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VOORWOORD. 

Die skrywers het 'n paging aangewend om vir 
skoolgehruik 'n eenvoudige relaas van die geskie
denis van die Afrikaanse Beweging te gee. Die 
bedoeling was nie om die leerling met 'n menigte 
feite-materiaal te oorlaai nie, maar om die gang van 
die kultuurstrewe oorsigtelik en duidelik daar te stel, 
en om so waardering te wek vir wat die taalstrydE'rs 
vir ons deur hul geesdrif en inspanning bereik het. 

Dit mag wees dat by sommige leerlinge 'n be
gecrte opgewek is om nog meer van hierdie episode 
te WE'tl? te kom. In die geval kan hulle verder nalees 
in die volgende studies: 

S. J. du Toit in \Veg en Werk (J. D. du Toit). 
Ds. S. J. du Toit, diE' ccnsame lsmacl (P. J. 

~ienaher). 

De P.e-rstc Afrikaanse Taalbeweging ( L. van 
Niekerk). 

Ecrste Skryu•ers (G. R. von Wielligh). 
Die Geskiedenis Pan die Afrikaanse Bybeluer-

taling ( P. J. ~ienaber). 
Die Afrikaner e-n Sy Taal (J. du P. Scholtz). 
Die Triomf l'an Afrikaans (E. C. Pienaar). 
Geskiedenis l'an die Afrikaanse Be-wf'ging (G. 

S. en P. J. Kienaber). 
'n Volledige bibliografie is verder te vind agterin : 

Afrikaansc Liter.Jtuurgeskiedenis, 3e dr. (G. 
Dekker). 
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Ons het dit nodig gcag om alk aanhalings in 
die moderne spelling oor te bring. 

Ten slotte ons hartlike dank a an mnr. F. J. le 
Raux van die Afrikaanse Hoer Seunskool, Pretoria, 
wat die ms. nagelees en ons van nuttige wenke 
voorsien het. 

DIE SKRYWERS. 
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HOOF.STUK I. 

DIE TYDPERK VAN VOORBEREIDING. 

A. Die llollandse Gcdagte. 

Met die koms van Jan van Riebeeck en sy Die Hollandse 
. k 1 . d' T f 1b . 6 A '1 16c:2 Beskawing ~rol'ptt> o omste aan te a e aa1 op pn J J word 

\Vord 'n gcmeenhkap aan die Suidspits van Afrika oorgeplant. 

gevestig wat die Hollandse taal praat, en hul lewc 
sover moontlik inri\)' na die maatskaplike inste1lings 
waaraan hullc in die vaderland gewoond was. Hullc 
beod en diP protpstantse geloof en hou .vas aan al 
die oortJe-erfde gehruike en 1eefree1s. Met ander 
woorde, hulle vertecnwoordig die I Iollandse gedagte 
van die hlankc bcskawing onder die Hottentotte en 
andcr inhoorlinRe. 

Met die tot>k<.'nning van plase aan vryhurgers 
~cdert 1657. verkry die nedersetting 'n nasionale be
tE'kcms. Hu1lc begin hierdie land as hul permanent£ 
tuiste te bcskou en die Hollandse gedagte skiet 'n 
vaste wortPl. Aanhoudend brei die groep vaste 
inwoners uit, word nuwe plase uitgereik en die 
hinnclande dieper ingetrek; voortdurend word die 
bevo1kingsta1 deur immigrasie ook ster ker: een van 
dk belangrikste aanwinste was die van dil? Franse 
Hugenote sedert 1687. 

Ook die Hollandse taa1 kry gaandeweg 'n ander 
kleuring. Die amptenaarsklasse het natuurlik 'n 
redclike mate van geleerdheid besit en ons kan 
aannel?m dat hulle die Hollandse taal suiwer kon 
gebruik. 
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D•e Hollandse Maar op die woonplase en onder die Trekboere !aal word 
omgevorm tot op die voorposte het belangrike veranderings hulll' 
Afrikaans. j d j k j k p ge ei e 1 vo tre . resh~s hoe dit plaasgevind het, 

is 'n vraag waarmee die taalgeskiedenis hom besig~ 
hou en val buitekant die bestek van ons onderwerp 
hier. Voorlopig volstaan ons met die vasstelling dat 
Hollands onder die boerende bevolking in die loop 
van die agtiende eeu sover afgewyk net van die 
vorm wat in ::-.rederland in gehruik was, dat dit skerp 
begin opval het. 

'n Paar reisbeskrywers net na 1800 no~m dit 
Kaapsch-Hollandsch. Cape-Dutch, of kortweg 
Kaapsch. d.w.s. 'n Kaapse variant van I Iollands, of 
die Kaapse dialek van Hollands. Dr. Lichtenstein 
wat De Mist op sy reise as lyfarts vergesel het, 
dee! mee dat jong seuns hul jagervaring vl'rtl'l in 
,.hul kort. kragtige Afrikaans ·Hollands." Ander 
benamings wat ons ook dikwels teekom, is Boeren~ 
Hollandsch en Bocren-Ka.apsch. 

Ons merk duidelik op dat ons hier 'n nuwe loot 
van Hollands het. die begin van 'n nuwe taal. Oit i<> 
'n taalvorm wat op Afrikaansc bodem ontstaan het 
en net hier tuishoort - die eerste Europese taal wat 
besig is om in ons land 'n eie identiteit te verkrv. 

Prakties het dit beteken, dat die gl'leerde mense 
die tipies~Afrikaanse. d.i. die afwykende eienskappe 
as 'n .,verkeerde!' vorm van Hollands beskou hct. 
Gevolglik het niemand omstrc-ek<.; 1800 daaraan ge
dink om in die ,.verkecrde" vo.rm te skryf nk. e-n 
vanselfsprekend is stukke uit hicrdie tydstip in die 
volkstaal 'n baie groot uitsondering. 

Die oudste Tog h.et ons uit 1795 'n Lied op 'n bekende 
voorbeeld · · d' 0 · · d k d' t van geskrewe wys1e waann 1e ran)egesm e s rywer Ie spo 
Afrikaans. dryf met die voortvarende kommandant Delpoort en 

sy mense wat van Swellendam en elders gekom het 
om die Engelse inbesitnemers van die Kaap te ver~ 
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dryf; maar toe die eerste bom tussen hulle bars, is 
die grootpratery vergeet en hulle kies die hasepad. 
Die skrywer bespot nie net die .. Heiden" nie, maar 
oaK hul afwykende spraakgebruik, d.i. die Afrikaanse 
taal. en daardeur is die hekeldig Lied tcr Eere t•an 
de Swc.llcndamschf" en Diucrsc andere Hclden by de 
Blcwdigf' Actic te JV!ui:f'nllf'rg ons oudsbekende stuk 
h doclbcwuste Afrikaans, of liewcrs in Kaaps~ 
Hollands, want Afrikaans soos ons dit vandag ken, 
!:'; dit op verre na nog nic. 

B. Die Engclsc Gl'dctgtc. 

Na die tydelih bescttmg van die Kaap deur die 
Engdsc ( 1795 ·1803) het die Hollanders weer aan 
die hewind ~wkom, dog dit was van korte duur. In 
1 R06 word die Kaap opnuut as 'n Bntse wingewes 
verowcr en daarmee doen die Engehe gedagte finaal 
sy intrcde aan die Suidhoek van Afrika. 

Dk toestande is h hoofsaaK die volgende: die 
gevestigdc blankc bevolkmg is eentalig-Hollands~ 
~prekcnd, maar dil' becrserskh~se, wat oak a! die 
sleutelposisies beset bet, is eentalig~Engelssprekend. 

Dit moes noodwendig tot bervormingspoginge 
en daaruit voortvloeiende botsings lei. Die Britse 
owerbeid bet enersyds vet>l in die werk gestel om 
Engelse immigrantc bicrbeen te lok ten cinde 'n vaste 
Engdssprekende bevolkingsgroep in ons land te 
wstig. en andersyds is na die anglisering van die 
I Iollandse volksdele gestrecf. 

Wat die eerstc doelstelling betref. het dit o.a. Immig8r~sie 
d. . . d h d B van utse gevoer tot 1e vestlgmg van ie oeren e ritsc Setlaars. 

Setlaars ( se-dert 1 F.20l in die Oostelike Provinsie. 
Tot nou toe bet die Hollandse volksdeel te staan 
gekom teenoor die minderbeskaafde inboorlingrasse, 
van nou af bet bulle ook te doen met 'n ander mede-
blanke nasie. Voorbeen bet hulle aile blanke inkome~ 
linge geabsorbeer, nou word die nuwe (Eng else) 
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Taalwette. 

(a) Lands
bestuur. 

immigrante deur geestelike kragte geskraag wat 
opname in die weg staan. Deurdat die 1Engelse die 
land besit en regeer. het dit hullC' nasiegenote 'n 
sterk gevoel van eiewaarde of selfs meerderwaardig
heid geskenk, wat wPer 'n spoorslag was om hul eie 
geestesgoedere, soos hul taal. godsdiens, nasionale 
gewoontes en kefwyses hoog te hou en uit te leef. 
Ten spyte daarvan dat hulle aanvanklik 'n klPin per
SPntasie van die vaste blanke inwonPrs gevorm het, 
was die Engp]sp van die begin af 'n kragtige be
skawingsfaktor en hullP hPt hul invloed laat geld. 
Vera] op die gebied van vermaak!ikhcid ( hals, wed
rennt'} en bestuursaangdeenthede ( distriks- en wec
rade, munisipaliteite, seggenskap in die sentrale 
landsregPring) hct hul invloed voelbaar geword. 

Tesame hiermee gaan die fe1t dat die kulturele 
bande met Nederland die een na die ander deurge
knip word, terwyl die nuwe kolonie op aile maniere 
nader aan die Engelse moederland getrek word. 

Dit le voor die hand dat van owcrhddswe~ nie 
net pogings aangewend is om Britse koloniste hicr
heen te bring niP, maar ook om die Britse gedante 
onder die andertalige blanke inwoners t<' laat ingang 
vind. Dit geskied deur 'n aantal verordPninge wat 
die verdringing van Hollands heoog. DiP hdang
rikste Pn ingrypendste pogings is deur lord Char)es 
Somerset tyd<'ns sy bestuur onderneem, nadat sy 
voorgangers reeds toegesien het dat aan Engels in 
diP staatsadministras1e die alleenhPerskappy toege
wys is. 

Van die begin af het die nuwe bewindhebbers 
volgens die algemene beginsel van die dae hul eie 
taal in die landsbestuur ingevoer. Waar d1e staats
amptenare Engelssprekend was, het geen moeilikheid 
voorgekom nie. Op 19 Februarie 1 ~ 1.3 hPt sir John 
Cradock 'n verordening uitgevaardig wat die Engels-
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onkundigE's raak. Hy het bE'paal: 1) Dat hy d1t nood
saaklik beskou vir die koloniste om Engels aan te 
lE'E'r. 2) Oat die land eentalig regeer moE't word, aan
gesien die beginsel van vertaling vreemd is aan alle 
doeltrdfende uitvoering van landsake; dientenge
volge ook sal die kennis van Engels 'n onontbeerlike 
vt>reistE' vir alle toekomstigE' aanstellings wees. 

Hicrdeur is die taalkwessie in die staatskantore 
gert>el. 

Sodra die publiek, wat prakties Hollands-een
talig was, mE't die- owerheid in verbinding moes kom, 
hE't hulle natuurlik van } follands gebruik gemaak. 
Ook dit het sir John Cradock in 1 R 13 verander deur 
die bepalinf!. dat alle sodanige stukke van 'n Engelse 
vertalinH moes gepaard gaan, anders word dit aan 
dk se-nders teruggestuur. 

TE'rwyl daar planne ten opsigte van die skool (b) 

en kerk gekoester word (soos straks sal blyk), is 
deur lord Charle-s Somerset op 5 Julie 1822 gepro
k!dmeer dat Engels aileen vana f I Jan. 1827 as 
amptdi1<E' taal van die re-g bank sal geld (of van 28 
Mei I 1\25 in die Oostehke Provinsie waar die Set
bars hulle gE'vestig het). Bowendien word met die 
Charter of Justice in 1812 ook die hof van Land
dros E'n Hecmrade afgeskci£. So word die taal e-n 
instellings deur ander vervang. 

Dest yds het die regering nog die salarisse van (c) 

die predikante bE'taal, sodat hulle eintlik staatsamp
t\.'nare was en onder die toe-sig van die owerheid. 
Lord Charles Somerset het hom hE'ywer om vir die 
Hollandse gemeentes lcraars in te voe-r uit Skat
land, waar die Presbiteriaanse kerk sy bolwerk het 
en wat ongeveer dieselfde is as diE' Hollandse kerk 
hier. In 1822 kom die eerste aantal SkotsE' pred1kante 
aan, nadat hulle 'n tydjie in :-.Jederland gestudeer 
het om die Hollandse taal magtig te word. In 1834 
was 13 van die 23 diensdoende leraars Skotte. 
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Dit spreek vanself dat hierdie voorgangers d:" 
Engelse gedagte goedgesind was, en dikwels ook 
aktid bevorder het. Toe in 1834 hesluit 1s om die 
preekdienste waar nodig of weno.lik. ook in Engels 
waar te neem, was dit vir hulle geen moeilike opdrag 
nie. Langsamerhand het dit, vera! in die stede en 
grotere dorpe, gewoonte geword om Engel1-e aand
dienste in die Hollandse kerh te hou, ten dek 
omdat die jongmense wat hul opvoeding m die 
skole deur medium van Engels ontvang of ontvang 
het, daardeur getrek is. Die gewoonte het vera! na 
1 ~60 baie sterk toegeneem. ten spyte van vee! 
voortdurende teenstand op sommige plekkc l'n in 
sommige kringe. 

(d) Die Skole. Reeds die eerste luitenant-goewerneur ( Cradock) 
het d1e skoal as sy vernaamste middel beskou om die 
Hollandse inwoners uiteindelik te verengels -- kyk 
h<>sluit 1813 hoerop. 

Maar eers lord Somer'iet het dPurtastend te 
werk gegaan. Hy mMs ook, as hy sy doe! wou 
bercik. Omstreeks 1 R20 was daar in di~ Kaap
kolonie naastPnby 35,000 Hollandssprekende in
woners, en ds. George Thorn skryf in Jan. 1 R21 aan 
Somerset o.a. ,.Out of Cape Town I will venture to 
say that there are not more than 400 persons who 
can converse in English, and not 200 if 150 who 
write it, or can read it." 

Somerset het ter vervanging van die ou I J.ol
landse kosterskole 'n stelsel van vry Engelse staat
skole op a! die belangrike plekke in werking gebrfng. 
Aan die hoof hiervan het hy onderwysers met groat 
salarisf'e (vir die tyd) geplaas. Ds. George' Thom 
moes op versoek van Somerset geskikte persone in 
EngP!and aanwerf en in 1822 het die eerste ses leer
kragte .,of known loyal principles" hier aangekom. 

In die vry staatskole was Hollands nooit offisieel 
as vak of voertaal van onderrig erken nie. Hoewel 
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die bywoning van die vry skole aanvanklik goed was, 
het die Afrikaners eindelik onrustig geword oor dit> 
vcrwaarlosmg van Hollands en die skole het leeg
gt>loop. Oit het in 18 39 tot 'n toegewing gelei waar
deur aan Hollands wei 'n klein plt>kkie tot>gewys is. 
Met die inspeksies is egter die aandag vera] aan 
kennis van Engels bestt't>, wat tot verwaarlosing van 
Hollandc; aanlt>iding gegee het. Die toestande het 
sodanig versleg, dat die Onderwyswet nr. 13 van 
1865 kon neerle, dat slegs Engels as voertaa] in aile 
cerste- en tweedt'-klas-skole gebruik mag word, en 
n.t 'n jaar ook in die plattdandse of derde-klas-skole. 

AI hierdie taalbesluitl.' ht>t nie vet>! indruk or (e) Neerslag 

die Hollandse samelt>wing van die geslag 1 R06-ll\40 ::el~~i:;: 
gemaak nit>, maar tydens die daaropvolgende gt>slag 
(I R40-1 R70) was die gesamentlikt> uitwerking op die 
maatskappy diepgrypend. Vera] is dit waar van die 
stede en ander belangrike beskawingsentrums, wat 
as uitstralingshaarde gegdd het. Kennis van Engels 
is beskou as 'n teken van geleerdheid en vernaam-
heid, en dit het by baie persont> \C\TI Hollandse 
afkoms gelei tot versaking van die tanende Hollandse 
gedafjte, omdat hullc lids die helder-stralende 
Engelse gedagte wou aanhang. 

Oit was so ongewer die taaltoestande teen 1 R75, 
toe die Afrikaanse Taalheweging koers gekry het. 
Met die oog op die toes tan de het Jan wat Versies 
Maak (C. P. Hoogenhout) in sy be ken de gedig 
Vooruitgang die aanklag gemaak : 

.. Engels: Engels: Alles Engels! 
Engels wat iy sien en hoor; 
In ons skolc, in ons kcrke, 
Word ons moedertaal vermoor ... " 

C. Die Afrikaanse Gcdagte. 

Nederl<lnds het nog onder die Hollandse vlag 
ontwikkel tot Kaaps-Hollands of vroee-Afrikaans, 

13 



Stukke oor 
Vroee~ 
Afrikaans. 

soos ons uit vcrskeie direkte en indirckte getuienisse 
kan af!ei. Onder Britse vlag in die Kaapkolonie en 
na die Groot Trek onder die Republikeinse viae 
benoorde die Oran1envier het Kaaps-Hollands lang
samerhand oorgcgaan tot Afrikaans in die eintlih 
sin van die 'NOord. 

Dit is vera! die geval onder die boerendc bevel
king wat nie vecl gcleentht>id gchad ht>t om korrt>kte 
Nederlands tP lt>es Pn te hoor nie. Die afwykings 
(of ,.foute") het 'n gewoonte geword en gelei tot die 
bestendiging van die Afrikaanse kr-nmcrkc. 

Die afwykings of plaaslike taalneiging'3 val al 
meer en meer op. 'n Groningse landbouer, M. D. 
Tet>nstra, hl't om gesondhddsredes in 1 R25 'n paar 
weke in ons land agtergehly, en in dic scsde brit>f 
van sy Vrughtcn mijner Wcrk.:aamhcden pr,1at hij 
ook oor die taal cn gee 'n samesprakil' in Kaaps
Hollands (- die naam Afrikaan<o was nog nie ;n 
gebruik nie! ) om sy landgenote te toon hoe die 
taal daar uitsien. 

'n Ander Hollander wat ook as tolk in die hof 
wcrksaam was, nl. Swaving, praat oor die taaltoe
stand in Kaapstad in 1828 en !ewer kommentaar oor 
die baie .. foutcn en feilen." Die belangrikste bydrae 
van hierdit> 1<ant is wei die van die taalmeester 
dr. A. N. E. Chan guion. II y het omstrecks 1840 nog 
gehoop om die .:\lederlandse taal in Suid-Afrika her
stcl te kry en het met die oog hicrop o.a. 'n gram
matika saamgestel mPt die sprckcnde titd: De 
NedcrJuitschc Taal in Zuid-Afrika hcrstcld ( 1844). 
In die voorwoord maak hy die titd tot leuenaar deur 
die bekentenis, dat hy wanhoop aan sy ideaal. Deur 
die grammatika heen het hy ook opmerkings oor die 
Afrikaanse uitspraak en vormleer gegee, en agterin 
'n hde lang lys Afrikaanse woorde en uitdrukkings 
onder die opskrif: Prof'uc Pan Kaapsch Taalcigen 
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As ons so van opmerksame luisteraars verneem ttuk~.e in 

hoe andcrs Nederlands in Suid~Afrika geword het, Af~k~~ns. 
Vf'ral na 1800, dan verwag ons tog om ook voor-
beelde hkrvan te sien, al verstaan ons dat mense nie 
maklik in 'n .,verkf'erde" vorm wil skryf nie, tensy 
hulle juis daarmee die spot wil dry£ of ongeleerdheid 
voorwf'nd. 

Dit is interessant om te merk, dat ons sedert 
Teenstra se samespraak in 1825 (vir Hollandse lesers 
bedoel), dikwels op geskrewe stukke in vroee-Afri~ 
l<.aan.s afkom. Bulle is te vecl om hier te nocm, maar 
'n wrwysinR na Jie bdangrikstes is tog gewens. 

In De Vcr:Jnlf'laar ( Kaapstad), die weekblad 
van d1c b~kend.:: taalmeester J. Sua so de Lima, kom 
m 11)26 grappige brief1es van Hcnnep1khr f'n Haa
m·:,am voor. Wic> die skrywf'rs is, Wf'et ons nie, 
maar nou \Trf'kyn 'n verafrikaanste Fransman op die 
tonec>l, Charles Etienne Boniface, wat in 1830 'n 
samespraak en 'n brief in Hottentot-Afrikaans in De 
Zwd-A{rik<1<1n plaas, die eerste I Iollandse koerant 
in ons land, waarvan hy ook die redakteur was. 
Veral die samcspraak i'S nif' van verdienst e ontbloot 
me. Bomfacf' skryf twE><> jaar later ( 1 R32) die eerste 
oorspronklikE> drama wat in ons land ontstaan het, 
nl. De Nieuwc Riddcrordc, waarin hy die geheel
onthoudcrs fd gcsd. Hierin tree 'n paar keer twis
tcnde klE>urlingc op, wat Boniface in hul vorm van 
Afrikaans laat praat. 

