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d) OrM il te vootspoedig.-Ons intekenare neem te sterk toe. · 
Die Patriot gaat straks aile koeramte verby. Dit kan bulle 
skade doen... En dis ons laaste en grootste... sonde, en die 
eintlike oorsaak van al die vyandsk:ap. 

Mar dis onangenaam om o'er vyandskap te skrywe en 
te lees. As getrouwe geskiedskrywer mou ons die hoofd
stuk skrywe. Mar hoe korter hoe beter. Dis genoeg, 
dat ons dit bier te hoek gestel het, hoe pen en mond Af- • 
rikaans bestry Let, hoe lis en geweld die beoefening Tan 
ons landstaal won teenstaan; hoe boogmoed en vooroor
deel daarteen opgewek is; hoe koerante en tyds krifte as 
wapens gebruik werd ; hoe veragting en smaad by beurte 
ter hand geneem werd ; hoe predikant en skoolmeester, 
Engelsman en Hollander, ja eie landslui die oorlog ver-

. klaar bet teen die arme pas gebore kindjie. Mar dit bet 
nix gebaad. Die Afrikaanse taalbeweging het tot hiertoe 
.die toets van Gamaliel deurgestaan. As daar mar hier 
·•n Gamaliel was om an die teenstandErs te se : "Houdt. 
af van deze m:enschen, en laat hen gaan; want indien deze 
ra.ad, of dit werk uit menschen is, zoo zal het gebroken 
worden. Maar indien het nit God is, zoo kunt gy dat 
.niet breken; opdat gy niet misschien bevonden wordt ook 
t egen God te stryden" (Hand. 5: 38, 39). 

4 TOENEMENDE ERKENNING. 
In plaas van kwaad, het die teenstand an die saak on

berekenbaar veel goed ged~an. Daar was net teenstand 
,genoeg om die krag en geesdrif van die voorstanders al
·toos an te wakker, en om die belangstelling van bnite
standers gaande te hon . . Was daar geen teenstand, dan 
was die saak vandag stellig nie so ver as dit non is nie. 

Onder die teenstand is die beweging by .die da~ toege
neem in erkenning. Die orgaan van die beweging, die 
Patriot, is algemeen erkend deur die drnkpers en am
cper aile koerante stnnr ruilnommerss en self die rege
ring stnnr officiele mededelings. Die beweging vind 
voorstanders onder alle klasse van die samelewing ; die 
invloed van die party word aldag 'n swaarder gewig 
in die skaal van m~atskaplike en politieke ?elange. 
· ~Om meer tot btsonderhede te kom. Dte twe hoof
.. orga.ne van die Holla.nse perS · in ons· land is Zuid.: 
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.AfrikA en Volklblad. Hoor ~at hulle getuig. Die ~i~-t 
Ajrikaan van · 

"DIE AFRIKAANSE TAAL." 

De Afrikaangche Taalbeweging, die een steeds wyderen 
omvang !'lchynt te erlangen, geeft aanleiding tot vela en soma. 

' hefdige uitigen van gevoel en gevoelen. Aan den eenen 
kant wordt de strekking dier bewegini' veroordeeld als Ter
derfelik, als de verstandsontwikkcling des volks in deu weg 
staande en als onwetendheid en onkunde in de hand war ken
de. Aan den anderen kant weer wordt dezelve voorgel!taan 
als een gezond nationaal gevoel aanwakkerende, als de ver
standsontwikkeling des volks bevorderende, door duizenden 
te brengen in communicatie met de drukpers, die daaraan 
anders ge4eel vreemd zouden blyven, als alzoo de verspre~
ding van kcnnis in de hand werkende, en steeds meer en 
meer een krachtige hefboom ter opheffing des volks worden
de. De· meeningen der beide partyen loopen lynregt tegen 
malkander in. Wie heeft gelyk? I 

Ons/ dunkt dat de waarheid ongeveer halve1wege tusschen 
beiden ligt; maar toch nader by de voorstanders dan by de 
verguizers der Afrikaansche t~~albeweging . . 

