
HOOFSTUK VI. 

DIR AFRIKAANSE TAAL. 

Omtrent hierdie 0'11:derwerp is 'n bekende werk 
verskenc van die haifd \"an Ds. Du Toit, n.l. die 
"Ge,,kiedcnis van die Afrikaanse Taalbeweging." 

Terwijl ons die belangstdl1ende leser daarheen ver
wijs word hier net viermeld, wat a.ls a4nvulling bedoeld 
is, ot als noodsakdi~e vermeld'ing van bekende en on
bekende £cite. 

Die bedoelde "Geskiedenis" se, dat Afrikaans al 
in i 86 I geskrijf werd, ter bevordering van die Sepa
rasiebeweging, wat toen in d~c oostdike Kaapkolonie. 
aan die gang was. Hedoeld is die samesprake van 
Klaas Waarsegger en Jan Twijfelaar, waarvan die sk:rij
wer waarslkijnlik 'n Engelsman was. In ieder geval 
was die doel Engels, n.l. om die Setlaars los te ma.ale' 
van die Weste, wat naar hul ged'agte te Hollands was. 

In verbaJnd hiermee is belangrij'k wat die "Patriot" 
van •29 Julie I 881 meedocl. Daar word selfs 'n twee
<le Engelsman genoem, wat Afrikaans als skrijftaal 
sou gebruik het. Daar staat: - -

"Die ide om Afrikaans as skryf-taal te gebruik-nie slegs 
om snaaks te wees en JagJus op te wek of uit spotterny soos 
deur sommige voorgestel word nie-is veul ouwer i,-.s die Patriot, 
Onlangs vertel 'n ou man ons dat hy reeds voor ongeveer 30 
jare an syn kinders geseg het dat hulle moet skrywe soos hulle 
praat. 'n Episkopale predikant deel ons me dat hy 'n geskrewe 
preek in besit het, in Afrikaans geskrewe, Jang voor die Afri
kaanse Taalbeweging begin het. Dia preek is geskrewe deur een 
van syn ampsbroeders wat al Jang dord is, en an horn gege om 
<lit ver syn gemeente vour te lees, Dit een en ander in aan
merking geneem, dan is -lit nie so heel korrek om die Afrikaan
se taal Patriot-Taal te noem nie." 

Na die gemelde Samesprake noem die "Geskiede
nis" Klaas Waarsegger (Mnr. C. P. Hoogenhout), wat 
Gesprekke laat druk het tussen Oom Jan Vasvat en 
Neef Daantje Loslaat. Dan volg die warme bepleiter 
van Afrikaans als volkstaal in die "Z. Afrikaan", n.l. 
Ware'Afrikaner (Ds. S. J. du Toit). Dit was in 1874. 
Daarna het in dieselfde blad verskijn d~e korrespon
<lensie itussen horn en Klaas Waarsegger Jr. Daarin 
word 'al ·t aalreels vasgestel, pfanne vir samewerking 
gemaak en die uitgaaf van boeke besproke. In Mei, 
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I 87 5, het toen Dr. Brill van Bloemfontein sijn bekend<: 
lesing gehou; terwijl die "Ges16edenis" clan nog ver
meld die verskijning van die eerste Afrikaanse boebc, 
n.l. die Geskiedenis van Josef. Ons moet hier egter 
opmerk, dat hierdie boek~e al in 1873 gedruk is blij
kens die titelblad. Die skrijwer was ,,'n Vrind'' (mnr. 
C. P. Hoogenhout), en sij.p. boekie was die sondebok, 
wat idie ,eerste vijands'kap moes dra. 

Bi] hierd~e historiese aanstipping,e mag ons n~e die 
naam vergeet van president Reitz nie, wat van die begin 
af 'n "Karnpviegter" was van <lie Afrikaans en vandag 
dit nog is. Sijn stuk tot verdediging van onse taal in 
die "S. A. Magazine" is opgenome als bijlage in die 
Geskiedenis van die Taalbeweging. 

DIE BEGIN. 

Tot sover was alles, naar die beslwmying van Ds. 
Du Toit, zroorbereidende werksaamhede. Die werke
like begindatum is volgens hem, d!e oprigting van die 
Genootskap, 1 4 Augustus. 1 8 7 5. 

Mnr. Pannevis het egter 'n" andere opvatting ver
ded'ig in die "Holl. Afrikaan" van 22 Aug., 1883. 
In 'n stuk met die ti tel: "Het Jaar I 872 voor Neder
land en Zuid-Afrika" wijs hij aan dat die getal '72 
vir Nederland altijd belangrijk wa~. Ook, virl: 
Suid-Afrika, meen hij, was 1872 \"an grote betekc
nis, want toen hel 1) die Kaapko1onie vcraniwoordi:-
lik bestuur gekrij en 2) het di,e Afrikaanse Taalbc
weging begin. Ons skrijf nou af wat hij verder se. 
Dit moet vi,r die na:geslag bewaar word: 

" Het algemeen gevoelen schijnt n.1. te zijn, dat de Afri
kaan<:e Taalbeweging niet in 1872, maar Perst later een aanvang 
hPEft genomen. Zo vinden wij b. v. in Die Afrikaanse Almanak· 
vir r882, op bl. 64, het-jaar 1873 daarvoor aange~even. Pe on
juistheid van deze en al zulke later stellende opgaven moet nu 
aangetoond wnrden. En dit kan door een eenvoudig getroU\V 
histories bericht van de toedracht der zaak geschierlen. Onder 
weinigen ben ik nu bij uitnemendheid in staat zulk een uericht 
te verschaffen. Want van het eerste begin der Beweging af was 
ik daar ten nauwste in betrokkea; en ten alien tijde is het lot der 
volkstaal mij een onderwerp van hoge belangstelling en op
merkzaamheid geweest: ook heb ik van het voorgevallene ge
paste aantekening gehouden : 'zodat men. naar de mens gespro
ken. van mij de zuivere waarheid omtrent dit punt kan ver
wachten. 

" E>e 7e September 1872 dan verscheen er in de veelgelezen 
koerant De Zuid-Afrikaan een stuk. gt'liteld: "'De Bijbel in het 
Afrikaans,'' waarin de noodzakelikheid hPtoogd werd van een 
uitgave der Heilige Schrift in h~t verbasterd Hollands, dat door 

" 
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het mert>ndeel der bevolking dezer landen gesproken wordt. De 
Nederlandse Bijbel toch, hier in gebruik, Jeyert voor ongeletter
den heel wat zwarigheden op ; de ondervinding leeq, dat in het 
algemeen HolJandse boeken veel meer bevatten dat de Afrika
ner niet of niet juist verstaat, dan hij zelf we] weet of wil erken' 
nen.-Dit stuk lokte een tegengeschrijf uit, en hierop volgde 
wee>r een verdediging, en zo girig het voort. De zaak wekte be
langstelling-, en al aanstonds vermeerderde het getal der strii
·ders, terwijl het onderwerp zich tot het Afrikaans als schrijf
en algemene landstaal uitbreidde. Een nationale literatuur be-

. gon zich ook reeds te vormt>n : alles in kleine beginselen, maar 
zeker en onafgebroken. Een stroom van volksleven was zichtbaar 
ontsprongen en V6rvulde allengs het gehele land. De Taalbe
weging doordrong langzamerhand, gelijk een zuurdesem, de 
ganse natie, en oefende haar invloed op alle maatschappelike 
en politieke betrekkingen. Zij werd een macht in dit werelddeel, 
die het eind harer uitwerking nog niet heeft gezien. 

"V66r 7 Sept. I872 was niets dergelijks hier aanschouwd. 
Het weinige dat toen in de volkstaal van tijd tot tijd in de koe
ranten verscheen, ging- als zodanig onopgemerkt voorbij. Over 
het Afrikaans werd niet publiek geschreven of gesproken, en 
wat er ook over gedacht of privaat gehandeld werd, het bleef 
daarbij en uitte zich verder niet merkbaar naar buiten." 

Laat O/IlS hi.er nadrukkelik bijvocg, dat mnr. Panne
vi~ die skrijwer is van die opstel oor die "Bijbel in 
het Afrikaans". Dit staat in sijn handskrif hij die 
uitknipsel \-<''rmeld. 

BETEKENIS VA1' MNR. PANNEVIS. 

