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HOOFSTUK I 

INLEIDING 

0p 20 M:ei 1916 verskyn vir die eerste mae.l 'n maandblad onder die 

naam De Huisgenoo't by ,De Nationale Pers, Beperkt," Kaapstad. Reeds 

op 25 Janu~ie 1915 is ,De rrationale Pers, Beperkt" opgerig op aandrang 

van sekere vooraanstaande Afrikaners wat van mening was dat ~ 'n eie 

Afrikaanse koerant moes v1ees w~in die ontv1akende Af'rikaner-nasionalisme 

tot uiting kon kom. 'n Eie koera.nt wat die gevoelens van die volk 

vertolk, sou 'n magtige wapen teen die vyand vrees. Daarby sou di t 'n 

gevoel van samehorigheid onder die Afrikaners bevorder. 0p 26 Julie 

1915 verskyn dan die eerste uitgawe van die nuwe koerant, De Burger, 

onder redaksie van d.!-. D.F. Malan. 

Teen die einde van 1915 ontstaan die geda.gte om ook 'n tydsk.rif' 

uit te gee, '~t sou voorsien in die behoeftes van die Afrikaanse volk by 
I 

wie ~reeds 'n toenemende leeslus en 'n groeiende belangstelling in 

kultuursake merkb~ was. So kom De Huisgenoot tot stand. 

Die opskrif' op die buiteblad van De Huisgenoot lui verder : ,Verenigd 

met Ons Moedertaal". Op die ti telblad, bokant die redaksionele kolom, 

staan :. ,Een Tijdschrift .voor Afrikaners. Officieel Orgaan vm1 die 

A. T.V. Verschijnt Maandeliks onder redaktie van Prof. J.J. Smith". 

Die leser merk met die eerste oogopslag dat die naam ,De Huisgenoot" 

. en die opskrif in .Nederlands is, nie in .Afrikaans nie. Eers vane£ 

Desember 1917 verskyn die tydsk.rif onder 'n .M:'rikaanse titel, nl. D,li.e 
=== 

Huisgenoot, met die nodige verand.eringe ook in die ander opskrifte. 

Die redaksie-artikels van Mei, Junie en Julie 1916 word in Ned.erlands 

geskryf. rrr .Augustus en September word daar skielik na Afrikaans 

oorgeslaan, maar in Oktober en November is dit weer Nederlands. 
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Vanaf Januarie tot Oktober 1917 word Afrikaans in die redaksiekolomme 

reelmatig afgewissel met Ned.erland.s. Da.al:'na word alleen Afrikaans gebruik. 

As ons 'n verklaring vir hierdie toestand van sake wil he, vind ons dit 

in die sogenaamde Oprnerkincren van de Redaktie" van die eerste nommer 
" 0 

van De Huisgenoot, Mei 1916, vrae..rin die doel van die tydskrif uiteengesit 

word. Dit is 'n tydskrif dat tot doel heeft de rechten van de hollandse 
)) 

taal te handhaven en de ontwikkeling van het afrika.ans te bevorderen''. 

Die blad word vir beide Hollands en Afrikaans oopmestel. 'n Verdere, 

meer insiggevrende uitleg van D.H. (ne Huisgenoot) se houding teenoor 

Nederlands vind ons ook in hierdie eerste nommer in die rubriek ,Taa.lnuws 

en Opmerkings" waa.rin die redakteur, onder andere, die volgende skryf' : 

,Al is ons oak oortuig dat die Af'rikaanse vorm in Suid-Afrika die enige 

erkende vorm hoort te wees, tog mag ons nie ongeduldig of vyandig optree 

teenoor mense, wat nog aan die ouer en totnogtoe heersende vorm vasklem". 

Ons moet onthou dat Afrikaans toe nag nie as amptelike taal erken is nie, 

en dat daar onder die Afrikaners self nog baie teensta:n.ders was wat 

Afrikaans as skry:f'taal nie wou erken nie. In die Gedenl{boek ter eere 

van die Genootskap van Regte Afrikaners verklaar dr. E.C.Pienaar dat 

die gebruik van Nederlends in die nuwe maandblad ,ongetwy.f'eld veel daartoe 

bygedra (het) om teenstanders te wen vir Afrikaans~ 1 ) 

In die redaksionele kolom van D.H., Junie 1916, lees ons dat daar 

kritiek op die tydskr;i.f ui tgeoefen is vanwee die plasing van artikels in 

,Hoog-Hollands". Na aanleiding hiervan skryf D.H. die volgende : 2 ) , We 

willen maar terstond ronduit verklaren, da.t wij op dit 'punt geen beter-

schap beloven. Het is onze vaste overtuiging, dat we de belangen van 

t t Af'rikaans niet beter ku:nnen dienen, dan door het hand aan hand met 't 

Hollands te laten gaan". Om sy houding te staaf, haal die redakteur 

van D.H. woorde aan uit die redaksionele kolomme van Die :arandvrag van 

Junie 1916 : Ik het altijd in Hollands gesien die magtigste bondgenoot 
" 

1) Gedenkboek ter eere van die Genootskap van Regte Afrikeners bl.224. 

2) Ook verder aanhalinf!s in die paraCT~"aaf D H J · 1916 ~ er -!...:::." : un~e • 
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wat A:rrikaans besit in sy strijd teen die oorroag van die engelse taal 

b k . " en es aw~ng • ,Dezen opmerkingen zetten volkomen ons standpunt uiteen. 

Het Hollands is de machtigste bondgenoot van 't Afrikaans en wij zijn 

niet van plan hem de deur te wij zen", s'k:r-yf.' die redakteur van D. H. na 

aanleiding van die woorde van Die Brandwag. Laasgenoemde tydskrif ver-

klaar hier verder : ,Ons het hulle altwee nodig, die moeder sowel als 

,, . " die dogter, en dit sal nog ba.je lang duur voordat dit anders word. , en 

' 

" 
ons strijd en strevre le in die te€htwoord.ige, en soals dit is, kos dit 

ons a1 werkelik moeite genoeg om die kop bo water te hou". D.H. onder-

skryf hierdie gedagtes heelhartig, en brei hulle verder uit as volg : 

Zij, die vijandschap willen br~gen tussen moeder en dochter, spelen in " ~ 

de hand van de tegenpartij". Daar mag nie ,klein gefit en stekelige 

1 . " • opmer{~gen wees n~e. Die toeko~ sal leer dat Hollands sterker sal 

word as Afrikaans groei, en dat Afrikaans in krag sal toeneem namate 

Hollends uitbrei. ,Hen. moet niet scheiden wat bijeen behoort'; eindig 

D.H. 

Hierdie houding van die tydskrifte t.o.v. die gebruik van Neder-

lands is kenmerkend van die beginjare van die Tvreede Afrikaa.nse Taalbewe-

ging. Daar moet, in die eerste plek, vir Hollands gest:Vy word. Reeds 

voor die Tv1eede Vryheidsoorlog het die Eerste Beweging doodgeloop. Na 

die verpletterende nederlaag was daa.r moedeloosheid, doodsheid en sees-

telike insinking by die Boerevolk. Die verengelsingsbeleid van die reg-

ering word veral in die ondervrys en die staatdiens toegepas. Selfs in 

private korrespondensie en in gesprekke gebruik Afrikaners Engels. 

Hollands word, inderdaad, meJG uitvrissing bedreig .. 

Maar langsamerhand kom daar onhvaking, veral as die Afrikaners van 

die Noorde tot in die Suide bewus word dat hulle saam 'n gemeenska.plike 

lot deel. Hulle hoort bymekaar ! Saam is hulle ~ volk, 'n Afrikaner-

volk, met taal en tra.dusies wat van ondergang gered moet vrord. Hulle 

mag nie deur die oorroag van Engelse taal en lrul tuu.t' oorrompel ~ord nie. 

So erg was die toestand reeds dat selfs die voorstanders van die 

., 
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moedertaal, Afrikaans, die stryd moes aanknoop deu.r vir Nederlands in die 

b.res te tree. Kerk- en onde.rwysmanne kom in verset ~een verengelsing, 

en stig die Ch.ristelijk Nationaal Onde.rwijs"- skole met Hollands as 
)) 

voertaal. In 1904 word die sg. , VereenvoJ.tdigde Nederlendse Spelling:' 

deur die s.A.. Taalbond ingestel., Di't was e:i.ntlik weer 'n poging ,om 

Nederlands vir die Afrikaner:aanneemlik te maak"
3

) deur lede van die 

Hoog-Hollandse ·party'', soos prof. W.J. Viljoen, prof. de vos, dr. Brill, " . 

Nico Hofmeyr, prof!'. Moorrees en :Marais. Gevolglik word die V .. N.S. op 

skool en universiteit, in koerante en in staatskantore gebruik. Intussen 

gaan die S.A. Taalbond. voort met eksarnens uitskryf. Dit so.rg ook vir 

die publikasie van boeke in die V.N.S. Maar die Y.N.S. vind nooit werk-

lik byval nie. Omdat hulle nie hul eie moedertaal as skr;y:ftaal kon 

gebruik nie, skry£' baie J:..frikaners Engels liewer as Nederlands wa.armee 

hulle nie meer so goed vertroud was nie. Die V.N.S. word ook ver.my, 

'want dit was kunsmatig, en nie· na genoeg aa.n die werklike spreektaal nie., 

•n Volk behou.sy identiteit deu.r middel van sy eie taal. 'n Eie taa.l is 

die belangrikste fondament waarop die bestaan van •n volk rus. As die 

Afrikanervolk van ondergang gered moet word, is dit 'n vereiste dat die 

gewone spreektaal, Afrikaans, ook tot an;ptelike skryftaal verhef en erken 

moet word. In die Kaap was daar 'n bykomende faktor wat moeilikheid 

gelewer het. Baie vaderlandsliewende Afrikaners het teenoor Afrikaans 

onsimpatiek gestaan, want dit was die ,Patterjots" van ds. S.J. du Toit, 

leier van die Eerste Taalbeweging, wat gedurende die VrY'heidsoorlog van 

politieke sienswyse verander het. Kampvegters vir Afrikaans was biervan 
1-'j,d~\<r~\' 

bewus. In 1903 word 'n lroePS:nt De Goede Hoop in die Kaa;p opgerig met 

die medewerking van pleitbesorgers van Nederlands, soos ,Onse Jan" 

(J.H. Hofmeyr ). De Goede Hoo£, onder die redaksie van die voorstander 

van Afrikaans, J.H.H. de Waal, tree dan eers op om Nederlands te bevorder. 

Die inleidingsartikels is ook in ,Hoog-Hollands". As Afrikaans geskryf 

w.ord, moet daar gesorg word dat daar n:ie· onnodig afgewyk word van die 

3) dr. P. C. Schoonees Die Pros a van die Tweede Afrikaanse Beweging bl.12. 
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Nederlandse spelreels nie. De Waal is nie ten gunste van die V.N.S. nie, 

_6_ " 4) 'n sogeriaamde ,derde Hollandsch~t..aa~ • 

In die Noorde is dit veral Gustav Preller wat as kampvegtervir 

Afrikaans optree in die koerant De Volkstem waarvan hy in 1905 sub-

redaktetll:' word. Die hoofredakteur, dr, Engelenburg, het die V.N.S. toe-

gepas ,lank voor die Tae.lbond offisiele sanksie da.a.rvoor gekry het", 
5

) 

:Maar net soos De Goede Hogp str.y De Volkstem ook vir Afrikaans. Na aan-

leiding van die toespraak van J.H. Hofmeyr op Stellenbosch, 6 Maart 1906, 

waarin hy die vraag stel, ,Is het ons ernst?", ten opsigte van die gebruik 

ven Nederlands, skryf dr. Preller 'n reeks artikels in De Volkstem onder 

die opskrif, ,Laat 't ons toch ernst wezen", wa.a.rby hy bedoel : erns met 

Afrikaans. Hierdie artikels wat later in pamfletvorm uitgegee word, 

noem dr. E.C. Piena.a.r die manifes van die nuwe beweging. 6 ) 

In die Noorde word daar op 15 Desember 1905 die f£rikaanse Taalge

nootsk~ gestig met die doel om Afrikaners te oortuig dat Afrikaans hul 

taal is, dat dit ook as skryftaal gebruik moet word. Ook in die Suide 

is daar verhoogde· aktiwiteit. 

, Verenigd met Ons Moedertaal". 

Orgaan van die A. T.V." genoem. 

0p die buiteblad van D.H. staan die opskrif': 

Ook word hierdie maandblad die Officieel 
" 

Die Afrikaanse Taalvereniging (A. T.V.) 

word op 3 November 1906 in Kaapstad gestig met, onder andere, die volgende 

bestuurslede : J.H.H.de Waal, D.F. lA:alherbe, D.F. Malan, D.F. du Toit Mal-

herbe, en A.I. Perold. Die standpunt van die A. T.v. is dat Afrikaans 

die Spreek- en skryftaal van die .Afrikaanse volk is. Nederlands as vak 

op skool moet nie verwaarloos word nie daar Nederlands di hoofdbron van 
" 

Afrikaans is". 7) Verder b®ywer die A. T.V. hom om toe te sien dat Afrikaans 

4) E. c. Pienaar : Die Triomf van Afrikaans bl. 241 

5) Pienaar: t.a.p., bl.245 

6) G. S .Iiienaber : Die .Afrikaanse Beweging Deel I bl.124 

7) Pienaar : t.a.p., bl.285 
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as huistaal bestend.ig word, om Af.rikaanse boeke, geskrifte en liedere · 

te versprei, en leesstof in Afrikaans aan koerante en tydskrifte te besorg. 

Ten spyte van teenstand deur die voorstanders van Nederlands, brei die 

A.T.V. snel uit, en binne een jaarword talle takke orals opgerig, o.a .. 

ook op Stellenbosch. 

Die jaa.r 1914 is 'n heuglike jaar in die .Afrikaanse taalstryd. In 

April word Langenhoven se voorstel insake Afrikaans as voertaal tot by 

~
Standard 4 deur die Kaaplandse Provinsiale Raad ~geneem. Aan die begin 

van Julie lewer hierdie kampveg~er sy pleidooi vir Afrllcaans voor die 

,Zuid-Afrikaanse Akademie voor Taal, Letteren en Kunst" wat in 1909 opgerig 

is met die doel om die Hollandse taal te handhaaf. Onder ;,Hollands" word 

. verstaan ,de beide taalvormen gebruikelik in Zuid-Af.rika''. S) Die voorbeeld 

van Langenhoven ve.rwek groot geesd.rif ve.ral O"J? Stellenbosch. Op 15 Julie 

1914 verskyn die eerste nommer van die blad Ons Moedertaal as orgaan van 

die A.T. V. van Stellenbosch, onder redaksie van J.J. Smith, 'J\B. Muller 

en G.C. Tomlinson. 

· J.J. Smith, wat in 1916 dier.edakf;eur van De Huisgenoot word, is in 

die Boland gebore. As student verae.rf hy die g.raad B.A. Hans. aan d.ie 

Universiteit ven Stellenbosch. Ook verower hy 'n beurs vir verdere 

·. oorsese studie wat hy aan die Unive.rsiteit van Landen voo.rtsit waar hy 

weer 'n B.A. Hons. graad in tale vervverf. Terselfdertyd skryf hy in vir 

eksamens in d.ie regte waarin hy, saam met 'n ander student, die hoogste 

punte behaal. In hierdie tyd begin hy oak belangstelling vir sy eie taal, 

.Afrikaans, te toon. Hy doen navorsingswerk, en -versamel ou JU'rikaanse 

boeke wat seldsaam is. 
9

) Smith verwerf bekendheid by die A.T. V. ve.ral 

"f. a.g.v. sy voorwoo.t'd tot Leipoldt se digbrmdel, Oom Gert·Ve.t'tel, en ander 

g;~~e, 1911, waarin hy 'n kragtige pleidooi vir Afrika?...ns levier. 10) 

8) dr. G. Dekker· : Afrikaanse Li teratuurgeskiedenis bl. 49 

9) D. H. : 21 Mei 1948 : Prof. J.J. Smith: bl. 25 

1.0) C.L. Leipoldt : Oom Gert Vertel, en ander Gedigte Inleiding 
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,Die taal is die volk self'; verkla.ar hy in die voorrroord. Afrikaans is 

,ewe goed en ewe bruikbare Diets - as die hoogste Nederlands van Europa'' .. 

Afrikaans kan :i.nderdaad 'n selfstandige skryftaal ;7ord : ,Dat die skryf-

taal van die Afrikaanse volk vroeer of late!' Afrikaans sal v;ees, staan 

by my onteenseglik vaf3". Hierdie voorwoord wat tydens Smith se verblyf 

in Landen geskryf is, het. 'n geweldige stoot"
11

) aan die taalbeweging 

" 
gegee. · 

Te.l:'l''fYl hy nog in Europa Waf3, is lektorate en professorate aan Smith 

ag~ied deUr die Universiteit vru1 Stellenbosch en van Wallis (Brittanje)~2 ) 
A 

Smith bly tot 1913 in die buiteland en kon dus geen regstreekse aandeel 

in die Afrikaanse taalstryd he nie. G.C. Tomlinson en T.B. Muller was op 

hoogste van sake, en , het byna gespanne op sy terugkoms na Suid-Ai'ri.ka 

gewag" • 13 ) ,Wag net 'n bietjie tot Johannes Smith terugkom'', vras die 

houding van Muller. In sy a:f\vesigheid wo2d Smith tot mede-redakteur van 

Ons };Ioedertaal benoem. By sy terugkoms na S.A. word hy vervvelkom as 

, 'n geesdriftige voorstan~er van ,onse beweging" en as , ~n man wat meer dan 

iemand anders na 'n negejarige s~udie van filologie in die buitela.nd, op 

hoogte is van alles wat betrekk:i.ng het o-p 1£rikaans en dus in staat is om 

onskatbare dienste aan sy volk te bewys", verklaar Tomlinson verder. Met 

geesdrif' wy hy hom aan die we~ksaamhede i.v.m. die taalstryd, o.a. die 

opstel van die A.T.V.-kongresbesluite in Julie 1914. Smith wou die taaJ..-

stryd ,op 1n besadigde en verstandige menier" aanpak, maar het self' later 

erken dat ,onsagte hamerslae nie onvanpas was om party mense vrakker te 

maak vir die belange van ons volkstael nie". Alle taalkv;essies word 

aan Smith oor~elaat, want a~g~v. sy d,eeglike opvoeding kon hy die sclce 

beter behartig as Muller of Tomlinson. Gedurende die tydperk toe O.lvl. 

in onguns geraak het, het hy sy stille vasberadenheid en deursettingsvermoe 

ten beste getoon. Hy het 'n ,versiende blik, durf en groot talent" besit .. 

11) D. H. 16 Junie 1950 .Al~tikel deur G. C. Tomlinson bl.12 

12) D. H. 21 !,rei 1948 bl. 25. 

13) D. H. 16 Junie 1950: bl.13. Ook verdere aanhalings in die pa.ragraa.f. 



- 8 -

Sy hart en siel was in die Afrikaanse Taal - maar dan moes d.it goeie 

" 
Afrikaans vrees !" 

Stellenbosch.
14

) 

In 1914 word Smith voorsitter van die A.T.V. op 

Prof. Smith word in Mei 1916 die eerste redakteur van die nuwe 

maandblad De Huis~noot. Kart hierna kry hy as mederedakteur C.J.L.Ruysch 

van Dugteren, 11at egter in 1918 aftree. Hy stel bela.ng in ,alles wat --
die opbouing van 'n eie Afrikaanse kultuur bevorder". 15 ) Van Dugteren, 

'n Hollander van geboorte, het 'n grondige kennis van .Afrikaans besit, en 

het self bydraes in Afri~aans in D.H. laat publiseer. ~S) · In Oktober 1918 

word daar in D.H. bekendgemaak dat hy a.g.v. die griegepidemie oorlede is. 

Na sy dood is prof. Smith dan die enigste redakteur van die blaa.. 17) 

Ons Moedertaal wat later in De Huisgenoot opgaan, het 'n duidelike 
' 

Afrikaner-nasionalisme verkondig. Daar word uitsluitend net Afrikaans 

in die bladjie gebruik. Kort na sy verskyning word dit die offisiele 

orgaan van die hele Kaaplandse A.T.V. Die redakteurs v1as so geesdriftig 

dat hulle nie geskroom het om hul standpunt onomwonde en baie duidelik 

bekend te maak nie. In die eerste redaksionele artikel verklaar hulle 

,Koerante (behahre 'n paar verroeste remskoene) begin al meer p:).ek te gee 

aan Afrikaanse stukke". 
18

) Daar word ook in dieselfde artikel met min-

agting verwys na predikante wat ,hul diepste oortuigings •••• omsluier 

met die gels.pte gordyn ve.n 'n geykte, afgesaagde, amper-Nederlands'". 

14) Ook op ander gebiede beywer Smith hom vir Afrikaans. In 1918 
word hy d{e eerste professor in Afrikaans aan die u.s. In 1919 
word hy voorsitter van die Afrik. Kultuurvereniging. As lid 
van die S.A. Akademie doen Smith o.a. veel om die Afrikaanse spel-
reels te standardiseer. In 1923 tree hy af van D.H., en in 1925 
word hy redakteur van die Afrik. Woordeboek. Op ~Augustus 1945 
tree hy af.. ' ·.sm:i:th is in Junie 1949 oorlede. 

15) 12J:h_: April 1918. 

16j Veral sy artikels oor S.A. kuns het byval gevind. 
sitter van die ,Burge.t'leeskring". 

Hy was ook voor-

17) Na Smith se aftrede in November 1923, volg dr. H. G. Viljoen hom 
op as redakteU.t' van D. H. wat dan 'n weekblad word. 

18) · Ons Moedertaal : 15 Julie 1914 : bl.1 
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Die voortvarendheid van 0.1~. het menigeen geskok, en in die pers het 'n 

hewige polemiek ontstaan, ook na aanleiding van die drastiese kongres-

besluite van die A.T.V.-tak op Stellenbosch van 24-25 Julie 1914 waar daar, 

o. a. gepleit is vir die erkening van .Afrikaans as kerk- en Bybeltaal, en 

dat daar onder die woord ,Hollands" van .Artikel 137 van die Unie-Grondwet 

ook ,.Afrikaans" verstaan moet word. Intussen gaan o.:M. ongeerg en dikwils 

heel kwetsend sy eie gang, soos dit blyk uit, ~'byvoorbeeld, die onve.r

bloemde ve.roordeling van seke.re Afrikaners wat dink dat di t vernamer ·.is 

om hul lesers en toehoo.rde.rs ,met die drade.rige voosheid van 'n stokkerige 

ampe.r-Nede.rlands te pynig, dan om pront .Afrikaans te geb.ruik". 
19

) :M:aar 

o.M:. lewe.r ook waardevolle \7e.rk deur b.·iT. die publikasie van dr. B.B. Keet 

se pleidooi vir 'n Af.rikaanse Bybelvertaling in September 1914. 

As gevolg van politieke ve~vikkelinge wat na die uitb.reek van die 

w8reldoorlog ontsta2n, word ~ vanaf November 1914 tydelik gestaak. 