Men beweert, dat de }eiders der heweging ten doel hebben, 
zoowel het Hollandst>h als het Engelsch voor de Afrikaansche 
taal op onze scholen, in ons. Parlement en in al de officiiile 
bezigheden des lands te doen wyken; dat onze Afrikaanders, 
wordt dat doel verwezenlykt, zullen worden afgesneden van 
aile Enropesche denkbeelen en dat aile intellectuele en ver
standelyke vooruitgang zal worden gestremd. Hieren zit 
ongetwyfelt wat waars. Indien men aan het Z. A. College, 
en aan het Stellenbossche Gymnasium , en op al onzo scholen 
der Eerste Klasse enkel " die Afrikaanse taal " ging onder
wyzen, zoodat de gansche Engelsche en Hollandsche Jetter
kunde voor onze jongelieden een gesloten schatkamer ward, 
en zy voor de ontwikkeling huns verstands en de verryking 
hunner kennis enkel van d.e weinige " Afrikaanse " publica
tiiin aflmnkelyk zouden moeten zyn, zou Zuid-Afl'ika er in 
het intellectuele zeker niet by winnen. Maar is dat juist het 
doel P Stellen de mannan der Afrikaansche V ereeniging 
zich voor, het Hollandsch en het Engels van onz~ hoogere 
l!lcholen te verbannen ? Ons herinnerende, dat toen er sprake 
van was, een genootschap voor het Hollandsch op te rigten, } 
juist de vurigste voorstanders der " Afrikaanse " Taalbewe- . 
ging onder de eersteJl waren om ,hunne medewerking aan te 
bieden, kuunen wy dat niet gelooven, al schynt ook een ~rief 
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~ dezen en genen "Patriot "vaR bet tegendeel te getuigen. 

( 

De houding der V ereeniging is, meenen wy deze :-"En
,gelsch is voor de mRssa onzer bevolking een vreemde taal ; 
de Hollandscbe spraakkunst is moeijel:rk te leeren en wordt 
verwaarloosd ; veroorloof aan ouze kinderen-vooral aan die 
kinderen die geen jaren op school kunnen doorbrtmgen-om 

-de boogst gemakkelyke regels te leeren- waarnan zelfs de 
door u verachte taal van bulle dagelyksche convensatie on
derworpen is; laat ons eenvormigheid van spellen en schry-
ven hekomen; laat onze taal een burgerregt erlaugen naast 
bet Hollandsch ·en Engelsch; en veel kostbare tyd, die nu 
verloren gaat in bet aanleeren van grammatikale regels, zou 
kunnen worden besteed aan de verkryging van geschiedkun- · 
dige en wetenscbappelyke kennis. Verder, laat onzen .A.fri
kaanschsprekenden landgenooten, wanneer zy miar Parlement 

-of .A.fdeelingsraad gezonden worden, de vernedering worden 
bespaard van te ondervinden, dat zy daar niets kunnen·uit
rigten, omdat de taa.l, die d1tar gesproken wordt, hun vreemd . . ,, 
18. 

Dat is, dunkt ons, bet doel dat zy voor oogen houden. 

I. Daartoe geven zy boeken en kranten uit. En tot nog toe 
kunnen wy niet iBzien, dat beschaving en ontwikkeling daar-

1 
by hebben geleden. Geen Stellenbossche gymnasiast heeft 

.de studie van het Engelsch en het Hollar:dsch Iaten yaren, 
· omdat hy aan de " Geskiedenis van Josef" of a an "die Gel :skiedenis van ons land in die taal van IDns volk" g~moeg heeft. 
) De bestellingen van Ho!landsche en Engelsche boeken by de 

t 
beeren Juta en Rose hebben er niet by geleden. .A.ls conran
tiers hebben wy niet ondervonden, dat onze inteekeningslyst 

t ' er door is benadeeld. Integendeel, wy hebben er veeleer by 
~ _.gew~mnen . Wy beviuden, dat terwyl inteekei,Iaren, die de 
\ Zuid .A.(1·il,aan voorheen lazen-misschien op een uitzonde
) ring-dezelve ook na die stichting van de Patriot bleven le-
I zen, er anderer: waren, die voorheen ni'ets -hoegenaamd lazen, 

maar voor de Patriot inteekenden, wier leeslust d9or dat blad 
, erd nangewakkerd en nu zoowel Zttid-Afri ).>.aan aiR Patriot 
lezen. Wy twyfelen er niet aan of bet Volksblad hee ft :tJ.et
zelfde ondervonden. In een woord, de Pntriot heeft velen 
.doen lezen, die nooit te voren er aan dachten, voor een kraut 
in te t eekenen, en is gebleken niet een tegenwerker, maar een 
medewerker der · Hollandsche bladen in Zuid ·Afrika te zyn. 
En de Afrikaansche taalbeweging, hoewel niet berekend of 
bestemd om den weetlust te verzadigen onzer professoren, 
doet nog al wat voor minder ontwikkelden, voor wie voor-