Reeds het ans gehoar, dat mnr. Panncvis en Ds. 
Van Cler Lingen Ds. Du Tait sijn oe oopgemaak het vir. 
rlie feit dat Afrikaans 011se rnlkstaal is. Ds. Du Toit 
s~ in die 7 I Theses, (bl. 7'4): "En h1er kan orrs nie 
nalaat 'n man te noem. wat werkelik die eerste met 
ems elk gedagte uitgespreek en ans a'ertuig het, dat 
ons 'n eic taal het, en wel 'n voortreflike taal, wat ons 
moet ,erken en beoe£en. Die man is o',erlede mnr. 
Pannevis, 'moli'k d~e grootstc taalgeleerde wat ons ooit 
in ons land had." :Maar Mnr. D. F. du Toit (0. 
L.) dee] ons op ons versoek in 'n brief nog andere in
tcrcssante dinge mee. Hij skrijf: - -

,,Bij aanko'ms aan die Kaap het mnr. Pannevis in
trek genccm bij Du Toi ts Losi1eshuis, Strandstraat. 
Daar was dit dat hij met 'n partij Afrikaners saam aan 
tafel gesit het om te Pet en opgemerk het dat lrnlle 
'n taal praat, ongelijk a.an ,enige taal wat hij ken en 
selfs heeJmaal V1erskiUend van Hollands. Dit het horn 
laat opmerk dat Hollands sig in S. Afrika tot 'n af
sonderlike taal had' ontwikkeld. .\an die Paarl is hij 
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toen :met Ds. Du Toit en andcrc van ons in aanraking 
gekom •en het, toen hij mcer beken<l geword is met 
onse toestancfe, begin praat om die sprccktaal ook als
'71a-ijftaal tc erken en te gebruik. Algar was ons toen 
al meer of min van die Engelse goggatj~e gebijt en 
het ham uitgelag... Dan. mm. P. het veld gewin en 
een na die antler oortuig, dat sijn idcc meer als 'n 
herscnskim was. Dit het hom moed gegee en gehcel 
op cie houtjic het hij aan die B. & B. Bijbelgenootskap· 
gaan skrijwe omtrent vertaling en clruk van die Bijbcl 
in Afrikaarns en Ds. Du Toit aangcwijs als 'n gc
skikte persoon um sodanige vcrtaling te' maak. ·• 

Is <lit nie opmerkelik nie, dat drie van die voor
naamstc lede van die Genootskap van Regte Afrikaners· 
volbloed Hollanders was? l\1nre. PanneYis, Hoogen
hout en Van deT Rijst was onder die manne wat 
met woon.l en daad aa:ngewijs het die deugcldikheid 
van on9c Afrikaanse taalsaak. Hoe 'n Ycrname krag 
mnr. Pa1111cvis was, blijk oorvlocdig ui-t hierdie "Ge
sprek •over hf't Kaaps-Hollands" wat hij in I 87 5 ge
skrijf •en wat i11 188'.! in die "Patriot" gedruk is. 
Wat 'n cenvoudige en deur-cn-deur ware pleiduoi ! 
Wat 'n duiddikc uitceusetting van die wijsc waarop
onsc taal ontstaan is! Die stuk moet in s1)n geheel 
bewaar word, om te sien hoe mnr. Panm·Yi~ argumente· 
wecrlc hct, wat nou gcrus als vcrslcte munt kan be
sikouw word, maar wat tocn nog als goeic geld in 
sirkulasie wa!->. 

Oom. Korn Neef, terwijl gij nu hier zijt. laat ons een weinig O\"er 
de toestaud van olls land sprekeu; da t is nuttig, en te gelijk zeer op
wekkelik. 

Neef. -Goed, Oom; ik wil gaarne van een ourier mens, welken 
ik bovendien als een nadenkend en bt'tlachtzaam man ken, iets over 
deze belangrijke zaak leren. 

Oom.-W 01 nu, wij zullen dirn 0011 onuerwerp nemen da t tegen
woordig vrij druk besproken wordt, en waarover het allernoodzaak 
likst is, helder0 denkheelden te hebben, ten einde niet in gevaar te 
zijn om, door verkeerde inzichten en bemoeiingeu, zich aan de top
komst van Zuid-Afrika te vergrijpen. 

Neef -Wat is dat onderwerp dan? 
Oom. - Onze Afrikaanse taa l. mijn kind ! 
Neef - De Afrikaanse taal, Oom? Daar zijn mensen die zemrnn 

dat wij geen taal hebben. 
Oom. Ik wil u vriigen: Wat 1s een taal? Is dat niet PPU manier 

om onze gedachten en gewaarwordingen uit te drukken? 
Neef. Zeker, Oom. · 
Oom. Hebben onze Afrikaanders ook bet vermogen om lP den -

kPn? • 
Neef. -Ik zou men en vrm ja. 
Oom. -En kunnen zij ook bun ged;.chten uitdrukkPn ~ ... 
Neef. -Redelik goed ; en ik zou menen. even goed als iedere andere 

natie. Een vreemdeling heeft mij eens gezegd dat hij dikwels ver-
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wonderd heeft gestaan, hoe kort en hoe duidelik Afrikaanders het een 
en antler aan elkander kunnen beduiden. 

Oom.-En nu, Neef. wat denkt gij wel van die lieden die zeggen 
dat wij geen taal hebben? 

Neef. -Ik moet zeggen .Oom, dat zij al te eenvoudige lied en zijn; 
of, zij moeten met dat gezegde iets anders bedoelen. 

Oom. Juist, neef ! Dat gezegJe: wij hebben geen taal, is al te 
onnozel dan dat men mag onderstellen, dat de lieden er datgene mee 
menen water wezenlik in ligt opgesloten, 't Is niet alleen een dom; 
maar ook een goddeloos gezegde, dewijl het de ontkenning behelst van 
de gave van denk- of spraakvermogen ons door God gescbonken. en 
ons waarlik beneden de dieren stelt, welke ook ieder bun bie7.ondere· 
taal hebben. Maar wat, denkt gij, menen de mensen er dan mee? 

Neef. -Het scbijnt mij of zij bedoelen, dat de taal die wij spreken, 
te slecht voor ons, en eigenllk onze taal met is. 

Oom. -=En van wie is dan wel die .taal welke wij arme taalloze, en 
toch zo voortreffelike Afrikaanders, ons we! verlagen te spreken ? 

Neef. -Men zegt verachtelik : 't is een Hottentotstaal. 
Oom. -Dat is fraai ! Met verachting spreken van iets wat meI¥• 

zelf niet heeft doch uit noodzaaklikheid moet Ienen, en geen ogenblik 
kan missen ! Hoe laag st<> It men zich aan ! Maar laat ons eerst zien, 
wat dat woord Hottcntotstaal beduidt. Men meent er toch de eigen
like Hottentotstaal, of een verbastering van hun klaptaal niet mede ? 

Neef. -Het woord Hottentot is bier de algemene naam van min
achting, aan de kleurlingen onder ons gegeven; en Hott1'11tot.~taal het 
bedorven Hollands dat onder hen gesproken wordt. 

Oom.-Hoe zijn zij aan het Hollands gekomen? 
Neef. Onze voorouders hebben bet uit Holland gebracht. 
Oom. Was bet toen onhedorven ? 
Neef.-Ik denk ja, Oom. 
Oom. -En hebben onze voorouders die bier in Afrika voor ons ge

woond hebben, zelve nooit Hollands gesproken, maar is bet alleen aan 
de kleurlingen overgegeven, die bet toen zo hedorven hebben ? En 
wat hebben de blanken dan al die tijd gesproken, voordat zij het
bedorven Hollands der kleurlingen hebben overgenornen? 

Neef.-Wel. Oorn, de blanken hebben bet Hollands hier gebracht,. 
en voortdurend geleerd en gesproken. zowel als de anderen. 

Oorn. Konden die voortreffelike blanken de taal die zii zelven 
spraken, en die oorspronkelik in zuiverbeid bier bestond, dan niet voor 
bederf hewaren, zodat wij tot op deze tijd goer! Hollands zouden spre
ken? 

Neef Het schijnt van neen, Oorn ! 
Oom. Zij staan dus hierin maar gelijk met die zogenaarnde Hot

tentots, en hebben, altijd met hen samenwonende, gezamenlik met hen 
de taal bedorven? 

Neef. Ik denk zo, Oom. 
Oom. -En nu zij zelve hun eigen taal hebben helpen bederven, dus 

zelve ook hedorven hebben, nu willen zij al de schuld van zich afwer
pen, en zeggen: dat is onze taal niet ! Neen, neef. wat zij veracbte
lik een Hottentotstaal noemen, is wel degelik bun taal, de taal die van 
ons voorgeslacht tot ons overgekomen is; en die Afrikaander die onze 
taal Hottentotstaal noemt, scheldt zichzelve daarmee voor een ver 
achtelike Hottentot uit, Op anderen scheldende, scheldt hij zich 
zelf, en de zonde keert op zijn eigen hoofd terug. 

Neef. -Nu begrijp. ik de zaak, Oom. De taal die wij spreken is 
onze taal, en zij kan geenszins te slecht voor ons zijn, aangezien zij 
zich naar ons gevormd heeft. 

Oom. -Hecht zo. De taal, heeft men vaak gezegd, is de uitdruk
king van het volkskarakter; en een fatsoenlik en scbrander vreemde
ling heeft mij onlangs nog meegedeeld, hoe hij met verwondering be-
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speurd heeft, dat onze taal geheel met onze aa:rd overeenkomt, en wij 
geheel en al voor elkander passen. En dat kan ook niet anders. 

· Neef. Maar, Oom, wij zijn dan maar een slechte natie, als wij 
zo 'n slechte taal hebben, 

Oom. -Ja, neef, als onze taal slecht is, zijn wij het ook; maa·r i.~ 
onze taal dan we! zo slecht? 

Neef. - De men sen zeggen het. 
Oom. - De mensen zeggen zoveel, en de een praat gewoonlik de 

antler na, die er evenmin van weet als hij zelf, ten minste even mill' 
et: juist over heeft nagedacht. 

Neef.-Maar. Oom, als ·wij onze taal eens bij het hoog Hollands 
vergelijken. 

Oom. -Juist mijn kind, daar zit de fout. Het tegenwoordig Hol
lands wordt als maatstaf genomen waarnaar de taal die wij spreken, 
beoordeeld wordt, en alles wat van ons niet met dat Hollands over
eenkomt, heet slecht en verkeerd. 

Neef.--Ja, Oom, zo doet men. 
Oom. Maar begrijpt men dan niet, dat dit onrecht is? Oenkt 

men, dat het tegenwoordig Hollands even zuiver is als bet oude waar
van het, evenals onze taal, afstamt? N een, vraag er de taalgeleer
den ,naar; zij zullen u zeggen, hoe ook het Europees-Hollands gedu· 
rende de tijd dat onze taal haar ontstaan en vorming verkregen heeft, 
achteruit is gegaan, en zoo wij verbasterd Hollands spreken, de Hol
landers onzer dagen doen evenzo. Ja, ik heh eenmaal de geleerdste 
man in ons land horen zeggen, dat ons Afrikaans in sommige opzich
ten meer bij de oude moedertaal gebleven is dan 13.et hedendaags 
Hollands. 