Vanaf Augustus tot Desembe.r 1915 verskyn dit weer. Intussen knoop die 

Nationale pers onderhandelings aan met die Paarl Drukpers :Maatskappy, 

die ui tgevre.rs van 0.111. , met die gevolg dat O.M.!.. in Mei 1916 met die nuwe 

tydskrif, De Huisgenoot ve.renig word. D. H. word dan die offisiele orgaan 

van die A.T.V. In lviei 1916 skryf D.H. oo.r hie.rdie saak. 20 ) Lesers 

sal seker aink dat dit alweer 'n ,rekonsiliasie, 'n amalgamasie - 'n 

inslukke.rij" is, ve.ral aangesien die titel en opskrifte in Nederlandse 

vorm ve.rskyn. Miskien sal hulle meen dat die A.T.V.-beweging in 'n 

,fatsoenlike, konvetlaionele, hoog-hollandse blaadjie opgegaan is~'. 

' 
Hie.rna word die standpunt van D.H. t.o.v. Nede.rlands uiteengesit, wat 

ons .reeds besp.reek het. Ve.rder word daarop gewys d~t die A.T.V. nie teen 

Nederlands gekant is nie, en dat dit inderdaad deeglik bewus is van die 

groot waarde van die Nederlandse taal en kultuur. Daar is 'n grater een-

heid wat Nederlands, Vlaams en Afrikaans aan mekaar bind, n.l. die Dietse 

eenheid. ,Die A. T.V. wil geen band met Holland b.reek nie, di t wil die 

band he.rstel en heg maak", en dit soek die band meer in , taal- en 

19) 0.1.1. 15 September 1914 : bl. 60. 

20) D.H. Mei 1916 : ,Taalnuws en Opmerkings". 
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geestesve.t'\vantskap" dan in ,taal- en geestesidentiteit" ~ Dus is die 

ideale van D.H. en die A.T.V. eenders, en die vereniging tussen O.M. en 

D.H. sal heilsaam wees. ,Die A. T.V. -beweging sal en kan in niks o:rgaan 

nie, en as daar enige inslukkerij is, dan sal hy gewis nie die ingeslukte 

liggaam wees nie, want daarvoor is hy veels te g.root en te lewendig''. 

,De Huisgenoot voel hom sterker, en bij jong Suid-.Afrika altans, gewilder, 

als bij Ons Moedertaal vir metgesel en ondersteuner het; en die A.T. V. 

voel hij word grater en magtiger als hij deur die ondernemende Nationale 

Pers, Bepe.rkt, beske.rm en nog verder in die wereld voortgehelp word". 

Verslae van die A.T. V. word in D.H. geplaas. In September 1916, 

egter, vind die redaksie dit nodig om die ,A. T. -Viste' aan te spoor om 

nie in die opsig te versuim nie. 

Uettertyd vrord D.H. die offisiele orgaan ven ander liggame ook. 

Met ingang van die tv1eede ja.a.rgang, Mei 1917, word dit die offisi~ne 

orgaan van die ,Afrikaans Christelike Vrouevereniging" (A. c. V. V.) wat 

,y..7er vir die toepass:i.ng van gesonde beginsels iJ.1. godsdiens, taal en 

opvoeding", 
21) en die maatskaplike opheff:i.ng van miJ.1.derbevoorregtes, ~n 

daarom is die doel van die A. C. V. V. dus , in menigte opsig ook ons doel", 

skryf D.H. Dit is die ,allernatuurlikste ding van die wereld" om 

A.C.V.V.-nuus in D.H. op te neem. 

Ook die werk van die>fielpmekaar'word onder die aandag van die lese.rs 

van D. H. gebring, o. a. in Oktobe.r 1917 in die redaksie-artikel. In 

Desember 1917 word daar berigte geplaas oor die,Natalse Christelike Vrouwe

Ve.reniging'; dieJpranje Vr~tiNe-Verenigmg: en die,VroU:we-Sendingbond", 

in Januarie 1918 van die,Suid-Afrikaanse vrouwe-Federasie'~ en in Februarie 

die Christelike Jongeliedevereniging. 

Vanaf April 1921 word D.H. die offisiele orgaan van die studentebe-

weg±ng, Die Werda. Toe Nederlands as amptelike taal in 1910 erken is, 

het di.t geblyk dat dit· nodig was om toe te sien dat die nuwe reeling 

21) D.H. Mei 1917. 
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in die praktyk toegepas word. Dit was veral die Stellenbosse tak 

van die A. T.v. wat hom hierv1J.[ beywer het, want volkome erkenning van 

Nederlands was die eerste stap tot di~ erkenning van Afrikaans as offisiele 

landstaal. Gesamentlik met Ons Spreekuur" word daar 'n taalkonferensie 
" 

vir April 1911 hele. By hierdie geleentheid is daar 'n waaksaamheids-

komitee in die lewe geroep onder die naam ,Studente-Werda-Komitee", met 

die opd.rag om orals soortgelyke komitees op te rig. So word daar o. a. 

studentetaalfeeste vir September 1912 en Maart 1915 gereel, asook die 

eerste groot Heldedagviering op 26 liaart 1916. Die Werda-organisasie 

brei geleidelik uit na die noorde waar dit in 1916 tot die Afrikaanse 

Studentebond ontwikkel. 

Ons het reeds daarop gewys dat dit die doel van D.H. was om die regte 

van die Hollfll1.dse taal te handhaaf en om die ontwikkeling van Afrikaans 

te bevorder. So ve.t-klaar Q.Jb_: ,Ons ee.t'ste werk bestaat daarin, dat ons 

deur woo.t'd en voorbeeld ons mede-Afrikaner oortuig van die praktiese 

waarde en g.t-oter doelt.t'effendheid van ons eie vorm om sodoende die dag 

te verhaas, wanneer ons volk als •n geheel dit sal e.rken en huldig". 22 ) 

Maar ook die belange van die Dietse stam moet gedien y.,ro.rd : , Mag hierdie 

nuwe blad ook 'n steentjie byd.ra tot die bevorde.t'ing van alle nederlandse 

- d. w .. s. hollandse en vlaamse sowel als afrikaanse - stambelange in Suid

Af'rika !" is die wens wa.t D.H. uitspreek in ,Taalnuws en Opmerkings" by -. 
sy eerste verskyning in Mei 1916. 

Maar die doel van ~ is, volgens die eerste redaksie -artikel in 

Mei 1916, ook om het oog te vestigen op al het goede in het nationale 
" 

leven, de geschiedenis, overleveringen en idealen van de hollandssprekende 

bevolking van Zuid-.IU'rika''. Die Afrikaanse volk sal , &~leen zijn 

roeping in de grote opmars der volkeren vervullen kan, wanneer het ont-

wikkelt een eigen kultuur, wanneer het spreekt een eigen taal, wanneer 

het ••.•• vinaf zijn eigen vreg en eigen wijze van handelen". Die .Afrikaanse 

volk mag nie sy identiteit of sy persoonlikheid verloor nie. Die sedes 

22) D. H. lViei 1916 
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en gewoontes wat op eie nasionale bodem groei, meet mekvreek word. 

,Eigen ka.rakter~ eigen aanleg, eigen wijze van zien, wensen vrij echter te 

ontwikkelen". Ons tijdschrift wil medehelpen, om te handhaven en sterker 
" 

te maken deze kracht van het afrikaanse volk, om zich zelf te zijn". Dit 

is die strewe van QJb_ om , te vertolken wat daAt:- leeft en werkt in het 

afrikaanse hoofd en hart, en weer te geven wat daa.r groeit en bloeit op 

het afrikaru1se veld. Ons zonnig Zuid-Af!'ika is een hee!'lik land; ons 

afrikaans volk een sterk volk, dat de schoonste eigenschappen in zich 

heeft". Daar ,ligt voor ens een arbeidsveld, dat aanspoort tot gespannen 

arbeid. We zijn neg in de lente, we hebben te ploegen en te zaa.ien. 

We willen het doen met de kracht van hen, die de wind reeds zijn lied 

ho!'en zingen eve!' de velden, die een rijke oogst dragen", 

elemente wat van buite mag inkom, meet geweer word. Di t wil nie se dat 

'n Chinese muur opgerig meet word nie, maar ,wat van buiten komt meet 

ens sterk vinden, en opgaan tin het afrikaanse leven". Q.J:h. gee oak 

duidelik te kenne dat by hom nie op die terrein van die party-politiek 

gaan begi!.'tm.e nie, want ,te veel, helaas, wordt dik:rdjls a?.n de politiek 

. " geoffe!'d tot schade vru1 ens volksleven • In Junie 1916 verklaar D.H. 

weereens dat die nasiona~e lewe en strevre gedien kan word sender om dit 

op ,de gevaarlike politieke wateren" te waag. In Julie 1917 lees ens 

dat verskeie lesers ontevrede was ocr die afwesigheid van politiek, maar 

D.H. bly vas by sy besluite. 

D.H. wil 'n draer van die kultuur wees. In Julie 1916 word daarop 

ge<.vys dat daar 'n ,onlosmakelik verband bestaat tussen kultuur en maat-

skappelike toestanden". Die volk meet eers opgehef word voordat dit 

. " aandag kan skenk aan lewensveredeling • ,Een eigen kuJJmur wordt niet 

voortgeb!'acht en gedras~n door de enkele hoogstaander, maar meet opgroeien 

en zijn voedsel vinden uit de brede lagen van •t volk". So sal die 

toekoms van Suid-Afrika veral afhang van hulle wat die land ontgin, , van 

hen die 't houweel en de spade ter hand nemen, van hen die hun ene.rgie 

wijden aan de opbouw van Zuid-Af.rikaanse industrieen". Dit is hulle wat 

die fondament le waarop die kultuur gebou saJ. word. Ua:nne en vroue is 

, .. 
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nodig' in hierdie taak wat lank sal neem, om dit te verrig met · een zakelike , 
geest en een beradene _houding". Dan sal die dag kom warmeer de geest 

" 
van velen zich in ru:ime weeldezin richten kan maar een ideEne wereld", 

besluit die artikel. 

As ons alleen na die eerste jaargang van D.H. kyk, merk ons die 

rigting op wat die tydskrif inslaan. Ons bemerk ten eerste hoe D.H. 
I 

liefde vir die eie taal wil skep, D.M. V. redaksie-artikels en ander las 

artikels oor die taal, rubrieke soos ,Taalnuvrs en Opmerkings" en ,Taalvrae 

en Jlntwoorde". In elke nomrner verskyn daar verhale en gedigte in Afri-

kaans, en ook die ,Korsies van Pasteie". Ook word daar aandag aan 

boekbespre~inge gegee. 

Iets wat baie in die oog lopend is, is die lffivendige belangstelling 

vir die eie geskiedenis van volk en vaderland. D. H. wil die nasionale 

trots van die Afrikaner aanwakker deur, onder meer, 'n gereelde rubriek 

te verskaf oor groot Afrikanerhelde en ander bekende volksfig~e. 

D.H. wil liefde vir eie landelike skoonheid wek. Fotografie~edstryde, 

wat baie gewild blyk te wees, word ingestel. Belangstelling word gewek 

vir eie Suid-Afrikaanse oudhede, besie.nswaardighede, monumente en boustyle 

d.m.v. artikels en foto's. Daar is 'n rubriek oor Suid-Afrikaanse kuns-

tenaars. Vir die v.roue is daar 'n spesiale afdeling, nl. ,De VrOUV'! 

in d;ie Huis" wat deur prof. Smith se eggenote, 'n Australiese dame, behar

tig. wol:'d totdat l!I.E.R. (!i!evr. Rothman:J) dit later oorneem. 23 ) Ook vir~ ¢tie 

kinders is daar 'n rubriek, ,Uit de Kinderwe.reld". 

verskyn, is ,Afrikaanse Soogdie.re". 

'n Rubriek wat gereeld 

'n Breer belangstelling word by die lesers aangewakker deur die 

rubriek Van Het Wereldtoneel" en ander artikels wat oor die buiteland en 
" 

buitelandse aangeleenthede handel. 

23) D. H. 16 Junie 1950 .f.\..rtikel van Tomlin. son. 
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In hierdie skripsie is dit onmoontlik om die betekenis van D.H. as 

maandblad in die Tweede .A.f'rikae.nse Taalbeweging t.,o.v. a1 hierdie sake 

na te gaan, want dit sou boekdele kon vul. Ons sal ons derhalwe tot 

die volgende sake moet bepaal : Ten eerste, die belangstelling van~ 

in die stryd om die erkening van Afrikaans in die Kerk, die Onderwys, 

die Regering en Plaaslike Besture; ten tweede, taalkwessies wat in D.H. 

voorkom, t.w. taalvrae, spel- en taalreels, terminologie vir weteri.skap en 

sportsoorte, en Afrikaanse spreekwoorde ; te~ derde, ~!h.. oor die geskied

kundige agtergrond van die eerste en tweede Afrikaanse Taalbe~,veging. 

Die gevolgtrekkings sal in die slothoofstm{ gefo~uleer word. 
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HOOFSTUK 2 

DIE HUISGENOOT EN DIE TAALSTRYD IN DIE 

TVIEEDE AFP.IKAANSE BE',VEGING 

(a) Afrikaans in die Kerk 

Die Hollandse Kerke in Suid-Afrika het gedurende die ~veede Afri-

l<aanSe Taalbeweging aanva.nklik 'n vyandiggesinde houding teenoor Afrikaans 

bly handhaaf. Die Kerk was 'n konserwatiewe liggaam wat sy ou instellings 

nie so maklik prysgee nie. Die Statebybel was vanaf die volksplanting 

aan die.Kaap die rigsnoer van die Afrikaanse volk gewees. 1~enige Afri-

kaner:~·: wat vir die erkenning van sy taal op ander gebiede sou stry, het 

verkies dat die Kerk- en Bybeltaal onaangetas bly. Die kel:'k was, inder-

daad, 'n m:oeilike vesting om vi!' Afrikaans te verower. 

Tog was daar onder die kerbnanne self ondersteuners van Afrll{aans, 

soos dr. D.F. Malan, dr. J.D. du Toit en prof. N.J. Brummer, terwyl daar 

teenkanting was van ander predikante soos ds. H. s. Bosman, prof. de vos 

en prof. J.I. Marais. Vier van die stigterslede van die A. T.V. was 

predikante. Die nuwe beweging beyfler hom aanvanklik nie soseer vir die 

erkenning van Afrikaans op kerkgebied nie. Preller, die leier van die 

A.T.G. in die Noorde, het hom in 1916 as volg oor hierdie saak uitgelaat 

Dis nooit ons strewe gewees om ons Kerk te betrek in ons taalstr~jd nie. 
" 
Inteendeel, toen ons Genootskap elf jaar gelede totstand gekom is, het 

ons gemeen om voordeel te trek uit die ervaring van die ou strijd van 

1875, wat met die Kerk wou beginne, en juis op die wijse baje kerkmanne 

teen die beweging in die harnas gejaag 't. Ons _opvatting was dat die 

Kerk vanself geleidelik sou volg". 1 ) Selfs in 1911 nog het niemand 

anders as Langenhoven verklaar dat ,; as die Hollandse Kerk my sou vraag 

1) dr. E.C. Pien~ Die Tr. v. A. bl.350 
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om die BYbel, die psalm- en gesangboek en die formuJ:iere, -.,vat aan 11\T 

hart geheiligd is deur lilY v~oegste herinneringe, in Afrikaans o'er te 

set, dan sou ek di t te enemaal weier. • • • en ik sop. die voox-stel (hoe on

, logies ook) beskouw as heiligskennend. Dit sou vir my :smaak 'n pa.rodie 

" 2) wees • 

In Julie 1914 word da.ar op die A. T. V~ -kongres$ o. ~ die volgende 

besluite geneem : Ten eerste, d.at die Sinodes van die Hollandse Ke.t-ke in 

Suid-.Afrika dit ernstig ool'"V/eeg om die Bybel te vertaal, ten tweede, 

dat die aa.ndag van die N.G. Kerk gevestig word op die wenslikheid om 

Afrika.ans naas Nederlands as offisiele taal te erken. In hierdie j aar 

lewer dr. B.B. Keet sy pleidooi vir die Bybelvertaling in Afrikaans, wat 

in O.M. van 15 September 1914 gepubliseer word. t n Algemene verga.d.~ng 

in 1914 van die Gerefo.rmeerde Kex-k in Transvaal neem .Afrikaans aan in 

beginsel as taal, en dring aan op die vertaling van die Bybel en belydenis-

skrifte., In 1916 erken die Vrystaatse Sinode van die N.G-. Kerk .Afrikaans 

as taal, en beslui t dat die Bybel vertaal meet word in samewerking met 

die Gefedereerde Kerke en ander Hollandse Kerke. Kort hierna verklaar 

die Verenigde Kerk van Transvaal dat dit .Afrikaans erken, en die saak 

word na die Raa.d. der Kerken verwys wat ui t die moderature van die vier 

gefedereerde kerke en die lede van verskillende Sinodes bestaan. Eers 

op 6 Maal:'t 1919 kom hierdie Raa.d tot 'n definitiewe besluit t. o.·v"' 

Afrikaans. Eers in November 1919 besluit die Sinode van die Kaapse 

N. G. Kerk ten gunste van 'n Bybelvertaling, na.d.at die Gereformeerde Kerk 

reeds in 1917 en die Hervormde Kerk in 1919 soortgelyke besluite geneem 

het. In 1924 word Afrikaans as offisiele kerktaal van die Kaapse N. G-. 

Kerk erken. 

Dit is dus duidelik dat daar by die oprigting van Die Huisgenoot 
I 

nog groat onenigheid oor Afrikaans in die Kerk geheers het, veral in 

2) Dekker Afrik. Lit. Gesk. bl.51. 
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Kaapstad waar daar tydens die Sinode in 1915 pogings aangewend is deur 

die kerkraad van die m.oedergeme€mte om 'n uitspraalc teen Afrikaans te 

lewer. 

Prof. Smith, die redakteur van D.H., was een van die taallcundige ad-

viseurs van die koramissie wat be las is met die Bybel vertaling, a. g. v. die 

besluit van die Vrystaatse Sinode in 1916. Daarom is dit geen wonder 

d.at Die Huisgenoot die hele stryd om Afrikaans in die Kerk en in die 

Byoel met die grootste aandag en belangstelling volg, en ook opbouende 

kritiek ten opsigte daarvan. lewer nie. Die tydskrif tree op as onver-

moeide pleitbesorger vir Afrikaans in die Kerk. 

Reeds in die tweede en derde nommers van D.H. word hierdie sake te.r.· 

· berde ge15ring. Die besluit van die Vrystaatse SL~ode om Afrikam1s as 

offisi€He taalvorm op die kansel en elders:' te erken, word hartlik ver
" 

welkom. So ook die besluit om die Bybel in Afrikaans te laat vertaal. 

Wie het gedink d.at ons taal 
" 

so gomv tot sijn reg sal kom ?" want die 

kerk is immers ,dan ook die laaste liggaam om iets te erken, van die wa.a.r-

heid en waarde, waa.rvan sij self nie oortuig is nie~3 ) ,Dat die Vrystaatse 

Sinode tot die ~vigtige stap oorgegaan het, is derhalwe 'n duidelike 

bewys, dat die Kerk nou insien, dat die Afrikaanse taal 'n-deel vorm van 

die Afrikaanse volkswese, en dus ook die geskikste en doelmatigste draer 

is van die boodskap van die Kerk aan die volk". 4 ) 

In ,Taalnuws en Opmerkings" van Julie 1916 word daar uittreksels van 

'n brief van 1n p:redikant gegee, waa.:rin hy, onder andere skryf dat dit 

sy oo:rtuiging is dat die enigste middel om die stroom van ons volkslewe 
" 

in 'n suiwere godsdienstige rigting te stuur, is, om die godsdiens tot 

ons volk te bring in die taal van ons voll<:" e As 'n predikant se dat hy 

in Afrikaans preek, sou baie Afrikaners dit a.fkeu:r. ;,J:,l:aa.:r se niles' en 

preek in hul moedertaal, en hulle vind dit o so aantrekkelik!1., Hyself 

3) D. H. : Junie 1916 ,Taalnuws en Opmerkings". 

4) D. H. : Febr. 1917 ,Taalvra.e en Antwoorde". 
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het reeds met groot seen .Afrikaans as medium gebruik~ Daarom kan h.y 

nie verstaan vraarom die Kaapse Sinode die predikante kan \rerplig om hulle 

van 'n taal te bedien wat vir die Afrikaanse volk ,onnatuurlil( is en 

waa.rin die groot v1aa.rhede nie so helder tuisgebring kan ·word nie. Die 

moeder"·, d. w. s. die Kaapse Sinode, moet die voorbeeld van die dogters", 
" I " 

nl. die Vrystaatse en Transvaalse Sinodes volg. 

In 1917 word daar in D. H. 'n saak aange.roa" wat blykbaar die bela.ng-

stelling van die lesers aanwakker en a&~leiding gee tot 'n bespreking 

daarvan. Dit is die vorm van die eerste persoon van die persoonlike 

voornaamJiloord : Uoet dit ~of ek wees ? Dit is miskien een van die prob

leme . wat die A.frikaanse By'bel vertaling • • • • sal afhandel", se D. H. 
5

) " --
Na aanleiding van 'n leser se brief oor hierdie saak, verklaar D.H. in 

Oktober van dieselfde jaar dat die Gereformeerde Kerk besluit het om 

die ik-vorm vir die Afrikaanse By'belvertaling te gebruik. J.H.H. de Waal 

maak ook sy sienswyse hieroor bekend in D.H., Desember 1917e Hy spreek 

die hoop uit dat die vertalers van die Bybel die gebruiklike P~rikaanse 

vorms sal volg. Ik sou nie suiwer Afrikaans v7ees nie~ )Jaar al plaas 

hulle ,onafrikaa.nse" vorms in die Bybel, tog sal dit geen verskil aan 

die Afrikaner ma~ nie, want hy sal voortgaan om die suiwer Afrikaanse 

vorms te gebruik. 

Ander korrespondente druk"hul~gevoelens heftiger uit. ,Het hulle 

so besluit ?" skryf 'n korrespondent in Januarie 1918 na aanleiding van 

die besluit van die Kerk om die ik-vorm in die Bybel te gebruik. ,A 

nee, maar ek dag dan die vertaling sal in Afrikaans wees". Die Afri
" 

kaanse Bybel met 'n substituut vir ek sal gebrekkig, beie gebrekkig wees", 

druk hy verder sy misnoee ui t. Hierop antwoord die redaksie van D. H. 

dat hulle geen persoon die les wou voorse nie, maar dat hulle verkies ' 

het om aan die konservatiewe kant te · sondig". 6 ) 
" 

5) D. H.: Febr. 1917 : ,Taalvrae en Antwoorde". 

6) D.H. : Jan. 1918. 
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'n Ander korrespondent, ook in Januarie 1918, verkies die voornaam-

woord gij in plaas van E. as aanspreekvorm vir die Opper-v7ese. , Hier is 

die redakteur van D. H. van men:i.ng dat daar geen beswaar is teen E. i. p. v. 

ill nie. 

