm~ .. 
'ummi kultüm. 
'umar . -
zabür . 
zakarija 
zainab .-
zakät 

zulJ,rata. 

(aanbevelenswaar-
dige) gewoonte 

voorwaardes 
Hy is verhewe 
Pentateuch 
verplig(ting), 

noodwendig 
n.pr. Wahb 
enigheid, eenheid 
en die eenheid 

tydstip 
sien y,alJ,danîjatu 
bestaan, eksistensie 
geleerdes 
godlikheid 
gemeente 
ongeletterd 
n.pr. Urom Kulthum 
n.pr. Omar 
Psalms 
n.pr. Sagaria 
n.pr. Zeinab 
aalmoes, godsdien-

stige belasting 
n.pr. Zuhra 
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