Neef. -Alzo zijn dan sommige dingen die voor slecht gerekend 
worden, eer voortreffelik te noernen. 

Oom.-Voorzeker, dit heeft in de wereld dikwels plaats. Maar, 
om niet af te d walen, al heeft onze taal, over he t algemeen, meer af
wijkingen van de oude, dan het nieuwe Hollands die heeft, dan kunnen 
wij deze nog niet altijd voor slechtheid rekenen. VerschilJende om 
stfl,ndigheden hebben bij ons wijzigingen teweeg gebracht, welke 
minder de afkeuring dan de oprnerking waardig zijn, en voor het leer
gr3ag oog de rijke verscheidenheid van Gods gave die zich in het ver
loop des tijds bij het gewoel des !evens ontwikkelt en ontsluiert, ten 
toon spreiden. 

Neef. -De zaak wordt mij recht belangrijk, Oom. Ik wil er vlijtig 
over nadenken, Maar ga voort met uwe inlichtingen, als 'tu belieft. 

Oom. Gaarne, mijn lieve neef ! Daar zijn drie omstandigheden 
welke tot het vormen ener biezondere taal onder ons hebben hijgedra
gen, en het grote verschil dat 1>r tussen onze taal en 't nieuwe Hollands 
bestaat, hebben teweeg gebracht en gevestigd. De eerste omstandig
heid was het overplanten van de taal naar een vergelegen, in gedaante 
en klimaat. geheel onderscheiden land. Gij begrijpt de invloed van 
dit onderscheid ? 

Neef. -Ja, Oorn. 
Oom. Welnu, dan behoeven wij daar niet verder over uit te WJJ

den. De tweede omstandigheid was: het overgaan der Hollandse 
taal op zovele vreemdelingen van allerlei natie. Hoewel de taal door 
Hollanders hier gebracht is. bleef zij echter niet het"uitsluitend eigen
dorn van deze en hun nakomelingen. Ons land is slechts een klein 
gedeelte door Hollanders bevolkt; de meesten der blanken zelfs waren 
andere Europeanen, hoofdzakelik N oord Duitsers; voorts Fransen enz; 
dan had men de kleurlingen, inlandse en overgebrachte ; en het karak
ter van al deze nationaliteiten en talen moest natuurlik op de heersen- • 
de taal welke alle vreemden en hun kinderen hier moesten leren, een 
blijvende uitwerking hebben. De weinige Hollanders konden dit niet. • 
keren; en alzo hebben alltin gezamenlik er toe meegewerkt om de taal 
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te vormen die tans onder ons ge~proken wordt en van de Kaapstad tot 
-0ver de V.aal door ieder een wordt verstaan. Is deze rede u duidelik, 
Neef!' 

Neef.--Zonneklaar. Oom. , 
Oom.-:Maar om nu deze taal tot eeu zelfstandige taal te maken 

en haar tat vrijere ontwikkeling te brengen, moest een derde omstan-. 
-Oigheid er bij komen. Ware het Hollands bestuur gehleven, dan zou 
het,moderne Europees-Hollands door zijn groot overwicht over bet 
Kaapse dialekt de uitwerking der tiwee genoemde omstandigheden.ge
-Oempt hebhen,, en er zou nooit van een Afrikaanse taal gesproken zijn 
dan·in dezelfde zin als de Noord-Amerikanen der Verenigde Staten 
van een Amerikaans spreken. De taal der welopgevoede Afrik'aan
-Oers zou Hoog Hollands (de taal van opvoeding en onderwijsl zijn . 
.a Ileen met een lichte Kaa pse tint; en ove.rigens zou het eigenlik bier 
gevormde dialekt der onbeschaafden (dan ook minder onholla11dsJ 
even weinig in aaumerking gekomen wezen als in Europa de nieeste 
-Oialekten die men in de verschille!'de rijken hoort. Maar toen het 
Hollands gezag in Afrika ophield, en de Engelsman met zijn taal de 
-0verblijfselen daarvan voortdurend en meer in de weg trad en ver
nietigde, kreeg de vorming onzer taal allengs onder alle standen haar 
beslag, Het Hoog-bollands werd minder en minder geleerd, werd al 
vreemder en vreemder, het Afrikaans wijzigde zich al meer en meer 
naar bet overheersende F.ngels, dat tans de taal der bescbaving werd, 
terwijl de uitwerking der vroegers vreemde inmengingeu tegelijk meer 
werd bevestigd ; en zo ontstond zulk een groot ouderscheid tussen ·het 
Europees-Rollands en het beschaafdste Kaaps-Hollands, e11 in het 
.algemeen zulk een grote uiteen wijking tussen Hollands en Afrikaans, 
dat men tans van deze niet anders dan vau twee heslistelik onder
.scheiden talen spreken kan. 

Neef.· Nu zie ik hetduidelik in, Oom, hoe ougegrond tle klacht 
over de slechtheid van onze taal is. 

Oom. Wat zult gij zeggen, wanneer ik u mededeel, <lat er in 
li.:nropa meer dan ,:en booggeachte, overal elders aangeleerde taal is 
welke, op soortgelijke wijze als de onze ontstaan, veel meer dan ons 
Afrikaans. van haar oorspronkelili: verbasterd is. en de vergelijking 
met onze verachte spraak moeielik kan doorstaan, wanneer men beide 
l'echt naar haar aard beschouwt. Wanneer men er eens toe komt om 
onze taal behoorlik te gebruiken als middel om aan en onder ons alle 
kennis mede te delen, en zij dientengevolge aangekweekt en naar de 
eis der onderwerpen van kennis verrijkt wordt (welke verrijking bij 
baar veel beter dan bij die hooggeachte talen kan gescbieden l, zal men 
inzien, dat wij Afrikaanders niet alleen zo vatbaar zijn als andere 
volken om alle wetenschappen aan te leren en te beoefenen, maar ook 
dat wij een t:1al hebben. even goed als andere als voermiddel geschikt 
voor de diepzinnigste en geleerdste gedachten. Een naauwgezette 
;Studie en beoefening onzer taal zal haar eigenaardige kracht en bie
zondere schoonheid aan bet daglicht brengen, en men zal zich nog een
maal over <lat verachte Afrikaans ,verwonderen Doch over bet in 
gebruik brengen onzer taal zullen wij lievl'lr nader spreken. Gij gaat 
toch zoo spoedig niet weer 'Yeg' 

Neef,-Mijn plan is, Oom, om tot morgen avond hier te kuieren. 
Oom. -Wei nu, dan· zullen wij, hoop ik, nog wel gelegenheid krij

gen om ons gesprek voort te zetten. Laat ons morgen namiddag be
palen; om, zo 't de Heer bebaagt, nog een uurtje over dit onderwerp 
te kouten. 

Neef.- -Gaarne, Oom; maar ik wenste <lat gij mij wildet toestaan 
nu nog een paar vragen te doen hetreffende iets wa t zoeven door u 

.gezegd is. , 
Ool)l .. -- Dat ka1i gescbiedeu, Neef. Welke ziji; die vragen ? 
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Neef.-Gij zeidet, dat ons Afrikaans en het Hollands van onze 
tijd twee beslistelik onderscheiden talen zijn. Ik geloof dit; maar er 
zijn lieden welke dit ontkennen, en zeggen dat het beschaafd Kaaps
Hollands, hoewel niet grammatikaal. echter niet zoveel van het Hoog 
Hollands verschilt om een afzonderlike taal te heeten, en dat men dit 
dan alleen met het platste Afrikaans kan doen, hetwelk zij dan Hot
tentots Hollands noemen. Wat is hiervan? 

Oom. -Mijn lieve Neef, wat maakt het onderscheid van taal? 
Niet de mindere of meerdere platheid van spraak, niet de kleinere of 
grotere rijkdom en verscheidenheid van uitdrukkingen; neen, gans 
niet; 'tis de eigenaardige geest en het biezonder karakter van ieder 
taal, waardoor zij zich onderling onderscheiden. Alie bewoners van 
Zuid-Afrika spreken het Afrikaans niet even plat en uit dezelfde voor
raad van uitdrukkingen ; maar de geest, het karakter der taal is bij 
alien zonder onderscheid hetzelfile, en wordt nergens gemist. Men 
moet niet spreken van die weinigen onzer landgenoten welke het zover 
gebracht hebben om een gebrekkig Hoog Hollands te spreken, en dat 
dan beschaafd Kaaps wensen te heeten; neem hjlt gros der bevolking;, 
en vergelijk de taal die zij alien spreken, met de taal van Hollands. 
en gij znlt het moeten zien dat wij hier met twee verchillende idiomen 
te doen hebben: in beiden een geheel andere soort van uitspraak en 
gebruik, een geheel andere wijle van vervorming, en bovenal een ge
heel verscbillende samennoeging van woorden; de manier van denken 
en voorstellen is bij beide volken geheel en al van elkander afwijkend, 
en dit doet zich in de uitdrukking daarvan kennelik alom en ten allen 
tijd bespeuren ; en ik. kan bet begrijpen wat een Hollander mij onlangs. 
zeide, namelik dat het bekend worden met onze taal hem alles te 
zamen ruim zo veel moeite gekost heeft als dat van andere van a!ge
meen erkend helaug; ook besef ik de waarde zijner mede<l.eeling, dat 
hij dikwels bier en daar in ons laud in de ge!egenheid was op te 
merken dat het gros onzer bevolking van het boog Hollands maar 
hitter weinig verstaat: waaraan hij dan ook het grote gebrek van 
onderzoek van Gods W oord. benevens de weinige leeslust or1dar het 
opk0mend geslacbt vooral toeschrijft; want het is te begrijpeu, dat 
het lezen van hoeken die men maar gedeeltelik verstaat, over het al
gemeen een lastig en vervelend werk is. Maar wat was uwe andere 
moeilikheid ? 