Op grond van 'n paar duidelike aanwysings wil Meurant. 

dit uitskyn asof Boniface se Kleurling~Afrikaans 
indruk gcmaak het op die gemoed van 'n jong 
Kaapse vakman in die drukkersberoep, Louis Henri 
Meurant. Soos Boniface in die W estelike Provinsie 
die eerste redakteur van die eerste Hollandse koerant 
was, hE>t Meurant dit in die Oostelike Provinsie 
geword. Van 1830 was hy in Grahamstad werksaam 
as drukker en vcnnoot in 'n Engelse koerantsaak. 
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Belekenis. 

Hier oak bet by waarskynhk die opvoerings byge
woon van die grootste Afrikaanse subesstuk van die 
dae, nl. die alleenspraak Kaatje Kekkelbek wat ten 
dde gesing en ten dele gepraat is. Dit is geskryf 
deur twee BritsE' sE'tlaars Bain en RE'x, E'n boewE'l 
daar onsekerheid oor die tyd van op~telling bE'staan, 
wil ons dit c:nstreeks 1 R 3·1 plaas. 

Meurant se Hollandse koerant (Het Kaapsche 
Grcnsblad) het vroeg na sy verskyninrr (I ,1144) met 
stukh-. meestal briewe, in Afrikaans begin - diE' 
meeste uit die pen van Meurant self. Hy is lid om 
'n anekdote mee te ded of 'n grappie te VE'r::d. en 
dit dan in sy voorded uit :e If, sodat sy briewe 
werklik kesbaar is. Meurant skryf vir die pko.;ier 
wat dit hom gee. In I 850 het hy sy koerant vcrkoop. 
wat na sy uittrede nag net eE'n Afrikaanse hriPf 
opgeneem het. 7\lou het hy 'n nuwe rigting ingeslaan 
en die res van sy !ewe as magistraat op verskillt>nde 
plekke opgetree. 

In 1860 was hy magistraat op Cradock. Des
tyds was daar 'n geweldige pohtieke aksie aan die 
gang om die Oostelike Prm in sit> heeltemal los te 
maak van dk Westclike en hom sy Pie parlcment. 
goewerneur en algcmene administratiewP bcsl:ssings
reg te gee. Meurant bet die saak hartstogtelik bepleit 
en in die plaaslike koerantjie The Cradock News in 
Dest>mber 1860 twee samesprake in Afrikaans oar 
die strydpunt geplaas : ZamE'nspraak tusschPn Klaas 
Waarzegger en Jan TU'yfclaar. Die prctti):le gescls
trant en welwillende houding het dit groat popula
riteit onder die Boeremense besorg, sodat Klaas 
Waarzegger ( Meurant) nog vier samesprake byge
skryf en die geheel in 1861 as 'n pamflet uitgegee 
hct - -- die eerste boek in ons taal ~ 

Daarop volg in diesdfde jaar Meurant se beste 
werk, sy parlementere briewe in llet Cradocksche 
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Nieuwsblad. ook deur ander blaaie oorgeneem en 
daarin druk gelees, en drukker nagevolg. In die 
Vrvstaat (The Pricnd) ~n Kaapland ontstaan 'n 
ongehnde skryflus in .. Boere-Hollands" as gevolg 
van Mcurant se skittercndc aanwending van die 
volkstaal, vera] met 'n grappige inslag. Die invloed 
van die pamflct en briewe was dus geweldig groot, 
maar in 'n ander sin as Meurant bedoel het: hy wou 
die Bocre tot 'n politieke standpunt oorhaal deur 
hulle in hul eie taal te oortuig. Hy wou allermins die 
taal begunstig hc>t. Maar die wrloop van sake het 
dinge no>t mooi omgedraai: tot d1e afskeidingsplan 
het hy hullc tog nie bckeer nie, maar wei 'n menigte 
volgdingc ~:jckry in die skrywe van Afrikaans. So 
seer het Afrikaans in die smaak geval, dat die 
oprigtmgs van 'n nuwe Bloemfonteinse kocrant, De 
Tijd. dit sclfs crnstig oorwceg het om hul nuusblad 
in Afrikaans uit tc gee. 

In 1861 is ook 'n verscbundel gepubliseer waarin 
godsdien!ltige gcd1gte in Afrikaans verskyn het -
maar dit het vir ons verlore gegaan. 

Die aantal Afrikaansc bydraes in die koerante ~amue/ 
bly na 1 R61 onophoudc>lik voortduur. 'n Beslistc waar man. 

hoogtepunt word in 1870 en 1871 bereik toe 'n 
Fraserburgse WPtsagc>nt H. W. A. Cooper onder die 
skuilnaam Samuel Zwaartman 'n reeks Bouen-
bricuen in die liberale H et Volksblad skryf, waarin 
hy op grappige wyse allerlei brokkies plaaslike nuus 
meedeel. Die inwoncrs het soms baie verontwaardig 
oor al die persoonlike en eensydig-komiese medede-
lings gcword. Zwaartman het 'n paar belhamels al 
te ongenadig laat deurloop. Maar sy skryfwyse het 
ook ander aangespoor om in sy trant nuusbrokkies 
te stuur en die oplewing in die korrespondensie
kolomme van llet Volksblad was dientengevolge 
baie groat. 
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Terugblik. 

Miskien om die bitsige aanvalle op hom het 
Zwaartman die taak van nuuskorrcspondent laat 
vaar en in Afrikaans voorligting oor sake rakende 
die landsbcstuur gegcc (Kaapschc Schetscn). Sy 
lerende en ernstige werk het egter nie bckoor nie, 
en sender navolging gebly. 

As ons nou 'n terugblik werp op die pogings om 
in die volkstaal bydraes te !ewer, dan stel ons vas 
dat ons nog nie vee] (iefde l'ir die uolkstaal as middel 
van gedagte-uiting gekry hct nie Die skrywers wat 
ons van naam ken, i<; haas alma! nie-Afnkaners, 
m.a.w. Afrikaanskundige vreemdelinge. Alma! be
dien hulle van skuilname. Daar sal wel Afrikaners 
gcwees hct onder die skrywcrs van die bykans vyf
houderd stukke wat tussen 1 R2'5 en 1 R75 getel is, 
maar ook hullc het slegs hy wysc van uitsondering 
( soos Bezuidenhout in 1 t151) uit noodsaak in die 
landstaal geskryf. Dit was maar proewe terwillc 
van die grap en vir tydverdryf. Op die taal as voer
tuig van qedagte het hulle neergcsien en daarmc(' 
gespeel. Dit was net goed OT'1 jou daarin ongeleerd 
voor te doen, of om plat~boerse, komieRe dfekte te 
bereik. 

Tog merk ons ook icts anders. Die Afrikaanse 
gedagte het in wcerwil van alles aan krag toegeneem. 
Meurant kon nie daaraan ontkom toe hy in 1860 en 
1861 die Boerc wou hereil< nie. En sedertdicn hct 
dit al 'n gewoonte geword om in die ko('rante boen~
briewe ( d.i. in Afrikaans gestel en handelendc oor 
die boerendc bevolking) raak te loop. Hoewel beskeie 
en net op bepaalde terreine, bat die Afrikaansc 
gedagte hom wei geld. 

Ons merk dat Afrikaans geen regtc opeis nie 
dat hy nie aanspraak op die plek maak wat Neder
lands en Engels in die land beklee nie. Tog gaan 
hy dit baie gou doen - en dit sal stryd en teen-
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kanting tot gevolg he, soos die volgende hoofstukke 
sal aantoon. Om die stryd in erns aan te knoop, is 
mann!:' nodig met liefde v1r en geloof in die taal van 
die volk; manne wat bereid sal W('es om op te offer: 
hul tyd. hul geld. hul krag, hul liefde. 
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HOOFSTUK II. 

DIE TYDPERK VAN BEWUSWORDIKG. 

Hoe vreemd dit ook al mag klink, tog sal dit 'n 
lang tyd duur aleer Afrikaners self sal instem dat 
Afrikaans hul eie taal is. Hoewcl hulle Nederlands 
nie meer korrek en met gemak kan praat (of skryf) 
nie. bly hulle dit nog steeds bestempel en aanvaar 
as hul moedertaal. 

Hulle moet eers van die eenvoudige waarhetd, 
dat Afrikaans hul mocdcrtaal is. hewus gemaak 
word. Bekerings~ en oortuigingswerk mot>t vooraf 
verrig word - en soos dit altoos met groot her
vormingsbewegings die gcval is, sal cen of 'n paar 
intellektueles 'n beter begrip van die rt>ddingsmiddels 
he en as hartstogtelike pleitbesorgers vir die nuwc 
saak optree. 

Daar moet dus eers leiers kom, wat 'n duidelii<e 
visioen kry en dissipds vir die ideaal wer f. 

A. Pc.nnevis. So 'n leil'r is dr. Arnoldus Pannevis ( 183R-1884). 
Hy is Nedcrlander van geboorte, 'n groot kenner 
van die kla~siekc en verskeie moderne Europese tak 
en 'n geleerde wat deur ds. S. J. du Toit geroem is 
as die grootste taalkundige wat Suid-Afrika destyds 
gehad het. In 1866 kom hy in ons land aan en word 
onderwyser aan die Paarlse Gymnasium. 

Pannevis was baie godsdienstig. Een van die 
redes waarom hy sy beroep as skc-epsdokter neer
gele het, was omdat hy die gevloek van die matrose 
nie !anger wou aanhoor nie. Hier in die Paarl word 
hy getref deur die lae peil van opvoeding onder die 

20 



L. H . M EURANT . 
PR ES. F. W . R EITZ. 

DR. A . p ANNEVIS. Ds. S. J. ou Ton. 



Kleurlinge en leer hy besd dat hulle die Nederlandse 
Bybel nie meer so gMd begryp nie, vanwee die a£~ 
stand tussen die Bybeltaal en Kleurling~Afrikaans. 
Daar is volgens hom 'n behoefte aan 'n vertaling 
van die Bybel in ePnvoudige ,.Afrikaansch-Hol~ 
landsch" vir die Kleurlinge. 

Die gedagtes druk hy uit in 'n brief aan die 1872. 

ortodoksgesinde koerant. De Zuid~Afrikaan; (Hct 
Volksblad. diP ander groot nuushlad van Kaapland, 
was liheraal). Dit het op 7 September 18 72 verskyn 
en 'n paar briewe uitgelok oor die wenslikheid van 
'n vertaling. Toe het diP geskryf doodgeloop. 

llicrmce het Pannevis dus weinig bcrcik, maar 
sy wc.sentlike hetel<;cnis le in sy invloed op C. P. 
Hoogcnhout en ds. S. J. du Toit. Hy het hul oe 
geopen nr die goeie reg van Afrikaans as kultuur~ 
taal, en hulle aangevuur om daarvoor in die hres 
te trep. 

Casper Peter I loogPnhout ( 1843~ 1922) is ook Hoogenhout. 

n Hollander ( gPbore in Amsterdam). Die vrome 
Pannevis hPt hom nie aileen gehelp om sy onder
wvserseksampn a£ te IE' nie, maar onder PannPvis se 
in~·locd het 1-loogenhout ook tot bPkering gekom. 
In later jare ht>t Hoogenhout hom gpdenk as sy 
,.dierhaarstc vriend op aarde." In gesprekke met 
Pannevis hct die jong onderwyser hom van sy voor~ 
oordcle ten opsigte van Afrikaans kon ontdoen en 'n 
ywt>rige voorstandPr geword. As dertigjarige bring 
hy die bewyse van sy gdoof in en entoesiasme vir 
die jong BoerPtaal, wat hy nou al dertien jaar lank 
gehoor hct. 

1'\t>t soos sy lcermecstcr skryf Hoogenhout in 1873. 

De ?uid-Afrikaan 'n brid oor Die Bijbel in die 
Afrikaans (12 April 1873). Maar anders as Pannevis 
skrvf hv sdf in Afrikaans en, wat belangrikcr is, pleit 
hv vir 'n \f'rtalin~ terwjlle van diP Afrikaner self 
( Panncvis vir die Kleurlingc). Sy lief de vir die lands-
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taal is groot en sterk, en hy voorsien d1e tyd dat dit 
Nederlands en Engels as kultuurmedium by die 
Afrikaners sal vervang. In 'n later stuk (5 Julie 
1873) droom hy selfs met genoegdoening oor die 
voorreg van 'n eie letterkunde. 

Herhaaldelik beklemtoon hy die noodsaaklik
heid om die onderwysprogramma te wysig en aan te 
pas by die behoeftes van die volk. waaronder ook 
studie van Afrikaans nie uitgesluit is nie. Sy Afri
kaanse Gcsprckke tusse oom Jan V asl'at en necf 
Daantjie Loslaat (waarvan daar tussen 26 Julie 1873 
en 18 September 1875 dertien verskyn het). hevat 
'n breer uitwerking van verskillende sake van nasio
nale belang. 

In hierdie jaar (1 R73) word ook die ecrste 
Afrikaanse bock na Meurant se pamflet in die lig 
gegee, nl. Die Gcskiedenis uan Josef t•oor Afir
kaansc Kinders en Huissouzpcns. in hullc cirJe Taal 
geskrijwe deur een Vrind. Die Vrind is C. P. Hoo
genhout. In die Voorwoord sc hy o.a.: .. Nou wil 
ek vir julle een ding vra en dit is: As j,ulle bid, dan 
moet julie ook meteens aan ons liewe Heer vra, dat 
die Bybel tog yertaal mag word ook in die Afri
kaanse taal. Hy sal dit seker doen, want die Bybel 
is Sy Woord en die Woord moet aan aile mense 
bekend gemaak word in hul eie taal." 

I loe gans anders is sy houding teenoor Afri
kaans as ons dit stel naas die van Meurant! In hom 
brand die dwingende liefde vir 'n taak wat hom ;.l 

meer en meer in beslag neem. Geen wonder dat 
Hoogenhout diE> kopstuk hly in die pennestryd om 
die mense wakker te skud en bewus te maak nie. 

Sy artikels het 'n lewendige en voortdurende 
diskussie te voorskyn geroep, maar ander nie tot 
dodhewuste optrede aangcspoor nic. Dit is die tyd
perk van opwekking. 
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Nou tree 'n dcurdrywcnde pE'rsoon en heldcr ?:;1_5 · r. du 

denker hom ter syde, 'n vereerder en leerling van 
Pannevis, nl. die vier jaar jongere predikant S. J. du 
Toit ( 184 7-1911 ). Hy is die eerste gebore AfrikanE'r 
wat 'n leidcndc aandeel gaan npem. Hy hE't vir hom 
die trcffendc skuilnaam gekies van .. W arc Afri
kaander." 

Op 8, 11 en 22 Julie 1874 verskyn daar in De 1874. 

Zuid-A[rik<wn 'n reE'ks van drie artikcls in Neder
lands oor .. De Afrikaansche Taal" waarin ds. Du 
Toit ( .. Een Ware Afrikaandcr ") o.m. bewvs dat 
Afrikaans wel 'n taal is en ook die eintlike rr{ocdcr
taal V3n sy volk. Hoogenhout rig na aanleiding hier
van 'n brid aan Du Toit om hom tot samewerking 
uit tc nooi. Daarin se hy o.a ... Daar moet tog 'n 
taalkunde gcmaak word, en vaste rE'els hoe 'n mens 
moet spel, sodat ons niE' somaar hot en haar skrywe 
nic . . . Ons kerels ·wat vir Afrikaans is, moE't met 
mckaar kennis maak, dan kan ons saamwcrk, dit sal 
haie bE'tE'r wecs" (De Zuid-Afrikaan. 24 Okt. 1874). 

HicraJn hE't ds. S. J. du Toit gehoor gegec ( 25 
Nov. 1871)_ en o.a. s..-wc spdrrels opgestel. waarvan 
dir ecrstl? lm: .,Ons skryf soos ons praat " Ook 
sprrek hy hom uit oor dil? bchoefte aan 'n Geskie
dcnis mn ons Land in die Taal uan ons Volk. 'n taak 
wat kort daarop drur ds. Du Toit in samPwerking 
met ander tt>r hand ~wneem is. fn 1 F.77 het dit in 
druk verskyn. Ondertussen word die bricfwisseling 
vlyti\:} voortgesit. Daar kom gaandeweg meer helder
hcid en koers aangaande die wcg wat diE' voor
standers moet inslaan om Afrikaans sy regmahge 
plrk te laat innt>em. 

Dit is vir hulle duidelik dat hulle deur voorbt>dd 
en propaganda die gedagte van Afrikaans as 'n 
gelykbcregtigde kultuurtaal by die eie volksgenote 
algemccn ingang moet laat vind. Hulle moet die 
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Pannevis gee 
opnuut ·n 
stoat. 

.Afrikaners taal- e-n nasiebewus maak. Daarom werk 
'n paar voorstanders aan die- Geskiedenis. 'n Afri
kaanse grammatika en 'n Volkslicd. Die Bybeloor
setting het hulle nooit uit die oog ve-rloor nie, maar 
e-ers moet die volk met sy skryftaal versoen word. 

Pannevis het al hiE'rdie- pogings waarskynlik me-t 
wdgevalle gadegeslaan, dog ook met agterdog. Hy 
het 'n hrandende begeerte gehad om die Bybel in 
eenvoudige, verstaanhare Afrikaans vertaal te sien. 
Vermoeddik wou hy tegelykertyd aan die volkstaal 
die oorwinning bcsorg deur middel van die Bybd 
daarin: .,gee die mense eers die Woord van God in 
hul eie taal en hullc sal die Bybel makliker begryp 
en vanself hul taal eer," was waarskynlik sy pro
gram van aksie, terwyl die jongeres, sy vriende e-n 
kerlinge, van oorded was dat jy eers die mense tot 
die taal moet hekeer en dan sal hulle vansc-1£ op 'n 
oorsetting van die Bybel aandring. 

Pannevis het in elk geval hesluit om op eic 
houtjie te- handel. Toe die hriefwisseling tuss~n Een 
Ware Afrikaande-r (S. J. du Toit}, Klaas Waarze-g
ger Jnr. (C. P. Hoogenhout) e-.a. sede-rt Julie 11S74 
in volle gang was, skryf hy op 7 ::-.Jovemher 1 ).,74 
direk aan die Britse en Buitelandse Bybdgenootskap 
( B.B.B.G.) in Landen en pie-it vir 'n vertaling van 
die Bybe-1 in Afrikaans, wat hy 'n verhasterde 
Hollands en 'n dialek noem. Sander sv me-deh'nnis 
beved Pannevis vir ds. S. J. du Toit ~s 'n geskikte 
persoon aan om die werk te onderneem. 

Pannevis het nie vee! takt aan die dag gelt> nk. 
Sy voorstellin)l van Afrikaans as 'n brahbeltaal wat 
langsamerhand dcur Engels in Suid-Afrika vervang 
sal word, is geen oortuigende argument vir sy saak 
nie. So het die B.B.B.G. dit ook ge-voe-1 toe hulle aan 
hul plaaslike sekre-taris in Kaapland, ds. G. Morgan 
van die Skotse Kcrk, Kaapstad, opdrag gcgee het 
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om die moontlikhede te ondersoek en hom meedeel 
dat hulle darem nie genee is om brabbeltale te 
ht>stendig nie. 

In Julie 1R75 is op Wellington 'n predikante~ 
konfert>nsie gehou. Ds. Morgan het die saak van 'n 
Bybclvertaling in Afrikaans daar ter sprake gebring, 
maar dit is afgestem. Hy het hom daarop in verbin
ding gE'stel met cis. S. J. du Toit (wat deur Pannevis 
as 'n geskikte vertaler genoem is). Ds. du Toit het 
heloof om die voorstt>l met 'n paar voorstanders van 
'n Afrikaans€' Bybeloorsetting te bespreek en hulle 
bc\'lndings later aan ds. Morgan mee te dee!. 

D1t IS 'n Helukkigt> omstandigheid dat die jong Sametrekking 

d S J D 'f j . d, van Persona 
">. • • u 01t, wat agtereenvo gens m 1e ge- en Kragte. 

mcentes Kaapstad, Wellington en Tulbagh tydelik 
gearbc1 hct, nou (Augustus 1875) na die pasgestigte 
gcmcente Noorder-Paarl as vaste leraar kom. Daar-
deur woon die klompie warmste pleitbesorgers van 
die got>ie reg van Afrikaans betreklik naby mekaar, 
en dit word moontlik om die belofte aan ds. G. 
Morgan gou na te kom. 

Op 14 Augustus 1875 vind die vergadering in 
die huis van mnr. Gideon Malherbe, Pastorielaan, 
Paarl, plaas. Teenwoordig was: Ds. S. J. du Toit; 
sy broer D. F. du Toit ( Oom Lokomotii?f), 'n onder
wyser: C. P. Hoogenhout, onderwyser op Greenberg 
nahy Wellington; S. G. du Toit (later onderwyser); 
A. Ahrbeck (later predikant); en die boere G. Mal
her be, P. J. Malherbe en D. F. du Toit (met die 
hynaam Dokter). Opvallend is die afwesigheid van 
Pannt>vis, wie se voorstel bespreek moes word. 

Uit die diskussie blyk dit, dat die vergadering Stigting von 

d. p . tt' b t ff d die G.R.A. 1t eens was met annev1s se opva mg e re en e 
die wenslikheid om die Bybel in Afrikaans te vertaal, 
maar oneens met hom dat die tyd daarvoor ryp was, 
aangesien die Afrikaners self nog nie insien dat 
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Afrikaans bul moedertaal is nie. Tot die besef moet 
bulle eers gebring word, en met dit' oog daarop 
besluit die vergadering om 'n genootskap te stig. 