Dit is duidel:i..k dat die Afrikaanse publiek wat D.H. gelees het, die 

bevordering van die Afrikaanse spreektaal met belangstelling gadegeslaan 

het, veral ook waar dit die Bybelvertal:i.ng betref. In Februarie 1918 

skryf H.G. Viljoen 'n brief in~ waarin hy die hoop uitspreek dat die 

Bybelvertalers nie die ,:i.nkonselr.rvent-konservatiewe rigting" sal voor-

staan nie. Daar is nog nie 'n , tradisionele Afrikaanse taaJ.konservatisme)' 

nie, ,maar dit sal dubbel noodlottig wees ·as hulle (dit wil se die Bybel

vertalers) dit moet gaan skep. Elkeen pesef die belangrikheid van die 

Afrikaanse Bybel vertal:i.ng". Die taal van die Bybel moet ooreenlcoms 

toon met die taal van die volk. Omdat daar nie gou weer 'n Bybelvertaling 

sou wees nie, rus daar , 'n dubbele verantvroordelikheid op die vertalers", 

besluit Viljoen. Volgens die redakteur van D.H. blyk dit uit die pa.ar 

proewe van die Bybelvertal:i.ng wat aan hom gestuur is, dat die vertalers 

met groot versigtigheid te werk gaan. Hy vind dit nodig om die lesers 

op die v-ryse gerus te stel, want nog 'n korrespondent verklaar : ,Dit 

sal onreg wees als ons 'n Bybel met 2:! kry''. 7) 

. Wat veral van waarde is in D. H. van Februarie 1918, is die brief 

van die bekende Bybelvertaler en teoloog, dr. B.B.Keet, oor die Afrikaanse 

Bybe1. Kortliks vertel hy hoe die ,Kollege van Bybelvertalers" bymekaar 

gekom het om te besluit oor die finale vorm waa.rin die Bybel sou versky.n. 

Voorlopig het hulle ,sekere vorms en uitdrukkinge vasgestel, met die 

mening dat na 'n paar jaa.r, wanneer die vertaling klaar is, die praktyk 

sal uitgewys het watter vorra of woord sal moet gebruik word~ Dit sou 

dan nog twee jaar duur voordat dit klaar sou vrees. 

7) D.H;;; Febr. 1918. 
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In 1VIei 1918 skryf 1 n predikant dat sy preek en gebed al tyd in 

Afrikaans is. Tog is die aanspreekvorm ~ i.p.v. ~ 'n struikelblok 

i ,;Gebruik bv. so 'n uitdrukking als : ,0, here, ~, onse God !', en dan 

voel u datu doet tekort". Weereens moet die redakteur van D.H. hierdie .. -
probleem oplos. Gij is nie 1 n Afrikaanse voornaamwoord nie, en reeds 

in 1885 het die Genootskap van Regte .Afrikaners besluit om dit met u 

te vervang. 

Ook in die :Mei-nommer van £Jh_ skryf I. W. van Tonder hoe hy en 'n 

vriend in die kerk geluister het na 'n preek oar ,die eie ek" , vmt in 

Hooghollands gelewer is. Die betrokke predikant het die ek-vo.tm vier 

keer na mekaar gebruik, waarop die korrespondent as volg gereageer het 

,Toe ek die eerste ,eie ek' hoar, bans my hart op van verrukking en ek 

stoat aan my maat, wat trug knik en grimlag. · Ek dink die oubaas moes 

hom verspreek het, maar juis die fei t dat hy sy mond verby geyraat het, 

se baie". Uaar prates teen die gebruik van~ in plaas van ik bly nie 

;. . " . h 8) . uit nie : ,Ons se almaal ~k , verklaar 'n sekere ds. Bos off. D~e 

woorde van 'n sekere !correspondent wat verklaar dat hy in D.H. opmerk 

,dat daar nogal bide geskryf word oor die gebruik van sekere woorde met die 

oog op die Afril-;:aanse Bybel", 
9

) is inderdaad volkome vraar, soos ons kortliks 

aa.ngetoon het. 

Net na die ,Taalvrae-Korrespondensie" -rubriek vraarin die korrespon-

densie verskyn het, is daar 'n kart artikeltjie onder die opskrif : 

,Die Ouderdom van ,Ek'". 
10

) Daarin word 1 n Oernoorse inskripsie van die 

eeu na Christus aangehaal waarin die vorm ek vir die eerste persoon van 

die persoonlike voon1aamwoord voorkom. So ook word die Oudsaksiese 

geloofsbelydenis uit 'n handskrif van die neende eeu na Chr. aangehaal, 

waarin die ooreenkomstige voornarumvoordsvorm ~ is. Sander verdere 

kormnentaa.r vermeld die artikel dat , 'n groot gedeelte van Holland en ook 

8) D.H. Mei 1918 
., 

,Taalvrae-Korrespondensie' • 

9) D. H• Idem. 

10) D. H. : Mei 1918. 
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Nederduitsland, vanwaar so vele Af'rikaa.nse stamvadel's gekom het, ~preek 

Saksiese dia,lekte". 

Tervvyl sekere predikante teen die ge bruik van sekere Mrikaanse 

woorde en uitdrukkings in die By'belvertaling gekant was, was daar a.nder 

wat onvermoeid vir ;£rikaa.ns gestry het en vne se werk D.H. hoog op prys 

gestel het, bv. ar. T.B. Muller wat die eie moedertaal beskou as ,:die 

voertuig wa.ardeur 'n nasie die beste uitd.rukking kan gee aan sy heiligste 

d . " 11) gewaarwor mgs • 

In November 1918 verklaar D.H. met genoee dat die kerkblad in 'n 

artikel oor ,De Kerk en de Afrikaansche Taal" die reg van die bestaa.n van 

Afrikaans as skryf'taal ,volmondig erken" het. 

Die redaksie van D. H. maak in November· 1919 bekend dat die Sinode 

van die Kaapse N.G. Kerk op 7 November 1919 besluit het om Afrikaans naas 

Nederlands as offisiele kerktaal te erken. Tereg noem die blad dit 'n 

., 
,mylpaal in die geskiedenis van die Afrikaanse taal' • Kortliks word 

daar vertel hoe daar petisies teen die gebruik van Afrikaans as kerktaal 

opgestel is deur 46 gemeentes, met 11,000 naamtekeninge. .Uit 128 gemeJ}es 

was daar geen protesskrifte nie. Daarby was daar nog 129,000 lidmate 

wat hulle nie uitgespreek het teen die gebruik van Afrikaans in die kerk 

nie. 

Die Sinode van die Kaapse Kerk het Afrilcaans nie net as ka.nseltaal 

erken nie, maar op 10 November 1919 het hy hom ook ten gunste van *n 

Afrikaanse Bybelvertaling verklaar, en 'n kommissie aangestel om dit te 

ondersoek. ,Ons wens ons hartlike dank te bring aan die lede van die 

Sinode, wat met soveel beleid in hierdie volksaak gehandel het," skryf 

D.H. wat ook in sy skilc is met die aanstelling van dr. B.B. Keet aan die 

teologiese Kweekskool op Stellenbosch, aangesien hy die woordvoerder van. 

die Sinodale kormnissie was wat 1n Bybelvertaling moes ondersoek. Sy 

aanstelling is ,dan ook 'n waarborg vir ons dat die Afrikaanse volkstaal 

12' voortaan onafskeidelik aan die .A:f'rilcaanse godsdiens verbonde sal wees". ) 

11) D.H. : Desember 1918. 

12) D.H. : November 1919. 
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Die erkenning van Afrikaans as skryfta.al deut" die Kerk was werklik 'n hoog-

tepunt in die stryd. Daarom is di t geen wonder· dat D. H. in die volgende 

maana:, Desember 1919, 'n g.root po:btre:t(wat 'n hele blad in besla.g neem) 

plaas van die lede van die Sinode van die N. G. Kerk van die Ka.ap ! 

In Desember 1919-vermeld D.H. dat die derde druk van die Af.rikaanse 

Kinderbybel van ds. W.J. Conradie byna- gereed is. Die Y~derbybel het 

,veel daa.rtoe bygedra •••• om die oonrinning· van die Af'rika.a.nse ta.al ·te 

verseker," en dit is onge-brrijfeld in geen geringe mate a.an die Kinder
- , ,-

bjbel te danke dat die vooroordeel teen ons volkstaal in die godsdiens 

d . k . " so spoe 1g oor om 1s • 

Soos die redaksie reeds in November belovve het, verskyn die t9espraak 

van dr. B.B. Keet oo.r Afrikaans wat hy voo.r die Sinode gehou het in D.H. 

van Desetnber 1919. Onder .andere se dr. Keet : ,Als het Afrikaans :ijl. 

onze Kerk niet dadelik erkend wordt, ve.rvreemden wij het opgevoede, denkende 

en vooruitstrevende jonge geslacht van onze Kerk" .. Die gods diem van 

die .Afrikaner sou veel inniger, 33werkeliker" en eg wees as ... il.frika.ans -
gebruik word, en nie die ,kunsmatige -Nederlands" nie. Hierdie faktor 

weeg by Keet die swaarste as hy vir Afrikaans as kerktaa.l pleit. 

Maar hy waarsku dat daar met versigtigheid te werk gegaan moet word, 

aangesien die ouer geslag nog aan Nederlands vaskleef. ,Hier is de 

plaats voo.ral waar wij langza.mn moeten haasten en de vrucht niet ineens 

rijp willen drulcken", want ,deze ouden van dagen en anderen nemen wel aan-

stoot". ,Voor hen zal het 'n pijnlike operatie zijn, die diepe wenden 

zal nalaten" ,_ Die oorgang na Afrikaans moet geleidelik wees, sender 

w·rywing en bitterheid aan beide kante. Dit moet nie geforseer word nie. 

,Dwangrnaatr-egelen t. • • zullen alleen door de tegenstand te prikkelen de 

zaak vertragen", wat tot , onberekenbare schade voor de zaak des Heren" sou 

wees. 

Uit sekere artikels van G.R. van Wielligh wat onde.r die opskrif 

,ons Geselstaal" in D.H. verskyn,_ blyk dit dat p.redikante van die 
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Hollandse Kerk oor die algemeen baie behulpsaam was deur gevraagde inlig-

ting oor Afrikaanse spreektaal in verskillende streke aan die skr~ver te 

verskat. 13 ) Heel dil~els raruc die betrokke leraar so geinteresseerd in 

dte saek dat hy ongevraag verdere ondersoek doen en dan hierdie bevindings 

aan Von W:ialigh bekendmaak. Ook dr. B.B. Keet in sy hoedanigheid as pred-

ikant op Graaff-Reinet was op hierdie manier behulpsaam. So word die 

aandag van die Kerk indirek op die ontginning van die Afrikaa.nse taal 

toegespits. 

Afrjjcaans as kanseltaal kom weer onder bespreking in , Taal- en Stamnuus" 

van Maart 1922. Te.l:Wille van die ,aardigheid" word 1n uittreksel uit 'n 

brief in , Ons Land" van 7 Maart 1922 gegee om aan te toon dat daar nog 

persone was wat Afrikaans nie wou erken nie. , Komt de Afrikaanse Bijbel 

bij de konsistoriekarner in, verlaten velen de kerk door de voordeur", 

verklaar die korrespondent, C.G. de Villiers. :Maar in M:ei 1922 meld 

D.H. dat dr. J.D. du Toit, by geleentheid van die opening van die nuvre 

gebou vir die Teologiese Skool op Potchefstroom, gewys het op die ),nood

saaklikheid" van Afrikru:u1s vir die Bybel, die predio/ing en die liturgie. 

,Die pl<:ediking moet Afrikaans wees, maar ook gedisting;eerd; en dis 'n 

moeililce kuns". 

Die Kerkgesang in .Afrikaans kom ook onder die a.andag van D.H. 
14

) -
Dit is die mening van die tydskrif dat die oorgang geleidelik moet wees. 

Selfs Langenhoven was ,tog huiwerig om somar meteens afstand te doen 

van alles wat deur die tyd geheilig is". Elders in hierdie nommer van 

D.H. word 'n .Afrikaanse beryming deur Totius van Psalm 148 gepla.as, 'n 

poging wat die tydskrif blykbaar met goedkeuring beskou. 

Die oorgang van Nederla:nds tot Afrikaans as kanseltaal het nie vlot 

verloop nie. Volgens D.H. van Julie 1922 was daar onenigheid in die 

gemeente Pa.arl a.g.v. _die besluit om een diens per maand in Afrikaans 

te hou. Daar is selfs korrespondensie in die koerante gevoer. Die 

13) D. H. Sept. 1921 Ons Geselstaal : Hfstk. : XJJT. 

14) D. H. Julie 1922 ,Taal- en Stamnuus". 
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besluit sou betre.urenswa.ardig wees en sou selfs die v6ortbestaan van die 

gemeente kon rumtas. Die ko:mmentaar van D.H. hierop is : ,Molik sal die 

meeste regsinnige mense van hom verskil,, • 

. Die stryd van die pioniers van die Eerste Bevveging vir die erkenning 

van Afrikaans as kerktaal word nie vergeet nie. In November 1922 vertel 

D.H. hoe C.P. Hoogenhout hom hiervoor beywer het. In die besluit" tot 
. " 

,Die Geskiedenis van Josef" se hy : ,As julle bid dan mot julle ook meteens 

aan onse lie\7e Heer vra, dat die Bijbel tog vertaal mag worde in die 

Jl...frikaanse taal ook". ,Die Woord mot aan alle mense bekend gemaak wordt 

in hulle. eige taal". In Mei 1923 skryf D.H. waarderend oor die baan

brekerswerk van D.F. duToit (Oom Lokomotief) wat sy hele lewe lank in 

die Afrikaanse Bybelvertaling gemteressseerd was en dit uit die ou 

Statebybel wou vertaal, terwyl sy broer ds. S.J~ du T6it dit uit die 

oorspronklike tale wou doen. Vol gens QJk_ vertoon die Bybel vertalers 

,vandag nog dieselfde verskil van mening". 

In 1922 besoek 'n sekere opvoedkundige J prof. Casimir, die land. 

Hy verklaar : ,Ek gee voorkeur aan preke in Afrikaans bo di~ in Holla.r{ds'; 

en ,ek het in die .Afrikaanse preke meer lewe gevind, meer besieling." 

Volgens Casimir is :,die Hollandse preek •••• suiwer water uit die kraan 

van die waterleiding; die Afrikaanse preek is 'n stromende rivier,'. 

Hierdie ui tlatings van 'n uitlander word deur D.H. in Desember 1922 saam

gevat onder die veelseggende opskrif : ,Woorde van Prof. Casimir wat ons 

nie mag vergeet nie". 

J,'[aar aan die ander kant is daar vooroordeel teen Afrikaans selfs 

nog onder Afrikaners, soos blyk uit die volgende staaltjie 15 ): 'n 

Ouderling vertel aan 'n dominee dat hy die kerk waar daar in Afrikaans 

gepreek word sou verlaat. Daarop vl"a die predikant hoe sy pl"eek van 

Sondagaand hom geval het. ,Di t was die duidelikste preek wat ek nog 

van 1n predika.nt gehoo.t' het", kom. die antwoord pront. N . " ,.. a· , ou J a , se J.e 

15) D.H. Des. 1922 (,vooroordeel"). 
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dOi!'.inee, , di t was in P...frikaans". 

In Augustus 1923 bespreek D.H. die Afrikaanse Bybelvertaling. Die 

vier EvangeJ:li:s en die Psalms in Afrikaans vrat kort tevore in druk versk;y-n 

het vir die eerste maal .word welkom geheet. Hierdie proefuitgawe het 

kritiek uitgelok, gunstig en ongunstig, ,maar a.lmal het gevoel dat daar 

darem iets gedaan is" en dat die vertalers in hulle werk verder aange-

moedig moet word. ,Hulle taal is seker op meer as een plek te berispe. 

Derhalwe sal daar nog baie gestudeer moet word, wat tyd in beslag sal neem, 

,maar die groot saak maak dit gebiedend". Tvree ,,eindvertalers", ds. 

J.D. duToit en prof. B.B. Keet is gevra om al hulle tyd aan die vertaling 

te bestee .. Volgens D. H. sal die benoeming van hierdie bekende taalstryders 

vir Afrikaans die goedkeuring van die hele volk wegdra. 

As D. H. in Novembel .. 1923 'n weekblad word en prof. Smith as redakteur 

bedenk, is die Bybel in .Afrikaans nog nie 'n voldonge feit nie. Eers 

in Junie 1929 ·word die Vier Evangelies en Psalms weer in .Afrikaans uitgegee. 

Die volledige Afrikaanse Bybel verskyn eindelik in 1933, tervryl die Psalm-

beryming selfs later, nl. in 1937, gereed is. Eers in 1944 \'!Ord die 

·· valledige psalm- en gesangboek in Afrikaans uitgegee., 

vana£ /:ol: 
D.H. het ~durende 1916 ~ 1923 sekerlik veel gedoen om Afrikaans 

in die Kerk direk en indirek te propageer. Die tydskrif, vmt 'n wye 

leeskrirtg gehad het, vertolk die gevoelens van die volk, en kan dus nie 

deur die Kerk oor die hoof gesien word nie. Deur steeds simpatiek 

teenoor die algemene belange van die Kerk te staan, het D.H. waarskynlik 

die agting van die ke.tklike owerhede geniet. In Oktober 1921, byvoor-

beeld, word 'n oproep deur 1 n predikant om fondse vir'die C.N.O.-skole in 

Rhodesie in die blad geplaas, en in Oktober 1922 doen nog •n predikant 

aanvraag om hulp op Kerk- en skoolgebied vir Afrikaners·buite die Unie. 
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(b) Afrikaans in die Onderv.rys 

Na die ~reede vryheidsoorlog was die posisie van Nederlands in die 

onder-vrys ·baie wankelbaar. Die verengelsingsbeleid van die verovveraa.r wo.l:'"d 

veral in die skole toegepas. Op 27 Desember 1900 skryf Milner : ,In the 

new Colonies the case will be easier to deal w·ith, provided we make English 

the language of the higher education. Dutch should only be used to teach 

English, and English to teach everything else" •
16

) E.B. Sargent, die 

Direkteur van Ondervvys vir die twee republieke, skryf aan 1vfilner in 1901 

dat daa.r onderwysers uit Engeland moet kom ,,in order that they might teach 

the children of the burghers our language and our ideals.... and eventually 

teach these chil~en our g.reat imperial ideals". 
17

) Artikel 6 van die 

Verdrag van Vereeniging lui : ,The Dutch language will be taught in Public 

Schools in the Transvaal and Orange River Colony, where the parents of 

the children desire it" .. 18) 

Maar kerk- en onderwysma:rme kom langsaroerhand in verset teen hierdie 

soort maatreEns wat daarop gemik is om Hollands heeltemal uit te roei en 

die Afrikaner te verengels. Die sogenaamde Christelijk NationaaJ. 
" 

Onde.rwijs" -skole met Hollands as voertaal word in die lewe geroep. Teen 

die einde van 1904 was daar reeds 200 sulke skole wat weens fina.nsiele 

druk 'n moeilike bestaan gevoer het. Die V.N.S. wat deur die S.A. TaaJ.bond 

in 1904 ingestel word, vind sy aanhangers in hierdie skole wat dan ook 

gebruik maa.k van skoolboeke en grannnatika' s in die vereenvoudigde spelling 

geskryf. 

Preller, die groot kampvegter vir Afrikaans, meen dat die tyd nog 

nie ryp is vir die gebruik van Afrikaans as voel"taal in die onderwys nie. 

Nederlands moet nog in die Kerk en in die skoal gehandhaaf word,. ,Dis 

16) Gene J. C. Kemp : Die pad van die verrnveraar bl., 74. 

i 17) Pienaar : Tr.v.Afr. : bl. 222 

18) Nienaber : Die Afrikaanse Beweging bl.106 
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wel ons ideaal dat 'n beskaafde Afrikaans eenmaaJ. op die skoolbanke moet 

geleer en van die kansel gehoor worde, maar dit moet die gevolg wees van 

'n erkende toestand", is sy houd.i..'llg. 19) 

Die eerste belangrike stap tot die erkenning van .A:f'.rlkaans vind in 

1914 plaas. Op 23 April dien C.J. Langenhoven 'n voorstel in by die Kaapse 

Provinsiale Raad waarby Afrikaans tot en met Standerd Vier in die laerskool 

as voertaal gebruik sou kon worde Dit word eenparig aangeneem. Op 2 

Julie 1914 lewer hy 'n pleidooi vir Af'rika.ans as medium van ondervvys voor 

die Aka.demie in Bloemfontein, wat dit met t\'fee teens·temme goedkeur. Die 

Provinsiale Ra.de van die Transvaal en die Oranje Vrystaat neem nog in 1914 

soortgely'ke voorstelle aan. Vanaf hierdie jaar word Afrikaans geleidelik 

dwarsdeur die hele skool ingevoer. 

Die universiteite het in die stryd om die erkenning van Afrikaans nie 

agterwee gebly nie. Reeds vanaf 1911 het die Werda-organisasie hom 

beyvver vir die bevordering van Hollands en Afrikaans. In 1916 word die 

A.S.B. opgerig wat die bevordering van die Afrikaanse kultuur beoog. 

In !918 versoek die studente aan die Universiteit van Kaapstad die Senaat 

om Afrikaans as voertaa.l en studievak toe te laat. In 1918 word leerstoele· 

vir Afrikaans aan die Universiteit. van Stellenbosch (Augustus) en die 

Grey-Universiteitskollege , Bloemfontein (Oktober) ingestel met prof. 

Smith en dr. D.F. Malherbe ondersk~idelik as hoogleraars. 

Vir die stryd om erkenning van Afrikaans in die onderwys is Die 

Huisgenoottnet ~ ~ belangstellini;~ulElke moontlike faktor wat enigsins 

daarmee in verband staan, geniet die aandag van die blad en word- met 

belangstelling betrag. 

In Junie 1916 skryf D.H. oor ... \frikaans in die Transvaalse skolee 'n 
afae.va ... TOL,~ "'""' 

Deputasie is deur die A. T. G. na die Transvaalse Provinsiale Raad" die invoer-

ing van Afrikaans in die-skole te bespreek. Die samesprekings het blykbaar 

19) Dekker Afr. Lit. Gesk. bl.44. 
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vrug afgev.€..!,1?." v1ant D.H. vel'\"velkom dit dat die saak van ·Afrikaans dus ,~n 

heel ena'' vooruit gegaan het. Daa.r bestaan 'n moontlikheid dat Afrikaans 

reeds in Januarie 1917 in die laagste klasse ingevoer sou word, sodat teen 

1923, volgens berarning, die hele laerskool Afrikaans as medium sou kon 

gebruik. D. H. haal ten opsigte hiervan die wool"de van Die Brandwag aan. 