Neef. Uam· zijn mensen die beweren dat men in verschillende 
delen van Zuid Afrika zo verschillend AfrikaanR spreekt, en van 
elkander afwijkt in het gebruik en de betekenis van woorden en zegs
wijzen, <lat het onmogelik is, een alg(>mene taal voor ons land vast te 
stellen. · 

Oom.-Dat is weer een geheel tegenovergesteld heweren van da:ir 
even. De een zegt, <lat onze taal te weinig van bet Hollands verschilt 
om eene nfzouderlike tan] te maken, en de ander oordeelt dat 
het Afrikaans in zichzelf reeds te veel verscheidenheid 
bevat om daartoe te geraken. Zo vervalt men in de 
uitersten van bedenking, voor dat men de eenvoudige 
waarheid eener zaak leert inzien of erkennen. N een, neef ! ons Afri
kaans moge alom zijn plaatselike en persoonlike verscheidenheid be
zitten, --een volkomen en volstrekte gelijkheid zal men toch nergens op· 
de aarde vinden, en andere talen zijn. naar het oordeel van deskundi
gen, uog veel ongelijker dan de onze: maar het komt bier weer, zoa ls 
ik reeds gezegd heh, op de geest en het karakter der spraak aan; en 
dit is door geheel Zuid-Afrika onmiskenbaar hetzelfde; dit heh ik be
speurd aan lied en uit alle oorden des lands met wie ik van tijd tot tijd 
in aanraking hen gekomen; en ik ken mensen, verstandige en opmerk
zame lieden, die deze kolonie in de streken over Groot Rivier door
reisd en doorkruist hebben, en deze verzekeren mij hetzelfde. De
zaak is klaar, wij spreken door Zuid-Afrika een biezondere en eigen-
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aardige taal, een zuster van het tegenwoordige Hollands: deze taal 
is ons door de Voorzienigheid in de loop des tijas bereid. opdat zij ons. 
bet middel zou zijn om kennis te ontvangoo en mee te delen : deze 
moeten wij gebruiken, zullen ·wij eenmaal voor ons zelven en de 
wereld al da.tgeen worden wat wij kunnen zijn. Ja, aan de onbe
schroomde en volledige erkenning van de Afrlkaanse taal hangt de 
toekomst van Zuid-Afrika. Korn, la at ons een lurhtje gaan scheppen t 

HOlJI>lNt~ Y.\X ."EDERLA:\'DERS. 

In bierdie verband moet daarop gcwijs w'ord, dat 
soveel Nedcrlanders destijds 6f Afrikaans als landstaal 
gllllstig gesind was, 6f di·e bopeloosbeid van 'n herste'l 
\•an Hollands in Suid-Afriika goed ingesien het. 

Dr. Brill noiem ons eers. Hij ·het in ·187 5 nie ge
aarsd ,om t~ se nie, dat ons die strijd moet aanbincl 
teen Hollands sowel als Engels. "'Twee zo machtigc
invloeidco, waarin i1eder oen cigene, hoge beschaving, 
vertegenwoordigt, tc bcstri'jden en te overwinnen. zal 
zeker geien g·eringe taak blijken voor het jeugdigc Afri
kaanse clement" (kijk 7 I T/1eses van Ds. Du Toit .. 
bl. 72). 

:.:Jan noem ons die bckende president Burgcro.. 
Een van die oorsake van sijn mislukking was, dat bij 
sijn tijd glad te ver vooruit was. Die fout bet ook 
sijn goeie kant gebad, n.l. dat hij reeds in 187 5 die 
goeie reg van Afrikaans ingesi·en het. Dr. Brill se 
hi·ervan : ,,En tocb zal aan die voorwaarde ( sttijd 
tegen Holla,nds ,en Engels) voldaan moeten warden, 
zal de voorspelling vervuld worden, die ik onlangs door 
President Burger~ boorc;le doen ·en bier eenmaal een. 
taal warden gesprolken, di·e nocb Hollands is. noch 
Engels, maar Afrrkaans" ( 7 1 ThPses bl. 7 2). 

Verder vermelid ollJS die naam van Dr. Changuion. 
Hi] wou rbet gewdd Hollands in Suicl Afrika hcrstcl, 
maar hct gouw moeddoos geword. Hij sc: "Tan:-
beschouwen wij de taal, waaraan wij onz·e moeite be
steden, gelijk een g·enceshcer een ongeneeslike lijder, 
wicns !kwaal in haar ,·erderfelike uitwerkingcn wel 
enigszins 'kan gematigd·, wicn,, wisse dood wd enige 
tijd 'kan VICrtraagd warden, maar op wicn:-- volkomen 
herslcl niet mccr k hopen valt" (71 Theses bl. 84). 

Voorts d}e naam van Dr. :VTans\'elt. Hij se : , 
"T·egenoYer 't Kaaps-Holla11ds sta ik geheel and.er:-
dan nS6r, ruim \'ijf jar·en. Tocn wa'i mijn eerste in
druk ni·ct heel gunstig, <loch '·onbckend maakt onbe
mind", 1en naarmate mijn kenni,, van 't Kaaps-Hollands 
i~ toegcnmrn.n. heeft zich mijn oordeel gewijzigd en 
heb ik ook 't goedc leren opmerke11. <lat ik bij d(· 
eerste kennismaking over "t hoofrl had gczicn. ·· Dan 
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vocr Hij verder die pleit vir "Hollands in Afrikaans gc
wa~ci," omdat hij met Dr. Changuion saamstem, <lat 
Hollands in Holland~ gewaacl vir ons verl'orc is ( 7 I 
Theses bl. 8 5). · ' . 

. Einp,elik, mag ons dlie naan;i. van Ds. Van der Lingen 
nie verswijg nie. Hij was wel g'n volbloed Hollan
der nic, maar was dan tog Hollands van opvoeding 
en simpatie. Ds. Du Toit se : "Skrijwer hiervan 
kan sig nog goecl herinner, hoc die cnige predikant 
van die Paarl vir horn op Admissie Eksamen 'n Griekse 
Heridersang van Theokritus in Afrikaans laat vertaal 
het, om ons te toon hoeveel bet•er clit sig in Afrikaans 
als Hollands laa t vicrtaal" ( 7 1 Theses, bl. 7'4) . 

Behalwe bogemelde gun!:ltige uitsonderings het Af
rikaans heelwat vijandskap van di.e kant van Hollan-, 
ders, 'maar veral van verhollandste Afrikaners onder
vonde. Ds. Du Toit sc: "Die ou eikeboom, in plaas 
varn truts te wees op sijn cie kind, wat so kragtig uit 
"ijn worteb opspruit e11 beloof cenmaal sijn plek so 
wc11dig in te neem, stoot regtig sijn. eie kind af en 
seg: Nee, wag! Jij trek net parti) van mijn sap en 
vettigheid weg ! Dis mijn plek; ik wil hier hli.J 
staan ! " ( 7 I J'lteses hl. 8 2). 

Hierteeooor het Afrikaans d~e Hollands met kin
derli'ke ·eerbied en upregte yrindskap bejegen, soos in 
'.n antler hoofstuk uitvoerig aangewijs wol'd. Ds. Du 
Toit se hieromtr•etn.t: "\Vatter van die twee, Afrikaans 
-0± Holla:nds, sal blij staan naas Engels? Sal <lit g'n 
s.trij.d gee nie? Strijd, ja, maar g'n vijandskap nie I 
Strijd, 'maar g'n vcrdeeldheid nic. Strijd is goed. 
Ooral waar lewc is is stri.jcl. Verdceldheid sa l ons 
nie werk nie. Ons denk aan die •twee vrouwc met die 
ki11<lji.e voor Salomo. "Volkstaal" dis on's kindjie, 
rnaar ons het als ware mocder die kindjie te lief om 
dit 1 aan twee tc laat sni j, clan !:>taat ons dit liewer aan 
die teenpartij a±, di.;; tog 011s kind, en die ti.jd, die 
trouwe Regtcr,- -nog trouwer en wijser in sijn uit
spraak als Salomo, sal die kindjie wcl op die regte 
tijd aa11 die regte mocder g-cc " ( 7 r T lwses bl. 8 8, 
92 ,\. Is dit nic mooi en waar gesc n~e ? 

'X SPREEK- EN SKRIJFTAAL. 

J\.Jaar ons gaa:n nou bietjic meer vertel van Ds. Du 
T.oit als Vader van Afrikaans als skrijftaal. Hij is 
rlit wat die saak regtig aang.epak het deur stukke te 
-.krijwc in die ''Zuid Afrikaan", dJeur 'n •nuwsblad uit 
tc gee in lout,er Afrikaans, dcur jaar uit jaar in met al 
sijn bekwaamheid die saak te verdedig, deur die stelling 
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neer te le •en te handhaaf: skrij/ soos jij praat, deur 
vir 'n spraa'kkuns en woordeboek te sorg, deur di~ taal 
te gebruik in die digkuns, jperpalistiek, dramatiek. 
Bijbelvertaling, romanliteratuur, korrespondensie, we
tenskappelike verharndeling, deur di:e smaad vir onse 
taal te dra en die strijd vir onse taal te strij tot die 
end van sijn lewe toe. 