' heim volstrekt niets werd gedaa.n. 
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En hoe die Volksblad dank o'er die invloed van die 
-party wat die Afrikaanse taal voorstaat, blyk uit syn 
·1eader wat ten doel het die stigting van 'n V ereniging 
teri gunste van Hollans en Afrikaans; in die nommer 

-van Saterdag, 7 Juni, 1879. 
DAAR- wy gelooven dat de ineensmelting van de Hol

landsch-Afrika.ansche en Engelscbe bestanddeelen der Kaap- 1 

sche bevolking bet groote doel is dat de vrienden , van 
'Zuid Afrika voortdurend <!P het oog beboor13n te houden, 
·zyn wy niet ten gunste v.an eene organisatie van partijen 
i n het Ka:1psche Parlement die gegro:J.d is op een verscbil 
van nationaliteit. Dit · belet, evenwel, niet dat als het 
Hollandsch-Afr~'kaansche deel de bevolkir:g byzondere be
langen hecft te beschermen, het gereed moet zyn om zulks 
·te doen. Een dier belangen is dat der volkstaal. Wy 
kunnen het Eogelschen ingezetenen aan de Kaap nauwe
·1yks kwalyk nemen als zy wenschen dat de Hollandsche 
taal, binnen den kortst mogelyken tyd, eene zaak van het 
·verleden zal. zyn. Hunwenschzal evenwel,naaralleiwaarschyn 
lykheid, niet worden vervuld. Opden tegenwoordigen tyd 
wordt bet meer a1gemeen dan ooit erkend dat eene kennis van 
het Hollandsch hoogst wenschelyk is voor hen die vooruit 
willen komcn aan dli Kaap, en er doen zich onmiskenbare 
teekencn voor van eene herleviDg van bet Hollandsch on
der de oude Kolonisten. Daar in het Parlement, dat bin
nen veertien cla.gen byeen zal komen, het Afrikaansch ele
ment zeer sterk is vertegenwoordigd, is de tyd gekomen 
waarop . de eiscben der Hollandsche taal behooren te worden 
voorgestaan, in het Parlement, op eene zoowel stelselm9.ti~e 
als doeltreffende wyze. · Wy zyn niet van gevoeleJi dat 

-eenige. zoodanige verdediging dier eischen d:tdelyk voldoen
de resul tat en zal voortbrengen. W anncer wy evenwel, be
denken hoe de pogingen van den heer Saul Solomon ten 
gunste van bet Vrywillige stelsel, na eeRe worsteling van 
meer dan twintig jaren, ten slotte met sncces we!'den be
krooncl, dan zien wy geene -reden waarom de vrienden der 
Hollandsche taal niet eveneens een veldtocbt zonden ope
nen ten gunste v'an bunne bescbouwingen, welke, als die 
beboorlyk wordt bestunrd, in den loop des tyds . zal leiden 
tot eene volkomene zegepraal. ' - . ~ · 

.Wy geven toe dat bet geen gema}i:kelyke zaak is om 
' zulk een veldtocht te beginnen. De moeilykheden die 