., 
,Ons taalstrijd gaat daardeur 'n magtige stoot vorentoe key' • 

. In Julie 1916 kan D. H. skryf : Ons taal geniet dus al heel wat .- " 
erkenning in die kerk, in die skool, en in die staatskantore". Maar die 

stryd. is, derhalwe, nog geensins klaar nie : ,Denk maar net aan die hoogste 

geregshowe en die universiteitskolleges, waar ons taal nog geen, of bykans 

geen erkenning het. Die kolleges veral is 'n hoogs belangrijke terrein." 

D.H. koester die hoop dat vanaf 1918 die universiteite Afrikaans as medium 

sou erken en ,als taal sal ondexwijs word". Maar D.H. voel egter bekommerd 

en genoodsaak om uit te roep : ,Waar 'is die volbloed A. T. Viste-studente 

lal f ?" sowe s pro essore Die saak van Afrikaans moet ~ gepropageer word. 

Daar mag nie versla~ping intree nie. Ki.'agte moet ingespan word. ,Die 

tijd is rijp, en vra is vrij" • ,,Bijna al" die studente van die Victoria-

Kollege op Stellenbosch is , vuur en vlam" vir die erkenning van Afrikaans 

as skryftaal. ,In bijkans alle vereniginge" word die Afrikaanse Taal el:"ken 

en gebruik. Volgens D.H. is dit 'n be\vys dat dit nie die student¢s wat 

.Afrikaans as medium van ondervrys of as Un.iversiteitsvak teenstaan nie. 

Waarom sou Afrikaans dan nie aan die universiteite en kolleges erken word 

nie ? 

Maar as Afr~~aans op skool geleer word, is dit noods~ik dat die 

ondexwysers self di t eers goed ken. Daarom pleit D.H. in November 1916 

dat Afrikaans by die hoogste , ond.erwysereksamen" erken moet word. .Als 
" 

J£rikaans op die skool moet geleer word, dan moet die meesters dit eers 

ken. Ons moet so te se van bo af be gin, voor ons van onder af kan be gin" • 

D.H. steun heelhartig 'n voorstel van dr. G.G. Oillie op 'n vergadering 

van 'n ondexwyskommissie, da.t Afrikaans naas Hollands en Engels as medium 

by die ,Eerste-Klas Onderwyserseksamen" toegelaat word. 
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'n Korrespondent, P.J. du Toit, sl:.ryf ook oor hierdie sa.ak. 20
) Dit 

is ook sy mening dat daa.r 'n begin gemaak moet word by die opleidingskole. 

Elke onde.rvtyser moet in staat wees om Afrik82.lls as taal ,degelik te gebruik 

d " en te on erwys • Daar moet eksamens in A:f'.rikaans wat , degelik en moeilik" 

is ingestel word sodat di t 'n eer vir die aspirent-onderwyser sal wees 

om daarin te slaag. Terv,ryl daar nog onderwysers is wat verklaar dat hulle 

, somaar op hulle eie manier skrijwe", is daar nie veel hoop -vir Afrikaans 

nie. 

Dit blyk · dat daar vordering gemMl<: word, want die A. T.V. -verslag in 

D.H. van November 1916 meld dat Afrikaons as eksamenmediurn Vir alle o.1.-

studente erken is. 

Afrikaans het nog voortdurend tn stryd te voer teen Engels, veral 

die Engelse boek in die skole. Op hierdie \vyse word die skoolgaa.."lde 

Afrikanerjeug steeds nog blootgestel aan verengelsing. Daarom is di t so 

nodi.g, skryf D.H., dat die Afrikaanse volk homself moet wees in die huis, 
" 

· di k 1 · a· · · t ·t" 21 ) ~n e s oo , ~n ~e un~vers~ e~ • 

D.H. is werklik verheug as die Universiteit van Stellenbosch op 2 April 

1918 in werking tree. Met sy , oppel:'Illagtige Afrikaner-element" sal di t 

die plek wees waar die beste en edelste van alles wat Hollands-Afrikaans " . 

is, geeer en gehandhaaf word". Dit sal die leiding neem in die verstand-

elike ontwikkeling van die Afrikaanse volk. Die u.s. is in die eerste 

plek die universiteit ,waar rekening gehou moet word met die behoeftes en 

ideale van die Hollandssprekende bevolking, en waar die taal van die 

b lk • . I • • • J) evo mg n ere-pos~es~e ·moet ~eem. Die universiteit kan regstreekse 

invloed op die ontwikkeling van die volk ui toefen. alleen waar die onderwys 

d.m.v. die volkstaal geskied. 

Die oprigting van leerstoele in Afrikaans aan die Qniversiteite word 

detir 2.Jb._ met geesdrif verwelkom in Junie 1918. Daar word vertel.hoe 

20) D.H. Nov. 1916 : ,Taalnuws en Opmerkings". 

21) D.H. Das. 1917. 
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petisies gestuur is aan die Registrateur van die Universiteit van Suid-Afrika 

en die Minister van Onde.rv-rys insake leers toele en die erkenning van Afri-

kaans as voertaal. So word die een vesting na die a11.der deur die voor
" 

standers van ons tMl bestorm !" roep D.H. uit. In die Boland word 

daar net so hard gestry - ,so wat ons kan". Verskeie professore aan die 

u.s. gee reeds voorlesinge d.m.v. AfrikaruLs. Die Senaat van die univer

siteit het kort tevore toegestaan dat Afrikaans as medium in die Departement 

van Filosofie gebruik word. ,Maar ons is neg nie tevrede nie : ons wil 

nog •n leerstoel in Afrikaans he", eindi~ die redaksie-e.t"tikel. 

Die Universiteit van Kaapstad bly nie agterwee in die taalstryd nie, 

soos blyk uit D.H. van Julie 1918 waarin vertel word dat daar op 'n monster

vergadering, gehou op 28 Junie en bygewoon deur 500 studente, eenparig 

besluit is dat dit wenslik sou wees om die studie van Afrikaans in die 

kurrikulum van die universiteit op te neem, en dat .Afrikaans geleidelik 

as voertaal ingevoer moet word. Hierdie voorstel is deur 'n ]l..frikaner 

gedoen en deur tn EhLgelsprekende student gesekondeer. Hiermee is D. H. 

hoog in sy skik, en die studente vvo.rd met hul flinke optrede gelukgevrens. 

Hulle het sodoende die Afrikaanse saak , 'n goeie ent vorentoe gebring", 

hulle eie sienswyse ondubbelsinnig bekendgema.ak, en gewys dat hulle in 

hierdie nasionale saak nie ,in die geringste mate wil agterstaan nie". ,En 

sal die.Raad en die l!.inister van Onde.rwys dit wae om hul toestemming te 

weier i', skryf D. H. 

In Oktober 1918 verklaar D.H. dat dit 'n voldonge feit is dat daar 

vanaf die begin· van 1919 ~~ee leerstoele il1 Afrikaans aru1 die unive.rsiteite 

sal wees, nl. aan die Grey-Universiteitskollege, Bloemfontein, vraar 

dr. D. F. Malherbe as professor benoem is, en aan die u.s., wa.ar J.J. Smith 

aangestel is. ,Haa.r dit is nog nie al nie". Vanaf die volgende jaar 

sou die voertaal Atrika. .. ·ms wees aan die Teologiese Skoal te Potchefst.l:"oom, 

wae~ daar ook 'n kursus in die Af.rikaanse taal en lette.re ingestel is. 

:Met die trots en stoutmeedigheid van hom wat die oorvYinning sma.ak, sk.ryf 

D.H. verde.r : ,Hoe potsie.rlik teenoo.r hierdie feite is die skomvspel vrat 

ons dagblaaie, veral die ,Cape Times'! en ,Star" onlangs opgelewe.r het ! 
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Dit blyk dat de.ar nog altyd enkele eienaa.rdige persone bestaan, wat dink 

hul kan die .Afrikaanse taal deur 'n onsinnige lastergeskrijf in die koerante 

bena.deel". Maar, skryf die redakteur, ons ,gaan ons gang en slaan geen 

ag op die harlakijnagtige stuiptrehlcings van een of ander oorbl~~er uit die 

steenperiode nie". Geesdrif en besieling straal uit die woorde van die 

redakteur. Daarom gee ons die verdere uiteensetting van die standpunt 

van D. H. in sy eie woorde : ,Alle no.rmale mense en voorui tstre;.·mde liggame 

verstaan vandag dat Afrikaans die skryftaal van_Hollands-Suidafrika gaan 

word, ja grotendeels reeds is, en dat dit eenvoudig gekheid en tydverspilling 

is om te pro beer om die see te keer; want die gees van Jong Suidafrika -

soos weer nou ten duidelikste blyk uit die o:nlangs gepubliseerde Ta.almanifes 

van die A:frikaanse Studentebond - sal nie rus voor en aleer Afrikaans op 

elke gebied van ons samelewing erken en gehandhaaf word nie". 

In D.H. verskyn daar in November 1918 'n a.rtikel oor Afrikaans in die 

hoer onde.rwys deur ,w.E.lil:." van Stellenhosch. Die skr~rer v-vys ve.t'al 

daa.rop dat die moedertaal nog nie suiwer genoeg gepraat word nie. Volgens 

hom 1~ die oplossing by die universiteitsdosente wat leermiddele vir hul 

eie eerstejaarsstudente in Afrikaans moet skep. So sal die toekomstige 

onderwysers ,iets konkreets~· 90r die saak kry. TegelykerJcyd sal die dosent 

die kans he om te.rminologie en wyse van uitrukking ,grondig te oor.;reeg 

voor hy voor sij studente opt.t'ee met die taalvorm waaraan hy •••• miskien 

. . . " me aan gewoon ~s me • Handboeke in Afrikaans is dringend nodig. Dis 

'n saak waarvoor nasionale fondse aangewe11d kan word. 

Die bevordering van Afrikaans aan die Universiteit van Kaapstad word 

deur D.H. goed dopgehou. In November 1918 kon die tydslttif getuig dat 

daar heelvrat byd.l:'aes in Afrikaans in die Kwa.rtaalblad verskyn het, o. a. 

gedigte van A. D. Keet en Theo. Haarhoff. In Desember 1919 vertel D.H. van 

die stigting van ,Die .A;f'rikaanse vretenskaplike Vereniging" - in ,AJ?ri1 1918 

aan die U.K • Die doel van die vereniging is die bevordering van die 

.Afrikaanse taal en wetenskap in die moederstad" van Suid-.Afrika. In 
" 

D.H. van Janua.rie 1922 lees ons van die stigting van die ,Taal- en Kultuur-

vereniging" in 1920 aan hierdie universiteit. Onder die leiding van die 
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vereniging word die eerste Afrikaanse toneelstuk aan die U.}4 opgevoer, nl. 

Magrieta Prinsloo, onder regie van J.F. Burger. Letterlaxndige en voordrag-

wedstryde word uitgeskryf, en Afrikaanse boeke aan d~~universiteitsbiblio
f.··~"' 

teek geskenk. "i5l~· 

In Mei 1919 verleen D.H. prominensie aan die Afrikaanse Studentebond 

wat op 1 en 2 April 'n kongres op Bloemfontein gehou het. Die A.S.B. het 

al ,uitstekende werk gedaan vir die erkenning van die Afrikaanse taal in 

die ondervvys", skryf die redakteur, en di t is ten gunste van aparte skole 

vir Hollands- en Engelsmedium. Dit beskouw die eenvormigheid van die 
" 

twee rasse op dieselfde skole en universiteite nie as idea.a~nie". Die 

P •• S.B. beywer hom vir leerstoele in Afrikaans aan alle S.A. kolleges en 

universiteite, die gebruik van Afrikaans as voerta.a.l in normaalskole, die 

uitgee van wetenskaplike handboeke in Afrikaans, asook vir die instelling 

van Afrikaanse eksamens deur die Akadernie. Di t is duidelik dat die A. s. B. 

die hartlike ondersteuning van D.H. geniet. Die redakteur spreek die 

hoop uit dat dit sal voortgaan om die ,onderv.ryswereld te suiwer van alles 

wat die gesonde ontvrikkeling van ons Afrikaal1se nasionaliteit rnisken en 

belernmer". 

Ordonnansies van die Provinsiale Rade en verslae van die Regerings-

departement van Onder.vys wat in verband staan met die erkenning van Af'ri- · 

kaans in die ondervrys, kom onder die aand.ag van l2.Jh. In Julie 1919 

wol"d daar bekendgemaak dat ,. kragtens die Ordonnansie;l van die Kaapse 

Provinsiale Rae.d wat in 1iei aangeneem is, ll..frikaans soviTel as Nederlands 

as vak en as medium van onde.nvys in alle standerds toegelaat word, d.w.s. 

tot by st.x. Dit is werklik 'n mylpaal in die ·taalstryd. So verOV<rer ons 
" 

taal die een vesting na die ander", verklaar D.H. wat so in. sy skik is dat 

die betrokke Ordonnansie nog in dieselfde nommer van die blad in sy volledig-

heid geplaas word. 

In Oktober 1919 skryf die redakteur van D.H. oor die verslag van die 

Onder-Sekretaris van Onderwys vir die tydvak eindigende 31 Desember 1917. 

In hierdie blouboek word daar verklaar dat die voertaal van die Transvaalse 

Universiteitskollege Engels is. ,Toe ons dit lees, het ons ons oe begin te 
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vrywe", se die redakteur, wat daarna die Engelse ui tgawe . .madpleeg om net 

weer te lees dat die medium ,is at present English". ,0 hoofstad van 

Paul Kruger, hoe kan jy, hoe ka.n jy?" is die verontwaal'digde ui troep in 

12Jh. Interessa.nt in die verslag is die bevindi.nge omtrent die studente se 

bevoegdheid om lesings in Hollands of in Engels, of in albei tale, te volg. 

Die U.S. en die Grey-kollege te Bloemfontein alleen kon van tweetaligheid 

getuig. Die Natalse Universiteitskollege berig dat die enigste vak waar-

voor Hollandsmedium verlang word Hollandse Letterkunde is ! Die Rhodes-

universiteitskollege verklaa.r dat die , tegenwoordige omsta.ndigheden geen 

ornniddelike handeling vereisen". Die T. U.K. , simpatiseert" met die idee 

van tweetaligheid, maar se dat dit nog nie uitvoerbaar is nie, Jcerwyl die 

u. K. verklaar dat die tweetalige student nog nie as die ,normale" student 

beskou kan word nie. Die heer Geo. M. Hofmeyr wat hierdie verslag opgestel 

het, is nie teenoor .Afrikaans vyandiggesind nie. Hy vervrag, inderdaad, 

dat Nederla:nds ,eerlang geheel" deur Afrikaans as voertaal in die skole 

vervang sal word. Die redakteur van D. H. spreek die hoop ui t dat hy voorte..an 

self sy eie volkstaal in sy offisiele dokumente sal gebru~k. In Feb.t--uarie 

1921 wens D.H. Hofmeyr gelulc met sy volgende verslag oor die onder,vys wat 

hy werkiik in Afrikaans geskryf' het. ,Dit is soos dit hoort", is die 

kommentaa.r van die blad. 

In November 1919 meld D.H. dat dit nodig was om in die Onderwys-gaset 

van 50 Oktober duidelik te verklaa.r dat die Taalordonnansie van }.lei 1919 

beteken dat Afrikaans in ;plaas van Nederlands in· alle standerds en vakke 

gebruik kon word • Sekere ,remskoen-elemente" vrou dit as volg uitle : 

.Afrikaans saam met Nederlands. Die jaa.r 1919 was 'I} baie belangrike jaa.r 

vir die Afrikaanse taalst.ryd. ,waa.rlik, die veroweringe en bekeringe o;p 

die gebied van die Afrik~anse taal was in 1919 so geweldig en so tal.rijk, 

dat ons gerus kan se dat in die jaar die stryd tussen die twee Hollandse 

Af . k b 1 . " 22 ) taalvorme ve.rgoed ten gunste van r~ aans es eg J.s • 

22) D. H. Des. 1919 Taal- en Stam:n'Ul!ifs 
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Self's opvoedkundiges -.-~at buite die J..f'rikaanse taalstryd staan, is die 

mening toegedaan dat Afrikaans die toekomstige taalvo.rm gaan wees. In 

Desember 1919 skryf £Jk_ dat dr., P. Geyl, professor in Nederlands aan die 

Universiteit van Londen, verklaar het dat Afrikaans onge~jfeld die plek 

van Hollands in s. A. sou inneem. Die Hollandse universiteite het Afrikaans 

in dissertasies toegelaat ,lank voordat van soiets in Suid-Af'rika gedroom · 

is". Prof'. c.M. Drennan wat Engels doseer aan die S.A.Mynskool in Johannes-

burg pleit, volgens D.H., vir die studie van .Afrikaans deur die Engelssprek-

endes. ,Ons is seker dat as ons net manne van sij soort in die land had, 

daar altijd 'n hartlike sam.evrerking tussen die Engelse en Hollandse gedeeltes 

van ons bevolking sal bestaan", verklaar D. H. 
23

) 

Dr. W.J. Viljoen, die S.G.O. van die Kaapprovinsie en die bekende 

voorstander van Nederlands, kom tot die slotsom in sy ondervvysrapport van 

: 1919 dat Afrikaans die Nederlandse taal gaan verdring. ~~Het idee dat 

Hollands ooit een voertaal in ons stelsel van onderwijs •••• zal worden naast 

Engels en op gelijke voet daarmee, kan nu ni~t la.nger vastgehouden worden'', 

skryf hy. 24
) Die kommentaar van die redakteur van D.H. is : ,Is daar soms 

nog een of ander oorblywende uit die dae van voor die Sondvloed, laat hom 

dan ag gee op hierdie woorde •••• d.w. s. as hy nog na rede kan luister". 

Maar onder .Afrikaners self's is daar soms nog 'b.:vyfel aangaande .Afrikaans-

mediumskole. In Oktober 1921 skryf D.H. dat 'n sekere skoolinspekteur 

Swanepoel verklaar het dat die kinders ih Af'rikaansmediumskole gevaar loop 

om eentalig te word, tervryl die Engelse kinders weer ,hul bes doen om 

Afrikaans te leer en sodoende gou-gou tweetalig sal wees". D.H. is daarmee 

eens dat die tweede landstaal nie verwaarloos 1nag word nie, maar neem dit 

kwalik dat die Engelse pers en ,sommige persone" hulle eie uitleg aa.n Svvane-

peol se woorde gegee het en sodoende onmin gesk~ het. Di t is weer die 

,ou storie", nl. om jou slagoffer aan die een kant skrik te :maak sodat hy 

23) D. H. : t. a.p. 

24) D.H.: Febr. 1921. 
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in die sloot aan die anderkant val, besluit D.H. 

D.H. verleen prom.inensie aan verslag van 'n ondersoek na Afrikaans 

as medium van ond.e~ys deur C.H. Schmidt uitgevoer aan die U.S. in 1919.
25

) 

Schmidt voer sekere toetse uit om uit te vind in watter taal die Afrikaanse 

leerling die vinnigste dink en die minste foute maak. Die toetse, wat 

interessant is en waarop ons ongelukkig hier nie kan ingaan nie, bewys dat 

die moedertaal die medium van onderv.rys moet wees. Die Afrikaanse kind 

skryf ewe maklik in Afrikaans en Engels, maar nie in Nedel:'lands nie. Die 

ontwikkeling van die leerling word belemmer deur gebruik te maak van 'n 

vreemde taal as medium - selfs Nederlands. Schmidt haal die woorde aan 

van 'n sekere Wyatt : , Such children show a retardation of more than a year 

as regards range of English vocabularly, and s:L."l.ce they are being educated 
• t 

through the English medium, they are considerably handicapped, and their 

general development must suffer accordingly. They never ca:tch up to the 

English-speaking children". Schmidt stuur vraelyste aan onder.vysers, 

waarop een as volg antwoord : 
26

) ,Praat met die gewone kind Engels of !>Teder-

lands, en hy sit jou aan te staar soos 'n buffel. Praat Afrikaans, en sy 

oe flikker soos die van 'n slang". 'n .Ander onderwyser skryf : , Praat met 

die kinders Engels, en hulle is dooierig, gevoelloos; praat Nederlands, dan 

word hulle so 'n bietjie wakker; maar praat .Afrikaans, dan glinster hulle 

.. , 
oe • D.H. deel die standpunt van Schmidt. Doel treffende onderw-ys kan 

alleen in die volkstaal geskied. Die posisie van Afrikaans aan die u.s. 

verbeter geleidelik. ,Die u.s. is. al grotendeels verafrikaans. 

geldelike hulp is nodig vir uitbreiding. ,wat beteken al die praat oor 

nasionalisme en volk en taal, as Stellenbosch gebrek moet ly ? Stellenbosch 

is u universiteit !" roep D'!..!h. uit in Julie 1920. 

Die werksaamhede van die S.A.O. U. word aandagtig deur D.H. gevolg. Op 

8 April 1920 vergader hierdie ondel~sers-unie om die posisie van Afrikaans 

op die skole te bespreek. Afrikaans word in die opleidingskole verwaarloos, 

25) D.H. : Junie 1920 C.H. Schmidt - " Afrikaans •••• 
,Ondersoek na die waarde van 

26) D.H. Julie 1920 Tweede deel van Schmidt se artikel. 
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en daar is 'n ,gebrek aan geskikte skoolboeke. Verdere sake vrat aand.ag 

geniet is die onsimpatieke houding van party inspekteurs teenoor Afrikaans, 

die onvastheid van die Afrikaanse spelling, en die noodsaaklikheid om 

Afrikaans as voertaal dwarsdeur die skool in te voer. D.H. van April 1920 

verklaar dat so 'n kongres van Afrikaanse ondervvys(ers net die ,regte ding" 

is.,. Daar is nou nie meer sprake van halwe maatreels en :,kompromisse" nie. 

Die besliste houding van die ondernysers het nou bewys dat die erkenning 

van Afrikaans werldik , 'n saak van erns" geword het, en dat die .Afrikaner 

hom nie langer ,by die neus wil laat lei deu.t" blinde leidsliede nie". 

In Uaart 1921 lees ons in P.J1_ dat prof. Smith, as lid van die Boeke

kommissie van die Kaapse Onderwysdepartement op die kongres van die S.A. o. U. 

in Desember 1921 aanwesig was. Daar het hy 'n padlangse oord.eel uitgespreek 

oor •n grammatikaboeld.e van J.W. van Lint, as gevolg wa.a.rvan hy van 

,Hollanderhaat" beskuldig word. Aanhalings ui t Van Lint se boekie word in 

D.H. gegee om sy onbevoegdheid te toon. 

Dit blyk uit D.H. van Ma.art 1922 dat die Ond.erwysgaset van die l(aap

provinsie sy lesers gevra het om hul menings uit te spreek_, oor die moontlike 

vervanging van Nederlands deur Afrikaans. Omdat net 7% persent van die 

lesers ten gunste van Afrikaans VTas, sou die gaset nog steeds in Neder

lands en Engels gedruk word. ~een dat die 7% ,eenvoudig belagiik" is. 

Die Afrikaner is ,ongeneig" om 'n bietjie moei te in sulke sake te doen. 

Die oorgrote meerderheid van Afrikaanse onderwysers sal wel Afrikaans verkies. 