En wat het Ds. Du Toit dan daartoe gedring om 
te <loen wat antler n~e g·edoen het nie en aan te hou, 
waar antler moed sou opgegee het? 

O!ltS wijs hier alleen maar op twee oorwegings : n 
praktiese •en 'n nasionate. Die praktiese oorweging 
formul·eer Ds. du Toit self aldus: "Wd, ons het nooit 
geseg tons violk verstaan g'u Hollands nie. \Vel seg 
ons: hulle verstaan <lit nie votkome n~e; hullle voel nic 
ten vo11e wat hulle in Hollands l1ees en hoor nie. Maar 
wat ons wel altijd 'geseg het, en nou vir gioed hier vas
std is: dat daar nie een uit duisend Afrikaners is wat 
behoortik kan Hollands praat of skrijwe nie" (71 
Theses bl. 98). 

Laat rdan oo'k: onse taalvijande maar weer probeer 
om bier.die slkans aaJU te val, wat Ds. Du Toit gebouw 
en .ems nagelaat het, en <lit sal blijk, ja het gedurig 
geQlijk, .dat ons, jongere, dit net so gaaf kan verdedig 
als wat Ds. Du Toit ldit al di·e jare gedaan het. Daar 
world in Krupp sijn fabri1ek g'n kanonne. gemaak om 
hie:vdie v1esting stuk~end te skiet nie. 

Hoor nou wat Ds. du Toit vierder hiemmtrent te se 
het in sijn 7 1 ThP-ses, bl. 80 :- -

''Engels en Holl ans was albei ver di massa van onse be
volking 2 vreernde tale. Daarorn kon di Afrikaner sig oek ni 
in di publike ]ewe laat gelde ni. Hoeveul Afrikaners was daar, 
en is daar nou nog, Wat op 'n Vergadering 'n rerie in Engels of 
Hollans kan voer, of wat in 'n koenmt 'n stuk in Engels of 
Hollans kan skrijwe. Daarorn het di l\frikaner sig dan oek 
moes terug trek tot di stille huislike !ewe, w<iar hulle alleen sig 
kan laat gelde in hulle taal. lo di Kaap Koloni en Natal, waar 
Engels di taal van di Regering en publike ]ewe vas, het natuur
lik di weinige Enge]se en verengelste Afrikaners di he.erskappij 
gevoer, met weinige uitsonde1 inge, wat heeltemaal mag-teloos 
was, en sig dan oek mar laat mesleep het. Io rli Vrijstaaot en 
Transvaal, waar Hollans di <1ffisiel~ taal was, het di bevnlking 
sig wel op Vergaderings Iaat hoor,'want hulle het mar .Afri
kaans gepraat, tot selfs in Volksraarl en Uitvnerende Raad. 
Mar skrijwe kon hulle di Hollanse taal·ni, en daartoe wa.s hulle 
kantoorwerk en adrr.inistrasi amper heeltemal in hande van 
Hollanders. 

"'n Sprekende voorheelrl tot opheldering breng ons bier bii. 
Kor;t na di Burgeroorlog iri Transvaal hou di burgers 'n Bij-
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-eenkoms. Een van hulle hou 'n warme anspraak, om an te 
toon hoe di Hollanders di oorsaak is van al di onenigheid in di 
land, deur altijd di politiik toe te pas: "verdeel en heers." An 
di end stel hij voor, om geld bij makaar te maak en 'n skip te 
huur, en al, di Hollanders terug te stuur na hulle land toe. Di 
voorstel vind algemene bijval, en sou seker deurgegaan het. 
Mar een van di Boere seg : " Ek i-. dit oek eens, dat di Hol
landers di oorsaak is van al onse onenigheid en dat ons hulle 
liwers moes wegstuur; mar wi sal dan ver ons skrijwe?" 

"Had di Transvaalse Drimanskap en Volksraad, na di Vrij
heidsoorlog, by di herstelling van di Rermbliik, Afrikaans 
erken as Landstaal, dan sou dit daar vandag anders uitsiin in 
.di Rt>publiik. 

"Tot di Afrikaanse taalbeweging begin het was ons volk 
so goed as doofstom ! Ja. nou begin di tong los te gaan. Mar 
-dis nog ni genoeg ni. Afrikaans moet erken worde as Volks
taal, as offisiele taal. En wat belet dit? Dit blijk in di vol
lende Stelling." 

So het Ds. Du Toit die tonge los gemaak en ons 
skaam ons nou nie mCICr om ,op die hoogste en 
eerwaardigste 'vergaJderings Afrikaans en niks als Afri
kaans te praat ni·c. 

Dat d'ie "Patriot" diie mense leer lees het word al
gemeen erhnd. Mnr. J. H. Hofmeyr het g•esc: "Wij 
bevinden, dat terwijl int·ekenaren. die de "Zuid Afri
kaan" voorheen lazen -misschien op een uitzonderirig
dezelve ook na de stichting van de "Patriot" b1even 
lezen, er anderen waren, die voorheen ni,ets hoege
naamd lazen, maar vroor de "Patriot" inte~enc1en. wier 
leeslust door dat blad werd aangcwa'kkerd en nu zo
wel "Zuid Afrikaan" als "Patriot\.' lezen. Wij twij
felen er niet aan of het "Volksblad" heeft hetzelfde 
-0ndcrvonden. In een woord, de "Patriot" heeft velen 
doen lezen, die nooit tevurcn eraan dachten voor een 
kraut in te tckenen. ( Kijk Clie "Taalbeweging".) 

Dieselfde getuigenis gee Prof. Cachet bij die sta
king van die "Patriot'': "Er is gccn blad dat meer 
gedaan heeft om de Hollandse Afrikaners op te wekken 
... het l·eevde vden Leren" (Stem, Jan., 1905). Mnr. 
Prell er roep dan oolk uit: "Het lcerde vielen lezen ! 
Kan een koeran t cde1er roeping VJervuUen in een land 
waar nict gelezcn wordt? (Laat 't Oils toclt ernst 
weien ! bl. 30). 

Is daar 'n beter aanbeVJeling vir 'n taal ? En is 
daar beter bewijs dat Afrikaans is die taal van die 
Afrikaner ? vraag ons op onse beurt. 

Maar die vernaamste is, <lat Afrikaans· die mense 
skrij/lus gegee het. 

Dadelik' het 'n lwrresponderrt in die "Patriot" ge
skri jwe: "Kerds tek. is !'leg blij 1dat ons arme d'omme 
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ondcrvc1dsboere tog ook nou 'n kuerant sal krij in ons 
taal. Skrijf nou dat dit help ~<lis ons taal" ( r 5 
Febr., '76). En mm. A. J. Herholdt skrijwe: "Ek 
k:cn nic Hollans nie, ek ken oek nie Engels niti, en 
as daar 'n Afrikaainse taal is, clan kan ck <lit .tog gou 
leer s'krijwe·· (I 5 Mrt. '76). 

Die briewe het clan ook gestroom naar Oom Loko
motict s'n kantoor, en skrijwer hicrvan wcict bi] er
v.aring hoc die grootste decl van die tijd claar bestce 
werd om die Afrikaanse hieroglicfe te ontsijfor en vi.r 
die pero, gereed. te maak. ;_\lleer als een hand moes sig 
da.armee besig hou. Selfs het d'ie "Patriot" vir 'n deel 
sijn sukses daara!l.n te dainke, dat die ingesonde stukke 
soveel molik geplaas werd . 

.l:U 'die no. van Io Jan., '79 werd selfs voorgestel 
om 'n aparte korrespondensieblad te gee, sodat alle 
briewe 'ko;n geplaas worde. Oorh Lokomotief wou nie 
net 'die vemaamsbe briewe opneem ni•e. Hij se: "dis 
'n daad van selfmoord vir onse taalbewcging. En 
eer hij die hevol'king · hulle tong afsnij, omdat partij 
nie dadclik g•oed kan praat nie, -nee dan laat Oom 
Lo'komotief horn nog liewers begrawc m1der die bricwe, 
dan kan 'n antler dit nog na horn opvat... 'n Kind 
praat oek nie dadelik goed nie... Vele van ons Afri
kaners bet maar min skool gcgaan, en in dj,e opsig 
moet die ''Patriot" viir ons 'n skool en :n skoolmcester 
wees." Oom Lokomotief het blij aanmoedig en gese: 
stuur maar, i'k sal dit vir jul regmaak. 

SPELLING. 

Aangaande die spelling het Ds. Du Toit vcrklaar: 
"bis nie een man sijn werk om die spelling van 'n taal 
te regel nie". (Kijk die "Taalbcweging''). 

Dis waar geblijk. Intussen bet Ds. Du Toit 'n vaste 
koers gevolg, wat horn eindielik bij '11 strcng-fonetiese 
spelling laat aanland het. Hij se daarvan reeds in die 
"Patriot" .van 4 Okt., '78: 

" 'n Paar korrespondente vraag dat die spelling van die 
"Patriot" moet verbeterd worde. Dis 'n moeilike saak ... Daar 
is maar twe grondregels: I) die f01wtiese beginsel, dat wil se: 
gaat na die klank. skrijf soos jij praat ! of 2) die etimologise be
ginsel, dat is : skrijf die woorde na die woord afleiding. Albei 
bet moeilikbede; mar die eerste, wat ons gekies bet, is die mak
likste en doelmatigste. Die twe-Ie bet ono'erkomelike moeilik
bede ... In die stukke wat ons self skrijf, bet ons 'n vaste spel
ling. Mar onder die hoof korrespondensie kan hulle sien seg 
ons: "om die taal ~ijn vrije lo,>p te gee, laat ons elkeen vrij om 
te spelle soos bij wil." 
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Nou ja, die Afrikaanse ·spelling is cindelik vasgc
st!Cl. Wel is dit nie soos Ds. Du Toit in sijn latere 
periode Afrikaans geskrijf het nie maar dis tog 'n 
vierwerkieliking van sijn beginsel: Skrijf soos jij 
praat. 