Dit is dus 'n direkte gcvolg van Pannevis se 
brief aan die B.B.B.G. ~ie net bet hy volgelinge 
gewerf nie, maar ook die stoot gcgec dat bulle hul 
verenig in 'n genootskap om as 'n geslote grocp vir 
'n ideaal te stry: nl. om die volk tot die oortUiging 
te bring dat bulle 'n eie taal bet. In diE> sin kan 
ons Pannevis wei die vader van diP Afrikaanse 
Bewcging ·noem. 
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HOOFSTUK Ill. 

DIE TYDPERK VA~ OORTUIGING. 

f Die Genootskap t'dn Regte Afrikaners.) 

Pannevis wou vera! 'n Bybelvertalingsbeweging Na.':'m en 

h d h 
Heals. 

gP a et. 
DiP G.R.A. ( Genootskap van Regte Afrikaners) 

het vera! 'n nasionale bewPging beoog, met die taal
stryd as d:<.> vernaamste terrein van aksie vir die 
begin. 

Dit word duidelik op hul twePde vcrgadering 'n 
maand later, toe die naam ,Genootskap van RE>gte 
AfrikanE'rs" aan die groepie E'endersdenkendes gegee 
is E'n die ,Algemene" en ,Aparte Bepalings" opge
stel is, wat hul ideale weergee en die program van 
aksie bevat. 

Die twPPde ,Bepaling" lui: ,.Die doel van ons 
Genootskap is: Om te staan vir ons Taal, ons 
Nasie en ons Land." 

O_p diE' uitvoering van hierdie doelstelling het 
'n paar .,bepalings" betrPkking, w.o.: 

.,IX. Ons eerste werk sal wees om elke maand 
'n blad uit te gee, wat die naam sal dra van Die 
Afrikaanse Patriot in die vorm van 'n boekie van 
sestien ( 16} bladsye. 

X. Van tyd tot tyd word daar prysvrae 
uitgeskrywe. 

XI. 'n Woordeboek en Spraakkuns gee ons uit 
so gou as moontlik, en vera! ander skoolhoekies." 

Vir ons is die ,vierde bepaling" vandag 'n 
vanselfsprE>kE'ndheid, maar. toe was dit rewolusioner: 
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'n Volksbe
weging. 

'n Moeilike 
'lbak. 

,,Op a! ons vergaderings en in aile offisiele stukke 
moet die Afrikaanse taal gebruik word." 

Bewus van hul swakheid het die Hugenote
en Geuseseuns nie op eie krag gesteun nie en o.a. 
neergele: 

,XII. Elke lid moet glo in die versoenings
dood van ons Heer Jesus Christus. 

XVII. Elke vergadenng sal mc-t gebed geopen 
en gesluit word." 

Ons moet 'n paar aspekte eers benadruk om die 
verdere verloop goed te begryp. Soos uit die doel
stelling, en ook die naam van die Genootskap en die 
voorgenome maandblad blyk, was die bewegmg iets 
rneer as 'n taalbeweging. Dit grocpeer die regte 
Afrikaners, die Patriotte of ware vaderlanders saam 
in 'n veremgde strewe ten behoewe van die eic taal, 
nasie en land. Dit wil die hele volk bewus maak van 
sy geestesgoedere en opwek tot aanvaarding en 
toe-eiening. Die Genootskap rig hom tot die volks
deel wat in geestelikt> armoede leef, wat Nederlands 
tot 'n meerdere of mindere mate verstaan, maar hom 
gaarin nie volledig en maklik kan uitdruk nie. Om 
die volk op te wek, moet hulle oak 'n stem kry, self 
kan praat en nie net luister nie. So word die nasio
nale beweging dan aanvanklik 'n strewe om die volk 
taalbewus te maak. Let in die verband daarop, dat 
die G.R.A. nie net op die volwassenes en die hede 
die oog het nie, maar oak op die kinders m die skole 
( bepaling IX), en die toekoms. 

Vir die tyd en die kampvegters is dit 'n groot 
program. Die leiers is nie in die eintlike sin geleerde 
mense nie (a! was daar predikante en onderwysers 
onder hulle). en om 'n woordeboek of 'n spraakkuns 
van 'n haas ongeskrewe taal op te stel, vereis vak
kennis. Oak moes hulle vaste spelreels soek en die 
jong taal in goeie bane lei - geen eenvoudige taak 
nie. Maar hulle was praktiese mense met gesonde 
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insigte en 'n duidelike besef van die behoeftes van 
die oomblik. 

Eindelik let ons daarop, dat hulle besiel was Die Besieling. 

met 'n sterk geloof en 'n groot liefde. Anders kon 
hulle nie so direk teen die gangbare mening en 
openbare opvattings ingegaan het nie. Hul strewe 
tog was niks minder as 'n opstand, 'n kettery teen 
gevestigde houdings t>n oortuigings nie. Bloat uit 
selfbeskerming teen die felle publieke afkeur moes 
hulle later 'n skuilnaam gebruik vir die redakteur 
van die koerantjie! Later sal die vyandigheid teen 
hul pogings baie hoog opvlam en sal hulle vee! 
miskt>nning en verkleinering moet verduur - en tog 
het hulle volgehou. Want by hulle was dit 'n 
gdoofsdaad. In die eerste propagandastukke sal ons 
herhaaldelik cfie bewoe stem van diep oortuiging en 
t>rns vernet>m vera! by S. J. du Toit en C. P. 
Hoogenhout. Dit is vir hulle nie Ianger 'n grap nit', 
madr lewensnoodsaak. 

Die groot bett>kenis \an die stigting van die 
G.R.A. is dus vera! tweeerlei: ( 1) Sametrekking van 
kragte vir et>ndragtige optrede: en ( 2) 'n ware, drin~ 
gendt> liefdc vir die volkstaal en nasionale saak by 
die voorstanders en baanbrekers. 

Na die vergadering is daar aan die werk ge~ Volkslied. 

spring. Hoogenhout en Pannevis het reeds die 
bekende Afrikaanse Valkslied opgestel, waaraan ook 
Oom Lokomotief (D. F. du Toit) en in 'n minder 
mate ds. S. J. du Toit 'n handjie bygesit het. Die 
eerste strafe lui : 

'n Ieder nasie het sy LAND, 
Ons woon op Afrikaanse strand, 
Vir ons is daar geen beter grand 
Op al die wye wert>ldrond. 
Trots is ons om die naam te dra 
Van kinders van Suid-Afrika. 
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Manifes. 

Die Patriot 
verskyn. 

Daarop rig die Genootskappers hulle tot die 
publiek in 'n Ope brief, waarin hulle belydenis van 
hul nuwe liefde afle, met skriftuurlike bewyse die 
goeie reg van hul saak verdedig en om ondersteu
ning vra. Daaruit haal ons aan: 

,Elke poging. al is dit nog so swak, om ons 
moedertaal, wat ons dierbaar en heilig is, te bewaar 
en te verdedig, sal ons voorstaan en bevorder so 
lank as ons led ... 

,Nee, Afrikaans is nog die baas. Daar is van
dag meer wat Afrikaans praat as in 1812. Die 
grootste gros van ons nasie praat alma! nog 
Afrikaans. 

,Maar daar is darem drie soorte van Afrika
ners. Dit moet ons in die oog hou. Daar is Afrika
ners met E;\JGELSE harte. En daar is Afrikaners 
met HOLLANDSE harte. En dan is daar AFRI
KA;\JERS MET AFRIKAANSE HARTE. Die 
laaste noem ons REGTE AFRIKANERS, en dte 
vera! roep ons op om aan ons kant te kom staan. 

,En wat gaan ons dan maak? ... Regte Afri
kaners, ons roep julie op om saam met ons te erken 
dat die Afrikaanse taal ons moedertaal is wat ons 
Liewe Heer vir ons gegee het; en om saam met ons 
te staan vir ons taal deur dik en dun; en nic tc rus 
nie v66rdat ons taal in aile opsigte algemeen erken 
is as die volkstaal van ons land." 

Die Volkslied en Manifes het in De Zuid
Afrikaan verskyn en is as strooiblaadjies onder die 
publiek versprei. Ondertussen is reelings met die 
uitgewers van De Zuid-Afrikaan getref, by wie op 
Saterdag, 15 Januarie 1876 die eerste aflewering 
yan die maandblaadjie Die Afrikaanse Patriot ver
skyn het, en waarin weer die Volkslied en die 
Manifes opgeneem is. Die hoofartikel bring nog
eens dieselfde wekroep : 
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,So moes meer as ecn Afrikaner wat vcrstand 
en gees het, stilbly, omdat hy geen taal het waarin 
hy hom kon uitdruk nie. En die Hollandse of 
Engelse taal wat hy daartoe wou gebruik, kom hom 
net so sleg te pas as Saul se wapenrusting vir Dawid. 
Nee, jonge Afrikaners! gooi nou weg die vreemde 
wapcnrusting nes Dawid . . . . Ja, nou kan elke 
Afrikaner skrywe wat hy wil in sy eie taal .... " 

Die soort propagandastukke het groot opspraak 
verwek, meestal afkeurend, soos blyk uit die som.s 
bitsige en venynige aanvalle in die openbare pers 
op die ,Daise boertjies." Vera! van die intellektu
elE's is bitter teenstand ondcrvind. Maar die G.R.A. 
het voortgegaan en in elke maandblad is nuwe stryd~ 
vaardige artikels ter verdediging en regverdiging 
geplaas. Mt>dE'werkers tree toe en intekenare ( wat 
vyf sidings vir die E'erste jaargang moes betaal) 
kom by die dag by, vera! uit die platteland. 

&n rede wat die byvCil verklaar, is die eenvou- Rubdeke. 

dig!?. maklik-verstaanhare Boeretaal, ryk aan 'n 
nuwe beeldingskrag. Ilierby kom die gasvryheid en 
toeganklikheid van die redaksie, waardeur daar 'n 
persoonlike band tnssen Ieser en tydskrif gele kon 
word. DiE' aard van die stof kan ons die beste aan-
toon deur op die rubrieksindeling van die redaksie 
te let soos in die E'erste uitgawe uiteengesit . 

.,Afrikaners! vra julle altemits wat daar in die 
koerant sal te lees wees, of, in ander woorde, hoe 
ons die blad sal inrig? Kyk dan, hier is die plan: 

1. 'n Inleiding. 
2. Afrikaanse Korrespondensie. 
3. Afrikaanse Geskiedenis. 
4. Afrikaanse Gedigte. 
5. Afrikaanse Taalkennis. 
6. 'n Maandelikse Oorsig van die vernaamste 

nuus. 
7. Vrae en Antwoorde. 
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... No. 2 is vir julie om te skrywe .... No. 3 
is ook vir julie .... No 4 is ook vir julie. Julie 
kan nou rym en dig dat dit nie maklik is nie. Jonge 
Afrikaners! julie kan moes fluks rym! Stuur julie 
gedigte, ken.•ls: Stuur maar: Die wat 'n beter 
gedig stuur as ons .,Volkslied" die kry van ons 'n 
pluimpie. En die wat foute maak, dis niks nie, ons 
sal hom reghelp . . . . No. 5 is vir julll' en vir 
ons . . . . ~o. 7 is vir intekenaars . . ," 

Let op die persoonlike aksent, en merk ook dat 
die tydskriffie in die begin haas geen ruimte oopstel 
vir politieke of ekonomiese aangeleenthede nie. Hoe
wei politiek 'n paar keer 'n heel ondergeskikte 
plekkie in die eerste jaargang ingeneem het, bly Die 
Patriot tog hoofsaaklik 'n nasionaalgesinde taal- en 
kultuurblad. 

In weerwil van bitsige en venynige teenkanting, 
soos dit veral in die korrespondensiekolommc van die 
openbare pers tot uiting kom, het die eerste Afri
kaanse kulturele orgaan in elke opsig, behalwe die 
finansiele, bcmoedigende vooruitgang getoon. Die 
getal intekenarc aan die einde van die eerste jaar 
het by die 400 beloop. Dit het nodig geword om 
die planne vir uitbreiding deur te voer. 

Die Patriot, D p k 
1877. ie atriot vers yn in 1877 as 'n weekblad wat 

nou in die Paarl uitgegce word en dit neem ook 
advertensies op. Die hoofartikel vermeld o.m ... Die 
Patriot sal nou bcvat : die vernaamste nuus van ons 
land en van ander Iande, 'n lys van vendusics, die 
pryse van vee . . . ." M.a.w., die kulturele tyd
skriffie word 'n koerant, 'n gewone nuusblad. Aan 
gedigte en korrespondensie word nog ruimtc afge
staan, maar dit beklee nou 'n ondergeskikte plek. 
Van groot be lang bly die voortdurende stryd vir 
Afrikaans as moedertaal, en die redakteur besluit sy 
eerste hoofartikel met enige reg as volg : 
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,.Kom dan, ons gaat gemoedig voort, 
Met d'oog op God en op Sy Woord, 
En werk verenig hand aan hand 
VER MOEDERT AAL EN VADERLAND." 

Langsamerhand brei die taalbewl?'ging tot 'n Politiek oor-

1 lk b . o· d . . d d' beers nou. a gemene vo s ewegmg mt. 1t wor JUIS eur 1e 
politieke gcbeurtenisse in die Transvaal (nl. die 
anneksasie van die Republiek df'ur Shepstone), groat~ 
liks bevorder. In weerwil van hul afkeer van sy 
taalvorm (Afrikaans), het baie persone intekenare 
op die koPrant geword om sy voorspraak van die 
saak van die Transvaler'l tc vernel?'m. Hulle het dik~ 
wels sy taalvorm verafsku, maar sy politieke siens~ 
·wyses tof'gejuig, l?'n daarom ingeteken. 

Ds. S. J. du Toit bly nog d1e besielende Ieier 
en 'n man met groat invloed deur middel van die 
koerant. Hy laat die lettl'rkundige werk vera] aan 
C. P. Hoogenhout (.,Oom Jan wat versies Maak") 
oor l?'n begin meer in die politiek belang te stel. 
D1t hinder hom dat die Afrikanerboer ondanks sy 
voorregte onder die Vcrantwoordelike Bestuur geen 
politieke mag in die land is nie, en so roep hy die· 
Afrikanerbond in 1879 in die lewe- 'n organisasie 
wat later so sterk was dat d1t ministeries kon skep 
of ten val bring. Van die liggaam word Die Patriot 
die amptelike orgaan. 

Oor die bemoeii:nge van die nuusblad op ekono~ 
mil?'sc en landboukundige gebied hoe£ ons nie verder 
te praat nie. Oit het met die verloop van die 
geskiedenis van die taalbeweging in enger sin weinig 
te doen. 

Van meer belang vir ons onderwerp is die be- Oortuigings

tekenis van Die Patriot as middel om leeslus op te T':~tg:l'ied. 
wek by die plattelandse bewoners wat anders nooit 
gewone lektuur ter hand neem nie; en om Afrikaans 
as skryftaal te bevorder. In die opsigte ook het die 
blad vel?'! nut gestig ~ 
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'n Positiewe 
Strewe. 

,,'n Ongeleerde Boer" se bv. in Die Patriot van 
Aug. 1876: ,.Oom Lokomotief, gee stoom aan die 
vuurwa!" In die eerste aflewering van die tweede 
jaargang ( 1877) vind ons die volgende gesprek: 

Broer Dawid :-,.Het jy ons Patrzotte meege
bring?'' 

Mcneer M. :-,.Ja, daar is dit. Hoe lyk julie 
dan so snoep vir die Patriot?" 

N eef Danie : - .. J a, g lo my, ons wag op Die 
Patriot nes 'n hond na 'n stuk vleis. Dis 
'n al te d1erbare koerantjic .... " 

Ons kan dLe staaltjics in haas elke uitgawe teen
kern. Selfs vooraanstaande le1ers op verskillende 
gebiede sal op die taalkongresse in 1896 en 1897 
getuienis afle hoe die blad bulle tot ander insigte 
oor hul moedertaal gebring bet. Met juiging en 
dankbaarbeid bring bulle bulde oor die verlossendc 
hekering wat in bulle voltrek is. Hulle mo.cs hul eie 
vooroordele ccrs oorwin. In die begin het hulle ook 
soos die teenstanders gemeen dat Afrikaans 'n Hot
notstaal is, 'n dialek en 'n ,.patois," en dat die vcr
beffing daarvan tot skryftaal 'n stap agteruit is. 
Afrikaans, het bulle gemeen, is te plat en onbeskaaf 
om in diens van hoere geestesuitings gestPI tP word. 
Dit het die teenstanders eerlik geglo en d1e Patriot
strewe op die kragtigste wyse bestry. Gt>vot>lens bet 
vera! boog geloop as daar sprake is van die vertaling 
van die W oord van God in die nuwc volkstaal. Dit 
is spotterny en heiligskennis, het bulle vertoornd 
uitgeroep. 

Die Patriot bet by baie die antipatiee oorwin en 
getoon, dat hy bo alles uit 'n positiewe strewe bet: 
om die taal te veredel. die gewone man uit die volks
klasse te leer lees en skryf. hom met kennis as 
landsburger te wapen en hom deur dieper insigte as 
mens te verhef op 'n boer lewensplan. Die Patriot 
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is me in d1e eer~te plek 'n afbreker nie, maar n 
ophouende en vormende krag ten opsigte van die 
nasionale saak. Om die rede ook kon Die Patriot~ 
hewe1:1ing Nederlands in Suid-Afrika steun, hoe 
vref'md dit met die eerste oogopslag mng lyk: selfs 
boeke, vera! oor godsdiens, is deur die Patriot-kan~ 
toor in ::-..!ederlands gedruk en versprei. Die aandeel 
van hierdie koerant aan die stryd om Nederlands as 
'n taal van die Parlement erken te kry, was groter 
as van enig ander nuushlad, en hulle het aller
hartliks saamgejuig toe die wet in 1882 aangeneem 
is. Ook is aan die Taalbond, wat die kennis van 
:--.led~?rlands wou bevorder, die volste steun verleen. 
Aileen wanneer op Nederlands aangedring word vir 
die mindergeleerde persoon en hy daardeur tot 'n 
doofstomme toeluisteraar veroordeel word, het Die 
Patriot in felle verset geraak. Oit is onbillik, want 
as die eenvoudige Boer wil praat, laat hom dan praat 
in dk taal wat hy ken, sy moedertaal. En gee hom 
ook lcesstof in die taal om hom te vorm. 

Daarom het Die Patriot hom nie gerig tot 
dieg..:ne wat weens hul goeie geleerdheid geholpe 
was nie, maar tot die minder~gelukkige plattelandse 
Ieser in sy betreklike afsondering. A an hom moes 'n 
nuwe waarde en 'n hoer waardigheid verleen word 
langs die weg van sy moedertaal. Daarin het hulle 
vee! sukses gehad. Herhaaldelik ontmoet ons juigen
dc uitlatings van lesers, meestal besonder triwiaal 
maar tog kensketscnd van volkskuns: 

,.Ons is so bly, ons is so bly. 
Ons sal ons eie taal nou kry: 

Ons lees al nes ons praat." 

R ymlus het van die lesers besit geneem, vera! Publikasies

in die bewoe jare van die Eerste Vryheidsoorlog. Gedigte. 

Soos daar treffend gese is: ,.Elkeen wou rym, van 
wyle generaal Piet Joubert a£, tot die veewagtertjie 
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Praktiese 
Werk. 

in die veld." Die versies is in Die Patriot afgedruk 
en het soms 'n hele byblad beslaan wanneer die 
letterkundige redakteur, ,Oom Jan wat V ersies 
Maak" (skuilnaam van C. P. Hoogenhout) 'n 
opruiming hou. Byna alma! is periodiek saam in 
boekvorm uitgegee, genoem Afrikaanse Gedigtc, 
waarvan daar sewe verskillende ,versamelings" ver~ 
skyn hE>t (1878, 1881, 1882, 1883, 1885, 1R39 en 
1901), benewens nog 'n bloemlcsing en 'n groat 
algemE'ne versameling ( 1906). Let daarop hoc ge~ 
durende die Vryheidsoorlog en daarna byna jaarliks 
'n digbundeltjie kon verskyn omrede die groot aantal 
wat ingE>korn het. In die beginjare was die onder~ 
werpe by voorkeur: moedertaal en vaderlan,d; ge
durende en direk na die Eerste Vryheidsoorlog het 
lof~ en brandende spotsange ontstaan na aanlc1ding 
van die vernaamste veldslae en politickc verwikh
linge in die land. In latE-r jare hE't huislikheid, roman~ 
tiek en godsdienssin die botoon gE>vier. Hierdie werk 
is alles as volkskuns te beoordecl. 'n Belangrikc 
oorweging is dat hulle grotendeels die voortbreng!lcls 
van cenvoudige mense is wat andersins nooit "n pen 
vir die doe] hanteer het nie. Dit toon die magnetisme 
van die Afrikaanse Gedagte. 

Onder die letterkundige werk moct ook die 
,roman" Catharina, die Dogter Pan die Adcokaat 
deur C. P. Hoogenhout (Klaas Waarzegger J nr.) 
gereken word - uitgegee in 1879 as die werk wat 
die G.R.A. se prysvraag gewen het. V E'rder noem 
ons nog die vyf noveiles van J. Lion CachE-t, nl. die 
,Duiwels" ( tussen 1882~ 1892). 