'n Jaar later, nl. in Maart 1923, kan D.H. egter met genoee verklaar dat 

die onderwysgaset na .Afrikaans oorgeslaan het a.g.v. die optrede '!.van die 

S.A.O.U. wa:b 'n stemming oor die saak gehou het. 

In D~H. verskyn daar gedurig brokkies nuus i .. v.,m. die bevord.ering van 

Afrikaans in die onderwys, te veel ~ in die kort bestek van hierd~e sk:.ripsie 

te noem. Opsommend kan daar gese word dat D~H. onderrig d.m.v. die moeder-

taaJ. voorstaan. Ouers moet nie toegelaat word om die medium van onde.t'l.vys 

t~ Ides nie, want daar is nog baie ouer~ wat uit onkunde of vooroordeel hul 

ki:nders na Engelsmediumskole stuur, en ,di t werk natuurlik op die duur die 
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die agterstelling van ons ta.al in die hand" e 
27

) D.H. is nie ten gunste van 

dubbelrnediumskole nie, en vervrelkom die fei t dat hulle ,eerlang tot die 

"'re "'lede" Sal be-h00,_,_ 0 

28 ) I .. t • k 1 a·· k • d • d • d • ... .~.- u Jv. l. e s oor J.e ges J.e en.J.s van J.e on erwys-

medium wo1•d in D. H. opgeneem. So verskyn daar bv. in Junie 1922 'n artikel 

oor die Volkskool te Graaff-Reinet, die eerste hoerskool in die Kaapprovinsie 

met .Afrikaans as voerta.a.l tot by St.X. Selfs die HoerMeisieskool wat tot 

ongeveer 1920 Engelsmedium was, het soggens ·gesi:ng :,What shall we do for 

England ?"; en as die kinders hul moederta.a.l gebruik het, moes hulle 'n 

plankie dra met die vroord ,Donkey'' daarop geskryf. Selfs ,Boe.reskole" · 

buite die grense van die Unie kom onder die a.a.ndag van D.H. 
29

) 

Die skoolkinders self kom in aa.n.raking met D.H. In Augustus 1920 meld --
die redakteur met genoee dat sy tydskrif a.lreeds in baie skoolbiblioteke en 

klaskamers . 'n ,ou bekende" is .. Daarom wil die blad bewus-opvoedkundig vree s. 

Die .Afrikaa.nse taal en kul tuur moet deur D. H. bestendig word en t n hoe peil 

deurga.ans geha.ndhaa.f word. D.H. wil gesonde, opbouende leesstof vir die 

jeug verskaf. In die afdeling vir kinders ,Die Afrikaan.se Kinderwe.reld" 

ver.skyn da.ar in September 1921 'n gedig van 16 versies deur ,Oom Da.:m" op 

die patroon van ,Oom Jan wat versies maak". Die eerste paar reels, wat 

heel na.:lef is, lui .: 

,ons is so bly, ons is so bly, 

Ons het ons taa.l op skool gekry'' .. 

Op grappige wyse word die toestand op: ·skool beslel:'yf met ,twee vreemde tale 

op ons brein / wa.ar ons vir een was nog te klein" : 

,Ons was so stil, stil, by my kool -

gedoriewaa.r in eie skool -

van onse taal beroof". 

Hierdie gedig is veronderstel om deur 'n spreekkoor van kinders voorgedra 

te word. 

- Uit die voorgaa.nde is dit dus duidelik dat D.H. met geesdrif en intense 

belangstelling in die stryd om die erkerming van Afrikaans in die onde.t'\vys 

opgegaa.n het. Waar kritiek soms nodig is, word niks of niemanil ontsien nie. 

27) D.H. ':' Junie 1922. 

28) D.H. Oktober 1922. 

29) D.H. Janua.rie 1923. 
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D.H. gee gedurig raad en aa.nmoediging vir die taalstryd.ers, en vennaan 

hulle dikvvels om nie in die stryd te verslap nie. 
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(c) Afrikaans in Regerende Liggame 

Kragtens .A.rtikel 137 van die Uniegrondwet wat op 31 Mei :t910 in 

werking getree het, word Hollands as offisiele landstaal naas Engels erken. 

In die praktyk kom daar egter min van hierdie gelykheidsbeginsel tereg. 

~F 6 Maart 1905 verklaar J.H. Hofmeyr op Stellenbosch dat die taalgelykheid 

,altijd min of meer 'n fiktie (was) en is zulks nu nog meer dan ooit". 30) 

Vanaf 1911 word groter geesdrif deur die taalstryders aan die dag gele. 

'persone soos dr. N.J. van der Merwe, en profe Moorrees roep die Stellenbosse 

studente op tot aksie • ,Wat. ons toegeken is, beteken niks als ons dit nie 

. b 'k . " 31) ge ruJ. nJ.e • Aangespoor deur Langenhoven se pleidooi vir Afrikaans, 

besluit die A.T. v. -kongres¢ op Stellenbosch (24 - 25 Julie 1914) om die 

regering te versoek om Artikel 137 so te wysig dat onder die woo.rd ,Hollands" 

Afrikaans sowel as Nederlands verstaan sou word. In :Maart 1918 dien 

J.H.H. de Waal 'n voorstel in die Volksre.ad. in dat Afrikaans onder ,Hollands" 

in Artikel 137 ingesluit moet word. Sy voorstel word in geamendeerde vorm 

aangeneem, nl. dat Afrikaans a.S offisHUe taal~~Hollands" inbegrepe is, 

behalwe in gevalle van wetsontvrerpe, wette en offisiele dolGWnente van die 

Parlement waar net die vereenvoudigde vorm van Nederlands gebesig mag word. 

Op voorstel van dr. D.F. Uala.n word hierdie saak weer op 18 Feb.ruarie 1925 

in die Volksraad aanhangig gemaak, en na lange be.t'aadslaging word daar op 

8 l!Iei 1925 op 'n gesamentlike sitting van die Volksraad en Senaat besluit 

dat P...f'rikaans ook v.i.t'J. alle wetsdoeleindes erken word. So wo.t'd Afrikaans 

naas Engels uiteindelik tot offisiele landstaal van Suid-Afrika verklaar. 

Die stryd om die offisiele erkenning van Afrikaans deur die staat word 

soos ons kan verwag getrou deur D.H. van 1916 tot 1923 vveergegee~ D.H. 

let nie aJ.leen aandagtig op na die vordering van Afrikaans in die Regering 

30) Pienaar : Die Tr.v.Afr. bl.247. 

31) Idem : bl.324. 

/ 
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en die staatsdiens nie, maa.t' vestig die lesers se aandag ook op die posisie 

van hulle taal in plaaslike besture, bv. die Provinsiale Rade en Stadsrade. 

(i) Regering en Staatsdiens 

Reeds in Julie 1916 verskyn daar 'n kort beriggie in ,Taalnuws en 

Opmerkings" in D.H. oor die gehruik van Afrikaans in die staatsdiense Die 

regering het, naamlik, aa.n sy amptenare die reg gegee om nie alleen briewe 

wat in Afrikaans geskryf is in die taal te beantwoord nie, maar om ook 

self regeringskorrespondensie in Afrikaans te voer. 

Na aanleiding van die wetsontvferp waardeur offisiele status aan 

Afrikaans verleen word, skryf D.H. in April 1918 : ,'n Wonderlike ding is 

gebeur". Die optrede van persone soos adv. J.H.H. de Waal wat die mosie 

ingedien het, word hoog op prys gestel. Die Huis het byna eenpa.rig daa.r

voor gestem ,wat inderdaad as 'n verrassing en verkwikking kom nadat ons al 

so gewoon geraak het om niks anders as beledigende aanmerkinge omtrent ons 

taal te hoor. Ja, die tye verander", verkla.ar D.H. met blydskap. Afrikaans 

mag vir alle offisiele stukke gebruik word, behalwe vir wette en ander offisi

ele dokumente van die Parlement self. 

D.H. is ontevrede oor hierdie laaste bepaling in die betrokke vretsontwer-p. 

Dit is betreurenswaardig en tewens ons:i.nnige Afrikaans sou dan ,nog te 

onvas en te weinig vormelik" wees, skryf D. H. in Oktober 1918. Die ovv-er

hede vrees dat die wette , onverstaanbaar sal wees ih so 'n kersvers .A;f'ri-

kaans ! Asof ons treurige wetstaal van vandag altijd verstam1baar en 

vormelik was. !" roep D.H. met verontvll'aardiging uit. · Ook in hierdie nommer 

van die blad word die aandag gevestig op die uitlatinge van dr. H. Bodenstein, 

professor in Romeins-Hollandse Reg aan die Universiteit van Amsterdam. 

Hy sou dit verwelkom as ,die allertreurigste wette-Hollands" van die S.A. 

Parlement deur Afrikaans vervang word. Afrikaans kan ook, verder, vir 

die bespreking van die mees ingewikkelde regsprobleme in universiteitslesings 

gebruik word. 
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In Januarie 1919 ~kryf die redaksie van D.H. •n lang artikel onder die 

· opskrif : ,Is Afrikaans <as offisiele taal onwettig ?" 'n Sekere regsge-

leeroe, :Melius de Villiers, het verklaar dat dit onwettig was om .Artikel 137 

te verander sander inagneming van sekere for.maliteite soos deur die Grondwet 

voorgeskryf. As die wettigheid van Afrikaans in tvryfel getrek word, moet 

die saak dadelik in die reine gebring word, skryf D.H. Die hele probleem 

hang a1' van die betekenis van die woord ,Hollands" in Art. 137,. ,Hollands" 

het nog altyd in S.A. die Af'rikaanse s,;preektaal ingesluit. l\.J3 dit nie so 

is nie, dan het die parlementslede in hul toesprake dikwals die wet oortree. 

Maar word daar onder ,Hollands" ook die Afrikaanse sk!'yftaal verstaan ? vra 

D. H. wat hierop bevestigend sou wil antwoord. Maar daar is nog persone 

soos :Melius de Villiers wat meen dat Afrikaans 1n dialek is, en daarom nie 

as parlementstaal erken kan \VOl'd nie.. Die Afrikaanse volk, en ook die 

s. A. Akademie, dink anders daaroor. ,Hollands" word deur hulle in 'n 

ruime sin gebruik. Die argument dat die gebruik van Afrikaans in offisiele 

stukke en in die Kerk onwettig is, }'is dan ook waarskynlik die laaste klip 

wat uit die pad moet gerol word" .. Die Afrikaanse taal is 'n bindende faktor 

selfs onder die lede van verskillende politieke partye. ,.A.rtiekel 137 is die 

vryheidsoktrooi van alle Hollands-sprekende Afrikaners" , verklaar D. H. in 

:Maart 1919. Die Afrikaner moet voortgaan om te veg vir die erkenning van 

Afrikaans in publieke kanto.re en in die wetgewing • 
. • 

In Oktober 1919 kom D.H. weer terug op M:elius de Villiers se standpunt 

teenoor Afrikaans. Volgens hom sou die offisHne erkenning van Afrikaans 

die gemiddelde Europeer se wanopvattings oor S.A. sterk, nl. dat die .Afrikan

.ervolk 'n ,bastervolk" sou wees wat uit ,ve.rmenging" ontstaan het. :Met 

diepste veragting verwerp D.H. die argument van de Villiers, en skryf verder 

,Ws.t die bevooroordeelde en onkundige Europeaan van ons dink, skeel ons 

minder, solank as ons maar self bekend is met die waarheid en oortuig is van 

die goeie reg van ons saak". 

D.H. let noukeurig op na die gebruik van Hollands en Afrikaans in 

.regeringsdokumente. Na aanleiding van die Onderwysrapport van 1917, skryi' 

D.H. in Oktobe.r 1919 dat die Hollandse uitgawes van sool"tgelyke dokumente 
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altyd vertalings van die Engelse oorspronklike is. Dit is verstaanbaar 

dat 1n Engelssp~kende staatsamptenaar die dokument in Engels sou !Jpstel, 

,maar wa.arom moet die vele Afrikaners in ons Regering en in ons Siviele 

Diens dit ook doen ?" vra D.H. ,Ka.n hul dan tog nie besef de.t hul dit a.an 

hul volk en aan hulself verskuldig is om ons ta.al ook hier tot sy :r:-egte 

te laat kom nie ? Of is hul tevrede om altyd onmondiges, minderwaardiges, 

slawe te bly ?" vra D.H., besorg oor die onverskillige houding en valse 

gerustheid van die Afrikaanse amptenare. Die Afrikaanse vertaling ven 

die ,blouboek" is, boonop, dikwels ,uite:r:-s gebrekkig", sodat die leser 

daarvan meermale die Engelse ui tgawe moet lees om volkorne helderheid te 

verkry. Verder is dit ook glad nie onger/Oon dat die Engelse blouboek al 

weke of selfs maande in omloop is voordat die Hollandse uitgawe versk~1. 

Gevolglik koop almal maar dadelik die Engelse blouboek, sodat, as die 

vertaling eindelik klaar is, daa.r nie meer · aanvraag daarvoor is nie. 

Die gevare wat aan so 'n toestand verbonde is, is duidelik. Volgens D. H. 

beteken dit ,neJG e~n ding - die stadige maar gewisse uitroeiing VGn ;OTIS 

ta.al. En ons ? Ons is doodtevrede, so lank as ons maar goeie salarisse 

trek of ons produkte duur verkoop". 

Dat Afrikaans nog nie sy regmatige plek in die Staatsdiens beklee nie, 

blyk uit ,ons TaaJ.", 'n deel van 'n lesing deur d.r. J.P. van Zijl, wat 

in Desember 1919 in D.H. verskyn. Hy verklaar : ,Ek glo nie ek maak mij 

aan oordrijvving skuldig nie as ek se Afrikaans te wil praat in die besigheid. 

of met anrptena.re van die Staatsdiens is dikvrels sinoniem met rusiema.a.k". 

In Februarie 1921 vind £Jh_ dit weer nodig om sy lesers aan te spoor 

om die Hollandse uitgawes van die regeringsblouboeke te koop. Dit is 

die ,plig" van die Afrikaner om di t te doen en om sodoende te to on dat di t 

wel deeglik gewaardeer word. Net 'n geringe aantal van die Hollandse 

eksemplare van die Offisiele Jaarboek word verkoop. Die posisie is nog 

van so 1n aard dat ,selfs Afrikaanse lesers •••• tevrede (is), ja verkies, 

om die Engelse ui tga:we te koop". D. H. gee toe dat die Hollands wat in 

die blouboeke gebruik word weliswaar dik\vels van so 1n aa.rd is dat 'n 
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Afrikaner ,werklik mee,r moei te het om die Hollandse vertal:i.ng te verstaan 

di "P' 1 .. 1" as e .,nge se or~gmee • As daar foute en gebreke is, meet die Afri-

aner dan sy klagtes behoorlik indien, en as daar dan nie reaksie intree 

nie, ,laat ens dan spook". Die Afrikaanse taal loop geva~ om. langsamer-

hand uit amptelike stu•kke verdring te word, en dit sal gebeu..l:' as die 

Hollandse blouboeke nie die nodige steun kry nie. 

In .April 1922 sk.r'yf QJh_ dat Rhodesie moontlik by die Unie ingelyf 

sou word. Dadelik vra die blad wat in die geval met die Afrikaanse taal 

sou gebeur -in ,Rhodesie, die p;ynbank vir die Hollands-Afrikaanse taal". 

Artikel 137 van die Uniegrondvret sou dan ook daar van toepassing moet wees. 

Met die gebruik van Afrikaans in die staatsdiens vorder dit baie 

langsa.am, volgens D. H. van September 1922. As di t vre 1 gebruik word, 

word daar nie die minste ag gegee aan 'n behoorlike taalvol"ffi nie. ,Offi-

siflle Nederlands is 'n afskw-.relikheid". Di t is ,miserabel sleg", :m.a.a.t" 

offisiele Afrikaans is nie veel beter nie. 

,. 
In Julie 1923 maak D. H. bekend dat die debatte van die Volksraad weer 

va.naf die volgende jaar in ,Hansard" sou versk;yn. Ten opsigte hiervan 

het dr. D.F. Halan in die Volksraad gevra of die Regering van plan was 

om toe te laat dat die toesprake wat in Afrikaans afgesteek word ook in 

di~ taal in ,HaTlsard" opgeneem word, - of sou hulle in Hoog-Hollands 

versk;yn ? Die Eerste l!iinister het die versekering gegee dat daar niks 

sou wees wat die opname van toesprake in Afrikaans sou verhinder nie .. 

Afrikaans sou, derhalwe, in ,Hansard" gebruilc word. D. H. skryf hierby 

dat geen Afrikaner hom meer uitsluitend van Hoog-Hollands in die Volksraad 

bedien nie. Af t b f · " d a· b en oe, , y eyse van oe en~ng , wor ~ t soms ge ruik. 

D.H. spreek die hoop uit dat d~e Speaker van toe af aan ook Afrikaans 

sou gebruik. Die verslae van die komitees sou miskien ook vanaf 1924 

in Afrikaans verskyn. As daar reeds so ve.r gevorder is, sou die parle-

mentslede self voel dat die gebruik van Nederlands vir wetsontvverpe ,'n 

argaistiese ongerymdheid" sou wees. Die wetsontwerpe moet in Afrikaans 

opgestel word .. 
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Die verwesenlily'~ hierdie ideaal word nie deur D.H. as maandblad 

meegemaak nie. Eers in 1925 word Afrikaans as een van die offisUne 

landstale erken, en mag di t dus ook binne die Parlement self gebruik word. 

D.H. het, egter, vana.f 1916 tot 1923 seer sekerlik veel gedoen om sy 

lesers te oortuig dat Afrikaans in die Regering en dwarsdeur· die Staaxs

diens tot sy reg moet kom. Die lesers word gedurig tot' die stryd opge-

roep en aangewakker. Die uiteindelike oorwinning van Afrikaans in die 

hoogste regerende liggame van die land is die doel wat deur D.H. voor 

oe gehou word. 

(ii) Plaaslike Besture 

D.H. stel ook belang in die vordering wat die .Afrikaanse taal in 

plaaslike besture maak, soos byvoorbeeld die Provinsiale Rade en 

Stadsrade : 

Provinsiale Rade 

In Mei 1922 skryf D.H. dat die Provinsiale Raad van die Oranje

Vrystaat kort tevore besluit het dat alle offisiele stul{ke voortaan in 

.Afrikaans, i.p.v. Nederle...nds, en in Engels opgestel sou word. Dit is 

'n ,baie gewigtige stap
1
vorentoe", verklaar D.H. wat, derhalwe, glo dat 

die volkome oorwinning van .Afrikaans op elke gebied ,nie meer alte ver 

af in die toekoms le nie~ Die handelwyse van die 0. v. S. sou wys hoe 

ongegrond party bevrerings oor Afrikaans was, nl. dat dit onontwikkeld 

was en ongeskik om vir die wette en offisiele dokumente van regerings-

liggame gebruik te word. D.H. spreek die hoop uit dat ander Provinsiale 

Rade die goeie voorbeeld van die O.V.Se sou volg. 

Haar ander Provinsiale Rade is nie so eengesind oor Afrikaans nie. 

In Augustus 1923 lees ons in D.H. : ,Die Provinsiale Raad van Natal skyn 

'n· baie hoe d1.ll1.k van homself te he : hy dink hy kan die see keer ! 0p 

14 Junie 1. L het hy besluit dat Afrikaans totaal ongeskik is vir ardon-

nansi~s en wette~ ,Hoe onkundiger, hoe brutaler ! ~' is die verontwaardigte 
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kommentaar van die blad. Op 'n sarkastiese wyse spreek D.H. die hoop 

uit dat die Raad op ander gebiede met wysheid handel, anders sou sy wet-

gewing nogal ,gevaarlik" ken word. ,Dit is die grootste onheil vir die 

mensdom, se Goethe, as die onwetendheid aktief word", beslui t D. H. 

In September 1925 skryf D.H. dat Afrikaans reeds in twee provinsies 

tot sy reg gekom het, nl. u1 Transvaal en die o.v.s. Met die jongste 

sitting van die Kaapse Provinsiale Raad het die Administrateur probeer om 

die nodige wetgewing in te dien waardeur Afrika8Ils ook in plaaslike besture 

erken sou word. Maar dit is verongeluk deur lede wat onnodigegeldver-

kYvisting voorspel hete Na ·aanleiding hiervan verklaar D.H.: ,Vir geen 

oornblik gaan die Afrikaanssprekende bevolking van die Kaapprovinsie dit 

duld dat met sy taalregte op die >TJse omgespring word nie~ Die Afrikaner-

volk gaan hom nie langer laat be spot nie : ,Di t is ens ems, ons vril ens 

regte he, en niks sal meer tot die rus en vrede in die land bydra nie as 

die getroue nalewing van .Artiekel 157". Die Administrateur, daarenteen, 

is 'n versiende staatsman wat besef dat dit net so onrooontlik is om die 

stroom te keer ,as wat dit vir die styfhoofdige maar ondernemende ou 

Engelse koning Kanoet onrooontl~ was om die vloed van die see met 'n besem 

" terug te vee, skryf D. H. 

Stadsrade 

D.H. volg die aanstelling van stadsraadslede met belangstelling. 

In Haart 1922 meld D.H. dat 'n eentalige Assisent-Stadsklerk vir die 

Bloemfonteinse Stadsraad benoem is, alhoewel die Burgemeester ham duidelik 

ten gunste van ~1eetaligheid verklaar het. Aangesien die Stadsklerk ook 

eentalig is, beteken dit volgens D.H. dat die twee hoofklerke van die 

hoofstad van die Vrystaat omnagtig is om Afrikaans te gebruik ! 

In Oktober 1922, egter, het_D.H. groot rede tot blydskap. 'n Afri-

kaansspekende, A.. J. Verster, is tot burgemeester van Kaapstad gekies ! 

Hierby word daar gemeld dat D!e Burger by sy benoeming die hoop ui tgespreek 

het dat die Hollandse taal in munisipale aangeleenthede in die ou stad van 

Jan van Riebeeck gedurende die ampstermyn van Mnr. Verster tot sy reg sou 

ko.m, Die Engelse pers was ,woedend ocr hierdie voorbarigheid" van D;te 
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Burger, en het dit as 'n aanvrakkering van rassehaat beskou. ,Sover is 

ons nou a1 gevorder met ons unifikasie, amalgamasie, rekonsiliasie en 

minagting van die regte van ons eie nasie", is die ironiese kommentaar van 

D.H. hierop. 

Dat D.H. ook 'n belangrike deel bygedra het tot die bevorderi",1g van 

Afrikaans in plaaslike besture, _ is ·· iius duidelik. 

die ge1:3.ied sal nie deur D.H. geduld word nie. 

Ongelykheid op hier-
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HOOFSTUK 3 

Taalkrressies in Die Huis~noot 

(a) Taalvrae, spel- en taalreels 

Die Huisgenoot is 'n tydskrif' wat strevre om die ontvrikkeling van die 

.Afrikaanse taal te bevorder.
1

) Daar word ernstig getrag om .Afrikaans 

suiwer en idiomaties te gebruik. Soos ons reeds aangetoon het, was die 

redaktelll', prof'. Smith, 'n taalkundige van groot aansien vrat ge€m moeite 

ontsien he~ om taalsake deeglik ui t te plu:i.;is nie. Met d.eursettingsver-

moe het hy ged'U.l:'ig gea.rbei om tn korrekte, maar natuurlike .Afrikaanse 

skryf'taal daar te stel. 