DIE NASIONALE OORWEGING. 

Prof. Cachet het aan skrijwer hiervan een keer gc
se, dat hij kort na d'ie Transvaalse Vrijheidsoorlog bij 
Pres. Kruger ernstig ,aangedring het, dat hul Afri'kaan~ 
die offisicle taal van Transvaal moes maak. Die pro
fessor het die president verselrer, dat hij Transvaal als 
vrije republie!k sou behou als Afrikaans offisieel erkeu. 
wevd, terwijl hij Transvaal sou verl:ies a1s dit nie ge
daan werd nic. 

Maa1 Oi11S kan in' hierdie verband nog iets meedecl. 
lJ'it gesaghcbbeinde bron verneem ons, dat• een van die 
promincnte lede va111 die Paarl~e "Genoo.tskap" (jam
mer clat ons nog nic di.c naam mag noun nie) persoon
lik in· Junie 188 1, met die Driell}anskap oor die offi
siele erkenni111g en invoering van Afrikaans gchandel 
het. Hul was ecnparig daannoor, maar hulk wou h~ 
dat dit van die volk moes•uitgaan, die volk moeo. daar
om \·er:,oek. In distrik Rustenburg, op die plaas van 
Komdt. J. H. Fouche, (01ifantsnek), had die bewustc 
lid van dif' "Genootskap" geleenheid om 'n tamel<ilce 
groot vergadering toe tc spreek. Daar hct hij op die 
punt gcdruk, meegedeel hoe die Driemanskap daaroor 
denk en aa11geraai om petisies daarvoor tc teken. Die 
vergadcring was eenparig vi-;- die saak. 'n V·crslag van 
die vergadering, aan die ,,Patriot" versonde, het ver
lore geraak.---; 

Op offisiele erkenning van d~e volkstaal hct ook 
die "Express" \an 2 I Julie I 8 8 I aang·edring: ,, We 
m6etcn als onze innig·e oviertuig-ing te '.kennen geven <lat 
er, ,naar 't 'ons voorkomt, geen ander middel bestaat 
voor de bescherming en instandhouding van de Zuid 
Afrika.anse taal, 'dan dat .deze kwcstie zonder uitstel 
op idc v10orgrond'. gesteld wordt en besprokcn met het 
doel, dat deze Regering en die der Transvaal haar 
zullen aannemen als· de officielle taal en dat zij gc
bezigd wordt om onze kinderien te onderwijzen." 

Dit het ons vieel laat nadenk:. En ons het onsself 
die vraag gestcl, of d'ie dwarstrekkerij onder Afri
kaners nie daaruit voortkom nie; daaruit dat ons. nog 
g'n gemeenskappelike taal het nie, en dus g'n band, 
g'n <loel, g'n selfuesd, g'n ideaa1l nie? 
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Meer en meer word ewewel besef die wijsheid uit
gedruk in die tweede artikel van 'die G.enootskap van 
Regte Afrikaners: "Di,e doel is om te staan vir ons 
Taal, ons N asie en ons Land." Eers dlie taal ,en dan 
die nasie. 

Die "Patriot" van 1876 (15 Apr.,) skrijf dan ook 
in verban'd met die Konfederasi,e-k'wessiie: "Kcom daar 
Konfederasie of Vereniging, dan moet die Afrika:anse 
taal-ons taal-die ei'enste reg he ails die Engelse 
liulle taal. Souder ons taa~ g'n Konfederasie". 

Nou ja, daar is Konfederasie of Hewer Unifik'asie 
gekom en-Afrikaans is nog nie offisieel in g,ebruik nie ! 
Is ldit daarom-so vraag ons weer-dat Afrikaners nog 
nie !kan lmers· krij nie en so onder mekaar haspel? 

Die nasionale oorweging het bij Ds. Du Toit veel 
gewig in die s!kaal gele. Sijn 45e stelling 1ui: "On
dersteuning van die Afri!kaanse taalbeweging is plig 
van dike ware Afrikaner, en meteen 'n toetsteen vir die 
waaragtz"ghez:d van sz"jn patriotisme" ( 71 Theses bl. 
92). 'n V,er.agter van sijn moedertaal was in sijn oog 
nie minder 'n sondaar als 'n landverraaier nie. "En 
tog ,gaat die taalverraad gedurig aan. Mag ons hoop, 
dat ons hiermee die woord taalvuraaier vir goed in 
gebrui'k' gebreng het en <lat dit voortaan die skandnaam 
sal wees van elk1een wat sijn moedertaal nie in eer hou 
nie l " (Theses bl. S 4) . 

Laat ions hier, tussen hakies, net se, dat ons veel 
aanhaal uit die 7 I Theses, of Afrikaans ons Volkstaal, 
omdat idit nog altijd die beste pLeidooi is wat vir Afri
kaans gev10er is. Die boek is in 189 r uitgeg:ee en 
opgedra ,aan PresiJdlent Rieiitz als "Kampvegt,er vir die 
Afrikaanse Taal. " 

VIJANDSKAP. 

Vija:nds!k:ap het die Afrikaans, saam met die "Pa
triot'', heelpartij ondervind!. Ons gee, om die tijd 
bietjie te !karakteriseer, 'n paar inte1.1essante staaltjiesJ 

Die "Express" van Bloemfontein was eers teen en 
toen v66r Afrikaans. Hij het die "Patriot" eers be-

, skuldig dat die "'n nu we taal wil invioer, iets wat homself 
nie erns is nie." Verdier: "Het Spel- en Leesboekie'.' 
Ziowel als de "Patriot" wordt uitgegeven als een speku
latie, herekiend om te asen op de .eenvoud der Zuid 
Afrikaa:n.se Boeren, wiens vooroordelen het aanmoe'd'igt 
op de allerlaagste wijze." O.a. blijk d~e vija:ndskap 
ook 1uit 'n b6ef van die Expre.ss-edheur aan mnr. J. 
S. v.d. Walt, Vroli]"kheid, Trommel, Winburg: 
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"Waarde Heer ;-In de Patriot van IO Jan. ziet ik dat 
Ued. als een agent voor dif'! courant benoemd is. Dat is regt, 
maakt het Hollandsch maar zoo slecht as mogelijk. druck hem 
maar de kop in, met bet te verbasteren en het zal te grond gaan, 
zoo zeeker als de Heme! boven ons is, en waar het verdwijnt zal 
de Engelsche taal zijn p!aats vervangen. Het Engelsche Governe
ment behoorde aan de Patriot iedere jaar een paar duizend pond 
te betaalen om de Patrioot regt te verspreiden, het is de beste 
agenfvoor hulle die hulle krijgen kan ... U kunt net zoo goed 
van de ouwen Afrikansen Rammen tusschen goede schaapen 
zetten, dat vernield natuurlijk de kudde, maar het is patriotisch; 
of ou Kafir Bullen tusschen goede koeien." 

Hierop teken Oom Lokomotief aan: ,,Die taal is 
ellendig, slegt1er als d'i1e s1~stc Afrikaans wa.t hij so 
skierp ~1eroordeel; 'n mengelmoes van Duits, Hollands, 
Afrikaans, en::,". (P. 17 Jan., 1879).* · 

'n All!der voorbeeld van teenkanting vind ons in die 
"Christen" ( destijds die vervangcr van die Kaapse 
"Kerkbode"). Ons necm net 'n stukhe oor uit 'n 
leader van die "Patriot": 

"Afrikaans is arm in woorde, seg die Christen. Hoofregter 
Reitz seg en bewijs, dat dit rljker is as Hollans. Wei die 
Christen sal die teendeel bewijs, met bewerings. Te se •· dat het 
Kaaps waar het te kort schiet van het Nederlands lenen kan, 
dat de ganse schat" ens., "is puur zand in de ogen strooien. 
Want het is niet waar. Een van twee: het Kaaps moet zich 
zelf uit zich zelf kunnen he I pen aan de woorden die het behoeft ; 
of het moet van Nederduits lenen en dan wordt het van liever
Jede Hollands. En zo is het.'' Hoe moet ons dit verstaan? 
Eers was ons sonde dat ons Hollans uitroei, nou kom die 
Christen weer vertel dat ons langsamerhand tot Hollans terug 
lei l Mar het ons tijdgenoot daar dan beswaar teen? Hij ijwer 
tog oek ver Hollans? En as die weg wat ons ingeslaan het tot 
Rollans terug lei, dan moet hij ons mar 'I} hantjie help. Doet 
hij dit nie dan kan hij dalk die skijn ge as of sijn ijwer ver 
Hollans mar skijn is, en dat eintlik hij besig is met "zand in de 
ogen te strooien." Dat die taal van die Patriot on(wikkel er
ken hij vrijmoedig. Dit kan oek nie anders nie, en is die geval 
met alle lewende tale. Namate 'n volk ontwikkel moet die taal 
wat hij spreek oek ontwikkel, Mar is dit wel waar dat die 
ontwikkeling van ons taal tot Ho!lans terugvoer? Die'' Chris
ten" sijn bewijs leg in die vergelijk van die taal waar die 
Patriot me begin het, met die "meer ontwikkelde die dat blad 
tans spreekt." Met die vergelijk <;taat of val die ChristPn sijn 
bewering. Daar hang dus alles van af. Ons tijdgenoot geef 
die vergelijking nie, en reken waarskijnlik daarop dat sijn Jeser 
die eerste Patriotte nie sal he, om dit te vergelijk nie. Om ons 

• Aangaande die intieme geskiedenis van de "Express" - bektiring 
kan ons nou nog geen meedelings doen nie. Dit sou anders we! inte
ressant wees. 
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lesers daartoe in staat te stel vraa5 ons verlof om hier 'n para
gra<ilf o'er te skrijwe van ons eerste stuk wat ons in Afrikaans 
geskrijwe het, ons Manifes of groete an Landgenote." (P. 23 
Julie '80 l 

Deur die "Christen" word g,espreek van 
wikkeling (natuurlik Hollands s'n kant toe). 
woordig praat hul meer van taalveredeling. 
mens 'n eenmaal edel-gebore ding nog kan 

Taalont
Teen

Al'sof 'n 
veredel ! 