Die andE'r werke in die .. Bepalings" in die voor
Uitsig gestel. het ook verskyn. Hulle is deur aan
gewese persone geskryf en het 'n praktiese doe! 
beoog. Omdat die G.R.A.~strewe daarin tot uitdruk
king kom, noem ons 'n paar van die vernaamste :-
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Eerste Beginsels l'an die Afrikaanse Taal. 'n 
spraakkunsboekie van 29 bladsye deur S. J. du Toit 
( 1876). 

Die GPskiedenis uan ons Land in die Taal van 
ons Volk. 'n historiese oorsig van Afrikaanse stand
punt (1877). 

Spcl- en Leesboek uir Afrikaansc Kinders deur 
Oom Willem (J. W. van der Rijst) - 1878. 

'n Belangrike uitgawe met baie propaganda,
materiaal is Die Afrikaanse Almanak (van 1877-
1918, met twee onderbrekings) - hulle lewenstaai
ste publikasie. Uit die volgende periode dateer Die 
Patriot- \Voordrbock (Afrikaans-Engels, Engels
Afrikaans) - 1902. 

W aar ons kon let op die prestasies van die ~ngkdane 
G.R.A. is daar tog ook iets wat ons mis. Die aan- er • 

vanklikc bedoeling was om die volk taalbewus te 
maak en dan Pannevis se lieflingswens van 'n Afri-
kaanse Bybelvertaling in vervulling te laat tree. 
lmmers, op die stigtingsvergadering van 14 Aug. 
1 '?.75 is d1e noodsaaklikhdd van so'n vertaling tog 
beklemtoon en ds. S. J. du Toit het aan ds. Morgan 
berig, dat die G.R.A. hoop .,die dag (is) nie meer 
vcr a£ nie dat hullc hul mrt vrymoedigheid tot die 
Gcnootskap ( B.B.B.G.) kan wend om ondersteunmg 
vir die publikasie van 'n Afrikaanse Bybel.'' 

Wat hct hiervan geword? 
D1c G.R.A. het in 1876 hard gewerk om baan 

te maak, in 1877 het hul strewe geweldig verbreed 
dcur dk toetrcding tot die politick, en in 1878 is die 
koerant oorgemaak aan 'n nuwe besigheidsonder
ncming, die drukkersfirma D. F. du Toit en Kie., 
wat die swaar geldelike las van die skouers van die 
G.R.A. afgeneem het. Die taal het Afrikaans gebly, 
ook die rigting: bowendien het 'n G.R.A.-lid, D. F. 
du Toit (Oom Lokomotief) redakteur geword (1878~ 
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Vcrgadering 
van G.R.A. 
in 1878. 

1892) en 'n ander G.R.A.~lid, C. P. Hoogenhout, die 
ktterkundige redakteur, ook tot 1892. 

Van nou af (1878) tree Die Patriot op die 
voorgrond en dw G.R.A. op die agtergrond. Hoof~ 
saak is nou die politieke, ekonomiese en landboukun~ 
dige aksi~. minder die kulturele. Eintlik is sedert 
1878 'n rigting ingeslaan wat die G.R.A. oorspronk~ 
lik nie presies bedoel het nie. Daarom moet ons na 
I 87R met meer reg van 'n Patriot-strewe praat, wat 
in 'n beskcie sin die ou G.R.A.~strewe insluit en 
voortsit, wral deur die taalbcleid en die Afrikaanse 
publikasies. 

Die jaar 1878 beteken dus 'n keerpunt. Dit veil 
dadelik op dat die oorspronklike plan van 'n Bybd
verafrikaansing tog nie goed tuishoort by 'n besig
heidsonderneming soos ons pas beskryf het nie. Dit 
is die een groot taak wat nog vir die G.R.A. oorbly. 
S. J. du Toit het dit goed gesien toe hy net voor die 
vergadering aan C. P. Hoogenhout geskryf het : 
.. (Met de Bijbelvertaling) zal het Genoots.:hap her
leven of naar het graf gaan." 

Die vergadering is bele om verslag te doen oor 
die oordrag van Die Patriot aan die nuwe drukkers
maatskappy. Toe is meteens besluit dat die G.R.A. 
self met die oorsetting van _die Bybel moet voortgaan 
en dat uit die oorspronklike tale vertaa1 moE?t word. 

DiE? aankondiging van die bcsluit in Die Patriot 
{ 18 78) het sowel verset uitgelok as instemming ver
wek. Een persoon wou die saak stt>un deur 'n slagos 
te gee. Maar behalwe die poging van l Ioogenhout 
om Markus te vertaal uit die Statebybcl en persklaar 
te maak ( 1878), het die besluit geen vrugte afgewerp 
nie. 

Die G.R.A. as liggaam het trouens sy geesdrif 
voorlopig verloor, en van formele byeenkomste van 
lede verneem ons vir 'n lang ruk niks nie. Bowendien 
het die G.R.A. 'n groot teenslag ondervind toe ds. 
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S. J. du T01t in 1882 van die Perel vertrek het om 
sy pos as Oirekteur van Onderwys in die vrye 
Transvaalsc Republiek te aanvaar. Hy was 'n 
besidende krag en 'n entoesiastiese Ieier, die man 
wat plannc kon maak en uitvoer, maar nou sal die 
G.R.A. sander hom sy taak moet volbring. 

d
. l Bdyna ~csdjaaGr nRaAdie belabngrikckvergadering sal X~b';)d'e~~~e 
1e e e van 1e 1. • • weer yeen omste hou. Op Bybel-

14 en 26 Januaric en 23 Februarie 1884 besluit hulle vertaling. 

opnuut om met die vertaling 'n begin te maak en 'n 
werkendc komitec daarmce te bdas. Bdangstellen~ 
des is met die besluit o.a. deur 'n Ope Brief bekcnd 
gcmaak en weereens het beloftes van gddelike steun 
vir die drukkosle ingestroom. Een persoon wou 
£1,000 voorskict, 'n ander 'n verband op sy plaas 
neem; aan kontant is £57.15.6 ontvang. 

Die bes1dmg is weer daar . .:-.Jou vergader die 
Genootskap meer gereeld. Ds. S. J. du Toit was in 
1885 toevallig met be~oek in die Paarl en woon die 
vergadering by. Hom word opgedra om die vertaling 
te doen maar weens ampspligte kon hy dit. nie toe 
op hom neem nie. Hy het wei die hart daartoe ge
had. So hct hy vir die Here 'n belofte afgele, dat as 
Hy hom tot op 'n geker bedrag seen, hy hom van 
alles sal onttrek en net aan die Bybelverafrikaansing 
sal wy. Ds. S. J. du Toit het wei dubbel die som in 
goudspekulasie;:; gewt>n, maar ewentueel ook alles 
verloor. 

Van nou af draai die Bybdvertaling hoofsaaklik 
om ds. S. J. du Toit. Na die vergadering het die 
gedagte al meer van hom besit geneem. In 1889 
verskyn van sy hand 'n brosjure Die Bybel in 
Afrikaans, Drie Proewe. 

In dieselfde jaar het hy bedank as Direkteur 
van Onderwys en keer terug na die Paarl. 'n Beroep 
as vaste leraar het hy nie weer aangeneem nie, maar 
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hom voortaan uitsluitlik aan die Bybelvertaling en 
joernalistiek gewy. 

Van sy hand het in die loop van tyd die vol~ 
gende verafrikaansings verskyn: in 1893 Genesis 
( 136 blss.); in 1 R95 M atthcus (119 blss.); in 1898 
Open baring ( 88 blss.); in 1907 Psalme ( 293 hiss.). 

In sy godsdienstige tydskrif Stemmcn des Tijds 
is verder afgedruk, in 1905 lf ooglied: in 1908 Han~ 
delinge en Markus. Lukas be-staan nog in handskrif. 

Werkmetode. In die begin het belangstcllendes (van 5 tot 17 
in getal) Donderdagaande om 'n ronde tafel verga~ 
der, elkeen met cen of ander teks of vertaling voor 
hom, en ds. Du Toit se voorvertaling (van Genesis) 
nagegaan en be-spreck. Later (met Matthcus) het 
hulle dit eers bespree-k m dan het ds. Du Toit ver~ 
taal. Dit het ook nodig geword om Hewers op Son~ 
dagaande byeen te kom. As 'n hoek klaar is, word 
dit uitgegee en 'n eksemplaar aan clke prcd1kant en 
teologiese professor vir kennisnamc en wenkc 
gestuur. Ds. Du Toit se: ,Ons gee die manier van 
bewerking so noukeurig op, dat ons broeders van 
buite-af kan sien, dat ons nie ligvaardig te werk 
gaan nie." 

As 'n proewe van hul werk gee ons 'n aan
haling in moderne spelling. 

PsAL:-.r 23. 

1. n Psalm van Dawid. Jehowa is my Herder, 
my ontbreek niks nie. 

2. Hy laat my le in 'n wei van jeugdige gras; Hy 
lei my suutjies langs waters om te rus. 

3. Hy versterk my siel; Hy lei my in paaie van 
geregtigheid om Sy naams wil. 

4. Al gaan ek deur die kloof van doodskaduwee, 
ek vrees geen kwaad nie, want U is met my, 
U knopkierie en wandelstok vertroos my. 
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5. U dek 'n tafel voor my aangesig, voor die oog 
van my teenstander; U sal£ my hoof met olie, 
my beker is oorlopend val. 

6. Net goedheid en barmhartigheid sal my volg 
a] my lewensdae; en my waning sal wees in 
Jchowa's huis vir lange dae. 

Ons keer tcrug na die jaar 1889 en na die ander s. J. du Toil 
werksaamheid van ds. Du Toit. hoofredakteur. 

Sy bedrywigheid op die gebicd van redaksionelc 
arbcid aan godsdienstige en ander tydskrifte is ver
hasend groat en veelcisend, maar vir ons doel is 
voorlopig van belang sy hcrnude medewerking aan 
Die Patriot van 1890 af. S. J. du Toit het op stuk 
van politick teenoor die Transvaal van sienswyse 
verander; en sy houding insake die Adendorff-trek 
na Mashonaland het in 1892 tot 'n lewenslange 
brcuk met sy broer, Oom Lokomotief, en sy 
vriend, C. P. Hoogenhout gelei. Hulle twee het 
hulle geheel-en-al onttrek aan die Patriot, sodat 
S. J. du To1t van toe af ( 1892) as hoofredakteur die 
allecnseggenskap gehad het. 

Die vorige jaar was oak die laaste vergadering 
van die G.R.A. tot 1895. 

~ou het die blad onder ds. S. J. du Toit oak T~enstandvan 
d bb 1 . . . 1. l I ] J . d1e Hollandse sy on u e smmge nas10na 1sme ver aat. n ve er e1 Beweging. 

opsig het dit die houding selfs veroordeel. Daardeur 
het Die Patriot baie van sy getroue medewerkers en 
vriende met verloop van tyd verloor. maar deson-
danks was dit 'n groat mag in die land. 

Omrede die aanhang van Die Patriot het die 
\ oorvegters van Nederlands by ons bcsluit om die 
belange van die taal te bcvorder deur die instelling 
van die Taalbondeksamens ( 1891) en die oprigting 
van 'n tydskrif. J. H. H. de Waal se vader skryf 
in 1896 aan hom o.a. , U weet dat onze Afrikaansche 
partij behoorende aan de Taalbond een tijdschrift 
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'n Terugkeer 
na die 
Ou Panie. 

Ons Klyntji -
'n Herlewing. 

gaat uitgeven, genaamd ,Ons Tijdschrift,' en dat 
,Die Patnot' een oppositietijdschrift gaat uitgeven. 
genaamd ,Ons Klyntji,' en zeer goedkoop." 

Die planne van die Hollandse Taalbeweging het 
Llie groot behoefte van die Afrikaanse Beweging 
duidelik aan die lig gebring. Die Patriot is nou 'n 
newone nuusblad sonder meer, hoewel dit begin het 
as 'n algemene Afrikaanse tydskrif vir die' volk. Die 
!1ehoefte aan 'n suiwer, nie-politieke tydskrif word 
sterk gevoel, ook deur ds. S. J. du Toit, en hierin 
moes voorsien word. Dit gebeur op die Taalkongres. 

Die G.R.A. het weer in 189'5 vergader, die 
eerste keer na die uittreding van die staatmakers 
Hoogenhout en Oom Lokomotief in 1892. Nou i-> 
die G.R.A. twintig jaar oud, en daar word besluit 
om die gebeurtenis te vier deur 'n groot taalkongre'>. 
in die Perel op 15-16 Jan. 1896 te hou. 

By die honderd afgevaardigdes was teenwoor
dig. Baie en hartlike besprekings het plaasgevind. 
maar die bclangrikste vir die geskiedenis van die 
Beweging was die besluit om 'n maandblad Ons 
Klyntji ( naam deur prof. S. Postma of ds. J. L 
Cachet gegee!) op te rig onder die redaksie van 
ds. S. J. du Toit, bygestaan deur ander. 

Die eerste nommer verskyn in Maart 1896. Dit 
is die begin van 'n ongekende oplewing, wat tot 1899 
sal voortduur. Des te meer val dit op, omdat Die 
Patriot. wat die Jameson-inval kon verdedig, nou 
talle lesers verloor, nie om sy Afrikaans nie, maar 
om sy anti-Transvaalse politiek. 

Die grootste verdienstes van Ons Klyntji is die 
opwekking en aan kweking van lees! us en die aan
moediging van intekenare om self bydraes te stuur. 
D.G.R. vertel ons o.a.: 

.,My vrou, ek sien haar weinig lees, 
Maar kom hy (nl. Ons Klyntji). ja, dis klaar 

met Kees! 
Vir haar moet ek dit gee." 
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Oor d1e ondf'rsteuning meld die redakteur, dat 
hy oorstroom word met verhale en gedigte. ,Dit 
toon dat daar 'n nuwe gees ontwaak, nes in die dae 
van die Patriot." 

DiE' ondersteuning bet toegeneem en voortge~ 
duur tot 1899. Die groot verskeidenhE.'id aan een~ 
voudigc en populere stukkc van 'n opbouende en 
nic~politiekc strekking moet dit tot 'n hoe mate 
verklaar. Vera! verblydend moes die medewerkmg 
\an C. P. Hoogcnhout, G. R. von Wielligh, J. Lion 
Cachet en prof. S. Postma gewees het. Later tree 
ook M. H. Ncser t>n B. R. Buys toe. 

Sornmigc van diE' vervolgvcrhale is in druk uit
gt>gee. Tot die allerbt>stc behoort d1c breE'd~opgt>sette 
rornantiesc reisbekrywing Die Koningin uan Skeba 
dcur ds. S. J. du Toit ( 1898, dit> eerstP werklik 
vcrdien.stdike roman van die periode. Die twce 
verdcrc novelles van ds. J. Lion Cacht>t Die Afguns~ 
Juiwel en Dit> Baasduiwcl het ook hierin verskyn 
(sa am met die ander vy f van Die Patriot in 1907 
uitgegee as Scwe Duiwels en wat lzulle gcdoen hct) 
sowel as Jakob Platjie deur Von Wielli11h (in boek~ 
vorm uitgegee in 1918). 

Die Tweede V ryheidsoorlog het die ou~nasic- Aftakeling. 

nale politick van S. J. du Toit in Die Patriot op sy 
kragtigste laat uitkom en die ondergang van die blad 
VE'rseker. Dit het 'n kwynende bestaan gevoer tot 
1904. Ook op Ons Klyntii het dit. deur ds. Du 
Toit se betrekkinge daarmee, 'n nadelige uitwE'rking 
gehad, wat dE'ur die oorlogstoestande ( ongereelde 
posverkeer, agterstalligE' intekeningsgelde) verswaar 
is. In 1906 het die bclowE'nde tydskriffie ook onder~ 
gegaan. 

Ds. S. J. du Toit het opnuut probeer met 'n 
soortgelyke uitgawe onder 'n ander naam, t.w. Ons 
T aal ( 1907 ~ 1909, maar sonder sukses. Met die 
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,.Perelspan" wou die Afrikaners niks meer te doen 
he nie, en die Afrikaanse Beweging het nou oak 
ander leiers en ander ideale gehad, soos straks sal 
blyk. 

Ds. Du Toit het ondertussen met die oorspronk
like plan van die G.R.A. op eie houtjie voortgegaan, 
en in sy godsdienstige tydskrif Stemm<'n des Tijds 
het hy sy verlange van Hooglicd ( 1905), llande
linge ( 1908) en Markus ( 1908) afgedruk. psalmc 
is in 1907 in boekvorm uitgegee. In 1911 is ds. 
S. J. du Toit oorlede. 

Een Patriot-publikasie, Die Afrikaansc Almanak 
het nag bly verskyn tot 1918. 

Die G.R.A. het opgehou om te bestaan as 'n 
liggaam, en een na die ander het die oorgebkwe lede 
van die Ou Garde heengegaan. Hul werk is deur 
die jongeres oorgeneem; 'n paar van die ywerigstes 
daaronder het hul eerste besieling vir die Afrikaansc 
kultuurgedagte juis by die Ou Garde gekry. soos 
dr. D. F. Malherbe en dr. J. D. du Toit (Totius), 
seun van die Ieier van die G.R.A. 

Die G.R.A. was 'n ekspcriment wat van moed 
getuig en pragtige vrugte afgewerp het. ondanks sy 
foute en mislukkings. Die Genootskap het die Afri
kaanse Gedagte onder bree massas gebring en in 
menigerlei opsig die taak van d1e jongeres voorberei 
en vergemaklik. Die jongeres het in 'n wesentlike 
sin die oorspronklike program uitgevoer en dieselfde 
kernideale voorgestaan. Daarom praat sommige van 
een Afrikaanse Beweging. wat hom in twee tydperke 
afspeel. 

Nou gaan ons die verloop van die Tweede 
Periode nog uitstippel. 
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HOOFSTUK IV. 

DIE AGTERGROND VAN DIE 
NA-OORLOGSE TYDPERK. 

(a) In die Kaapkolonic. 
Die toE'stande hPt vir die Afrikaner in die Kaap- Toestande he! 

kolonie na 1900 geweldig vcrsleg. Deur die skoolin- versleg. 

vlocd sedert die wet van 1 R65 het dit reeds gewoonte 
geword vir opgPv_?ede Afrikaners om met mekaar 
Engels te gcbruik in briefwisseling en selfs in ge-
sprekke. 'n Boerseun wat hom nie ,.torrerig" wil 
voordocn nie. moes die Boernooi in Engels in die 
openbaar aansprPE'k, tensy hy haar wil beledig. 'n 
Goeie aanduidmg van die agteruitgang in die land 
hied hierdie sprekende statistiek. In 1901 was daar 
in diP Kolonie 2'36 skole wat Hollandse onderwys 
aan R, 150 kinders gegee het, in 1902 154 skole met 
4,416 kindE'rs. 

Die toekoms was vir die Afrikaner so donker Toekoms 
. . V h 'd .. danker. soos nog nom! van tevore n:E'. an ower et swee 

is alles in die wPrk gestel om die gebruik van 
Hollands te ontmoedig en die Boerevolk los van sy 
tradis1es en instcllmgs te maak. Daarom word daar 
sedert 1900 in die geval van aanstellings in die 
staatsdkns en van skoolmspekteurs nie meer gevra 
na kennis van Hollands nie- die hE'sit daarvan was 
eerder 'n na- as 'n voordE'el. 

(b) In Transuaal en Vrystaat. 

In die twee worstelende Republieke het dit daar 
ook droewig uitgesien. Reeds voor die oorlog, toe 
Nedcrlands aileen die amptelike taal was, het Engels 
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:S:ampskole. 

Verengelsing 
deur 
onderwys. 

Ar!ikel 6. 

al 'n houvas op baie burgers gehad, afgrsien van 
die Uitlanders, en dit was vera! die geval in die 
han delswerdd. 

Gedurende diP oorlog is deur die Engelse in die 
besette gedeeltes aan die Boere aile taalregte ont
neem. Mnr. E. B. Sargent, wat deur lord Milner as 
Direktrur van Onderwys vir die twee Republieke 
benoem is, het hom daarop toegele om in die kamp~ 
skole deur middel van die kinders die imperiale 
gedagtes by die volk ingang te laat vind. Geskikte 
onderwysers vir hierdie dod het hy uit Engeland 
en die Britse Kolonies ingt>voer. Selfs het Snrgent in 
1903 aan Lord Milner geskryf : 

.,Ons mOPt 'n beroep doen op Engeland en die 
broers en susters van die manne wat vir die- Rvk 
geveg het, hulle vra om oor te kom om die dee! v~m 
die werk te verrig wat hul manlike familielede nie 
instaat was om te voltooi riie. Ons militfre operasies 
het ten gevolge gehad dat die grootstc dee! van die 
seuns tans in kampe is; en ek is oortuig dat ons ge-en 
beter geleentheid het as nou om hulle volgendc jaar 
almal Engels te maak nie. Wat ons hier nou nodig 
het, is vroue, hoogs bekwame onderwyseresse, met 
'n sterk vaderlandsliefde-, wat bereid sal wecs om 
hierheen te kom en die ontberinge van die kamp
lewe te deurstaan om die kinders van die burgers 
ons ideale te onderwys. Leer die kinders langsamer
hand ook ons groot imperiale ideale." 

Na beeindiging van die vyandelikhe-de word in 
Artikel 6 van die Vredestraktaat van Vereeniging 
neergele: " The Dutch language will be taught in 
Public Schools in die Transvaal and the Orange 
River Colony, where the parents of the children 
desire it, and will be allowed in courts of law when 
necessary for the better and more effectual 
administration of justice." 
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Wat die skole betref, is dit duiddik dat die 
ingevoerde eentalige onderwysers nie in staat sou 
wees om aan die bepaling uitvol?'ring te gee waar 
die ouers hulle op die artikel vir onderrig in Hollands 
aan hul kinders mag beroep nie. 