.eene .paging daartoe in den weg staan, · zyn van tweevou
digen aard. Aan den eenen kant is het Hollandscb van 
-de Zttid Afrikaan en het Volksblad, welke taal allerwege in 
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de Kaapkolonie wordt gelezen, niet dat van de Pat·~iot, en 
tusscben de voorstanders van bet zoogenaamd ·' Hoog-Hol
landsch" en die van de '' Afrikaanse taal" wordt heel wat 
gekihbeld. .Aan den anderen kant, is de kwestie der taal 
ten nauwste verbonden met die van bet onderwys, en om
trent zakea van onderwys bestaan er. verscbillen van ge-· 
voelen van zelfs grooter belang dan die omtrent bet nut, 
of anderzins van eene meerdere bevordering, in onze scho
len, van de studie der oude taal des lands. Het blykt 
duidelyk dat de voorstanders der Hollandsche taal niets 
behooren aan te wenden dat kan strekken om bunne zaak 
in verband te brengen met betzy die van de vrienden of 
de vyanden der "Afrikaanse taal," en dat zy nog tpeer· 
zorg bebooren te dragen om zich niet te vereenzelVIgen 
met hetzy de voorstandf:ll'S van Staatsonderwys of de on
derljteuners van eene nauwe verbintenis tusschen Kerk en 
School. Zy behooren zich, vooreerst, te beperken tot bet 
voorstaan van zekere bepaalde punten, waaromtrent, tus
schen hen, geen verschil van gevoelen bestaat. Een dezer 
punten is : dat eene kennis der Hollandsche taal eene· 
voorwaarde moet worden gemaakt voor bevordering in 
den Civielen Dienst. Wy willen niet zeggen dat niemand. 
in dien Dienst beboort te worden opgenomen die niet be
kend is met de · Hollandsche 'taal. Het tegenwoordige stel
sel van bet openstellen daauan voor i'edereen die er nit-· 
.ziet als een "gentleman" en eene tamelyk goede hand kan 
schryven, is, over bet geheel, te verkiezen hoven dat van 
een strang examen in verscbillende vakken, die in geen 
verband staan met de byzendere plichten van publieke 
ambtenaren. Maar zoodanige publieke ambtenaren als wel
ke betrekkingen hebben te bekleeden die hen in voortdu
rend aanraking brengen met de bevolking in haar geheel, 
behooren tamelyk goed bekend te zyn met de beide Euro
peesche talen des lands, en er is niets onbillyks in, ala bet 
voor bet jongere geslacht der civiele ambtenaren, . tot een 
vasten regel wordt gemaakt dat zy bewyzen moeten geven 
van bet bezit dier kennis. 

Een ander pnnt is van grooter. belang. In onze open
bare 'Bcholen moet Engelsch "de taal der school " zyn. 
De eenige uitzondering op dien regal is, dat de scholen 
van de derde klasse ondersteuning kunnen verkrygen van 
de Regeering, al wordt bet onderwys, voor eenigen tyd, 
in bet Hollandsch gegeven. N n behoort in die streken, 
waar bet Hollandsch algeJ;Uee11 wordt gesprokeu, deze taal 
voorzeker tot die der lagere klasse te worden gemaakt, 
Het Engelsch behoort te worden aangeleerd door middel 
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·van het Holla~dsch, en ~elfs in: de hoogez:e klasse;n behoort 
<er geene zulke harde en strange bepaling te zyn als die 
wy in onze schoolre~lementen vinden vastgesteld. Wy we
-ten heel goed dat, wam1eer eene ve'randering als de bedoelde 

--wordt voorgesteld, zich terstond de ·vraag zal voordoen o£ 
het Hollandsoh, dat wordt onderwezen aari de Kaap, de taal 
va? J?:olland behoort te zyn die aan het Kaapsche p'ubliek 
bekend is nit de Hollandsche vertaling des Bybels en uit vela 

:.~ndere. boeken,lof de Afrikaansche ton15val. Daar deze laat
:ste, evenwel, pas thans eene geschrevene taal begint te wor
"den, gelooven wy naq.welyks dat zelfs de voorst.anders daar- J 
·van niet' tevreden zullen zyn met het verschaffen eener betere 
positie aan het Hollandsch 'Van het oude moederland, in scho

-len der tweede en eerste klasse, mits hnn de vryheid wordt 
geschonken om de '' .Afrikaanse .taal" te Iaten onderwyzen in 

·-die scholen der derde klasse, welko staan onder het toezicht' 
' van Schoolbesturen, 'die de de?kbeelden van de Patriot zyn 
-toegedaan. Zel£s op het laatste punt zullen zy, misschien, 
niet aandringen, als er wordt bevonden dat de zaak va~ het 
Hollaudsch daaro~der zou Iyden; en ook is het niet waar
·schynlyk dat, nu de heer du Toit de nederlaag heeft geleden 
by de verkiezingen te Beaufort West, hunne aanspraken zul