Wat vir taalbegrip is dit t,og? . 
Teen so'n ontwikkeling of veredeling was Ds. Du 

Toit altijd soos gif. In antwoord op 'n versoek om 
die "Patriiot" se taal te v1erbeter, d.i. meer Hollands t,e 
maak, antwoord hij: 

'' Ons sal veeleer besluit om die " Patriot" heeltemaal in 
taalkundig mar eenvoudig Hollans uit te ge as om so 'n men

.gelmoes daarin toe te laat. En we! om die vollende redes : 
a) Dan het ons gen vastigheid onder onse voete nie: die 

een wil dan dit weg he, 'n antler dat, en so voort, totdat ons 
1tog maar weer nix anders het as Hollans. 

b) Dan pas juis die verwijt van die vijande op ons, wat 
hulle ons nou ten onregte wil voorhou, n.J. dat ons 'n nuwe taal 
wil maak, wat gen sterfeling kan doen nie ". (P. 20 Junie '76). 

Eindelik gee ons nog wat 'n predikant van naam 
6krijwe (ions verswijg liewers vi;i,e dit is) aan 'n koe
rant van naam. Hij se :-

" Ik verheug mij dan ook ten zeerste in de uitgave van 
zulke koeranten als Die Patriot, <le Zuid A1 rikaan en de Volk
stem-de eerste terwille van die gedurige opwekking (hoe een
zijdig en vergiftigd ook naar mijn gevoelen) tot echte vader
landsliefde, en de and ere tweeter wille van de schone taal waar
fo zij geschreven worden. Waarom toch verandert de vader
landslievende Patriot niet van taal? Het is ongerijmd liefde 
voor het vaderland in te boezemen, terwijl de moedertaal als 
met voeten vertreden wordt. Vader en moeder moesten even 

·dierbaar zijn. Kan de Patriot het niet van zich verkrijgen het 
bespottelik patois, waarin hij schrijft, te laten varen en het 
zuivere grammatikaal Raaps-Hollands aan te nemen? Indien 
ja, dan ben ik er van overtuigd dat wij twi11tig jaren nader zijn 
aan de bereiking van het heerlik doe!: Een verenigd Z. Afrika 
met het Hollandse element, in alles op de voorgrond" (P. 14 
Mei 'So). 

TWIJFELMOEDIGHEID. 

Dat al die tieenstand in Ds. Du Toit s'n siel twij
felmoedigheid lgewek het, kan 'n mens v,erstaan. Dik
wels hloes hij horn afvraag: is ik wel op die regte 
pad? In hi:erdie verband neem ons hier oor wat Ds. 
Du Toit, in 'n pole1miek met Ds. H. C. de Wet, noem 
·•n "histories stuk". Dit lui: 
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. " Mijne overtuiging is : dat onze spreektaal ook als schrijf
taal erkenp moet en zal worden, vroeg of laat. Doch zo min 
kleingeestig of eksklusief ben ik op dit punt, dat ik steeds het 
verschil heb zoeken te vermijden door bijv. in de Konstitutie 
van de Afrikaner Bond en andere stukken steeds te spreken van 
" Landstaal," het aan de tijd over la tende; dat ik (tegenover 
het onrechtmatig indringen en opdringen van het 
Engels) alle pogingen tot handhaving van 't Hollands heb 
ondersteund niet alleen, maar zelfs het initiatief daartoe heh· 
genomen; zo heb ik indertijd in de Zuid-Afrikaan de voorstan
ders van 't Hollands opgeroepen tot samenwerking door de 
vorming van een GP,nootschap ter bevordering van 't Hollands;. 
zo heb ik vooraf gemelde voorstanders tijdens de Synodc tot 
een onderlinge overeenstemming helpen brengen aangaande 
een voorstel dat door Ds. Louw ( M urraysburg) voorgedragen 
en aangenomen werd (hoewel huiselike omstandigheden mij 
wegriepen toen de zaak ter sprake kwam); zo heb ik een komi
te helpen vormen, waarvan ik de eer had Sekretaris te zijn om 
de zaak van 't Hollands verder te bevorderen, waarvan de uit
slag was het uitzenden van petities om 't gebruik der Rollandse 
Taal in School en Parlement te bevorderen, waarvan het gunstig 
resultaat reeds bekend is. Ja, voor wver de Hollandse taal nog 
de erkende taal is, schik ik mij geredelik in haar gebruik. Zo 
heh ik bijv. "de Nederduitse Taal " tot medium van onderwijs 
voorgesteld in de nieuvrn schoolwet voor de Z. A. Republiek. 

Van eenzijdigheid of eksklusiviteit zult gij of iemand an
ders dan ook mij en de "Patriot-partij" niet kunnen beschul
digen. Wij werken samen met degenen die voor. 't Hollands 
zijn, en al wat wij vragen is: Iaat ons vrij, laat · het volk vrij, 
wat de taal aangaat; werkt gij voor 't " Hollands," en laat ons 
voor 't ''Afrikaans" werken; en laat de tijd het dan Ieren wie 
't winnen zaJ: Daarom kan de uitgave van de Patriot in 't 
Afrikaans, en van de Volkstem en de Express in 't Hollands 
onze partij-vorming niet hinderen. Laat men slechts weder
kerig vrijheid geven (gelijk men ook doet) aan inzenders om: 
hun bijdragen te leveren in welke taal zij verkiezen, terwijl de 
redaktie zich houdt aan de taal harer keuze. 

Ja, zover ging mijn toegeeflikheid op dit punt, dat ik reeds. 
in December 1878, op een desbetreffende vraag van .de redaktie, 
het volgende voorstel schreef aan de Patriot , dat om vele rede
nen niet verscheen en dat iJs nu als een histories stuk hier op
neem, daar mijn gevoelen op dit punt nog even onbekrompen is,. 
en er veel in voorkomt dat geen onbelangrijk Iicht werpt op 't 
punt in kwestie ;-

Meneer Redakteur,-ln die Patriot van 20 December het 
jy die vraag behandel of dit nie beter sal wees om die Patriot 
in eenvoudig Rollans uit te ge nit:. Jy het toen die voordele van 
albei in die skaal gegooi, en soos jy dit daar gege het is dit 
seker dat die Afrikaans swaarder weeg. Mar jy het nie al die 
voordele van Rollans opgenoem nie, en dan het jy oek nie gc
let op die nadele wat an albei verbonde is nie. 

Ek seg: u het nie al die voordele van Hollans genoem nie,_ 
Om net mar an een voordeel te herinner wat u vergeet het, dis 
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namelik, ons sal nie mar net baing intekenaars kry nie; mar 
ons sal mens.: bykry van meer geleerdheid en bekwaamheid 
-0m ]eiders te wees in publieke en politieke sake, soos nou met 
die verkiesings ver Parlement, en 'n 40 of 50 sulke voorwerkers 
by is in die opsig ver onse saak meer gewonne as 400 of 500 
stille in die lande wat wel die gevoelens van die Patriot lees en 
.toestem; mar nix kan doen tot uitvoering daarvan, omdat hulle 
nie gewend is om 'n leidende aandeel te neem in publieke sake 
nie. 

Dan seg ek, u bet vergeet om die nadele van albei op te som, 
-en dit moes gedaan wees voor ons tot 'n slotsom kom. Kyk, 
een saak kan meer voordele heh as 'n antler, en tog kan by min
-der verkieslik wees omdat daar veel meer nadele an verbonde 
is: En so het Afrikaans nadele wat Hollans nie het nie. Afri
kaans is nog nie erkend nie deur die landswet nie, nie veroor
Ioof in die skole nie, ens., en Hollans wel. Verder die 'voor
oordeel bij die bevolking teen Afri)rnans is 'n hinderpaal wat 
Hollans nie bet nie. 

Ek sou dus voorstel: LAT ONS DIE PATRIOT EENVOUDIG 
BOLLANS MAAK. 

I. Nie omdat ons erken dat o.1s verkeerd had met Afrikaans 
-voor te staan nie. Ne, ons argument staat nog altoos onweder
legd, en sal dit ook wel bly. 

2. Nie omdat ons meen dat Hollans te herstel mo'entlik en 
Afrikaans te beoefen onmo'entlik is. Ne, Afrikaans g1 oei elken 
.dag an in ons land, en Hollans neem elken dag af. 

3. Nie omdat ons onse.Afrikaanse saak opge nie. Ne maar 
om dit te bevorder; ons Almanak moet Afrikaans bly, die 
Bybel moet in Afrikaans vertaal worde, Afrikaanse Leesboekies 
anoet ons uitge, ens. 