Die BMrevolk h!?'t as gehed taamlik afsydig C.N.O.-skole. 

gestaan teenoor dk talrykl?' goedingerigte staatskole 
en dadelik C.N.O. ( Christelik-Nationale Onderwys)-
skolc opgerig. Hierin was Nederlands die medium 
L'll naas die taal word ook landsgl?'skiedenis en die 
Bvbd dosecr. In Nederland en elders is duisende 
ponde ingesamcl om die skole op vaste vMt te stel, 
en dil?' vol~ h!?'t hicrdie onderneming kragtig aange-
help. Tog was die gelddike las vir die vcrarmde 
hevolking te swaar en daar is vertoe aan die owl?'r-
h!?dl?' geriH om tegemoetkominH. In die V rystaat is 
die saak in 1905 gcdeeltdik opgelos in die \Olgende Oplossing. 

term!?': " Enl")li'lh shall be thl?' medium of instruction 
in schools. but the time devoted to the teaching of 
English and Dutch as languaqe shall be the same." 
Hierdie oplossing het nie algl?'hele bevrediging gegee 
me, en in 1906 was daar van die 6,000 kinders nog 
'n duisl?'nd m C.:'\1.0.-skole. Met die verlening Viln 
Verant woordelike Bestuur aan dil?' twec gewese 
Repuhlieke, word die medium- en taalkwessie val-
gens die parlementere besluite gereel: in die Trans-
vaal deur die Smuts-wet ( 1907). in die Vrystaat 
dl?'ur die H crtzog-wet ( 1908). 

Nie net vir die skole nie. maar vir alle bE>lang- Sleute!poste. 

rike staatsbetrekkings is 'n skare eentaligc ,Milncr''-
manne ingevoer om die verowerde land te help 
regel?'r. Aile sleutelposte is deur hulle beklee. 

W aar die voorstanders van Afrikaans en N eder- Gemeenskap-

1 d 11 d E 1 h d
. like slrycl: van 

an s aanva en teen Jnge s opgetree et. was It Alnke>ans en 

weE>ns die omstandigheid dat hulle uit hul vermeende Ned<>rlands. 

regmatige plek gl?'weer word, en nou stry hulle om 

47 



dit te wrower. Sover as dit die gees is, gaan die 
stryd vir Nederlands en Afrikaans dieselfde rigting 
op. Vir albei is Engels-eentaligheid onaanneemlik, 
is so'n toestand doodsgevaarlik. 

Afrikaans teen T h Af 'k · d' h f d E ) Nederlands. og et n aans me te oo stry teen nge s 
te voer nie, maar wei teen Nederlands, wat hom 
fe-itlik aile bestaansrcg as skryf- en kultuurtaal ontse. 
Die voorstanders van Afrikaans wil nog sover as dit 
prakties is, aan Nederlands vashou. maar die persone 
wat verantwoordelik was vir die V creenvoudigde 
Nederlandse Spelling (V.N.S.), was soos gif op 
Afrikaans, die taal. wat op hierdie kritieke nasionale 
tydstip sonder 'n hoogstaande le-ttrrkundi? dtt teen 
Engels nie kan volhou nie, soos hulle mee-n. 

V.N.s. Die voorstanders van die V.;\!.S., soos dr. W. 
J. Viljoen en prof. P. J. G. de Vos, wou met hierdie 
spelling Nederlands populer maak in Suid-Afrika 
en daarmee Afrikaans verongcluk. Hulle is gesteun 
deur die. Taalhond. In Holland het hulk in 1904 
verlof gekry om dk V.N.S. in Suid-Afrika toe te 
pas, en om verder hurgerrcg tc verleen aan tipie-.'le 
Afrikaanse itliome. wat egtrr vernederlands moet 
word, 'n produk dus \vat vir die Afrikaanse oor net 
soveel 'n onding is as vir die ;\!ederlandse gevoel 

Tog het die V.K.S. vinnig aanhangers gevind 
in die skool. op universiteit en in die staatskantol1?. 
Die Taalbond-eksamens het dit ook fluks aangehelp, 
boeke is in die spelling oorgeskryf en nuwe skool
boeke opgestel. Die vernaamste populariseerders 
van die spelling was I lollandse koerante soos De
Volkstem. Die voorstanders van Nederlands in Suid
Afrika was bevrees dat hul werk ongedaan gemaak 
sal word as Afrikaans veld moet wen, en daarom 
het hulle Afrikaans so heftig bekamp, dit selfs 'n 
,.patois" en 'n hotnotstaaltjie genoem. Hulle kon 
nie toelaat dat die band met Nederland verbreek 
word nie, want hulle wou die letterkundige skatte 
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van Ni:>derland ook vir die Afrikaner behou. Dr. 
Viljocn hPt sdfs so ver gegaan om te beweer dat 
die mecste Afrikaners besliste teenstanders is van 
die verhcffing van Afrikaans tot skryftaal, en ., zul
lcn in de kcuze tussen Afrikaans en Engels onvoor
waardelijk de voorkeur geven aan het Engels." 

Dit is dus sonneklaar dat Afrikaans voorlopig 
dit> grootste teenstand te dugte het van die voor
standPrs van die V.~.S. 

Ons kan die algemene taaltoestand ten opsigte 
van die BoPrebcvolking in hoofsaak as volg saamvat: 

SAME VATTING 

Die SKRYFTAAL van 'n k!l:'in klompie is (a) Skryltaal. 

beskaafde ~cderlands; maar 'n groat groep bedien 
hullc uit onbeholpenhPid Pn onkunde van (b) 'n 
beroerde soort Nederlands wat nic anders as 'n 
onding bestempel kan word niP; en die gros Afri-
~aner;-, wat 'n redelike mate van skoolopvoeding 
gcnkt het, skrywe liewers (c) in Engels aan mekaar, 
aan hP~igh,,tdsplekke of koerant, want ,.my Dutch 
grammar is too rusty." 

As Sl'REEKT \i\L is die verwarring eweneens Spreektaal. 

groot. (a) Die wcinigste, daaronder die leiers van 
die Taalbondstrewe, probeer 'n suiwer Nederlands 
te praat. (b) Die grootste groep, as vertcenwoor-
digend van die middelklas, praat beskaafde Afri-
kaans in die omgang, maar (c) by openbare 
geleenthede. soos by bidure, vergaderings, ens., trag 
hulle 'n vorm van Nedcrlands, wat aansluiting by die 
Bybeltaal sock, te besig. (d) Daar is ook 'n klomp. 
vera! onder die jongPres wat graag in die mode wil 
wees, en wat 'n verbasterde Afrikaans, 'n taal deur-
spek met Engels, aanwend: of (e) hierdie groep 
verkies eenvoudig Engels as spreektaal. 
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Redding. 

So wissel d1t af van suiwcr Afrikaans. oor 'n 
kruising daarvan met Nederlands of Engels. tot 
suiwer Nedcrlands of Engels. 

'n Klompie intellektueles meen dat die redding 
uit die gewisse ondergang van die Afrikaners as 
aparte ecnheid net moontlik is deur hul cie. daaglikse 
omgangstaal te veredel en in die plek van -;\leder
lands geplaas te kry. Dit is hul cloP! en dit bepaal 
hul metode van stryd. Ons kan dit in vier tydperke 
afh:1ken. 

1 . Die Koerantc ywer vir Afrikaans. 
2. Vcreniginge ywcr vir Afrikaans. 
3. Afrikaans ontYang gesagserkenning. 
4. Toepassing en Uitlewing van die taalregte. 
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HOOFSTUK V. 

DIE SUID~AFRIKAANS~I IOLLANDSE 
JOERNALISTIEK E~ AFRIKAANS. 

Die eerste belangrike steun aan die Afrikaanse 
taalstrewe van 'n pnar intellcktuelPs sal van die kant 
van d1c jocrnall';te kom, pn wcl drur pleidooie in 
Nederlands ot artlkels in Afrikaans of albPi. 

a) In Kaapland. 

Die ct?rStE' in die weer is adv. J. H. H. de Waal. ~e Goode 

Tn 1903 werd hy aangestcl as rcdakteur van die oop. 

pasopgcrigte tydsknf De Goede Iloop en op twPe 
mamere sC~l hy in hierdie tydskrif die Afrikaanse 
taalsaak bchurtig. V ercers deur dte aanmoediging 
van byuraes, ook in Afrikaans en deur self te skrywc. 
wannecr nodig. So is daar in die eerstc nornmer 
(Julie 1903) reeds vcrskcic stukke in die volkstaal, en 

in gcen enkcl nornrncr sal Afrikaans onthreek nie. 
Die behoefte aan spannende lePsstof bring hom 
daartoe om as vervolgverhaal in DP Goede Hoop 
di~ hi~tories~rornantiese roman Johannr?s pan Wyk 
te publiseer. Dit is in 1906 in hoekvorrn uitge~ee, 
en in diesdfde jaar verskyn 'n ander romanties~his~ 
toriE'sE' boe~: K oen V ermaak, deur Gawie Otto. 

Die twecde manier waarop De W aal die Afri~ 
kaanse taals:wk gedien het in sy maandblad, is dcur 
leiding en voorligting. 'n Groot rnoeilikheid was 'n 
gestandaardiseerde spelling. De Waal het as alge~ 
mene stelling neergele: ,.Spel volgens die uitspraak, 
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De Vriend. 

Johannes 
V1sscher. 

maar wyk nie onnodig van die Hoog-Hollandse 
spelreels af nie." 

Die voorstanders van die V.N.S. het De Waal 
kwaai beveg, maar sy stryd was 'n moeilike, en hy 
het feitlik aileen gestaan. Maar nieteenstaande teen
stand het De Goede Hoop onder De Waal se l!:'iding 
in krag toegeneem en hy het die Afrikaansc taalsaak 
trou gedien tn~ 1914 toe hy afgetree het as redakteur. 

(b) In die Vrystaat. 

In die twee gewese Republieke het juis die 
Hollandse koerante voorbereidingswcrk gedoen vir 
die eventuele g<>organiseerde optredc, en dit vecl 
aktiewer gesteun as in die Suide dit die g!:'val was. 

In die Vrystaat was Johannes Vissch!:'r die 
redakteur van die Hollandse dcel van The Friend. 
Vroeg al het hy tot die oortuiging gekom dat die 
toekoms aan Afrikaans behoort, en hy het gereeld 
Afrikaanse stukke in sy blad geplaas. vera! nadat 
De V riend sedPrt 3 Okt. 1905 as 'n a parte suiwcr 
Hollandse blad verskyn hPt. Om Afrikaanse stukke 
aan te moedig, het hy boekpryse uitgeloof. Op 7 
Julie 1905 skryf Visscher sy eerste Afrikaanse 
inleidingsartikel .,om in die eerste plaas tc wys dat 
ons Afrikaans nie beskou as 'n kombUistaal nie." Hv 
het ook verwerkinge van NPderlandse gedigte gc
publiseer, en een daarvan: Ilul sa( dit tog nie kry 
nie. was vmnig op pad om 'n volkslied fp word. 

Ds. w. Postma Die vernaamste steunpilaar van die redakteur 
van De Vriend was ds. Willem Postma, die siel van 
die C.N.O.- en Afrikaanse Bew!:'ging in d1e Vry
staat. Reeds in 1903 het hy 'n reeks artikels opgestel 
wat twee jaar later in De V riend gepubliseer is, en 
wat ons kan beskou as die Manifcs van die beweging 
in die Vrystaat. Dit is 'n cgte juweeltjic in 6ns 
propagandistiese literatuur. Trpffend is die spon
taneiteit van gevoel en segging, die goedigheid van 
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n simpatieke heelmeester wat hoop het vir die toe 
karns. ,.Dit is vir my 'n ('er en 'n behoefte van my 
hart om die pen vir die taal van my moeder op te 
neem, ja, om desnoods daarvoor te stry," begin hy. 
Die wortel van dit> kwaad sien hy daarin dat die 
Afrikaner skaam is om sy taal te praat. ,.Laat ons 
Afrikaans praat en skrywe," se hy, en die stryd vir 
di(' erkenning van Afrikaans is gewen. 

Ds. Postma wou oak vir leesstof sorg en daar~ 
om begin hy as dr. O'Kulis Oogdruppcls aan te 
maak vir a lie nasionale ( politiekc, kulturel(', opvoed~ 
kundige en godsdienstige) .,oogsiektes," wat die volk 
blind maak of skecf laat sien. Hierin gesels hy oar 
volksgebreke op so'n pakhnd-onderhoudende en 
belangstellende doktersmanier, dat korrespondente 
herhaaldelik nuwe reseppe vra of ongevraagde ge
tuigskrifte instuur. 

Die Vrystaat was ryp vir die Afrikaanse be
weging en Visscher en Postma het dit met oortui
ging en wyse beleid gestuur. 

(c) In Natal. 

Die artikels van ds. Postma oar Afrikaans is 
oak in De Afrikaner van Pietermaritzburg tydens 
die rPdakteurskap van J. S. M. Rabie, oorgedruk. r. s. M. Rabie 

Hy was 'n oortuigde voorstander van Afrikaans en 
verklaar dan oak in sy koerant in 1905 : ,Onze 
tockomst is Afrikaans of nicts." Hy loaf weekliks 
'n geldprys uit vir die beste bydrae in Afrikaans of 
Hollands, en op die wyse het hy baie Afrikaanse 
vcrhale gekry. Die volgcnde stap is om Afrikaans 
in die inleidingskolomme te gebruik, en daarmee hou 
Rabie vir ses wckc val totdat daar bcswaar hierteen 
gemaak word. 

In Natal is die tocstand teen 1906 dan so: Die 
Hollandse koerant steun die Afrikaanse beweging 
so ver as moontlik, maar weens die klein Boerebe~ 
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De Volkstem, 

Onze Jan: 
Is 't ons 
Ernst? 

Preller : Laat 
•t ons toch 
Ernst wezen 1 

Manifes. 

volking. moes teen verdecldheid gewaak word, sodat 
die besliste optrede na 'n mislukte probeerslag ver
eers onwenslik beskou is : die volk moet eers tot die 
Afrikaanse sienswyse met mooiig heid opgE'voed 
word, wat die rede is waarom in De Afrikaner 
gedurigdeur propagandistkse en suiwer bclletristiesc 
Afrikaanse lektuur opgeneem is. BE'halwe dit, is die 
bew('ging in Natal morsdood. 

(d) In Transt'aal. 

Anders was dit in Transvaal gestcld. Daar was 
die vernaamste koerant, De Volkstem, wat kragtig 
opgetree het ten gunste van Afrikaans. 

Die stoot word gegee deur die toespraak van 
Onze Jan (J. H. Hofmeyr) in Maart I 90S voor die 
Stellenbosse studentE'vereniging .,Ons Spreekuur,'' 
waar hy die vraag stel: ,,Is hE't on'l Ernst?" Dit het 
hetrekking op die handhawing van die moedertaal, 
waaronder hy :N't>dE'rlands verstaan, en die betreu
rcnswaardige taaltoPstand in die staatskantore, in 
die kerk en in die skool. 

Op hierdie vraag antwoord- Gustav Prcllcr in 
De Volkstcm in vyftien agtereenvolgende artikcls 
vanaf April 1905 onder die kopstuk: Laat 't ons 
tach Ernst we.zcn! Die ondcrtitel later, toe dit as 
pamflet uitgegee is. lui : GPdachtcn Ol'er de aan
l'aarding ener Afrikaansc Schrijftaal. 

Die artikE'lrE'C'ks in brosjurcvorm uitgegee, hE't. 
baie opspraak verwek. en is tereg genoem die 
.. Manifes " van die TWE'E'de Tydperk van die 
Afrikaanse Beweging. Preller bepleit hierin die 
Afrikaanse taalsaak op kragtige v.:yse, en wys hoe 
die bestaan daarvan moet geregverdig word. Sy drie 
vernaamste stellings is : 

I. ,.De taal die in een land leE'ft, die in het 
volk wortE'lt, hE'eft in dat land en onder dat volk de 
meeste kans op voortbestaan. en laat zich niet uit-
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roeien dan met die uitroeiing van het volk waarin 
ze leeft .... " 

2. .. ... Onze schrijftaal verschilt zover van 
onze spreektaal (lees: Afrikaans), dat de gros der 
Afrikaners het geschrevene slechts met moeite ver
staan en het zclf nagenoeg nooit schrijven," en 
hierna volg as 'n afleiding die ander stelling: 

3. ,Daarom heeft Afrikaans in ZU!d-Afrika 
de grootste en beste kans op voortbestaan. Daarom 
behoort zich on:e schrij ftaal te regclen naar onze 
spreektaal." 

Vir die origc voer hy hoofsaakhk bewysgronde 
aan om die hogaande stellinge duidelik te maak en 
om die derde heter te motivcer. Hy wil as skryftaal 
Afrikaans he wat ,gezond leeft" in ons volk, maar 
dan nic in die P..ttriot-spelling nie, nee, dit moet so 
na aan die V.N.S. kom as dit prakties moontlik is. 
En daarmee kom hy by sy leuse wat vcr buitekant 
die Transvaalse grense weerklank gcvind het: ,Als 
overgangsmaatregel. totdat het Afrikaans algemeen 
geschreven wordt. omschrijven we onze gedragslijn: 
Afrik~.ans schrijven en spreken, I Iollands leren, alhei 
le:en. 

Hierdie uitcensetqng. wat nog geen al te duide-
lik uitgewerkte program van aksie bevat het nie, 
het tng so oortuigend e'1 warm s:~eklink dat die een
dersdenkendes in Preller 'n Ieier meen tc sien. In 
h::~iP hriewe wat hy non kry, .,;(> hy kort daarop in 'n 
artikel d.:lt da:1r aanqcdring word op 'n hyePnkmos 
waarop hulle 'n Afrikaame Taalgenootskap kan stig. A.T.G. 

Dan kan die saak verJer be;,prPPk, die spPlling gerPel 
en prnpag.:mda gemaak word ,.met woord en daad." 
Daarom doen hy 'n beroep op belangstellendes om 
aan hom hul opvatting voor 1 September 1905 
hE•kend tl? maak, dan kan die stigting van so'n 
Genootskap oorweeg word. 
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Prysvraag 

Propaganda. 

Preller het nou 'n prysvraag vir die beste 
Afrikaanse .Storie uitgeskryf en 98 opstelle ontvang, 
byna alma! in Afrikaans. In De Volkstem, waarvan 
Preller toe onder-redakteur was, verskyn verder 
gerecld stukke in en oor Afrikaans, en as daar icwers 
'n wanklank gehoor word, probeer hy die saak in 
die reine tc bring met wt>ten!"kaplike bewyse. Onder 
die stukke wat met 'n propagandistiesc by-oogmerk 
gt>plaas is, moet gereken word die skone gedig van 
Eugene Marais: Winternag. Met hierdie innige 
natuursang van verlatenheid begin die dntlike Afri
kaanse digkuns in sy enger bctekenis: 

0 koud is die windjie 
en skraal. 

En blink in die dof-lig 
en kaal, 

so wyd as die Heer se genade, 
le die velde in sterlig en skade 

En hoog in dk rande, 
versprei in die brande, 

is die grassaad aan roere 
soos winkende hande. 

0 treurig die wysie 
op die ooswind se maat, 

soos die lied van · n meisie 
in haar licfde verlaat. 
In elk' grashalm se vou 
blink 'n druppel van dou, 
en vinnig verbleek dit 

tot ryp in die kou ! 

SAMEVATTING. 

As ons die voorgaande saamvat, dan blyk dit 
dat die Hollandse joernalistiek tot 1905, 1906 in die 
drie kolonies, die Transvaal, die Vrystaat en Natal, 
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'n uitcrs belangrike rol gespeel het om die Afrikaanse 
taalsaak onder die aandag van die publiek op oor~ 
tuigende wyse te bring en die weg vir georganiseerde 
optrede tc baan. Hierdie beywering vir Afrikaans 
het byna gclyktydig maar aanvanklik onafhanklik 
van mekaar begin in die Transvaal en in die Vry~ 
staat; m ~atal het die vonkie wat van Bloemfontein 
oorgewaai hct, vinnig in vlam geslaan, maar het gou 
doodgcsmoor. In die Kaapkolonie is die stryd vroeer 
as in die andcr kolonies aangcknoop, maar die kragte 
is versnippcr in die spellingstryd, sodat die wckstem 
van adv. De Waal daardeur oordreun is, terwyl hy 
ook andersins in sy optrede gestrem is. 
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I JOOFSTUK VI. 

VERENIGINGE EN AfRIKAANS. 

Die braakwcrk vrr Afrikaans is gcdocn dl.'ur die 
gpnocmdc kocrantc onder Ieiding van 'n paar jocr~ 
naliste, totdat dit omstrccks 1906 nodig gcword he-t 
om die kragte van bclangs~cllcndcs saum te trek in 
aktiewe organisasics vir sterker optrede en oortui
ging. Die gros van die b~volking tog moet oorgehaal 
word om die plannc tc ~reun, want uiteindchk is dit 
'n stryd vir hulle, vir die hele \ olk: en ~onder hul 
medewerkbg is alles tevcrgccfs. Die el.'rste taak van 
die VE'renigings sal dus wcl.''s om die onvcrskilliges, 
die ongclowigcs, of die vvandiggcsindc m('lligtcs tc 
oortuig van d!e nood en die wcg tot wnaragtige 
volksbestemming ann te wys. 