·len worden ondersteund in het Parleme•t. Maar die aanspra
K:en, zoo als ze zyn, behooren niet geheel en al over het hoofd 
ie worden gezien, daar wy voor de bereiking van het doel dat 
wy op het oog hebben, geen goede resultaten verwachten vall 

-.eenigen maatregel die in het Parlement wordt genomen, tenzy 
··die maatregel wordt ondersteund door de bevolking in het 
:alge~een. Het denkbeeld om 11ene Vereenigin~ tot stand te 
'brengen tot bevordering van de studio der Hollandsche taal 

- in Zuid .Afrika, is dikwyls besproken maar nooit verwezen
·lykt. Zoodra eenige stappen in het Parlement zyn genomen 
ten behoove der Hollandsche taal, zal de tyd zyn gekomen 
-om, met !*Jnig vooruitzicht op succes de plannen tot de op
·richting eener V ereeniging weder ter hand te nemen waar
aan wy de publicatie van een Hollandsch tydschrift in Zuid 
Afrika te denken hebbel!, maar die, tot nog toe, geen ander 

,-esnltaat ' hebben opgelevera; en die Vereeniging behoort te 
worden opengesteld zoowel voor de aanvoerders der 'Afri-
kaanse' beweging als voor hen die meer op hebben met de 
i.a.al van Holland. 

Had imand dit by die begin geseg, · dat binnen 2 e1f 
:3 jaar die . Afrikaanse Taalbewegi~g so algemeen sun 
erkend wees, en so'n uitbreiding - en in.vloed sou h~, . 
~an was daar stellig gen 10 persone :81 ons hele land 

11 
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wat met hom soU sauiestem nie. )far so gaat di~ a&;. 
die Here werk, wie sal dan keer J 

7 POLITtEKE INVLOED. 
Vollens . Art. U van die Genootskap moes die bewe- · 

ging sowel 'n politieke as 'n taalkundige beteekenis 'kry,. 
want daarin word die doel omskrywe _sowel "om te 
staan ver ons Nasie en ons Land," as uver ons Taal." 
En dit is heeltemal natuurlik oak: Die taal is een met 
'n volk. G1ln nasionaliteit sonder 'n eie taal. En dis. 
opmerkelik, op gen punt kom die nasionaliteit van 'n 
volk so sterk uit as op die 1an syn taal ; gen ywer so 
vurig as ·ver syn taal. By sommige volke grens dit an 
dolsinn1gheid en raserny. Die beliadigste Duitser is op. 
die punt van syn taal woedend, en die verstandigste
Engelsman is op die punt van syn taal half kran.ksinnig~ 
Mooi is dit uitgedruk in die vollende gedig: · 

RASENDE AFGODERY. 

V Ons lee£ in die dage van taalraserny, ' 
-En daarvan kom Afrika oek nie meer vry, 
Mar van die elend het dit ·bitter te ly. 
Boor hier die geskre van die Engelse J akke : 
Hul seg, hulle taal moet die wereld o'erdokke; 
Ver Engels moet all' ander tale mar trekke, 
Eu waar hul die mag het, moet Engels die baaS) 
Die landstaal kryg daadlik die agterste plaas, 
En dood moet hy gaan by die Engels geraas ; 
En wie hom nog ophou, die is nes 'n stomme, 
By mag in gen ra'a.d of bediening meer komme, 
Een vreemdEng is hy in syn· erfei'endomme. 
Die Engelse taal wort as afgod vereer, 
Die reg wort vertrap waar die afgod regeer, 
Maar eens S!j.lsyn end kom, WANT GoG BLYF DIE Hun r 

Daar was dan oek gen treuriger bewys van gebrek 
an nasionaliteitsgevoel in ons land nie, as juis die on
verskilligheid en nalatigheid otntrent onse taal. En 
die etkenning van . die taal werd oek gekenmerk deur 
'n ontwaking in die opsig . Dit blyk onder andere uit 
~ie stroom van gedigte, waarvan die grote. meerderheid v 'n vp.rige nasionale gees adem. Kyk Afrikaanse Ge-