D.H. was daarvan bewus dat die lesers moeilik,hede i.v.m. die skryf'taal 

ondervind het, en daar v1ord in Februarie 1917 'n rubriek ,Taalvrae en 1\.nt-

woorde" ingestel ,waarin ons soveel moontlik wil probeer om moeilikhede 

in verband met die .4.frikaanse skryftaal. te bespreek". As maatstaf' gebruik 

D. H. die reels van die s. A. .Akademie ( waarvan Smith t n lid ~vas), maar hulle 

word krities toegepas. D.H. nooi sy lesers uit om vrae en opmerkings vir 

hierdie taalrubriek in te stuur. 

Dit is onmoontlik om al die taalvrae wat vanaf' 1917 in D.H. voorkom 

in hierdie skripsie op te noem. Daarom sal ons net die belangrikste 

bespreek. Een van die e:erste vrae gaan oor die vorm van die eerste persoon 

van die persoonlike voornaamv.roo.t'd : 
2

) Moet dit ek of' ik vrees ? Na aanleid-

ing van hierdie vraag ontstaan daar in die daaropvolgende nommers van D.H. 

1n hewige korrespondensie. . ,Ons kan dit ook nie oplos nie", skry:f' D.H. - -
in Februarie. Dit is een van die ,lastige" vrae wat die taalkundiges 

vanaf' die begin van die Beweging besig hou. Maar Smith probeer tog om die 

1) ~ : lv~ei 1916. 

2) D.H. : Febr. 1917. 
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voor- en nadele teen mekaar op te weeg. Hy ondersoek die werk van Afri~ 

kaanse skry,,ers soos Jan Celliers, Totius, D.F. Malherbe, J.H. de Yfaal, 

S.J. du Toit, dr. O'Kulis en G.S. Preller, as gevolg waaxvan hy tot die 
( 

gevolgtrekking koro dat die ~-skrywers nie negeer kan word nie. .Alhoev1el 
\ 

ek die mees gebruiklike vorm skyn te wees, sal D.H. voortgaan om~ te 

gebruik ,tot tyd en wyl dat dit duidelik word, dat die vorm ek die oorhand 

het", skryf die redakteur. 

Hierna stroom die briewe in. In Oktober 1917 skryf J.S. dat ek 

die ,enigste ware Afrikaanse vorm is"., Hierop an~voord ~ dat hulle 

geen ,besondere liefde of afskuw" vir ek of ik het nie. Die Gereformeerde 

Kerk het besluit om ik in die Bybelvertaling te gebruik, en in die dist.rik 

Sutherland is ik die sterkbeklemde vonn. Die Afrikaners praa t, bcmendien, 

nooit van ,die eie. ek" nie. 

'· 
l\5 die betrokke rubriek weer in Desember 1917 verskyn, is die titel 

daa.rvan ,Taalvrae · Korrespbndensie", wat veelseggend is. J.H. de waa1 se 
dat die ik-vorm beslis onafrikaans is : ,Alleen iemand die moedswillig 

doof is, kan soiets bevvee.r". Om sy argument te staaf, haal hy die 

woo.rde aan van dr. D. F~ Malan in sy pamflet ,Het is ons Ernst" : ,Het 

veelgewraakte Afrikaanse woordje ~ was eens hoog in eer toen de onderdaan 

van Karel de Grote bij het doopbekken belijdenis deed in de plechtige 

kerkelike taal.... en zeide : ~ forsacho diabole". 
3

) Verder skry:f 

de Waal d.at as tn mens 'n skoolkind moet afleer om ek te gebruik, hy onbe-

wus ook sal leer om op sy eie taal neer te sien. Die neiging om ,eg£e, 

ongekunstelde Afrikaans te beskouw als laag • • • • het meer bygedra om die 

Wenderbaai:I!s en Maaiburk' s te skep als enig ander faktor". Ook dr., 

D.B~ Bosman skryf in hierdie noromer van D.H. om vir die ~-vorm te pleit. 

D.H. herhaal dat dit konserwatief gaan optree totdat daar genoegsaam 

bewys~ is dat die meerderheid van die lesers voorkeer gee aan die ek-vorm 

in die skryftaal. 

'n Baie ontevrede korrespondent ,J. s." kla in Januarie 1918 : ,Nou 

seg u ons die les voor (deur mag van voorbeeld) dat ons ~ moet besig". 

Na aanleiding van die stelling van D.H. dat geen .Afrikaner van ,die eie 

3) ,Ek versaak die duiwel". 
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~' praat nie, skryf ,J. S." de.t hy by baie fe.tsoenlike Afrikaners dit 

vrel gehoor het, maar ,miskien hoort hulle by die agterdeUl:' !" Vol gens 

J2J:h. word ik in Sutherland gebruik :,Die Sutherland moet 'n eienaardige 

plek wees op Afrikaanse bodem. Ek is ook begerig om meer van die plek 

te hoor". Oor ik in die Bybelvertaling la.a.t die betrokke korrespondent 

hom as volg uit : ,Ik in die Afrikaanse Bybel sal hol!l gevoel soos die 

svvaa.n van d.r. o'kulis onder die plu:imvee". Is die Bybel dan miskien 
.~ 

,bedoeld om 'n mislukking te wees ?" In hierdie nommer kla .A.. I. Perold 

van Stellenbosch dat die .redakteur van D.H. die vo.rm ek orals in 'n sekere 

a.rtikel van hom in die tydskryf deur ik verva.ng het. ,Ek ha.a. t da.a..rdie 2-!S' , 
roep hy met na.druk uit. As gevolg van die ve.ra.nderinge aa.ngebring ka.1•1. 

hy nouliks sy eie a.rtikel herken Hy .ra.ai die redakteur aan om voo.rta.a.n 

self die vo.rm ek te gebruik. 

Smith het die lesers uitgenooi om hulle menings bekend te maak, en 

die uitnodiging is inde.rda~ met gretigheid aangeneem ! Die .real\:sie is 

soms fel en bvaa.i, soos ons aa.ngetoon het. Maar dit bewys net dat die 

lesers vvakker is en dat hulle groot wa.a..rde heg aan die Af.rikaa.nse taalvorm 

soos deur D.H. gebruik. 

D.H. verkies ,om aa.n die konse.rvatiewe kant te sondig",
4 ) alhoewel 

hulle moet erken dat daar min onderstetmers van ik is. In Februarie 1918 

is da.a..r tog iema.nd wat vir die ik-vo.rm pleit, nl. dr. O'Kulis. Dit lyk 

asof die redakteur teen die tyd van sienswyse begin verander, want £.J!:_ 

verklaa.r nou dat dit tog wil voorkom asof ek die gewone beklemtoonde uit

spra.a.k is volgens taalgeleerdes soos D.F. :t,1alherbe, d.r. T.H. le Roux, en 

dr. D.B. Bosman. . " ,Sulke getuienis is nie weg te syfer :rue • D.H. vril, 

net soos dr. O'Kulis, ,so na moontlik aan Hollands bly'', maar net vir sover 

dit ooreenkom met die Af.rikaanse uitspraal\:. 

Die ek-ik-vraa.gstuk word selfs in die ,Korsies van Pasteie" weerspieen ! 

T\vee onder.vysers stry oor hierdie saak. Een van hulle verklaar : ,Ek 
Af'rikaans ,. 

sk.rijf/net soals ek dit praat, en ek se altyd ek". ,Dit mag so wees", 

antwoord die ander' ,maar ek se al tyd ik" • 5 ) 

4) D. H. Jan. 1918. 

5) D.H. Febr. 1918. 
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,van die tijd dat da.ar b.l:'iewe in Die Huisgenoot verskyn het oor die 

spelling van ek, ens., het dit as 'n tijdskrif dadelik 'n belangrijke rol 

begin te speel. Dit was vir mij dan toe ook •n blad wat ek baie gra.a.g 

ontvang en gelees het", skryf J. J. Strasheim in die taalrubriek in M:ei 1918, 

en ons kan sekerlik konstateer dat dit ook die mening was van 'n groat 

deel van die leserskring van D.H. In hierdie maand maak die redakteur 

bekend dat die korrespondensie ocr die ek-bvessie afgesluit is, en 1n 

kor.respondensie ocr taalvrae ve.rskyn nie weer in D.H. tot Januarie 192'0 nie. 

l!eldenswaardig nog is die briewe van D. F. l\Ialherbe en I. W. van Tender in 

Mei 1918. Hulle pleit vir die ~-vorm, terwyl 'n ander ko.rrespondent, 

ds. P. Boshoff, daarteen is. Uit die antvroord van die redakteur kan 

daar afgelei word dat hy nou ten gunste van ~ is. Ook die artikelt~ie 

wat ons reeds vroeer bespreek het, ,Die ouderdom van ,ek'" wys hierop. 

In die tydpe.rk Februarie 1917 tot Mei 1918 waa.rin ,taalvrae-korres-

p:;md.Emie'' in~ verskyn, draai die grootste deel van die besprekings om 

die ik-ek-vraagstuk. Haal." daar is ook ander sake waarm.ee die le sers 

moeilikheid ondervind. 

Die ~~eede persoonsvorm van die persoonlike voornarumvoord word in 

Januarie 1918 in D.H. bespreek. 'n Korrespondent M. Uys bepleit die 

afskaffing van die vorm 3:!. wat hy deur JX. wil vervang. Gij meet as aan-

sp.reekvorm vir die Oppervrese gebruik word. 'n .Ander korrespondent skryf 

' in Februarie 1918 dat ~ behou meet word by die aanspreek van 'n ouer 

persoon of 'n meerdere, en dat gij en 3:!. as aanspreekvorms in gebede gebruik 

meet word. In Mei 1918 sk.ryf 'n predikant dat dit onmoontlik is om ~ 

i. p. v. gij te gebruik. Die redakteur erken d.at dit 'n moeilike vraagstuk 

is, maar hy is nie ten gunste van gij nie. Die vierde naamval van ~ is 

in elk geval ~· Daarom is di t wemlik dat u be hou word. 

Daar bestaan onsekerheid ocr die vorm van die besitlike voornaanwroord, 

soos blyk uit vraag 9 in ,Taalvrae" van April 1917. Meet die.vorms mij 

of mijn, sij of sijn wees ? Die redakteur is ten gnnste van die vo.tms 

sender -n. Hierdie vorms word ook verkies deur E. c. Bruwer wat in Jan-

uarie 1918 daaroor skryf. 
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Die spelling van die woord baie kom ter sprake reeds by die tvreede 

verskyning van die taalrubriek, nl. April 1917. Die redakteur verduidelik 

dat daar volgens die Akadernie-reels twee vorms erken word, nl. baing en 

baje. Maar hy maak beswaar teen die vorms., Dit is moeilik om 'n finale 

uitspraak insake die spelling daarvan te lewer, aangesien die woord reeds 

op 26 verskillende m2~iere gespel is. Hy betreur dit nietemin dat die 

Akademie nie die vorm baie erken het nie. D.H~ gebruik intussen die vorm 

baing. 

In Junie 1917 word die spelling van die woord bietjie bespreek •. 

Biekie naas bietjie moet erken word, skryf 'n korrespondent. I.W. van 

Tender skryf in :Mei 1918 dat d.r., O'Kulis die spelling biekie gebruik 6 ) 

in sy brief, 'n vorm wat hy blykbaar goedkeur. :Maar Smith is nie vir 

die vorm te vinde nie, alhoewel die Akadernie dit as 'n rninder gebruiklike 

spelling naas bietjie erken. 

Die woorde toe I toen, ~I~ en~/ als besorg 'n hele aantal 

lesers van D. H. hoofbrekens. In antwoord op 'n vraag skryf Srni th in 

Oktober 1917 dat D.H. eers probeer het om 9ie onderskeid tussen die voeg

woord en te bywoord te handhaaf, maar dit het net onnodige moeite gegee. 

Daarom word daar in alle gevalle net een vorm gebruik, nl. toe 

Die volgende vraag in Oktober 1917 handel oor ~ en ~· 

raai sy lesers aan om die onderskeid, soos in Nederlands, tussen die 

, · twee vorms te be hou. Maar daar is talle lesers vrat net ten gunste van 

.. een vorm, ~is, nl. dr. D.B. Bosman, wa:t in Desember 1917 skryf, M. Uys 

en E.C. Bruv1er - Januarie 1918, H. G. Viljoen, H. Potgieter, dr. D.F. du 

Toit - Februarie 1918, en J. Strashe:i.rn., s. Ferreira, en I. W. van Torli!.e.l'" -

Uei 1918. Al hierdie korrespondente (behalwe Viljoen wat dit nie noem 

nie) is ook ten gunste van~ i .. p .. ·v. als. 

Die spelling££ of~ in vroorde soos ~en gou word in April 1917 

bespreek. Volgens die Akademie moet die -w in alle gevalle behou word .. 

6) D.H. Febr. 1918. 
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Smith betreur dit. Die .Afrikaner moet, gevolglik, eers die Hollandse 

spelreels ken voordat hy sy eie taal kan skryf ! Smith sou graag ,,,il 

sien dat die Akadero.ie net een spelling,nl. ~ erken, sodat daar nie meer 

onderskeid tussen jou (persoonlik) en jouw (besitlik) gemaak moet word nie. 

Ander taalsake wat in D.H. aangeroer word, is o.a. die spelling van· 

~- Februarie en Olctober 1917, die i-klank in woorde soos familie, 

posisie - Junie 1917, die intervokaliese & - Oktober 1917, en die wisseling 

van vokaal in woorde soos bring I breng en dink I denk. 

D.H. vra sy lesers gedurig om hul menings bekend te maak. . ,En ons 

is ook heel gereed om die vonns in Die Huisgenoot .aan te neem, als dit 

ons maar duidelik word dat die meerderheid van ons lesers en leseresse die 

verkies", skryf die redakteur in Desember 1917. 

In Julie en Augustus 1918 verskyn daar onder die opskrif ,Taalvrae" 

1 Pur . " de 'n artike , 1srne ur dr. J.D. Schonken. Die taal moet suivrer gehou 

word, maar dit moenie ,tot dwaasheid toe" oord.ryf word nie. Het as daar 

twee woorde met presies dieselfde betekenis is, een vreemde en een eie, 

dan kan die vreemde woord verban word. 

In September en November 1918 verskyn die rubriek »Taalvrae~' nog, 

en beva:l:: onderskeidelik artikels van D. F. du T. Malherbe en ,W.E.M. ~1 wat 

elders in die skripsie ter sprake kom. 

In November 1919 skryf ,J.P." oor ,Ons Spelreels". Die doel van 

sy artikel is om die aandag van die taallmndiges te vestig op sekere 

taalsake waaroor daar nog verskil van mening is. Afrikaans is nog nie 

uit sy groeiperiode nie, en derhalvre is dit nie wenslik om reeds vaste 

reels neer te le nie. Die opgevoede Afrikaner moet nog verder ,gepols" 

word, veral deur besprekinge in die tydskrifte uit te lok. Graag sou 

hy sien dat D.H. gereeld. 'n paa.r bladsye vir sulke besprekinge afstaan. 

Daarna doen ,J.P." 'n paar voorstelle aan die hand. : Die toonlose vr moet 

uitgeskakel word in y,roorde soos bouw, vrouvr, en jouw (besitlik). Die v 

moet deur f vervang word - dus flees ( vlees), fraag ( vraag), fat (vat). 
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,J.P." vril he dat daar sekerheid moet wees orntrent ,ingevoerde" vroorde. 

Wanneer kan so 'n woord as genoegsaam verafrika.a.ns beskou word ,om op sij 

Af'rikae.ns gespel t<? mag v1ord ?" I~ wys ook daarop dat daar sekere woorde 

•' 

is wat dilcv1els deur Afrikaners gebruik word, maar wat geen reg het om in 

die .Afrikaanse woordeskat opgeneem te word nie~ So 'n woord is auntie 

i.p.v. tante. Die redakteur van D.H. is hartlik eers met ,J.P." se 

houding t. o.v. hierdie ,indringer" in die taal. Smith stem ook sa.am met 

" ,J.P. oor die weglating van ......,.,, en die spelling van vreemde woorde. 

l!l:et nougestheid en toegewyde aandag ondersoek die radakteur sulke 

leersame artilcels wat i.v.m .. .Afrikaans staan, en daarby maak hy gewoonlik 

ook sy eie bevindings bekend. Hy gee aarrrnoediging tot verdere studie en 

hy kritiseer waar nodig. ,Ons verwelkom sulke bijdraes en hoop meer van 

ons lesers en leseresse sal hulle uitspreek oor moeilikhede in ons teen-

woordige Afrikaanse spelling", is die wens van D. H. in November 1919. Die 

Akadein.ie sou in Januarie 1920 'n nuwe, verbeterde uitgawe van die Woordelys 

bespreek en , daarom sal dit geed wees as daar in die tussentijd op 

inkon;.ek:wensies of moeilikhede in ons spelling gewijs word".,. 

/ 

Die uitnodiging word aangeneem, en in Jenuarie 1920 verskyn daar 

korrespondensie na aanleiding van ,J.P." se artikel onder dieselfde opskrif, 

Ons Spelreels. Dit is duidelik dat die lesers van D.H. die artikel waar-

deer het en dat hulle graag ook aan sulke besppekinge wil deelneem. 

,Ons juig dit ••.• met dankbaarheid toe dat die Redaksie sulke besprekinge 

verwelkom. • • • di t kan nie anders dan geed doen nie:', skryf' ,Pim" in 

Januarie. Die korrespondente in hierdie maand is oor die algemeen ten 

gunste van die afskaffing van :::!!.. in woorde soos vrouvr, bouw, jouw, en 

uvv. ,3. K. S." en ,·aaron" meen dat die vervanging van y_ deur. f, soos deur 

,J.P." in November voorgestel glad nie onaardig is nie; maar 'n ander 

korrespondent ,D. D. B." keur dd.t af in die volgende woorde : , Met sy voor-

stel. ••• word die klok 44 jaar. agteruitgestoot en herleef ons in die dae 

van Di Patriot." Verder maan hy tot versigtigheid i.v.m. die afskaffing 

van wv'T. Hy ve~velkom egter die gedagte dat 'n p~~ bladsye in D.H. 
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gereeld vir elie bespreking van taalbelange afgestaan moet word, en ,daar 

u in die verlede altyd bereidwillig was om taalk\vessies in uw blad tp. 

behandel •••• het ek ~en die minste vrees dat u nie ook hierin UN lesers 

tegemoet sal kom nie". 

Hierdie korrespondente doen oak graag eie voorstelle aa.n die hand. 

,J.K.S." gee, byvoorbeeld, 'n lys woorde ,in die hoop dat verandering in 

mag kom" as die Akademie oorgaan tot die bespreking van 'n nuwe, verbeterde 

woordelys. Hy wys op woorde wa:b uitgelaat is, o:n.riodige wisselvorme soos 

~ - ~' ~ - ·aJ.s en ~ - baj~ - baing, en stel voor dat die spel-

ling verander word in v7oorde soos bo-op en soals, vrat hy as volg wil spel 

boop en~· Die Woordelys sou inkonsekwent vrees t. o. v. die spelling 

van bl~. re~n, seen, reen, mae.r teen. Sg. wisselvorms van Ylerkwoorde 

lewer ook moeilikheid op vir ,J.K.S." en ,Pim", byv. doen - doet, gaan -

gaat, sien - siet, sla.an - slaat. ,Pim" waarsku ook teen die gebruik van 

Nederlandse vorms, nl. sijn vir sij, mijn vir m:hi_, toen vir ~ en ~ 

vir word. ,Ons moenie net waak teen anglisismes nie, dQg ook teen alles 

wat al te Nederlands is", is sy mening. 

C.P. van der Merwe verklaar dat die eerste re~n moet vrees : ,Skrijf 

" soos ons praat • J{oeilikheid kan egter ontstaan omdat daar dikvvels 

verskillende uitsprake vir tn woord is, bv. mogelik, molik, moontlik,mog.mtlik 

ens. Die Nederlandse spelling moet behou word, tensy daar goeie redes is 

om dit te verander. ,Deur die woorde te neem wat die meeste af\rijk van 

Nederlands, gee ons rede vir die bewering dat dit die laagste woorde is 

wat die lU'rikaa.nse voorstanders gebruik"' se hy verder. Voordat die 

spelling van 'n Nederlandse woord verande!' word, moet daar eers so.rgvuldig 

nagegaan word om uit te vind ,of die Nederlandse uitspraak nie miskien nog 

deur meer mense gebruik word dan hulle dink nie". 

Die redakteur se dat om so na moontlik aan die Nederlands te• bly 'n 

loflike strewe is, solank daar nie 'n ,on.natuurlike, gemaakte .Afrikaans" 

geskep word niee Dat Smith baie moeite doen om die sake wat llL die kor-

respondensie voorkom volledig te ondersoek, blyk duidelik uit die omvatten-

de antwoorde wat hy aan sy lesers verskaf. Elke pnnt v.rord sorgvuldig 
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oorweeg, die voor~ en nadele van voorgestelde spellin~vysigings bespreek, 

en die standpunt van D.H. en die S.A • .Akademie word ook gegee. 

streef om eenvormigheid van spreek- en skryftaal in die hand te werk. 

Die skryftaal moet 'n ,portret" van die s:preektaal wees. Die spreektaal 

verander gedurig, en daarom moet die skryftaal daarmee tred hou en ook 

gewysig word. Party mense is ,dwaas-konservatier'' t. o. v •. spellingsake, 

maar spelling moet van tyd tot tyd verander volgens D.H. van Januarie 1920. 

Wat die voorgestelde spellingveranderings van die korrespondente betref, 

is die redakteur ten gunste van die weglating van :::!!..' maar die vervanging 

d fbk J... 1 ., van ::::!.. eur _ , e s omv ons. • • • as t.e vee gevraag • 

In :Maart 1920 gee D. H. 'n lys ,V/ysigings in die .Afrikaanse Spelling". 

goedgekeur deur die S.A. Akademie in Januarie 1920. D.H. plaas sy eie 

formulering daarvan, aangesien die van die .Akademie nog nie verskyn het 

nie. 

Onder andere word daar gemeld dat die ::!!.. wegval, byv. ~ i.p.v. ~· 

Die aantal wisselvorme is ook verminder sodat daar byv. net mij en siJ 

i. p. v. mijn en sijn erken word. Net die spellingswyse ~ en baie word 

deur die Akademie erken. Ander spellingsveranderinge is die volgende : 

ai word i in byv. affere, mili ter ; ~ word ££., byv. ouditeur ; th word .!_, 

b;yv. tema., atleet ; en v word w in die middel van woorde, byv. aktiwiteit, 

indiwidu. 