(a) Die A.T.G. in die Nuorde. 

Die pleitredes \an Preller en ds. Postma het 
sovecl instemming gevind dat bcsluit is om bcvricnde 
persone vir eendragtige optrede in ecn gPorganiseerde 
liggaam saam te bring. In Pre~oria en Bloemfontein 
is dadelik voorlopigc komitees bcnoem om met die 

13 Des. 1905. oog hierop rcelings tc trd. Op 13 Des. 1905 hct 'n 
dertigtal belangstellcndes in Pretoria bymekaar gc
kom en onder voorsittcrskap van dr. 1\'. M. Hoog<.'n
hout is daar eenparig bc5lmt om die Afrikaanse 
Taalgenootskap (A.T.G.) op te rig. As hcstuur is 
gl'kies: Dr. Hoogenhout, A. J. van der Walt, Johs. 
Visscher. Adv. N. de Wet, f. P. Nicholson, G. S. 
Preller en I::ak van H<.'crdcn (Vaalzwacr). 
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Die drieledig~gestelde doel was: 
1. Afrikaners te oortuig dat Afrikaans ons 

taal is, en dat dit deur Afrikaners as hul sprt>ek~ en 
skryftaal hehoort gebruik te word. 

2. Ontwikkeling van die Afrikaanse taal in 
suiwere vorm. 

3. Aankweking en ontwikkeling van 'n suiwer 
Afrikaanse nasionaliteitsgevoel. 

Doe!. 

Hierdie doel moet bereik word hoofsaaklik deur Middole. 

persoonlike oortuigingswerk, stigting van takke om 
in die pkkke die id~.:aal voort te plant, deur vir lek-
tuur te sor\} ('n tydskrif uit te gee, goeie en goedkope 
Afrikaanse boeke op die mark te bring), deur prys-
vrae uit le skryf of pryst> vir aanmot'diging aan 
Afrikaan~e skrywers toe te hn en deur Nederlands 
op skool saver as moontlik te help bevorder. 

Oit hlyk hoedat daar vereers nog net geywer 
word vir die erkenning, aanvaarding en handhawing 
van Afrikaans as spreektaal en vir die opbouinH van 
'n Afrikaan~e letterkunde. Eers op 31 Mei 1910, dus 
op Uniedag, het Die Brandwag sy vcrskyning kon 
maak. 

In Potchdstroom is 'n tak gestig en in Februarie Vrystnnt. 

1906 ook een op Bloemfontein. Die beweging in die 
V rystaat het egter geen lewenskrag openbaar nie en 
spoedig doodgekwyn. 

Die krag van die A.T.G. het in Pretoria aiken Toneel: 
opvoeungs. 

gele. Deur toneelopvoerings is aan die publiek ge-
leentreid gegee om kennis te neem van die doel~ 
treffendhcid van die spreektaal op die gt>bied: daar 
is selfs 'n Afrikaans-Hollandse Toneelvereniging 
ondPr Ieiding van Preller gestig, wat stukke ook 
buitekant Pr('toria op die planke gebring het. Preller 
het self stukke in Afrikaans omgewerk soos Piet s'n 
Tantc t"n lirasmus s'n Erfgcnamt". 

DiE' grootste verdienste van die A.T.G. lc in die Die Brnndwag 

stoot wat dit gegt>e het vir die oprigting van Die 
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Brandwag, 'n vel'rtiendaagse tydskrif, wat voortbc
staan het tot 1922 - vanaf 1915 as maandblad. Dit 
het uitstehnde d1enste aan die beweging oor die 
hele Suid-Afrika bewys, want in hierdie tydskrif 
kon 'n mens die pols van die Afrikaanse beweging 
deurgaans voel klop. Dit het natuurlik heclwat pro
pagandistiesl' en polemiese lektuur bevat, maar die 
oes aan kortverhale en ander letterkundigc werk van 
hoogstaande aard moes vera] verblydend vir die 
yweraars gewees het. Baie van hierdie tydskrifby
draers het later in boekvorm vcrskyn. Daar is ook 
ernstig gepoog om literer-historiese en ander He
skiedkundige feite aan die vergetelheid te ontruk. 

(b) Die A. T.G. in die Suide. 

Preller het dadelik vir De Waal aangespoor 
om 'n tak van die A.T.G. in Kaapstad te stig, maar 
die tyd was nog nie ryp d3arvoor nic, en die stryd 
teen die Taalbondmanne was in valle gang. V cr
sterking daag vir De Waal op deur die toetrede van 
verskillende geleerde jong Afrikaners, van wie die 
vernaamste was dr. D. F. Malherbe, wat in Julie 
1906 uit Duitsland teruggekeer het na voltooide 
studie. 

Lesings van In Oktober 1906 hou dr. Malherbe 'n lt>sing in 
Dr. Malherbe W ]]' t • d '£ · h J en Dr. Vlljoen. e mg on voor n gees n t1ge ge oor oor: .. s 

Afrikaans 'n dialek?" Hierdie toespraak het heclte
mal 'n beroering gebring en teenstand breek lo~. 
Prof. Viljoen wou die ontluikende beweging die 
.,nekslag toedien" deur kort daarop dieselfdt> 
dorp 'n lesing te hou oor .. Wat is nu eigenlik onze 

Stigting van 
A. T.V. 

Taal?" maar dit was reeds te laat. 
;\Ia voorbereidingswerk dt>ur 'n Voorlopige 

Kommissie, stig 'n klomp vurige jong Afrikaners op 
3 ;\lovembcr 1906 in Kaapstad die Afrikaanse Taal
vereniging (A.T.V.). Tot bestuurslede is manne 
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gekies soos J. II. H. de Waal, drs. D. F. Malherbe, 
A. I. Perold en D. F. Malan. 

Die hoofdoel van die A.T.V. was ,.om die Doe!. 

gt?hruik van smwer Afnkaans as spreek- sowd m, 
skryftaal aan te mocdig om meer liefde en waar-
dering by ons volk daarvoor op te wek." Oortui- Middele. 

gingswE"rk deur persoonlike kontak en deur lektuur 
en saamwerking met verenigings wat Nederlands 
bevorder, is onder die hoofmiddele. Belangrik is die 
punte: ,,'n strengc wetsbepaling te verkry dat nie-
mand tot die siviele diens sal toegelaat word nie, 
temy hy 'n redelike hnnis van Hollands bes1t" en 
,.die gcbruik van Hollands as offisH~le taal deur 
afdelings-, munisipaliteitsrade, ens. as wettig ~?rkend 
tc kry." 

D:e A.T.V. gaan dus direk verder in sy open
like program as die A.T.G. en mik nie net op 
publieke erkenning van die volkstaal ( naas Nedcr
lands) nic. maar ook op gedeeltelike gesagserkenning, 
selfs sonder algemE'ne publieke sanksie. 

Die V ereniging het sy ide ale gedurig voor die 
aandag van die publiek gehou, veral deur middel van 
die vastc rubriek wat hulle onder redaksie van adv. 
DE" Waal in Ons Land gehad het. Orals in die land 
is nuwe takke gestig, sodat die invloed nie net to~ Takk ... 

Kaapstad beperk gebly het nic. Die jaar 1907 wa~; 
een van aktiewl? uitbreiding: op Wellington, Paarl, 
Stellenbosch, Malmesbury, Montagu, Middelburg. 
Carnarvon, Prins-Albert, Burgcrsdorp en Steyns-
burg is takke gestig. sowel as buite Kaapland, bv. 
op Johannesburg, Potchrfstroom, BE"thlE>hem en 
Bloemfontein. 

In Bloemfontein was die A.T.G. dood, maar na Vrystaat. 

die stigting van die A.T.V. in Kaapstad het De 
Vricnd weer vuur gemaak en op 4 De~. 1906 het 'n 
groot vergadering ondE'r voorsittcrskap van genl. 
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Hertzog besluit om 'n vereniging te stig op dieselfde 
grondslag as die A.T.V. Ds. W. Postma het 'n 
kragtige redevoering gehou oor Afrikaans wat ,.'n 
lewende taal" is. Op die be;,tuur het gedien, behalwe 
genl. Hertzog en ds. Postma, ook prof. A. Francken, 
J. S. M. Rabie en Oom Lokomotief. Die ou naam 
van die A.T.G. is egter behou. 

Die A.T.V. het dus vee! meer sukses in sy uit-
Hongresse. breiding gehad as die A.T.G. Die jaarlikse .kon

gresse was soos 'n kragsta~ie, en reeds op die eerste
kongres 1907 is besluit om uniforme Afrikaanse spel
re-ds op te stcl, en aan die volgende kongre<> ( 190f\) 
is verslag ge-doen, wat die spellingkwessie in die 
hoofpunte opgPios het. HiPrdie spdrcCis het later 
vir die Akademic as leidraad gedkn. 

Teenstand. Maar al die tyd word die felste teenstand teen 
die Afrikaansc> hewcging opcnbaar; skool- en 
universiteit sdnsente meng bulle vera! sterk hierin. 
maar oo:.. lc>kP-opinies vul ba:~ ruimte in die' nuus
blad-kolommc-. Die argumente is byna alma! ou 
bekendes. Van algemene oorwegings soos om geen 
tweedrag te saai nie, om die kulturele bande met 
Nederland nie deur te knip nie, loop dit oor tot 
verklcinerings, soos Afrikaans is 'n kombuis- of 
Hotnotstaal. 'n ,.patois," 'n dialck, dit is arm aan 
woordc en he-t geen grammatika nie; dit is vPrdc-r 
ongeskik om as voertuig vir die hofr gt>este-slewe te 
dien. Daarby sal dit die volk laat ontaard, aange
sien dit nie Bybel- en literatuurtaal is en geen 
offisiele erkenning geniet nic. 

Digbundels. Baie van hie-rdie argumentc val langsamerJ-.and 
die een na die ander weg. 'n Groeiende aantal helle
tristiese werk kon1 die beweging morcle steun verleen. 
So verskyn daar in 190R die dighundels By die 
Monument van Totius, e-n Die Vlaktc en ander 
Gedigtc van Jan Celliers. 
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'n Ander bewys dat die b('sware langsamerhand Toenadering. 

wegval en daar 'n juister begrip van die nasionale 
strewe van die Afrikaanse beweging opkom, is die 
meer versoenende houding van die kant van die 
V.N.S. In Desember 1907 maak prof. Viljoen op 
die Hollandse Taalkongres in die Paarl 'n toenade
ringsvoorstel, waarvan die uitvloeisel 'n konferensiE' 
was tussen die· twee partye met die eindbesluit om 'n 
verneiHde front te wys -- die voorbocfe van die 
Akademiesti~ting. TPrwyl hierdie lewenstekens 
hulle in die Suide gaandeweg oortuigender openbaar, 
groei die heweging eindelik ook in die Vrystaat in 
'n gesonder loot. 

(c) On:c Taal in Bloemfontein. 

Die A.T.G. wat in DE'..;ember 1906 vir die 
tweede kePr in Bloemfontein gestig is, het weer geen 
lewcnskrag 9<'0penbaar nie, en het in NovPmber 
1908 opgega~n in die vereniging On:c Taal as 'n 
onderafdt'ling daarvan. 

IlMwd die A.T.G. in Blo('mfontein nie wou 
aard nic, sal hierdie stad vir 'n paar jaar 'n baie 
bdangrike rol in die taalstryd sped. Op die dorre 
jaar 1906 vo!g 'n paar vrughare jare. 

D:1ar if' vereers die stre\\ e van die voorman, Ds. w. Postma 

ds. W. Postma. Toe die A.T.G. gekwyn het, het 
hy hom beywer om 'n Bond van Vrystaatse Debats
verenigings in die !ewe te roep, wat ook plaasvind 
in Julie> 1907. As amptelike taal hPt hulle ,.Hollands-
Afrib;:ms" aangencem, dus twee tale. In 1908 het 
hul tydskrif Jong Zuid-Afrika verskyn, maar nie 
lank s~aancie gebly niP. In 1913 het die Bond 700 
lt>de actel. 

•; Ander groat mag in die V rystaatse taalstryd Genl. Hertzog 

was genl. Hertzog. In 1907 Is aan die Vrystaat 
Verantwoordelike Bestuur toegeken en artikel 36 
van die statuut erken die twE?etaligheidsbeginspJ vol-
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ledig behoudens 'n ondergeskikte puntjie. Genl. Hert~ 
zog as Minister van Onderwys stcl toe 'n nu\Ve 
Onderwyswet op wat die dubbclmedium verpligtend 
maak. Dit het dadelik verset uitgelok by eentalig~ 
Engelse onderwysers en Engelse ouers, en drie 
inspekteurs moes afgedank word omdat huiiE:' die wet 
wou verongcluk. Een van hullc het 'n lasteraksie 
teen die Minister ingestel, maar die Vrystater.s het 
gou oor die £2,000 ingel'amel om die hofkoste te 
bestry, en soveel geld is oorgehou dat dit later aan 
die Akademie geskenk is om die bel'le letterkundige 
werk in Afrikaans met 'n geldprys van omstreeks 
£70 jaarliks, bekend as die Hertzogprys, te bekroon. 

o.v.v. Ook die vrouens in die Vrystaat het nasionaal~ 
bewus geraak. Onder voorsitterskap van mevr. pres. 
Steyn het die vrouevereniging.s van die Vrystaat in 
Februarie I 908 besluit om een groot organisasie te 
stig, die Oranje~Vrouevereniging, met die doel om 
te werk vir alks wat die godsdienstige, sedelike en 
stoflike verheffing van die volk, veral die jeug, 
betref. en een van die middels hiertoe is: .,Door het 
vervullen met lief de en eerbied voor de I Iollandse 
taal .... " 

Onze Taal. Daar is nog die jong voorman, dr. G. Knothe, 
op wie se inisiatief in Augustus I 90R in Bloemfontein 
'n vergadering byeengeroep is ,om een vereniging 
te stichten die de Hollandssprekende Bloemfon~ 
teiners nauwer aan elkaar zal verbinden en een 
krachtig middel zal moeten worden tot bevordering 
en uitbreiding van de Hollandse ( verstaan ~ eder
landse en Afrika;:mse) taal." 

Hierdie vereniging Onze Taal, wat 'n maand 
later gestig is, sal trag om ,c;y doe! te bereik, deur 
maandelikse vergaderinge en deur toneelopvoeringe. 
Lesings is gehou oor allerhande nuttige onderwerpe 
deur geleerdes van naam. Toneelstukke is opgevoer 
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soo-. Di Neef als Oom. 'n verafrikaansing uit Duits 
deur adv. D. G. Conradie, Susanna Rcynicrs van 
A. Francken, en soveel geld is mgesamel dat Onze 
Taal 'n boekery en 'n klavier kon aankoop, en kon 
help met die oprigting van 'n Afrikaanse koffiehuis. 
BesluitC' wat deur die vereniging geneem is, het soms 
in die raadsale van die Provinsie weerklank gevind. 
Kum.wedstryde is georganiseer en kunsreise, soos 
van .Ylodest Lauwt>rijs, 1s gen~i?l. Van al die taal
verenigings wat voor 1910 9estig ic;, het Onze Taal. 
van 1912 a£ 011s Taal, die grootste lewenstaaiheid 
aan die dag gclc: dit het voortbcstaan tot 1933. 

(d) Die Akademie. 

Onze Taal van 1908 het die bewys gebring hoe 
Nederlands en Afrikaans mekaar nie hoef te beveg 
me, maar mekaar wedersyds kan aanvul en langs 
mckaar vrecdsaam en nuttig kan voortlewe, totdat 
die tyd dinge op natuurlike wys<.> sal reel. 

Ons het reeds gesien hoe teen die uitgang van Verbroedering 

die jaar d1e gevoel van verbroedering hom ook in 
dit> Suide opcnbaar gemaak het in die V.N.S.-kamp 
sowel as by die A.T.V. Daar is onderhandel tussen 
die twee groepe, en op die jaarkongres van die 
A.T.V. in Kaapstad (Des. 1908) is die uitkoms van 
die onderhandeling gerapporteer en is die behoefte 
kenbaar gemaak aan 'n .,Akademie," 'n nuwe sen-
trale. gPsaghPbbende liggaam oor taalsakc. 

Ondertussen het Onze Taal begin roer met ds. Twee planne. 

Postma aan die spits. Sy gedagte was 'n groot 
::t>ntrale liggaam met gPsag, gekies uit al die Ver
Pnigings, en nie die stigting van 'n nuwe vereniging 
of li9gaam nie. Maar aan die ander kant wen die 
gcdagte van die Taalbond en die A.T.V. veld. Dit 
kom nou van die voormanne op politieke gPbied wat 
besir~ is md beraadslagings vir 'n Unie van Suid
Afrika. Met die oog op die vestiging van ons taal-
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Kongres 1909. 

Doe!. 

Middele. 

belange en om dit in die nuwe grondwet vasgele te 
kry, sou 'n verenigde front die Ieiers bnie ht>lp. So 
het pres. Steyn, genl. Hertzog en Onze Jan na 
aanleiding van die voorstel van die Taalbond en die 
A.T.V. aan die hand gedoen om 'n konfcrt>nsie van 
belangstdlendes in die Hollandse taal in Kaapst3d 
byeen te roep. Dit het gebeur in Jan. 1909 toe besluit 
is op voorstel van genl. Hertzog om 'n lis:~f!aam in 
die lewe te roep tot bevordering van die Hollandse 
taal en letterkundc in Suid-Afrika. Om uitvoering 
hieraan te gee, is 'n bree kommissie benocm. 

Die organisaise i.v.m. die kongres is aan Onz~ 
Taal opgedra, t>n die kongres is dan op 1 en 2 JuliP 
1909 op Bloemfontein gehou. Daar i'S twee moont
likhede bepleit, eerstens, die van 'n algemene, hr~c 
liggaam, waarin alle vereniginqs kon ing<>slu;t "'ord 
(die standpunt van ds. W. Postma en Onze T~al) 
en tweedens was daar die opvatting van dr. Vilioc-n 
en die subkomitee op die statute, nl. van "n k!Pin 
liggaam van ,.uitverkorenes," van personP wat om 
suiwer kulturele. taal- Pn letterkundige vt>rdien c:tes 
as lt'de herkiesbaar is en g<>saghebbt>nde Ieiding kan 
gee ann die taalstrewe van die volk. 

Die tweed<> moontlikhPid het gese?vkr en danr
volgens is toe 'n Akademie ge<>tig met dcrtig lede 
uit 'n valle moontlike getal var vyftig. 

~ dOPlstellinH lui: ,.de handhaving c., hevor
dcring van de Hollandsc Taal <>n LettnC'n <>n van 
de Zuid-Afrikaanse Ge<>chid<'ni-;, Oudheidkunde en 
Kunst. Ondt>r 't woord .. Holland<;" wnrdt vPr
staan: de bcide taalvormPP gehruiklik in Zuid
Afrika." Die middele bevat punte oor lektuurvoor
siening en die vcrspreiding, aanmot>diging van skry
wers deur geldpryse ( Hertzog-prys) en die uitgce 
van verdienstelike werke, diP verbreiding van ken
nis van Hollands en Suicl-Afrikaanse geskiedenis 
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deur eksamens, handhawing van die tweetaligheids~ 
beginsel en algemene openbare eksamens, ens. 

Die groot betckenis van die stap le voorlopig Betekenis. 

daarin dat daar versoening teweeggebring is tussen 
die twee taalpartye. Maar afgesien van die erken-
ning van Afrikaans het die Afrikaanse beweging 
aanvanklik nie veel aktueels gewen nie. Baie lede 
het nog geen ware simpatie met die Afrikaansc 
rigtm\-1 ~chad me. 

Eers met die erkenning van Afrikaans as skoal
medium deur die provinsiale rade in 1914 (Natal 
uitgcsluit), begin die Akademie hom helderder van 
~y roepilli:J bewus tc word. Die netclige spelling- S,Pelling~:nes
kwessie word aangepak. in 1915 word die voorge 51

e gereel. 

stclde rc;.;ls gocdgckeur en uitgPgec en in die uitgawes 
van die Afrikaansc Woordelys (1918, 1921, 1931 E'n 
1937) tocgepas. Die bevredigcnde reeling hiervan is 
die hlvw<-'nde wrd1cnste van die Akademic. 

V crder word die llcrtzogprys jaarliks dcur die 
Alcadcmk tOPgekcn. Die Tydskrif uir W ctC>nskap r.w.K. 
en Kuns. 'n hoogstaande kwartaalhlad was in 1922 
deur prof. D. F. Malherbe in die !ewe gcroPp is, is 
finan-;iep] gesteun·. Tans is die Tydskrif as half~ 
jaarlikse uitgawe onder Akademi<.'~beheer. Oor taal~ 
aangelcenthede het die Akademie aan die Afrikaanse 
Bybt>lvcrtakrs voortreflike dienste bewys. 

(c) Studcntcbewcgings. 

Die gees van samewerking wat die Akadcmie~ 
stigtmg tot gcvolg gehad het, openbaar hom ook by 
die studcnte. ,Wii zullen handhaven" is dan die 
leuse van die jong kragte wat bulle organist>er in 
vercnigings, hcstuur deur die ,Studenten W erda Studenten-

K . " • J h · k WerdnOmltee mE't n naam wat aan oor og ennner; oo komitee. 

die oproep lui: ,Studentc kom en laat ons krygsraad 
hou E'n ons aangord tot die stryd!" ( N. J. v. d. 
MerwE'). 
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A.S.T.V. 