4. Nie omdat ons die minder gelterde klasse van ons be
yolking wil uitsluit nie. Ne, die Hollans van die Patriot moet 
-so eenvoudig wets, dat die ongeleerdste dit moet kan verstaan, 
.en dan moet die wat gen Hollans ken nie reg heh om in Afri
.kaans te skrywe daarin as korrespondente. 

5. Nie omdat ons nie kans siet om ons saak !anger volte hou 
•nie. Ne, met Gods hulp staat.ons nie alleen tot vandag nie ; 
maar neem onse saak nog bij die dag. toe. 

6. Nie omdat ons in die minste ons beginsels wil versaak 
.nie. Ne, Patriot blyf Patriot, in syn beginsels. 

Mar waarom dan ? 
I. Omdat ons dan dadelik 'n hele party voorstanders en voor

werkers bykry, onse saak het dit nodig want daar moet kragti~ 
ger gewerk word as ons in staat is, en baing staat klaar, wat nou 
teen ons is, om dan same te werk. 

2. Omdat ons daardeur die blinde vooroordeel die mond 
~top. Kyk hoe misken hulle nou die Patriot op publieke ver
,gaderinge, in politieke sake, ens. As hy eenvoudig Rollans is 
-sal hulle horn moet erken. 

3. Omdat selfverlogening in Gods Koningryk altyd die weg 
is tot o'erwinning. Jesus onse Heiland moes skynbaar beswyk 
ver syn vyande, voor hy kan o'erwin; Wickliffe en Huss moes 
<lie marteldood sterwe eer hulle werk bekroond word in die Her-
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vorming, ens. Menige poging in die regte saak moes eers mis
luk, opdat die mens nie roeme, en uit die skynbare nederlaag 
bou God dan syn saak heerlik op. 

4. Omdat <lit oek mar 'n skynbare nederlaag is, en werkelik 
onse saak bevorder. Ver die taal self kan 'n koerant nie so veul 
doen as boekies nie, en dan kry ons meer geldelike ondersteu
ning en kan die saak ~terker drywe, deur nuwe en goedkope 
uitgawe van "Die Geskiedenis van ons land," "Misdadig 
England," '' Gedigte," en deur meer sulke nuttige boekies, 
veral Leesboekies en Boekies ver kinders.'' (P. 16 Junie '82). 

Gelukkig <lat Ds. Du Toit en sijn medestanciers
onder 1die versoeki!l1gs volgehou het. Ds. De \Vet het 
daar ewewiel anders oor gedenk. Hij skrijf: 

"Het voorstel dat gij in 1878 aan de Redaktie van de Pa
triot opzond was uitnemend-;-"Lat ons die Patriot eenvoudig Hol
lans maak ;"en dafl de opgaaf van redenen daarvoor. Onverbe
terlik ! Hoe jammer, hoe duizendwtrf jammer toch uat het niet 
in de Patriot verscheen en het voorstel ook niet aangenomen 
werd. En waarom toch niet? Welk een opgang zou zulk een 
blad in eenvoudig Hollands niet hebben gemaakt ! " (P. 14 
Julie '82). · 

Maar die taalsaak was ook 'n saak ,-a11 gebed. 
Daarom ook kon die man11e uithou. On:, lees b.v. in 
die "Patriot" ,-an 1 Febr. '78.: "Vrijdag is die Bid
dag vir die Afrikaanse Taalbeweging. Ons hoop alle 
ware voorstanders sal daaraan gedenk. Dit was \'an 
die begiI11ne af 'n saak des gebeds. ~fot '11 vrij ge
moed ldurf ons die Heer,e vra om die saak te bevorclcr 
tot sijn eer. Durf die teenstanders 'n Biddag uit
sk'riJwc, om die Ileere te \Ta om die saak te ver
breek? Hier is 'n goei·e toetsteen. 'r' 

'K PROGRAM \'AX \YERKSAAMHEID. 

Ons sluit die hoofstuk met daarop te wijs, dat Ds. 
Du Toit, nie alleen aan sijn volk 'n taal geg•l"e het 
nic, maar <lat hij ook vir ons 'n program van werk
saamheid nagelaat het, wat \"erners nie sal afgewerk 
word nie. Ons haal aan uit die 7 1 Theses, bl. 94: 

"Vereers sal di meerderheid van di bevolking wat Afrikaans 
praat sig moet uitspreek, dat hulle dit met ons eens is. Dus 
sal daar nog meer as tot nog toe op di v0lksgees in di rigting 
moet gewerk worde. Tot nou toe was ons doel net om di~· Afri
kaner te Jaat v·erstaan : "Jy het 'n taal ; die taal praat jy ; di taal 
is iou onmisbaar ; di taal is ver jou die beste ; skryf di taal 
nes jy dit praat" Die grote werk het ons nou so ver gebreng, 
dat ons reken dis nou di tyd om di twede hoofgedagte by di 
volk te laat ingang ·kfy : "Di ta al wat jy praat in jqu huis, en 
op di mark, en in di Raadsaal, en wat jy lees in jou koerant, di 
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taal moet erken worde as offisiele taal in di Skoal, in di Staat, 
in di Kerk, en oral." Daartoe moet 'n paging gemaak worde 
met 'n Afrikaanse Taalkongres. 

'' Verder, di taal moet tot eenvormigheid in skryfwyse ge
breng worde. Daartoe is nodig veral 'n Taalkunde en Woorde
boek. Wei, albei kan maklik genoeg uitg~gee worde, en ons is 
daartoe bereid oek. Mar om dit meer gesag te ge behoor dit na
gesiin en bekragtig te worde deur daartoe bevoegde persone, wat 
op so 'n Taalkongres moet benoem worde, vollens onse mening. 

"Dan, moet die taal geleer worde in onse skole. Daartoe sal 
ons verlof moet kry vrn di Departement van Onderwys. So 
ver ans di saak insiin sal dit ni nodig we~s om enige wysigings 
in di skoolwet te Jaat maak deur di Parlement n:. Hiir is mos 
ni vasgestel watter taalkunde, of woordeboek, Of spelling moet 
gebruik worde op skole ni. Dus is dit ni 'n saak ver die Wet~ 
gewing ni ; mar van regeling met di Superintendent van Onder
wys. En as hulle wel Kaffertaal laat leer, waarom dan ni onse 
taal ni ? Mog daar egter beswaar gemaak worde, dan gaat ons 
na di Regering ; en as ons daar oek ni onse sin kry ni, dan na 
di Parlement. Mar di eerste saak is nou di nodige Leerboeke 
ver Afrikaans, en dan waar di publiik caar voor is, dit invoer 
in di skole. • 

''Eers wannecr di skryftaal dus tot eenheid gebreng is, en 
wanneer dit geleer worde in di skole, dan sal ons verder gaan, 
en eis <lat Afrikaans as offisiele taal sal erken worde oral waar 
Rollans dit nou nog is. en waar Engels te ver sig di <lppergesag 
toeeigen. 

" Dus ons eis is gen onredelike,. gen voorbarige ni. Mar 
daarom des te beslister. Seg die voorstanders van Rollans en 
Engels: "D\t sal dan wel nog lank duur." Ons antwoord is: "Ja 
ons werk met di kalme bedaardheid van di man wat seker is van 
syn saak ; en <lit sal altemit ni so lank duur as julle denk ni ; 
juis omdat onse taal so maklik is. As julle een van julle tale 
so moes inwerk, ja, dan sal dit baing Jank duur. Mar Afrikaans 
groei soos 'n inlandse boom, in syn eie grand en klimaat, wis en 
seker. Wil julle ans ni help ni ; laat ons dan tog mar net vry 
en hinder ons ni. Dan is ons oek al te vrede." Nou, billiker 
kan ons eis tog ni wees nie ! " 

Die Taalkongres, waarvan Ds. Du Toit toen Cin 
I 8 9 I) gespreek het, werd werkelik deur horn opge
roep. Hij was steeds d~e man van die daad. IS en 
1 (i Januarie, r 896 het die Kongres aan d~e Paarl gesit. 
Dit was 'n groot sukses en werd bijgewoon deur mense 
uit die hde Kaapkolon~e. Sel1fs uit Vrijs,taat en Trans
vaal was d,aar aanwesig. 

Maar die Jameson-inval wat verdeeldhcid in die 
gelederc g1ebreng het, het juis plaas gevind en die 
volgende Kongres het n~e meer so grot,e opgang ge
maak nie. Tog is daar veel goeiie werk gedaan, c,oos 
blijk uit die verslae, wat nog, apart afgedruk, Yerkrijg
baar is. Ons Vierwijs die belangsteHende en onder-
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soekende 1eser daarheen. ln di,e rigt;41g van die be
sluite het Ds. ,Du Toit blij voortwei""k, sodat wat op 
die Kongresse gesaai werdl, ook vrug gedraag ·het. 
·Ons herinner terloops aan die besluite aangaande die 
spelling, aangaande spraakkuns en woor.debo,ek, aan-
gaande die uitgaaf van 'n tijdskrif (Ons Klijntjie), 
aangaande Bijbelvertalinig, ens. 

Gelukkig egter vir ons, jongere, het Ds. Du Toitt 
als 'n antler A1exander ni1e die hele Afrikaanse taa~
wereld verower, sodlat daar vir ons nog genoeg werk 
oorblij. En <lit lij:k nou waarlik of d'ie bogegewe 
program s:al -i:itgevoer word. Denk maar aan die jong

·ste i):>esluit,e oor vasstelling van di1e spe11ing, uitgawe· 
van 'n woor;deboek en" leerboekies, invoering van diie
Afri'kaans in die skool en soveel meer. 