In Junie 1920 verskyn 'n artikel deur G.R. von Wielligh oor die nuu.tste 

spelreEHs van die .Akademie. Volgens sy gevoel is daar te veel ,wille

keurigheia.'' in die Woordelys. Hy wil weet of die .Akademie by die vas-

stelling van die spelling opgelet het hoe die meerderheid van Afrikaners 

die woorde gebruik en uitspreek, m.a.w. of daar verteenwoordigers uit al 

vier die provinsies aanwesig was. Yfatter maatstaf is gebruik en wie het 

die finale uitspraak gelewer ? Die woord somaar is deur die Akademie 

vasgestel, maar Von Wielligh is seker dat die meerderheid Ln plaas daarvan 

sommer gebruik. Die Akademie meet die woordvorm wat die meeste gebruik 

word ldes en dan ·a.aarby bly. Volgens hom word dit nie gedoen nie. 
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"Vfaar kom die oorvrinning van die mees gebruikte woord in ?" roep hy uit. 

Die Woo.rdelys ,is die bron wat nou teenstand bied" i.p.v. om leiding te 

gee. Die jongste spelreels sou vanaf 1921 in die onderwys toegepas word. 

Die Bybelvertalers gebruik hulle ook. Von Wielligh glo vas dat daar een 

toonaangewende liggaam moet wees om leiding te gee. Daarom sou hy hom 

aan die reels van die .Akademie onderae.t'p, en hy raai die skole, koerante 

en tydskrifte aan om di t ook te doen. Op die wyse sou eenvormigheid in 

die skryftaal bevorder word. 

In Novembe~ 1920 skryf prof. Smith ~:self 'n artikel ~1 

D. H. onder die opskrif ,Die Spellingprotes van die Noorde~'. Hy verklaar 

dat die jongste besluite va.."l die Akademie oor die algemeen byval gevind 

het. Skryvvers, uitg~wers, koerante en tydsk.rifte het die nmve spelling 

aangeneem. Die grootste teenstand het van P.retoria gekom vraar die 

redaksies van al die Afrikaanse koerante en tydskrifte bym.ekaargekom het 

om die spell~n~ressie te bespreek. f d . -std . n M:emoran um ~s opgevat waar~n 

hulle bemvare teen die spelling opgeteken is, en dit is aan die Woordelys-

kommissie voorgele wat net party voorstelle aangeneem het. Die sienswyse 

van die kom111issie is aan die opstellers van die Memorandum bekendgemaak, 

wat daarna hul eie opvattings en die van die kommissie in die pers bekend-

gemaak het. So word die publieke mening teen die Woordelyskommissie 

opgestook. 

In hierdie artikel skryf Smith oor die Memorandum en die Spelreels •. 

Hy spreek sy persoonlike mening uit, en praat nie nam.ens die Woordelys-

kommissie nie. Hy wys daarop dat die lede van die liggaam nie netl\die 

Westelike Provinsie kom nie, en hy weerspreek op doeltreffende manier die 

beskuldiging van die Memorandum-opstellers dat onder,vysers en joernaliste 

eintlik mee.r bevoeg as professore sou wees om oor taalsake te gesels. 

Die Pretoriase joernaliste gaan akkoord m.et 21 uit die 39 vrysigings 

van die woordelys. Verder is daar 8 wysigings waarmee hulle feitlik 

saamgaan. Daar bly dus 10 punte oor wat hulle heel temal verv.re.t'p. Smith 

antiToord op hul argumente deur positief te werk te gaan en die redes van 

die Kommissie op~te noem. Die wysigings waarteen daar beswaar gemaak is, 
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is die volgende · (1) if.. i.p.v • .hi_ ; (2) die skryfvv-yse met een ~in oop 

lettergrepe ; (3) die spelling~ in woorde soos fraiings, kaiings ; 

(4) die spelling van gensbok, kanfer, konfoor, lal1.f'er ; (5) die spelling 

van weens ; ( 6) die aa.rnnekaarsk:ryf van vroorde soos koperketel, zste.ryaal ; 

( 7) die gebruik van -ing en .:..ink in gewone Af'rikaanse woorde, en -eng en 

-enk in Nederlandse woorde of woorde deur die taal beinvloed ; ( 8) die 

vol"'I!l ek i.p.v. ik; (9) die gebruik van net een vorm ~'en die verwerp-

ing van ~ ; ( 10) die vorm !!.!!.' en die verwerping van ~· Smith 

probeer dan om die bevreegredes en die standpunt van d.i.e Korrn11issie t. o. v. 

hierdie ta.alsake te verklaa.t', en bespreek die voor- en nadele van a1 

die punte. Die Memorandum plei t ook vir die behoud van die intervokaliese 

~en _a, maar Smith keur dit af. Die redakteur maak hierdie opmerkinSs net 

met een doel voor oe, nl. om die verde.re on't\'likkeling van Afrikaans te 

bevorder. As sy opmerkings enigsins daartoe kan bydra, , dan sal ons 

hoogs voldaan wees". Di t was al tyd sy strewe om vorme vir die skryftaal 

te kies of te veruerp volgens die maatstaf van beskaafdheid. In meer 

as een geval moes D. H. die eie Bolandse vorms ve.rwerp. . Die suidelike en 

noordelike provinsies moet ha.rtlik saamwerk i.v.m. ,so 'n belangrike 

kultuursa.a.k as die totstandbrenging van 'n algemeen erkende sk:ryftaal," 

skryf' Smith.. ,Laat ons veral sorg dra dat so 1 n belangrike kampvegter 

vir ons kultuur soos die Suid-Afrikaanse Akademie •••• nooit in diskrediet 

by ons volk kom nie" , is die vermaning van die redol<:teur. 

D.H. vestig dan ook gedurig die aa.ndag van sy lesers op die besluite 

van die Akademie. In Junie 1922 word daar vermeld dat daar in Desember 

1920 veranderings in die spelling van sekere woorde aangebring is. Die 

intervokaliese £word in sekere vvoorde soos hoge en og_e erken, en die 

onderskeid tussen na en naar word behou. - --

In November 1922 skryf A.K. Bot in D.H. dat die Akademie die spelling 

van aardrykskundige name in Afrikaans ve.rwaarloos het, waarop die redak

teur an~noord dat die aanklag nie heeltemal geregverdig kan word nie, 

aangesien die .Akadenue dit wel bespreek het. Volgens Bot heers daar 

,absolute stelloosheid" in die skoolboeke, atlasse en die Akademie-'\iToorde-

lys. Die Eerste .A.frikaanse Skoolatlas, uitgegee deUI:' J.L. van Schaik,Bpk., 
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het, egter, op die gebied pionierswerk gedoen, maar daarin kom ook baie 

foute voor. Die doel van Bot se artikel is om die a.andag van die spelling-

outoriteite op die gemis te vestig en om hulle te versoek om in die saak 

leiding te geee 

In Noverriber 1922 verskyn daar weer 'n rubriek ,Taalvrae en Antvvoorde" 

in D.H. Die korrespondente vra raad oor alles en nog wat. Die eerste 

vraag gaan oor die spelling perde wat volgens die korrespondent pere 

behoort te wees. 1 n Ander skrywer wil weet of aan 1 t loop nie ,onafrika.ans" 

is nie, waarop die redakteur antvroord dat di t inderda.ad goeie Afrikaans 

is. vraag 5 handel oor die gebruik van die woorde brekfis, dinner, en 

lunch, wat die redakteur beslis afkeur. Hy gee goeie Afrikaanse vworde 

in plaas daarvan, soos ontbyt, agtuur, vroegkos, hoofmaal, dinee, en 

middagmaal. Die agste vraag gaan.oor die gebruik van die woorde jellie 

en enjin, waarteen die redakteur nie sterk be~1aar het nie. 

Die sesde vraag handel oor die los- en vasskr~ve van die woordjie 

·toe. Die redakteur verklaar dat daar nog nie 1n vaste rein is nie, 

maar D.H. gebruik die volgende stelsel : (~ ~ is los van die vooraf

gaande woord as ~ v66r hierdie woord staan byv. ons gaan na die dorp toe, 

en, as daar 'n lidwoord, 1 n byvoeglike naam!roo.rd of ander bepalende woord 

voo.r die selfstandige naamwoord staan, byv. Kyk berg se kant toe~ Toe 

word met 'n koppelteken gel?ruik as daar geen bepalende 't·roord voor die 

selfstandige naamwoord staan nie : Loop huis-toe. Toe word~· aan 

voorafgaande b~voorde geskryf, dus boontoe, hiernatoe. 

Hier kan ons ongelukkig nie al die vrae behandel of selfs volledig 

opnoem nie. Dit is egter meldens.waardig dat daar nog in die tyd 'n 

korrespondent is wat onseker is oor die spelling van bietjie (vraag 11) 

Die antwoord op die negende vraag is interessant vir sover ons daar-

deur insig kry in ~e manier waarop Smith die algemene taalwetenskap 

benader. 7) 

7) Veral onderafdelings 3 en 4 van Tjr. 9. 
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Die redakteur keur dit af dat enigeen ,wat reken dat hy iets van At'ri-

ka&ns af\"veet, soma.r aan die eksperimenteer gaan en sy eie spelling daa.rop 

nahou.:,S) Die ged.eelte van die publiek wat van taalsak:e ,verstand" het, 

kan op moeilikhede in die skryftaal wys en hul menings vryelik ui tspreek. 

Maar hulle moet onthou dat~ln die belang van Afrikaans is as daar een 

erkende liggaa.rn is v.rat die voorstelle kan oorv;eeg en die finale beslissings 

maak:. ,'n Eenheidsskryftaal ia 'n kulturele noodsaaklikheid vir die 

Afrikaner. vandag" • Sake waaroor· daar verskil van mening is, moet eers 

grondig bespreek word, en dan kan hulle onder die aandag van die ,hoogste 

taalliggaam", die Akad.emie, gebring word. 

Die Woordelys van die Akademie verskaf egter nog moeilikhaid. In 

Mei 1923 skryf E.B. Grosskopf dat hy as onder~yser moeilikheid ondervind 

met die hersiende uitgawes van die Woordelys wat soms verskillend is. 

Nooit weet hy wanneer die jongste Woordelys sy verskyning maak nie. Is 

dit dan soos ,Halley se lcomeet", of kom dit dan ,soos 'n dief in die nag ?" 

Verder 13ou daa.r ,konsekwente inkonsekYvensies" in die lys wees aangesien 

soveel ongerymdhede daa.rin voorkom. Die.red~cteur stem sa&~ dat•daar 

inkonsek\vensies is, en daaroni. het D. H. altyd vir homself die reg toegeeien 

om spelvorme wat op vergissings berus of wat miskien drukfoute kan wees, 

nie te skryf nie. D.H. gebruik in die gevalle sy eie spelling wat as 

die juiste beskou word. 'n :Massa inkonsekwensies is egter reeds uit die 

woordelys verv;yder• Die redakteur stel voor dat onderwysers lyste van 

inkonsekwensies en verbeterings aan die Akademie stuur. .A1mal kan help 

daa.r is geen tyd om mekaat" sleg te se terwyl daa.r vrerk voorle nie. 

In Julie 1923 verskyn die rubriek ,Taalvrae" weer, en daa.rin word 

vrae van 'n wyduiteenlopende aa.rd be handel. Een korrespondent, A. de Wet 

se dat die skryftaal nie aan bande gele l}lOet word " waarbuite geen skryvrer 

mag gaan sonder hom te besondig teen sekere wette en ree:J_s nie". Hy is 

o. a. nie ten gunste van die spelling £.1:!, i.p. v. ~ nie, 'n skryfwyse waa.r-

voor die redak:teur pleit Ougus~us, Oustralie. Hy maak ook beswaa.r teen 

• 

8) Onderafdeling 5. 
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ie i.p.v. i, vraarop die redakteur antwoord dat die ,allermaklikste" oplos

sing sou gewees het om i in oop lettergrepe en ie in geslote en in oop 

eindlettergrepe te gebruik. :Maar die reeling was te radikaal vir party 

mense, en daar is toe besluit om ie orals, behalwe in sv<akbeklemde let-

tergrepe wat nie ·op·die end staan, te gebruik. Hierdie korrespondent 

kan nie begr;yp hoekom provinsie met 'n :I_ en prOV\Tinsiaal met 'n !. geskrJii' 

word nie, waarop daa.r geantwoord word dat dit presies parallel is rnet 

gevalle soos. servies - servlituut, slavin - slav1e en gravin - J!l.<rvre. Die 

,mooi-lyk" argument kan nie te pas gebring word by die oplossing van spel-

lingsmoeilikhede nie, skryf D.H •• 

'n Korrespondent, Jac. Uarai.s, vra of die opstellers van die Woorde-

lys self helderheid het oor die gebruik van die deelteken. Dit word op 

plekke gebruik vraar sy weglating geen dubbelsinnigheid sou veroorsaak nie: 

reen, ~' seen, seel, i.p.v .. reen, vool, ~' seel. Volgens hom 

behoort dit gebruik te word alleen waar die weglating daarvan verv.rarring 

sou veroorsaak : hoe, droe, vliee, see, ens. Die redakteur erken gerede-

lik dat die Woordelys soms inkonsekwent is en dat die reel t.o.v. die deel-

teken nie orals toegepas word nie, byv. in geleentheid, reent, moondheid. 

Wat die voorgestelde weglating van die·deelteken betref, is die redakteur 

van mening dat voel en reen nie dieselfde vokaallengte het as byv. kool - -- -
en steen onderskeidelik nie. Grondige hersiening is, in elk geval, nodig. 

Jac. Marais en die sewende korrespondent het oak beswaar teen die 

gebruik van twee verskillende skryftek:ens vir klanke wat dieselfde waarde 

het n~ f en :I_, asook ei en X.• ,Historiese lawwighede" is die benoming 

wat Marais daaraan gee. Dit is feitlik seker dat een van die twee tekens 

tog eendag sal verdvrjl'l, en da..:.'U' bestaan geen rede waarom daar nie dadelik 

aanstaltes gemaak sou word om hulle af te skaf nie. Die redakteur stem 

saam dat tvree tekens vir dieselfde klank net ve~varring skep. 

Die eerste korrespondent, M:evr. ,I. de V.M:.' skryf dat die ltf'rikaanse 

vroue moet saamstaan om die aanspreekvorm ,Mrs." uit die spreektaal te 

weer, en ,mevrou'' in sy plek rnoet stel. Dit is 'n saalc v'<at ook na aan 
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die redakteur se hart le, en hy gee dan die korrekte Afrikaanse aanspreek• 

vorms. 

Dit is dus uit die voorafgaande d:uidelik dat D.H. 'n eenvor.mige 

Afrikaanse skryftaal wou bevorder. Toe D.H. in 1916 opgerig is, is daar 

besluit om die spelre~ns wat op 15 September 1915 deur die .Akad.emie vas-

g;estel is, toe te pas. D. H. glo vas dat daa.r 1 n sent.rale taalliggaam moet 

wees om spelling en taal.reels van te stel en om sodoende 'n eenvo.rmige 

skryf- en spreektaal in die hand te werk. D. H. pro beer om die .Akademie-

· .reels konsekwent toe te pas, maa.r ve.rsuim egte.r nie om nodige k.ritiek te 

lewer nie. Die spellingstelsel van die Akademie het ,algemeen ingang 
. 9) 

gevind, waa.rtoe baie bygedra het Die Huisgenoot", verklaa.r dr. T.H. le Roux~ 

Die ruhriek ~,Taalvrae en Antvroo.rde" veral het veel gedoen om 'n juiste in-

sig in die Afrikaanse taa.l te gee. Daa.r kon almal hul probleme stel, 

besware opper, menings uitspreek en die raad van die .redakteur, in bekende 

taaldeskundige, irrffin. Op hierdie wyse vind Smith uit watte.r sake in die 

taal die g.rootste moeilikheid vir die gemiddelde Afrikaner ve.roorsaak. 

Hierdie kennis kon hy vervolgens onder die aandag van die pJ(ademie bring 

wat dit nie kon negeer nie, aangesien D.H. 'n wye lese.rskring gehad het. 

So dra D.H. by tot die bev6rdering van Afrikaans. 

(b) Afrikaanse Terminologie 

D.H. is gedurende sy bestaan as maandblad deeglik daa.rven bewus dat 

die Afrikaanse taal op baie gebiede nie tot sy reg kom nie vteens gebrek 

aan geskikte Afrikaanse te.rminologie. Een van hierdie gebiede is die 

wetenskap. 

In September 1918 verskyn daar in D.H. 1 n a.:r-tikel deur dr. D.F. du 

Toit Malherbe oor die gebruik van skeikund:ige terme in Afrikaans. Hy 

sk.ryf dat 90% van die tegniese terme klaar voor die hand le omdat hulle 

9) Gedenkboek v.d. G.R.A. b1.271 
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afgelei is volgens die voorbeeld van ander kul tuurtale, van Latyn en 

Grieks, of hulle bestaan reeds in Nederlands. Die wetenskaplike termin-

ologie is grotendeels internasionaal. Die moeilikheid le by die spelling 

van die terme in Afrikaans. Daar moet dadelik pogings aangewend word 

om eenvormig~eid in hierdie opsig te verkry, en dit is raadsaam om na aan 

die Nederlandse terminologie te bly. 

In Julie 1923 skryf ,B. K." in die rubriek ,Taalvrae" .dat die wetens-

kap internasionaal is, en daa.l:'om is daar •n neiging om te.l:'me te gebruik 

wat internationaal is. Dit behoort ook die geval in Afrikaans te vrees. 

,As 1 n halfvreemde woord nie in 'n sekere kring van le sers alombekend is 

nie, dan kan 'n meer bekende woord langsaan tussen hakies gesit vrord," 

is sy standpunt. Die redakteur is dit ;;vryvvel" eens ~t ,B.K.", maar 

,ultra-puriste" sou hierdie standpunt nie goedkeur nie. 

., 
In hierdie maa:nd versk;y-n e.aar 1 n kort beriggie in ,Taal- en Stanmuus' 

oor wetenskaplike terminologie. Die S.A. Akademie het •n kommissie 

bestaande uit dr.G.G.Cillie, prof. J. Smith en W.~ llalherbe benoem om 

aanbevelings te maak aangaande die vasstelling van terme en uitdrukkings 

wat by ,natuurwetenskaplike" onderwys d.m.v • .Afrikaans gebruik kon word. 

Die kommissie moet in aanraking met die vakmanne kom om gedagtes te wissel. 

Alle valcmanne en belangstellendes word ,dringend" versoek om lyste van 

terme, of kritiek op bestaande lyste, of algem.ene vrenke aan prof. W.E. Hal-

herbe van Stellenbosch te stuur. Smith is dus direk betrokke by die 

vasstelling van wetenskaplike ter.me • 

Ook op ande.l:' gebiede is daar onvoldoende terminologie of 'n gebrek 

In Februarie 1920 plaas D.H. 1 n artikel van Sarah Goldblatt 

oor .~rikaanse term.e vir liggaamso~feninge. In Oktober 1920 skryf die 

redaksie oor sportter.me. D. H. ontvang dikwels briewe waarin die tydskif 

gevra word om te help om Afrikaans ook in die sportvrerld tot sy reg te 

laat kom. ,Ons verwelkom die bevveging ten gunste van meer suiwel:'heid 

op taalgebied van harte, en Die Huisgenoot sal alles in sy vermoe doen 

om so 'n lofwaardige strewe te steun", belovre die l:'edakteur. D.H. is 

bly dat sportbeoefenaars taalbewus word en vir 'n .Afl:'ikaanse sporttaal 

ywel:'. Uit die lang redaksie-artikel is dit duidelik dat D.H. hierdie 
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saak ernstig opneem en nie sal rus voordat die Afrikaanse taal op alle 

moontlike gebiede tot sy reg kom nie. 

· opsknf 
1 " d di' . In September 1921 Yrord daar 'n lys ,voetba terme on er e11 Q~ D. H. 

geplaas. Die lesers word gevra om verdere inligting en voorstelle aan 

die opstellers van die lys te stuur. In Mae.rt. 1922 verskyn daa.r in D. H. 

'n breedvoerige lys tennisterme wat byna tvree blad.sye besla.an. 

Dit blyk dus dat D.H. strewe om die Afrllcaanse woordeskat op die ge-

bied van die wetenskap en verskillende sportsoorte uit te brei. 

(c) Af'rikaense Spreekwoorde 

D.H. strev1e om 'n natuurlike en tipies-Atrikaanse spreel~vyse te 

bevorder., Daar is talle spreekwoorde wat aan Afrikaans eie is en wat 

'n besonderse kleur aan die taal verleen. 

In Oktober 1919 verskyn daar in D.H. tn aa:ntal .Afrikaanse spreek

woorde wat deur Hettie Gillie byroekaargemaak is en wat hul ontstaan te 

danke het aan die ossewa. Die spreekwqorde wat genoem word bevat die 

woorde ~' tou, jukskei, riem, strop, wiel, ~' ysteras, span en skof, 

en verbindings met hierdie woorde. 

In September 1920 gee Dirk Mostert nog ander spreeb~oorde wat met 

bv. tou, wiel, skof, riem en wapad gevorm kan \'lord. Idal . " r< , J.a en "'"" V"Zn 

Rooyen gee ook in dieselfde nommer van D. H. ander ,ossewe..spreekwoorde" 

wat bogenoemde en ander vroorde soos skroef' briek en ~sweep bevat. 

In D.H. van Januarie en Mei 1921 bring B. Spoelstra 'n groat aantal 

Afrikaanse spreekwoorde in verhaalvonn byeen. Volgens hom vrord,:.daar. so 

selde van spreekwoorde gebruik gemaak. Spreekwoorde maak die taal levren-

dig. Die redakteur spreek die hoop uit dat die voorbeeld van Spoelstra 

nagevolg sou word en dat nog meer sulke versaroelings D.H. sou bereik. 
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Dit is dus duidelik d.at die redakteur van D.H. die lesers wil aan

moedig om hul sp.reek- en skryftaal te ve.r.ryk deur geb.ruik te maak van 

f.risse beeldspraak en ui tdrukkings wat op eie nasionale bodem ontstaan 

het. 
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HOOFSTUK 4 

DIE HUISGENOOT OOR DIE GESKIEDENIS VAN DIE 

AFRIKAANSE BE'lrEGING 

Die Huisgenoot stel nie net belang in die Afrikaanse Taalbeweging 

·' 
vir sover di t aktuele sake soos die stryd vir die offiaiele erkenning van 

Afrikaans en die vasstelling van 'n eenvormige spreek- en slttyftaal betref 

nie, maar dit vestig die aandag van die lesers ook op die geskiedenis van 

die taalstryd. 

Selfs die oorsprong en die ontwikkeling van Afrikaans is die tema 

van 'n artikel deur prof. W. Bloromaert wat in September 1921 in D. H. ver-

skyn. In die joernaal van die komrilissaris-gene.raal H.A. van Rheede wat 

die Kaap in 1685 besoek het, het die skrywer gelees dat die kinders van 

die Nederlandse koloniste die krom uitspraak van die Hottentotte nagevolg 

het en dat daar op die wyse 1 n ,gebroken spraek gefondeert vrerd". Bloro.:. 

maert kom tot die gevolgtrekking dat 'n nmve taalvorm reeds in die tyd 

van Simon van der Stel besig vvas om te ontvrikkel. Die proses het ioe 

reeds so ver gevorder dat Van Rheede gevrees het dat dit onuitroeibaar sou 

word. Blommaert heg groot waard.e aan die teorie, maar hy meld ook dat 

daar in die vroee.dae van die kolonisasie 'n soort gebroke Portugees gebesig 

is. Bewyse vind hy in die geskrifte van die F.ranse sendeling Gp:y Tachard, 

en in 'n proklamasie deur lord Charles Somerset in Junie 1917 uitgevaardig. 