Die beweging tot so'n uniale studentetCla!kon
fE"rE"nsie het uitgegaan van die A.T.V. op SteiJen
bosch en Ons Spreekuur. Op 6 en 7 April 1911 het 
verteenwoordigers van universiteits- en normaal
kolleges en skole uit aile dt>le van Suid-Afrika in 
Stellenbosch saamgekom, sodat die C.J.V.-saal 
stampvol afgevaardigdcs en bclangstellendes was. 

D. B. Bosman, die afgevaardigde van die Grey
Universiteitskollege (nou U.K.O.V.S.), steek die 
vuur in Bloemfontein onder die studente aan die 
brand, en hier word dan in Oktoher 1911 'n ywerige 
A.S.T.V. (Afrikaanse Studente-Taalvereniging) gc
stig, wat lank gebloei het, totdat dit in d1e A.S.B. 
( Afrikaanse Studt>ntehond) opgegaan het m 1916. 

Hier begin dan 'n nuwe volkslaag, die stu
derende jeug, die onbE"twi'lbare hewys !ewer van sy 
waaragtige ontwakende erns om die mocdertaal. en 
wei in hoofsaak in die Afrikaanse vorm, as sodanig 
onomwonde te erken en te handhaaf. In die loop 
van die volgende paar jaar sal die studente hul stem 
al helderder laat hoor en hulle a! dodtreffendcr in 
gelid samesluit totdat hul wense 9P taalgehied E"E"r
biedig word. 'n Menigte toegewings sal hul verkry 
en ook studentt>blaaie oprig bv. Ons Mocdcrtaal in 
die Suide en Die Bunit>r in die "1:'\oorde). 

Samevatting. 

As ons die vorige punte samevat. dan blyk dit 
hoedat die enkelinge wat in die verskillende kolonies 
geroep het, verwante geeste in die taalstrewe in 
verenigings saamgetrek E"n op die weg die openbare 
mening opgevoed het om die weg tot die behoud van 
die Dietse kultuur in Suid-Afrika raak te sien. Die 
onderlinge stryd is gestaak in die Akadt>miestigting, 
en die studerende jeug skaar hulle aan die kant van 
die taalstryders. 
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Wat nou nag vir die Afnkaanse beweging 
.:>orbly, i'l die crkcnning van owerheidswee dat die 
woord ,llolland.s" in die sin van Afrikaans puur Pn 
simpel moet verklaar word, en dat die volk dit hart~ 
grondig so wil aanvaar. 
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Art. 137 

Huistanlwet 
van 1912. 

HOOFSTUK VII. 

AMPTELIKE ERKEN.0JH\G VAN AFRIKAANS 

Tydens die onderhandelinge oor unifika~;ie was 
die taalvraagstuk een van die netehgstes. Die V ry
staat was alleen her<>id om vereniging te aanvaar as 
volkomc talegelykhcid in die Grondwet gewaarhorg 
word. Uiteindehk is artikel 137 van die Unk · 
Grondwet aangcn~em en ingelyf as 'n spesiaal
heskcrmde bepaling. Ilierin word vasgele dat 
Hollands naas Engels in alle op~igtc- amptelik gclyk
waardig sal geSesis:J word. 

So word die voortbestaan van Hollands in Suid
Afrika grondwettiglik verseker, 'n gebeurtenis van 
die allergrootste belang vir d1e rus en vrede van die 
land, die pleganker van die Afnkaner se tnalregte. 

Die Sentrale Regering was ook ernstig begerig 
om die taalregte gehandhaaf te skn en die Minis
terie het daarom 'n rondskrywe aan die pasin\lestelde 
Provinsiale Rade gerig om in die skole voorsiening 
te maak vir die toepassing van talegelykhPid. In 1912 
het die Rade in al die provinsies, behalwe Nc~tal. 
bepalings neergele dat die leerliPg tot en met Stan
tlerd IV onderrig deur medium van die huistaal moet 
ontvang, d.i. die offisiele t:1al wat hy die heste 
verstaan. Maar onder ,.huistaal" vnn die Afrikaans
sprekendes word nie Afrikaans gereken nie, dog 
Ncderlands. 

I Iierdie saak sou C. J. Langenhoven in or de 
bring, maar voor ons daarby kom. moet ons nog eers 
by wyse van 'n uitstappie, kennis neem van diP. werk 
wat verenigings na 1910 verrig e-n het in belang van 
Afrikaans. 
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Eerstens is daar die Stellenbosse A.T.V.-tak g~~derta.a.l. 
-vat in Julie 1914 'n suiwer Afrikaanse maandblad, 
Ons Mocdcrtaal. opgerig hct. Die jong yweraars 
soos dr. Tobie Muller, prof. J. J. Smith en dr. B. B. 
Kcet het rnd entoesiasmc die Afrikaanse taalsaak 
voorgc-staan en ander oortuig. Daar word gevra om 
die Bvhelwrtaling tcr hand te neem en Afrikaans 
naas :-.rcdPrlands te erkcn as amptelike taal. Die 
saak van die Bybdvertaling hct 'n groot geskryf by 
teenstanders uitgclok. 

In Mei 1916 is Ons Moedcrtaal met die pas- HDie. 

dhl d d . H . . f u>sgenoot. ontstan\.' Taan a , 1e Ulsgcnoot. veremg: pro . 
J. J. Smith is weer op die redaksie. Die lluisgenoot 
het vir hom 'n vaste plek as huisvriend in Suid-
Afrika verower. Altyd het hy propagandisties getuig 
op 'n mnoi en hedaarde manier ten gunste van die 
Afrikaanse volkstaal. Op die gehied van die spelling 
het dit 'n normaliserende uitwerking gehad. Jong 
skrywers is aangemoedig en ander ontdek. So sterk 
het dit uitgc-brei dat dit teen die einde van 1923 'n 
nu,ve pc-riode ingetree het as 'n gei"llustrc-rde week-
hlad, 'n voorloper in die opf'ig onder Suid-Afrikaanse 
tydskrifte. 

Die uitbreek van die Were-ldoorlog het 'n vloed- I!elpmcvaar. 

golf van nasionalisme oor die land laat spoel. 'n 
Verhewigde politieke lPw£> is ePn gevolg, kulturele 
handhawingsdrif 'n ander. Nuwe verenigings het 
nou opgeskiet, verenigings wat wil handhaaf en bou. 
sommige ook op ekonomiese gebied. Die gedagte 
van hulpverlening aan die nasionale opstandelinge 
van 1914 wat tot tronkstraf en geldboete veroordeel 
is, le ten grondslag aan die IIelpmekaar, 'n beweging 
wat 'n ontsaglike bate vir die volk geword het waar 
dit vandag een van· die belangrikste helpers is vir 
onbemtddelde maar talentvolle JOngelui wat hul 
studies wil voortsit. 
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Organisatie 
van Hollandse 
Taalvrienden. 

Suamwerk· 
Unie. 

n Verblydende tehn is ook die deelname van 
Natal aan die kulturele handhawingstryd, vera! m 
sy bdangrikste aspek, die taal. Die kopstukke hier 
ls prof. G. Bessclaar, adv. en mev. E. G. Jansen <:n 
ds. G. Pellisier. Die eersgenoemd€' word beskou as 
die siel van die Organisatic t'an Hollandsc Taal
urienden (later: Afrikaansc), 'n beweging wat in 
1913 ontstaan het en hom ten doc! gestcl hct die 
bevordering van Hollands (Afrikaans) op skool en 
in die staatsadministrasie. 

In 1912 het die Katalse Provinsiale Raad die 
Uniale voorstelle van moedertaalonderwys sover dit 
Afrikaanse kinders betref, verwerp. Nou het die 
Organisatie van Hollandse Taalvrienden probeer om 
in d1e opsig billike behandeling te verkry en deur 
hulle beywering het die Provinsiale Raad in 1916 
tegemoetkomende wetgewing inl")edit>n, nl. dat die 
ouer die taalmedium vir sy kind kon kies. Dit is 
dus geen verpligte moedertaalmedium soos elders 
nie, en die wet maak gebruik van die onwil van so 
baie A frikaanse ouers om hul kinders deur die 
moedertaal te laat onderrig. Die wet is vandag nog 
van krag. 

'n Ander belangrike Katalse beweging is die 
Saamwerk-Unie van Kultuurvereniginge, wat deur 
die inisiatief van adv. Jan sen in 1917 tot stand 
gekom het, met Afrikaans as die amptclike taal. Ecn 
van die vernaamste prestasies van die Saamwerk
Unie is die in'3telling in 1917 van die Afrikaanse 
Taal-eksamens op inisiatief van mev. Jansen. Die 
getal deelnemers aan die cksamens het sedert 191 7 
'n verrassende hoogte bereik; van 406 het dit tot oor 
die 6,000 geklim in 1939. 

(a) DIE SKOOL. 

Nou kom ons by die stryd om diE' offisi~le erken
ning van Afrikaans in die skool. Hoerop het on~ 
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g~sien dat met dtc wet van 1912 onder die huistaal 
van die Afrikaansc;prekendcs nie Afrikaans gereken 
word nie, maar .Nederlands. Tog het baie onder
wyscrs in die laer klassc as medium die offisieel 
eintlik toe nog onwcttige Afrikaame vorm gebruik, 
n:aar wat in der waar)leid die natuurlike vorm vir 
dk Afrikanerkind i~. 

Die eersre per~oon v:c.: hierdi: onnatuurlike I. Kaap. 
tweesh(ltii=JC stelsd 'n rwpaaldelikE' doodhou gaan 
toedien, is C. J. Lang~nhov<'n. Reeds vanaf 1912 
het hy ds n•d:Jkteur van die Oudtshoornse koerantjie 
Hct Suid \ \',·~tc'1 klink~ndE' propaganda gemaak vir 
Afrikaans !>lldat !>Y stem dwar."dcur die land gehoor 
is. In April 1914 looJs hy 'n rnos1e deur die Kaapse 
Provinsiale Raad wat Af~ik::wns in die skoal sou 
invoer. Dit hf'vcel die gebruik van Afrikaans aan as 
vocrt<:nl in Jil.' laersKok tot en met die vicrde stan-
dE-rd. waar volgens wE-t I'\cdt:?rlands die voertaal is. 

Kort hicr<lp vol\:1 Jic Vrvstaat en Transvaal. 2.. Vrystaat en 
Op 'morl'>td '.':1'1 ~. C. Havl.'nf]a be::,luit die Vry- Transvaal. 
s~ater,; ir. 1 um~ 1014 dat ondt>r ,.Hollands" die 
~ ccll'r laHJ •L· <'n :\ :rikJ. ';:!>c vorrr:s vcrstaan moet 
wnrJ en d· t <l:tn hkrdiC' intcrpretasic praktiese uit-
vocri·'H" Sl'H.:~ 'i.ot't '-'')'LL Tr'-'""vaal ncem 'n derge-
li~C' hc.,lL·.t C''J \oor~rd \"1'1 LuJm f. So trek die drie 
Pm. i.-1•·wlc l~,,,,,, J,m JdinitL'i 'n ondcrskeid tussen 
~edcrl..mJs ~r. _\;-n.l.t.l·, :s t<..','c :a!c. 

L m~··:nr.ov.:r :·,·: dtt niP h· dk l't'sluitc gelaat Akadcm•e 
niE', 11.t.1r ·:r Ji~ ;L,:-1 i.mncrguJI.'ring van dier.teun . 
./\~,, d<>tr:~ 1. ,· hv ., h'sh:lcnde lesing gchou oor 
Afrikaans c~!s \ 'oertJJ!. ::,odat die Akademic sy 
gocd~l'urlng g ~r ~t: her UL1n die bl:wustc provinsiale 
hcsluite. 'n Kommi:-:-;ie is b.:not>m om te sorg vir die 
nndi::1,· le-:~ho.·J.-" in s Hl'<'W<>rkm\:1 met vakmanne. Die 
Al.;.ademie pak nou ook die ~wcssie ".'un 'n gesag
hd:,hcnd~ ~r··lhntJrt>l>ling <mn, en publi~ea dk vol-
gendc jaJr 11 C1}5) die gol'df1,•kcurdc reds -- 'n 
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Prakliese 
Toepassing. 

I. Kaap. 

2. Vryslaat. 

3. Transvaal. 

4. Natal. 

noodsaaklike stap waar daar n aanvraag kom na 
deeglike skoolwerkies. 

Die besluite is gencem om Afrikaans in die 
skole in te voer, en blykbaar is alles in die haak, 
maar dit sal nog etlikc jare duur voordat die prak~ 
tiese toepassing in werking tree. In die Kaappro~ 
vinsie neem Afrikaans eers sy regmatige plek in die 
skole in na 1918. toe sir Frederic de Waal in die 
saak geroer het, en die onderwysende personeel self 
van die deugdelikheid van Afrikaans langsamerhand 
oortuig geraak het. 

In die Vrystaat is die saak \an owerhPidswec 
ook nie opsy geskuif nie. Met d1e sitting van die 
Provinsiale Raad in 1916 het Dan. de Villiers sy 
misnoegdheid uitgespreek. omdat die toepassing 
van Afrikaans nie geskicd volgens die bedoeling 
van die betreffende Raadsbesluit nic. By die ge~ 
leentheid is sy voorstel met een teenstem aangeneem, 
nl. om ,de Afrikaanse taal als lcervak in de lagere 
standaarden in te voeren." Vanaf 1916 het onder~ 
wysers wat aan die Bloemfonteinse Normaalkollege 
opgelei word, dan ook vir twee uur weekliks les in 
Afrikaans ontvang. 

Deur die optredc van die Pretoriasc A.T.G. 
wat in 1916 'n afvaardiging na die Administrateur 
en die Uitvoerende Komitee gestuur het, is die saak 
in Transvaal weer aangepak en deur 'n Raads~ 
besluit is hierdie jaar bepaal dat, waar Afrikaans in 
die laerskole ingevoer is as voertaal, dit vanaf 1917 
ook as leervak sal onderwys word op voorwaarde 
dat dit geleidelik van onder af geskied. d.w.s. van 
std. 1 tot std. VI. 

So teen 1918 het dus die provinsiale Rade oor 
die hele Unie, met uitsluiting van Natal, Afrikaans 
amptelike erkenning as yoertaal en leervak in die 
laerskole laat erlang. Natal sal eers wag tot die mid-
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del van 1923, en ten spyte van teenstand toe nog, 
het Afrikaans Nederlands ook in Natal heeltE'mal 
verdring as voertaal. Nou word Afrikaans as leer
vak dwarsdeur die land bE'studeer, in die hoogste 
klasse gelukkig ook met insluiting van 'n paar 
Nederlandse werke. 

Die houding van die onderwvsers lE'E'noor Afri- H_ouding van 
• . , kk k d dte Onder-kaans kan nog m n paar tre e gete en v:or . wysers. 

Dit was aanvanklik 'n vyandige houding, en vcral 
om die praktiese besware ~oos die gebrck aan bevre-
digende leE'sboeke. gebrek aan opiE'iding as onder-
wysi?rs van Afrikaans, afwesighe1d van 'n algE'meen
aanvaarde skryfvorm. ens. ME't die verwydE'ring 
van die vernaamste struikelblokke het die beginscl 
van moedertaalmedium tog gesci~vier oor alle teE'n-
stand en hindernisse. 

Die onderwysersorgaan van Kaapland, De Unie, 1. Kaap. 

was aanvanklik baie vyandig teenoor Afrikaans, 
maar die kongres van die S.A.O.U. (Suid-Afri
kaanse Onderwysersunie) van 1916 besluit eenparig 
om by die owerhede aan te dring op erkenning van 
Afrikaans op skoal tot std. lV; die jaar daarop word 
die versoek herhaal en die uitslag is die Raadsbesluit 
van 1918, ingedien deur die administrateur sir 
Frederic de Waal, soos ons reeds hoerop verneem 
het. Op die kongres van 1917 is Afrikaans naas 
.:"-Jederlands as amptelike taal van die S.A.O.U. self 
aangeneem. 

Onder die V rystaatse onderwysers is daar oor 2. Vrystaat. 

die algemeen van vroeg af 'n goeie gesondheid teen-
oar die vraagstuk geopE'nbaar. Met die erkenning 
van Afrikaans in 1914 het die onderwysers, in kon-
gres bycen, dadelik die stap met hul betuiging van 
instemming verwelkom en onderneem om ,.aan hier-
die besluit soveel moontlik uitvoE'ring te gee." Die 
kongres van 1916 het selfs 'n deputasie na die 
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3. Transvaal. 

4. Natal. 

Universiteite. 

A.S.B. 

owerheid gestuur met praktiese wenke hoe om Afri
kaans in die skole in te voer en te onderrig. Die 
Modelskool in Bloemfontein was die eerste om 
Afrikaans in 1918 dwarsdeur die skool in te voer. 
Die jaarvergadering van die O.V.S.O.(ndt>rwysers-) 
V ( ereniging) van 1919 bewel by die outoriteite aan 
dat Afrikaans vanaf 1920 ook in die hoerskool 
ingevoer word, wat spoedig daarna gebeur. 

In Transvaal was die onderwyscrskorps. ge
noem diP .,V ereniging van Onderwysers (esse) in 
S.A.", baie laks omtrent die invoering van Afrikaans 
in die skool en het hulle gladnie met die saak bemot>i 
nie, behalwe op die kongres van 1912. Die A.T.G. 
van Pretoria het Pers deur sy beywPring 'n finale 
beslegting teweegg<>hring, soos ons hoerop gPsien 
het. 

In .:"Jatal was die deelname aan hierdie stryd 
van die kant van die N (a tal) T ( eachers) S ( ociety) 
soveel as 'n nul op 'n kontrak. Soos aangedui, moes 
die erkenning langs 'n heel ander weg kom en is 
toe nog onsimpatiek bejeen deur die groot gros van 
onderwysers. 

Die beweging vir die erkenning van Afrikaans 
aan die universiteite het uitgegaan van die Afri
kaanse Studentebond. In 1911 is die Studenten
Werda-Komitee in die Suide gestig, Pn in 1916 die 
A.S.B. in die ;'\Joordt> met die doel: .,a. Die weten
skaplike ontwikkeling van sy lede ooreenkomstig die 
Afrikaans-tradisionele volkskarakter, (b) die hand
hawing en b<>vordering van die Hollands-Afrikaanse 
taal, lettere, kuns en geskiedenis." 

Die Studentdiggaam het vera! ten opsigte van 
die mediumkwessie kragtig opgetree in die eerste 
jare van sy bestaan. Besluite is deur die kongres en 
deur indiwiduele takke geneem oor die wenslikheid 
om Afrikaans as studievak en as voPrtaal in die 
opleidings- en universiteitskolleges geldig tP kry. In 
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1918 is 'n petisie ingevolge die kongresbesluit aan die 
Minister van Onderwys gerig om te vra vir die in
stelling van 'n Afnkaanse leerstoel vir Afrikaans en 
die erkenning van Afrikaans as voertaal in die kon
stltuerende kolleges van die Universiteit van S.A. 

Die versock het geslaag en leerstoele is in Afri- Eerste 

k ' ] d' ' 1918 d' G UK Leerstoel. aans mgcste , 1e eerste m aan 1e . . . 
met die benoeming van dr. D. F. Malherbe as pro
fessor in Afrikaans, en sekere vakke word voortaan 
aan verskilknde inrigtmgs deur Afrikaans as voer
taal gedoseer. 

ln 1918 dring 'n monstervcrgadering van stu- Raapstad. 

dente aan d1e Kaapstadse Univers1teit by die ower-
hede aan om Afrikaans in die plek van Nederlands 
as vakmedium te erken, en in 1919 word J. J. Smith 
op Stellenbosch aangestcl as die tweede professor Stellenbosch. 

in Afrikaans. So het Afrikaans dan sy regmatige 
plek verower in al die onderwysinrigtings dwars-
deur die land. 

(b) Om KERK. 

Ook die Hollandse Kerk word geroepe om stel
ling in te neem teenoor Afrikaans. ,Die Bybel word 
nie verander vir die eerste 50 of 100 jaar nie, al sou 
die Afrikaanse taal erken word,., 1s die mening van 
'n besliste voorstander soos ds. W. Postma in 1906. Ds. Postma. 

Ook later (1912) rcdeneer hy nog dat met 'n Bybel-
vertaling gewag moet word totdat daar groter 
eenstemmighcid heers oor die taalvorm: vir die 
teenswoordige is ,Afrikaans nog in die maak." 

Hter ontmoet ons by 'n vooraanstaande yweraar 
wat bo alle verdenking staan, dieselfde manier van 
redenering met die praktiese besware as uitgangs
punt, soos eweneens in die onderwyskringe aangetref 
is. Maar met die erkenning vap Afrikaans het dit 
amper so gegaan soos dit in die Gesangboek staan: 
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Ger. ITerk 
1914. 

Vry;:;~oat. 

Tran..,vnal. 

Natal. 

l'iaap. 

,Het is een wonder in onz oogen, wij zien maar 
doorgt;onden het niet." ,Regtig," roep Langenhoven 
uit, ,die saak was van die Here, en dis wonderlik 
in ons oe, te wonderlik om ons eie ervaring te g lo." 

Met die algemene bewuswording het die bt>
hoefte ontstaan om die Bybcl te laat vertaal en 
Afrikaans deur die kerk algt>mt>en erkcnd te kry. 
Dit geskied binne luttel jare. Reeds in 1914 besluit 
'n algemene verga-derfng van die Gereformeerde 
Kerk in beginsel tot die stap om die Bybt>l t>n be
lydenisskrifte in Afrikaans oor te sit. Dit blyk dat 
verskillende predikante van hierdie Kerk ook in 
Afrikaans begin preek het. Die Vrystaatse onder
wyst>rs gee die Sinode die vertaling in t>rnsttge oor
weging by gelt>entheid van hul kongres in April 
1916; die volgende maand bt>sprt>ek die Vrystaatse 
Sinode die punt soos deur ds. (wyle dr.) N. J. van 
der Merwt> voorgt>std, en besluit ooreenkomstig om 
Afrikaans te erken as dit> offisiele taal naas Nt>dt>r
lands en om die Bybt>l daarin tc laat vertaal. 

'n Kommissie word deur die Vrystaatse Sinode 
belas om in samewerking met die Ner. Gcref. Kerk 
in die ander provinsies en met die Gereformeerde en 
Hervormde Kerke die geskikste manne vir die taak 
te vind. Binne 'n week hierop besluit die Sinode 
van dte Verenigde Kerk van Transvaal ten gunste 
van Afrikaans as offisiele kerktaal t>n verwys die 
saak van Bybeloorsetting na die Raad van die 
Gefedereerde Kerke. 

Orie jaar later besluit die Sinode van die Ned. 
Geref. Kerk in Natal eenparig dat, mits daardeur 
geen aanstoot gegee word aan gemeentelede nie, 
Afrikaans as kerktaal kan gebesig word. 

In diesclfde jaar ( 1919) kom ook die Kaapse 
Sinode met ongeveer dieselfde voorbchoud daartoe 
om Afrikaans naas Nederlands as die offisiele taal 
van die kerk te aanvaar. 
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So het Afrikaans binne 'n paar jaar sy intredc 
in die Hollandse Kerke van Suid-Afrika gemaak met 
die goedkeuring van die oorgrote meerderheid in 
die verskillende provinsies soos verteenwoordig op 
die Sinodes. 

;\Ia die erkenning van die gesonde beginsel kom Eyhelv~rtalinq 
die toepassing, deur die Bybcl in Afrikaans te ver-
taal. Die geskiedenis van die Afrikaanse Byhelver~ 
taling kan ons gerieflikhcidshalwe in drie periodes 
verdeel: (a) 1872-1911, wat ons reeds behandel het; 
(b) 19H tot 1922, en (c) 1923 tot 1933. 

Ons hct reeds gesien dat Ons Moedertaal Tweede 

ywerig propaganda gemaak het vir 'n vertaling van Pcriode. 

die Bybel in Afrikaans, maar die eintlike spoorslag 
is die lesing van dr. B. B. Keet oor die A.T.V. op Dr. B. B. Ke~t 
Stellenbosch in 1914 oor .,Die Bybel in Afrikaans,'' 1914

· 

en hiermee begin dan die tweede periode in die ge-
skiedenis van ons Bybelvertaling. Hv beveel aan dat 
die werk gesamentlik deur die Hollandse. Kerke in 
Smd-Afrika verrig moet word om versnippering van 
kragte te voorkom. Hierdie wenk word aanvaar Vrystaotse 

d d. y s· d 1916 d Sinode 1916. eur 1e rystaatse mo e van , soos ons ree s 
gesien het. 

V ertalers en reviseurs is nou aangestel deur al 
die Hollandse Kerke van Suid-Afnka. Op die ver
taalkollege het o.a. gedien dr. J. D. du Toit, dr. Vertalers. 

B. B Keet. dr. F. Postma, dr. G. B. A. Gerdener 
en dr. N. J. van der Merwe. Bulle opdrag was om 
die ;\!ederlandse Bybel te verafrikaans en in 1922 
\'C'rskyn die eerste proewe van hul werk, nl. Die Proeluitgawe 

V . E z.. v· p z H' . d' 1922. za -t•anyt: ze en ze sa me. tervan IS spoe tg 
70,000 eksemplare verkoop. Maar oor die algemeen 
was die ontvangs van die proefvertaling deur die 
publiek en die pers nie gunstig nie. Die taal was 
baie swak en is selfs .,stompstert"-Hollarids genoem. 
So het Langenhoven gespot met die meervoud 
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Farisee: die enkelvoud is dan seker Fari-mcer of 
Fari-oscaan, het hy gese. Dit het duidelik geword 
dat so'n reusetaak nie deur 'n aantal predikante in 
hul ledige ure gedoen kan word nie, maar deur twee 
of meer persone wat hulle vir die taak afsonder en 
al hul aandag daaraan wy. 

Dcrde Pcriode. In 1923 begin dan dk derde periode in die 

Vertalers. 

geskiedenis van die Afrikaanse Bybelvertaling. Nou 
word besluit om die vertaling uit die oorspronklike 
tale te doen, nl. HebrE"i?US en Grieks, en om twee pE"r
sone vir die werk los te maak, nl. dr. J. D. du Toit 
vir die Ou Testament en dr. J. D. Kestell vir die 
Nuwe Testament. ~a 'n jaar is aan hullc hulp 
Hegee: dr. H. C. M. FouriE" en dr. E. E. van 
Rooyen vir die Ou Testament, E"n dr. B. B. Kcet vir 
die ;'\Juwe Testament. Tog is diE' grootstc gedeeltc 
van dit:> vcrtaalwerk deur die E"E"rsgenoemdE" twee per
sone gedoen. In 1927 het prof. C. van GeldE"ren van 
die V rye Universitcit van Amsterdam vir ses maandE" 
ook met die HebrE"eus kom help, want .. Joh wou nic 
Afrikaans praat," het dr. Du Toit vcrklaar. Verdcr 

Taaladviseurs. het 'n menigte reviseurs gehE"lp, en deur die Aka
demie is viE"r taalgeleerdes hE"noem om die vcrtalcrs 
met taalkundige advies te dien. nl. die professore 
D. F. Malherbe. T. H. le Roux. S. P. E. Boshoff, 

Proe!uitgawe 
1929. 

en J. J. Smith ( wat later bedank het). 
In 1929 is 'n tweede en nuwe proPfvertaling op 

die mark gebring van die Vier Ruangelies E"n diE' 
Psalme wat nou algemene byval gevinJ het. Die 
Afrikaanse volk het alle kragtc saamgespan en n' 
£5,000 bymekaar gE"maak om diE' onkoste aan hierdic 
onderneming verbonde te hl?stry. Na tien jaar van 

Alrikaanse harde arbeid het die volledige Afrikaan"e Bybel in 
]lybel. 1933. 

Psalm
bcryming. 

Mei 1933 verskyn om die hoogste triomf van die 
Afrikaanse taal aan ti? kondig. 

Tot die toepassing kan nog gcreken word die 
beryming van die Afrikaansi? Psalms en Gesange. 
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Die vertalers van die By bel in Afrikaans. Van links na regs: dr. J. D. du Toit, 

dr. E . E. van Rnovf>n, dr. 1. D . Kestell. dr. H. C. M. Fourie en dr. B. B. Keet. 



Die Afrikaanse Psalmboek het in Julie 1937 verskyn, 
w die geskiedenis daarvan is geskets in die ,Voor~ 
woord van die Kommissie van Reviseurs.'' Deur die 
Sinodt> van dit> Gereformeerde Kerk is in 1920 aan 
dr. J. D. du Toit ( Totius) die beryming van die 
Psalms in Afrikaans opgedra. In 1923 verskyn sy 
36 Psalmc in Afrikaans met musiek deur F. W. 
Jannasch. Dit het verskeie drukke bt>leef en is later 
uitgcbrd tot 6() Psalms. Deur die Sinode van die 
Ned. Geref. Kerk van Kaapland is in 1924 aan die 
S.A. Bybelvereniging opgedra ,om 'n nuwe sang~ 
bundel uit te gee, waarin, onder meer, van die mees 
behnde Psalme en Gesange opgeneem moes word, 
wat g~rt>videer en gekeur is deur verteenwoordigers 
van die Geft>dereerde Nederduits~Gereformet>rde 
Kerke." Die gevolg hiervan was Die Nuwc 
flallcluja. In die tweede druk daarvan ( 1931) is 77 
Psalms van Totius opgeneem. Die Ned. Herv. Kerk 
het in 1928 versoek om saam te wt>rk sodat die saak 
'n bree kerklike heweging geword het. Die drie Hol~ 
landse Kerke het nou elkeen 'n kommissie benoem 
om gesamenthk 'n Afrikaanse Psalmboek gereed te 
maak. Op 'n gt>samentlike vergadering is •die bery~ 
ming aan Totius opgedra, en 'n Kommissie van 
Re\ iseurs is in 19 34 deur die Bree Kommissie be~ 
noem om, in oorleg mt>t letterkundige adviseurs (dr. 
E. C. Pienaar, dr. G. Dekhr en dr. A. J. Coetzee) 
die voorgelegde bt>rymings te revideer en te keur. 
Van Totius is berymings vir 150 Psalms goedgekeur; 
terwvl 'n tweede beryming van Psalm 23 van dr. 
G. B. A. Gerdener, en 'n tweede van Psalm 130 
van ds. J. J. Kuhn got>dgehur is. Agter in die 
P~alms is ook opgeneem die Drie Formuliere van 
Enigheid en die Liturgie, in Afrikaans vertaal deur 
die Bybdvcrtalers. 

Op die oomblik word daar ook aan 'n Afrikaan- Gesangboek. 

St> Gesangboek gewerk. As proewe het ons reeds 
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Volksraad. 

1918. 

1925. 

Langenhoven se Gcsangc in Afrikaans ( 1922) en 
Proewe van Oorsetting uan die Gesange-bundcl in 
Afrikaans deur J. Celliers, P. Louw en dr. G. B. A. 
Gerdcner ( 1924). Oak ander kerkboeke, soos die 
Kerkwette, Jaarboeke, Almanakke en tydskrifte in 
diens van die kerk, verskyn nou in Afrikaans. Dit 
het Nederlands volledig vervang. 

(c) DrE STAAT. 

Hoe staan dit mct Afrikaans in die Volksraad, 
die hoogste wctgewende liggaam in die land? Met 
die toeneming van a! hierdie hcwyse van die volb
wil lyk dit vanselfsprekend dat die vraagpunt of die 
term ,. Hollands" in die Grondwet Afrikaans insluit, 
sal moet heantwoord word. 

In 1918 het die Volksraad bepaal dat vir 
doclcindes van staat'3administrasic Afrikaans onder 
,.Hollands" in artikel 137 van die Unie-Grondwet 
inbegrepe i:,, behalwe in gevalle van wctsontwerpe 
en wette van die Parlement en van offisii:~le doku
mente van heide I luise, in wattcr gevalle net die 
vereenvoudigde vorm van Nederlands gebruik sal 
word. 

Die betekenis van hierdie hesluit le daarin dat 
dic hele staatsdiens in al sy vcrtakkinge vir Afrikaans 
oopgestel is: Afrikaans word as skryftaal van ge
sagswce crken, maar nie vir die Parlcmcnt ':lelf nie. 
'n Einde word eers aan hierdic dualismc gchring in 
1925, toe bepaal is dat Afrikaans Nederlands vanaf 
die volgende jaar ook vir parlementere docleindes 
moet vervang. Die rcgering ondernecm verdcr om 
aan 'n goedgekeurdc persoon of firma 'n staatstoe
laag toe te ken vir die samestellmg van 'n Afrikaanse 
Standaard-Woordcboek. Prof. J. J. Smith is nog 
steeds hiermee bcsig. 
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Hiermee het Afrikaans dan eindelik valle erken
ning verwerf, is hy van gesagswee meerderjarig 
verklaar. Afrikaans is uiteindelik een van die twee 
erkende landstale van Suid-Afrika, v:asgele in die 
Grondwet in 'n spesiaalbeskcrmde artikel. 
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HOOFSTUK VIII. 

TOEPASSING EN UITLEWING VAN DIE 
TAALREGTE. 

Van nou af moet die verworwe waardigheid 
behou en \'erhoog word, moet die wettig~erkende 
erfporsie in 'n meerdere mate aanvaar en diensbaar 
gemaak word ten bate van die volk wat sy kultuur
goedt>re werd is omdat dit verdien is. 

Die stelligste tekens in die rigting is die ruime 
ontplooiing van die Afrikaanse gt>dagte op politieke, 
kulturele en ekonomiese terreine. Daar kom iets van 
'n waaragtige geloof in die toekoms en bestemming 
van ons volk, en op sekere gebiede word die Afri~ 
kaanse strewe aanvallend, dikwds nog gepaard met 
luidrugtigheid, maar tog ook minder negatief en 
meer opbouend, stillerwerkend van binne-af na 
buitentoe in die warme daad. 

Baie van die ou verenigings het ondergegaan, 
maar aan die ander kant kom nuwe organisasies op 
om allerbelangrike werk te doen. Dit is haas on
moontlik en seker onnodig om by almal stil te staan, 
maar dis duidelik dat in die agtergrond van die 
strewe van die organisasies dit> besef skuil dat die 
Afrikaanse kultuur nog nie deur die daad, dt>ur toe
passing, die plek ingeneem het by dit> Afrikaner self. 
waarop hy mag aanspraak maak nie. Dit> Afrikaanse 
beweging het langsamerhand verloop in 'n kultuur
stryd en eindelik in 'n ekonomiese stryd, hoewel 
selfs die taalstryd nog nie eens beeindig is nie. 
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Ons moet nou aandag gee aan die Federasie F.A.K. 

van Afrikaanse Kultuurvereniginge ( F .A.K.) wat in 
1929 gestig is met die leuse: .. l Iandhaaf en Bou,"' en 
tot doel het ,die bevordering van 'n nouer same~ 
werking tussen aile Afrikaanse kultuur~ en aanver~ 
wante vereniginge, met die oog op (a) gesamentlike, 
~n waar nodig, gelyktydige optrede; (b) die besker~ 
ming en opbouing van 'n eie nasionale kultuur, 
gegrond op die godsdiens en tradisies van die 
Afrikaner." 

Taalhandhawing was in die beginperiode die 
belangrikste taak van die F.A.K., maar hy het 
spoedig sy arbeidsveld uitgebrei en ook die Afri~ 
kaanse kuns en historiese besit beskerm: so is kuns~ 
wedstryde in dit> groat stede georganiseer en ook 
Afnkaanse bockweke gehou. Langsamerhand _het 
daar egter 'n strewe gekom om die begrip ,.kultuur'' 
te vt'rruim, en as gevolg van die bewuswording van 
ons volk se ekonomiese nood is die aandag vandag 
toegespits op die strewe na ekonomiese redding en 
saambinding van die Afrikaner se ekonomiese 
kragte. Ons staan egter in die midde van die 
gebeure en kan nie verder daarop ingaan nie - dit 
moet nog eers geskiedenis word. 

Kyk ons terug, dan is dit verblydend om te merk 
hoe du~ volkswil hom onkeerbaar ge-uit het in die 
toe~eiening en uitbouing van sy geestesgoedere. So 
skry die Afrikaanse beweging steeds voort van die 
een volkc;groep, volkslaag en nasionale belang na die 
ander, getrou aan 'n innerlike drang om te lewe in 
sy eie vorm. Oat hy alreeds op velerlei gebied sy 
lewensvorm gcvind het, dit is intussen dil? triomf 
!'an Afriban$ .1 

SLOT. 

Hier wil ons nog daarop wys dat Afrikaans ook Afrikaans 

b · d' J d d d buile S.A ver une 1e grcnse van ons an gepraat wor eur · 
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verhuising van Afrikaners na andrr grbirde, vrral 
vanaf die laaste kwart van die vorigc eeu. Na Angola 
is daar omtrent 'n 350 Afrikaners. hoewcl die meeste 
van hulle in 1928 na Suidwes-Afrika teruggebring 
is. Die Afrikaanssprekende bcvolking van Suidwes 
tel vandag iets oor die 15.000 siele! Die offisiele 
tale in hierdie gebied is Afrikaan'l en Engels. In 
Suid-Rhodesie is daar on11eveer 14,500 Afrikaans
sprrkendes, d.w.s. byna 'n dcrde van die blanke 
bevolking, en in Noord-Rhodesie 3.500. Selfs in 
Oos-Afrika (Kenia en Tanganjika) is daar oor die 
2.500 Afrikaners. Na die Tweede Vryheidsoorlog 
het byna 'n duisend Afrikaners na Argentinie ver
huis, maar vanaf 1937 het ongeveer 600 teruggchrr. 

Hoewel die Afrikanrrs in hierdie verskillende 
grbiede Afrikaans praat, is die posisie van hul taal 
tog nog nie heeltemal gunstig nic. 

Su:telands~ In die tweedc plek moet ons daarop wvs dat 
Jelangstelhng. .., , .. 

verskillende Europese Iande n groot belangstelling 
Holland. toon in ons taal. Vooraan kom natuurlik 1 Iolland. 

Terwyl die Hollanders aanvanklik onsimpatiek ge
staan het teenoor Afrikaans en haic onvriendelike 
dinge daaroor gesc het, vera! oor sy herkoms, het 
hul houding geleidelik meer positiPf geword, vera! 
gedurende die afgelope tirn jaar. Ons boeke word 
in Nederlandse tydskrifte bespreE'k, Pn selfs vertaal, 
soos Somer en Droogte van prof. C. M. van .den 
Heever. 'n Gebeurtenis van die allcrgrootste belang 
is die instelling van 'n Afrikaansc leerstod aan die 
Gemeentelike Universiteit van Amsterdam in 1933. 
Dit is op waardige wyse beklec deur prof. G. Besse
laar en na hom deur ( nou wyle) dr. E. J. Conradie, 
wat deur haar jeugdige entoesiasme en grE'sdri'f die 
Leerstocl baie gewild gemaak het. 

Duitsland. In Duitsland is daar sedert 1923 'n lektoraat vir 
Afrikaans aan die Universitcit \an Berlyn. l Iier 
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doen prof. M. Breyne baie om Afrikaans aan die 
Dmtserf; bekend te stel. So het hy Somer van C. M. 
\an den Heever ook in Duits vertaal. 

In Engcland word aan die University College, Engeland. 

Londen, ook daadwerklike aandag aan Afrikaans 
gegef'. Prof. T. J. Haarhoff het hom baie beywer om 
bdangstelling vir Afrikaans in Engeland te wek. 

Ten slotte: die Afrikaanse taal het 'n inter~ Radio 

nasionalc status bereik sedert die uitbreek van die 
huidige oorlog. Ons taal word vandag deur die eter 
na ons uitgesaai uit Engeland, Amerika, Ouitsland 
en selfs 1\ustralie. I Iolland en Duitsland het trouens 
voor die oorlog a! daarmee begin. 
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OPGAWES. 

1. Skets die taaltoestande in Suid~Afrika v66r 
1875. 

2. Noem en bespreek 'n paar van die oudstc gc
skrifte in Afrikaans, en gee spe'iialc aandag aan 
die werk van L. H. Meurant. 

3. Vertel wat Arnoldus Pannevis en C. P. Hoo~ 
genhout gedoen het in belang van Afrikaans. 

4. .,Die siel van die Eerste Tydperk in die Afri
kaanse Beweging was ds. S. J. du Toit." 
Bespreek. 

5. Vertel kortliks die geskiedenis van die Genoot
skap van Regte Afrikaners. 

6. Die voorstanders van Afrikaans het in 1 R 75 met 
die stigting van die G.R.A. en later, baie teen
stand ondervind. Wie was die teenstanders, en 
wat het hulle gese? 

7. Watter houding het die voorstanders van Afri
kaans teenoor Nederlands ingeneem? 

8. Skets die geskiedenis van die Afrikaanse Bybel
vertaling v66r 1900? 

9. Bepaal die betekenis van die Afrikaansc Patriot 
vir die Afrikaanse taalstryd. 

10. Noem en bespreek 'n paar van die vernaamste 
Afrikaanse boekies wat v66r 1900 verskyn het. 

11. Skets die geskiedenis van die l\.T.V., d1e 
A.T.G., of die Akademie. 

12. Vertel die rol wat De W aal, Preller en Postma 
gespeel het in die stryd om die erkenning van 
Afrikaans. 
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13. Gee 'n oorsig van die taalstryd in die verskil~ 
lende provinsies ml die Tweede Vryheidsoorlog 
tot ongeveer 1910. 

14. Maak aantt>keninge oor: studentebewegings; 
die F.A.K. en die Saamwerk~Unie. 

15. Gee 'n beknopte oorsig van die geskiedenis van 
die Afrikaanse Byhelvertaling na 1900. 

16. Noem en bespreek die vernaamste Afrikaanse 
tydskriftt>. 

17. Watter koerant het die Afrikaanse Beweging 
gesteun? Bepaal die betekt'nis van elkeen. 

18. I Ioe was dit gt>steld met dit> Afrikaanse taal 
onmiddellik na die Tweede Vryheidsoorlog? 

19. Na die Tweede Vryheidsoorlog het Afrikaans 
ba1e teenstand ondervind van Nederlands en 
Engels. V E'rtel wat u daarvan weet. 

20. Maak 'n opstel van ongeveer twee bladsye oor 
die amptelike erkenning van Afrikaans (die 
skoal, die kerk, die staat). 
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AFRIKAANSE SPREEKWOORDE. GESEGDES. ENS. : 

deur Krit?inger. de Vil:iers en Pienaar .. 5 '-
LEENGOED: 

Gedaqte.; oo• ':'aa:, Volbgeloof, Kultuur, 
deur Dr. Ab<J! Coetzee 

JAN LION CACHET: 
2/-

met ~y Sewe :Juiwels, dour Dr. P. J. Nienaber • 3/-

\X'.P. 40909 6 l 44 