Maar D.H. stel eintlik meer belang in die latere taalperiode en die 

agtergrond van die Afrikaanse Beweging., In Januarie 1922 is daar 'n 
I 

I 
redaksionele artikel onder die opskpif ,Eerste Skryvrers en Eerste Geskrifte 

in Afrikaans". Die lesers word uitgenooi om enige informasie insake die 

ontstaan van die Eerste Taalbeweging aan D.H. te stuur. Daar is ,nog 

ontsaglik veel na te vors" in die onuitgegev1e briewe en stukke, in ou 
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. koerante en tydskrifte' en in ged.l:-ukte werke van die tyd.perk 1860 tot 1905. 

· Mededelings van lede van die G.R.A. wat nog in die lewe is, behoort waarde-

valle en interessante feite aan die dag te bringb Die .red~cte~ d.eel die 

lesers mee dat hy self navorsingsv~erk onderneem het, en op die wyse be lang-

rike ontd.ekkings en onthullings gedoen het d.eur te , snuffel in ou geskrifte'! 

Deur die ,Separatiste" -beweging na te gaan, ontdek hy dat L. H. l.[eurant die 

skryvrer was van die ,Zamenspraak tusschen Klaas Waarzegger en Jan rr>·ryfelaar 

over het onderwerp van Afscheiding ••• " wat in 1861 ·'Ge Cradock uitgegee is. 

'n Tneede ontd.ekking wat Smith doen, staan in verband met die ontstaan van 

die Eerste Taalbevreging. Hy lees artikels en korrespondensie in ,De Zuid-

Afrikaan" van 1872 en die daaropvolgende jare, en kom tot die gevolgt.t>ek-

king dat die Beweging in 1872.moes begin het. In daa.t'die j aar het Pan-

nevis se opspra.akwekkende brief oor 'n .Afrikaanse Bybelvertaling in hier-

die koerant verskyn. Smith verklaar verder dat die werklike publikasies 

van die Eerste Be~eging die belangrikste bronne is vir ons kennis van die 

tydperk-'1872' - 1902. UitgEiilefs van boeke uit die periode is baie seld-

sa.am. Daar is geen volledige versameling van die eerste Afrikaanse 

uitgawes nie. ,Dit word .dus ons plig om te red wa.t daat" nog te redde is". 

Elke leser van D.H. word opge:roep om waardevolle boeke en geskrifte te 

bewaare In die volgende nommer van D.H., Februarie 1922,- verskyn dae.r 

'n lys van 76 Afrikaanse boeke en geskrifte wat voor 1900 gepubliseel:' is, 

om die lesers behulpsaam te wees by die identifikasie van ou boeke wat 

versamel en bewaar moet word. 

In November 1922 skryf die redakteur van D.H. weer oor die ontstaans-

jaar van die Eerste Beweging. Die redakteu.r vra homself of dit in 1872 

begin het toe Pannevis se brief verskyn het, in 1873 toe C.P. Hoogenhout se 

boek ,De Geskiedenis van Josef',' gepu1?liseer is, of in 1875 toe die G.R. A. 

opgerig is. Hierdie saak het Smith se,belangsteliing in so'n mate ge-

prikkel dat hy weer navorsing gedoen het as gevolg waarvan hy afkom op 

'n artikel deur Pannevis in,De Hollandsche Afrikaan'' van 22 / .. ugustus 1883. 
\ . 

Pannevis beweer self dat die· Beweging in 1872 ontstaan het. Sy artikel 

,De Bijbel in het Afrikaansch" het op 7 September 1872 in ,De Zuid-.Afrikaan'! 

'n veelgelese blad vel:'skyn, en dit het 'n levrendige polemiek uitgelok . 

. ' . 
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D.H. gaan uit van die standpunt dat die werk van die eerste kampvegters 

vir Afrikaans nie vergeet mag word nie, maar dat die nageslag hul name in 

ere moet hou en hulde aan hulle moet bring, hul we.l:'k ,met dankbaarheid 

" 1) vermeld en na waarde skat • In Desember 1919 verskyn daar 1n artikel 

in D.H. oor ,oom Lokomotief'' .:.. D.F. du Te~U.t, waarin daar met waardering 

melding gemaak word van sy belangrike aandeel in die Eerste Beweging .. 

Toe hy oorlede is, skryf D.H. in Mei 1923 'n treffende huldeblyk, en ver-

klaar : , 'n Volk wat sy helde vel."geet, is 'n volk aan' t sterf". Hulle 

h t l . ·" e gep oeg en gesaa.J.., en ,ons maaJ. • Die toegewyde vaderlandsliefde 

en die hoe ideale van die eerste bouers van die nasie sal nie vergeet word 

nie. 

G.R. von VTielligh sk.t'yf in Januarie 1922 'n artikel in D.H. cor die 

tydperk tussen die Eerste en die Tvveede Taalbeweging. Daar wo.l:'d vertel 

hoe die Eerste Beweging doodgeloop het en dat ds. S.J. du Toit pogings 

aangevvend het om dit te laat herlewe. Die eintlike herlewing vind op 

Stellenbosch plaas waar Ons Moedertaal opgerig word wat later deur die 

.Nasionale Pers oorgeneem word. Groot nadruk vrord gele op die aandeel 

van die .Afrika.anse koerante en tydskrifte, soos Land en Volk, De Volkstem 

en D:iie Brandv1ag in die noorde. Die redakteur moet op sekere foutiewe stel-

lings van die skrywer wys. Ons Tall wat in 1909 gestaak is, is nie in 

Ons :Moedertaal opgeneem nie. Ons Taal, net soos Ons Klyp.tji was ,pynlik 

neutraal", te.rwyl O.M. beslis nasionaal-Afrikaans was. 

In :Maart 1920 verskyn daa.r in D.H. sg. ,opmerkinge" deur dr. LyDia 

van Niekerk na aanleiding van Taal en Poesie van die Afrikaanse Taalbeweging 

deur d.r .. E. c. Pienaar. Die skryfster maak beswaar teen 'n paar stellinge 

van Pienaa.r, en wys op sake wat hy nie genoem het nie. Pienaa.r verklaar 

o.a. dat die Tweede Beweging in die Noorde begin het. Lydia van Niekerk 

gaan die geskiedenis van die taalstryd na en bev~--s die teendeel, nl. dat 

die eintlike herlewing van die taalstryd in Kaapland ontstaan het~ 'n 

Volgende groot beS\va.ar is dat Pienaa.r geen melding maak van die reeling 

1)D.H. Mei 1923. 
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van die spelling deur die A. T.V. in 1908 nie. Pienaar maryf dat die 

A. T.v. 'n bla.d uitgee, Ons :Moedertaal, wat later met Die Huisgenoot verenig 

word. Volgens Van Niekerk verdien Die Huisgenoot meer waardering as 

alleen 'n terloopse opmerking in 'n aantekening onderaa.n 'n bladsy. 

Die Huisgenoot is die enigste Afrikaanse orgaan waarin die Akademie-spel

ling heeltemal konsekvrent toegepas is, ~' 'n handelwyse waardeur groot 

invloed ten goeie uitgeoefen is", verklaar sy. Pienaar skryf dat die 

stigting van die Akademie as een van die vernarunste mylpale in die geskied-

enis van die Taalbeweging beskou kan word. Volgens dr. van Niekerk is 

dit ,vrel te veel gese". Die .Akademie het eers in 1914 ,sy verantwoorde-

likheid teenoor .Afrikaans ten volle besef" , eers na Langenhoven se kragtige 

pleidooi. .D~- Brandvrag wat pas 'n jaar na die .Aka.demie gestig is, was 

reeds 'n ,kultuurbate van die grootse belang" lank voordat die .Akademie 

'n belangrike posisie in die .Afrikaanse taalstryd ingeneem het. 

In September 1920 skryf dr. Pienaar in D.H. om sy standpunt te ver-

dedi g. Die georganiseerde beweging het van Pretoria uitgegaan. Die 

bedrywigheid op taalgebied in die Suide het net ,by vrorne wense gebly'' 

tot na die begin van die werksaamhede in die Noorde. J.H. de Waal en 

sy medewerkers kon geen nuwe lewe in die ou beweging blaas nie. In 

Ons Klyntji word die propaganda van De Goede Hoo;e_ nie eers vermeld nie., 

Pienaar maak sterk beswaar teen Van Niekerk se bewering dat daar nie in-

vloed vanuit die noorde gevoel is nie. Vervolgens haal hy bewysplase 

aan om die invloed van Gustav Preller daaraan te illustreer. Dit is 

Pienaar se oorwoe mening dat ,die eerste kragtige stoot, waardeur die 

tweede .Afrikaanse-taalbeweging definitief ingelei is as 'n doelbewuste 

propagandabeweging, van die noorde uitgegaan het". 

In Septeml;>er 1921 skryf D.H. oor die Tweede Beweging na aanleiding 

van 'n polemiek wat in De Burger gevoer is tussen J.H. de Waal en dr. 

E.C. Pienaar oor sekere vraagstllid{e i.v.m. die geskiedenis van .Afrikaans. 

Die redakteur van D.H. het dit van soveel belang geag dat hy eers van plan 

was om die hele korrespondensie in sy tydskrif weer te gee, maar weens 

die omvang van die polemiek was dit onmoontlik om dit te doen. D.H. kan 

derhalwe net na die betl:'okke nommers; van De Burger verwys, 2) en die saak 

2 ' n·e· ) . . Burger 12, 13, 22 Aug. en 5, 14, 16 Sept. 1921. 
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dan self be spreek. Die redakteur is daarop gesteld dat sulke vraagstukke 

objektief en sander enige vooroordeel benader word. Volgens D. H. was 

ds. S • .J. du Toit se veranderde politieke siens'iryse wel die oorsaak van die 

onderga..11.g van die Beweging. Die veelbesproke vraagstuk aangaande die 

plek waar die ~veede Beweging sou ontstaa11 het, word ook deur ~ in 

oenskou geneem. Na die Tv1eede Vr~~eidsoorlog was daar oral in die land 

raaksie, sodat 'n mens nie kan beweer dat die Berreging van die een deel 

na die ander versprei het nie. Maar daar kan wel gekonstateer word dat 

die bevreging in die Kaapkolonie selfstandig en heelwat vroeer as in die 

noorde ontstaan het. 

In Oktober 1921 skryf' D. H. dat daar baie briewe ontvang is na aanleid

ing van die artikel van September 1921 wat ons net behandel het. Alle 

moontlike inligting wat die lese.rs kan verskaf en wat lig op die saak kan 

werp, word verwelkom. D. H. self sal voortgaan om verdere navorsing te 

doen. Weereens wil die tydskrif sy houding duidelik stel, nl. dat dit 

nie kant lde s nie : ,Daar is vir ons ook inderdaad nike aan gelee of die 

~Neede Beweging in die noorde dan wel in die suide begin het nie, en as 

die feite. in ons laaste artiekel aangevoer ooit mog blyk inkorrek of onvol

ledig te wees, dan sal ons die eerste wees om te retireer1'. D.H. kan egte.r 

nie aanneem dat Preller werklik die Tweede Beweging begin het nie. Die 

saak moet nog meer intensief ondersoek word. ,Die bietjie navorsing wat 

ons op eie houtjie gedaan het, het ons ten duidelikste getoon hoe veel 

daar nog na te spoor is", skryf' die redakteur. Die aandeel van persone 

soos Johan Visscher, J.S.M. Rabie en D.P. du Toit moet nog nader vasgestel 

word. Enige inligting ka.n aan ~ gestuur word, maar op een voorvraarde 

,Geen ontstigtende persoonlikhede en geen ongewettigde provinsie-verheer

liking nie." Die saak moet met wetenskaplike objektiwitei t ontleed word. 

,Ons sal alleen dan nader aan die waarheid kom as ons die saak suiwer 

objektief behandel", besluit D.H. 

'n Artikel oor ,Onse Jan, en die A.T.V." deur J.H.H. de Waal, verskyn 

in Oktober 1921 in D.H.. Die skry.v-er verhaal hoa ,Onse Jan" aan die 

begin hom buite die stryd. vir Afrikaans gehou het. By 'n sekere geleent

heid het hy verklaar dat die kaffertaal en die taal van die Kaapse MaJ.eiers 
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ook "Afrikaans" was. Haar langsamerhand begin hy 'n meer versoenende 

houding teenoor die voorstanders van AfrLkaans in te neem. 0p 'n keer 

verklaar hy : , Om 'n leier van jou vollc te wees, moet jy die Yolk volg". 

Later verdedig hy in die Parlement die gebruik van Afrikaans as spreektaal. 

In die gevvone omgang het hy hom van Afrikaans bedien. Maar hy was kon

se:rwatief en wou Afrikaans derhalwe nie tot skryftaal verhef nie. Die 

st:ryd van Neder:}.ands teenoor Engels was nog ongelyk, en 'n derde taal 

sou dit nog moeiliker maak. De i1aal wys op Jan Hofmeyr se opregte stryd 

vir sy volk t.o.v. ander sake. Op sy eie manier was hy feitlik self 'n 

,baanbreker" in die Tweede Mrikaanse Taalbeweging. 

Die Huisgenoot het ongetwyfeld veel daartoe bygedra om die Afrikaners 

'n sin vir waardes aan te leer. Die werk van die eerste kampvegters moet 

waardeer word. Oor sekere dinge wat i. v.m~ die Beweging staan, is daar 

nog onsekerheid. In.hierdie opsig kan die lesers self opbouende werk 

levver deur navorsingswerk te doen en enige inligting daaromtrent aan ~ 

Huisgenoot te stuur. Die lesers word vermaan om sulke sake met weten-

skaplike objektiwiteit te benader. A:3 hulle enigsins vaderlandslie-vvende 

persone was, sou hulle by die lees van die geskiedenis van die taalstryd. 'n 

groter liefde vir hul taal ontwikkel, en self voel dat dit hul plig is om 

die ideale van die taalstryders te help ve.t'l·msenlik. 
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HOOFSTUK 5 

SLOTBESKOUING 

Uit die voorafga.a.nde hoofstukke blyk dit duidelik.dat Die Huisgenoot 

'n belangrike rol in die Afrikaanse Taalbeweging gespeel het. 

Va:naf sy oprigting in Hei 1916 het hierdie tydskrif 'n verstand.ige 

taalbeleid toegepas. Deur Hed.erlands saam met Afrikaans in die begin te 

gebruik, het Die Huisgenoot getoon dat die voorstanders van Afrikaens nie 

teenoor Nederlands vyandiggesind was nie, maar dat hulle in werklikheid 

van mening was dat die moeder- en dogtertaal ,hand aan hand" moes gaan. 

Nederlands was die magtigste ,bondgenoot" van Afrikaans, en Afrikaans sou 

in sterkte toeneem namate die Nederlandse taalregte gehandhaaf en bevorder 

vmrd. Op hierdie wyse word die voorstanders van Hollands nie vervreem 

nie. Inteendeel, Die Huisgenoot het juis deur sy optrede die agting van 

menige teenstander van Afrikaans afgedwing en meer simpatie vir die taal

stryd verwek. Afrikaans word aanneemliker gemaak vir persone wat nog 

aan Nederlands vasgeklem het. In hierdie opsig gee die tydskrif inder-

daad uiting aan die gees van die· Tweede Beweging. Daar is groter ver-

draagsaamheid as in die Eerste Beweging, en die oortuigingS\7erk vir Afri

kaans word op 'n meer wetenskaplik-beredeneerde wyse aangepak. Ueer 

besadigdheid word aan die dag g;ele. Die gees van onbesonne voortvarend

heid wat hom soms in Ons Moedertaal geopenbaar het, is in Die Huisgenoot 

getemper. Maar as dit nodig is, druk die tydskrif sy menings uit in k.rasse 

bewoording, soos ons tevore aa11getoon het. 

Die Huisgenoot werp hom uit die staanspoor uit vol in die stryd om 

die erkenning van Afrikaans op alle gebiede. Die tyd.skrif is gewis geen 

passiffive toeskouer nie ! Dit is inderdaad 1n gedugte stryder met wie 

daar rekening gehou moet word, aangesien dit streef om die dinge wat in 
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die Afrikaner se gemoed omgaa.n, te vertolk. 

die Afrikanervolk. 

Dit word 'n woordvoerder van 

Reeds vanaf die vroegste nonnners van Die Huisgenoot word da.a.r propa

ganda gemaak vir Afrikaans in die Kerk, 'n konservvatiewe liggaarn en 'n 

moeilike vesting om te vermver - die volledige Bybel in Afrikaans verskyn 

eers in 1933. Besluite van die Kerk om .Afrikaaml as kanseltaal te erken, 

word hartlik toegejuig. Dit is veral die besluit van die Vrystaatse 

Sinode in 1916 om Afrikaans te erken en die Bybel te laat vertaal wat die 

tydskrif met meer beslistheid laat optree. Daar word blykbaar groot 

waarde geheg aan die taalvol::'mS wat die vertalers in die Afrikaanse Bybel 

sou gebruik, bv. ik of .ek. Juis na aanleiding hie.rvan ontstaan 'n bes-

preking in Die Huisgenoot, as gevolg waarvan duidelikheid verkry word oo.r 

die mees gebruiklike vorms, en dit sou die Bybelvertaling natuurlik ten 

goede kom. Die Huisgenoot is daarvan oortuig dat Hollands weldra deur 

Afrikaans as kerktaal vervang sou word. Die volle verwesenliking van 

hierdie ideaal vind nie in hierdie tydperk plaas nie. :Maar in 1922 kon 

Die Huisgenoot 1 n vertaling van die Evangelies welkom heet., Ook die 

kerkgesang in Afrikaans word aangemoedig, 'n saak wat eers baie later, nl. 

in 1944
3 
tot sy reg kom met die verskyning van die volledige Psalm- en 

Gesangboek in .Af'rika.a.J..1S. Vanaf 1916 tot 1923 het Die Huisgenoot onge;... 

twyfeld veel daartoe bygedra om die Afrikaners te oortuig dat .Afrikaans 

die geskikte en doelmatigste draer van die boodskap van die Kerk was. 

Een van die sake waarvoor die tydskrif die hardste stry, is die erken

ning van die moedertaal in die onde~7ys. Uit die ondersoek wat ons gedoen 

het, is dit baie duidelik dat hierdie saak na aan die hart van die redak

teur le. As hoogle¢raar in Afrikaans aan die u.s. het hy natuurlik groot 

belang daarby. Die Huisgenoot maak by.na van eU;:e geleentheid gebruL'k om 

die moedertaalonder~vys te bepleit. In 1914 is Langenhoven se voorstel 

aangaande die medium van onderrig tot by St.4 in die Kaapse Provinsiale 

Raad aangeneem, wat aanleiding gegee het tot soortgelyke voorstelle in 

die ander Rade., Tv1ee jaar daarna pleit Die Huisgenoot vir aie erkenning 
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van Afrikaans tot by St. 10 asook in die hoer opleiding9 nl. opleidingskole 

en universiteite. Dit is die vaste mening van die tydskrif dat daar ,van 

bo af" begin meet word, d.w. s. by die universiteitsdosente en onde.rwysers. 

Hoe eise word aan hulle gestel. Die Huisgenoot spoor hulle gedurig aan 

tot die stryd. Die pogings wat ondervrysersverenigings en studente-organ-

isasies t. o. v. die verkryging van moedertaalonderwys a.amvend, word f;yn 

dopgehou, en daar word veral aandag geskenk aan Taalordonnansies van die 

Provinsiale Rade. Dubbelrnediumskole word afgekeur; die onderv.rys~ meet 

net in die moedertaal geskied. }11aar Die Huisgenoot is daarop gesteld 

dat die ander landstaal nie verwaarloos word nie. 

Die Huisgenoot beywer hom net so geesd.riftig vir die bevordering van 

Afrikaans in die Regering en die Staatsdiens. Artikel 137 van die Unie

grondwet moet ten valle uitgeleef word. l'~'[aar dit is nie genoeg nie. 

Afrikaans, i.p.v. Nederlands, meet as landstaal erken vmrd. Daarom ver

welkom die tydskrif die wetsontvrerp van 1918 waardeur ,Afrikaans" voortaan 

onder ,Hollands" in .Art. 137 begryp sou word. Die gebruik van Nederlands 

en Afrikaans in die ,blouboeke" van die Regering word noukeurig dopgehou. 

Die opstellers van sulke verslae word aangemoedig om .lu'rikaa.ns te gebruik. 

In die geval van die OnderNysrapport ymarvan ons reeds melding gem.aak het, 

wil dit voorkom asof Die Huisgenoot op hierdie wyse invloed uitgeoefen het, 

want die Afrikaans word in die volgende rapport gebesig, soos die tydskrif 

voorgestel het. Die of'fisi(He erkenning van . ..tu'rikaans as landstaal in 

1925 val natuurlik buite die periode van Die Huisgenoot as maandblad. 

Maar reeds in Julie 1923 het di& tydskrif op 'n oortuigende iY,Yse gepleit 

dat Afrikaans ook vir doeleindes binne die parlementshuis erken moes word. 

Ook in plaaslik? besture, nl$ Provinsiale Rade en Stadsrade meet p...frikaans 

valle erkenning geniet. Tweetaligheid moet bevorder vrol~d. • 

Die houding van Die Huisgenoot teenoor die taal self is van die grootste 

bela.ng vir die Taalbeweging. Dit streef om 'n suiwer en idiomatiese taal 

te gebruik en te bevorder. Die Akademiereels t~o.v. taal en spelling word 

toegepas, maar as dit nodig geag word, versuim Die Huisgenoot nie om 

kri tiek daarop te lewer en sy eie st andpunt te verduidelik nie. Die 
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rubriek Taalvrae en Antvroorde h.et die bela.ngstelling van die lesers geprik-

kel en hulle aangespoor om taalmoeilikhede te bespreek. Die 1\lmdemie-

reels word as norm voorgehou, maar die tydskrif is bereid om sekere taal

vorms te e.rken as dit duidelik word dat die meerderheid van lesers di~ 

vo.rms verkies. Die tydskrif doen groot moeite om aan te toon dat daar 

een erkende liggaam moet wees om finale besluite t.o.v. die vasstelling 

van taalvorms en spelling in Afrikaans te maak. Die S.A. Akademie doen 

ba.ie belangrike vrerk in hierdie opsig. Dit blyk duidelik uit Die Huis

genoot dat d~~ gestreef word om 'n eenvonnige spreek- en sk.ryftaal te 

bevorde.r. Geen drastiese spellingveranderinge word voo.rgestaan nie. 

Afrikaans moet nie 'n onnatuurlike, ,gemaak-te" taa.l wees nie. As 

taalgeleerde en as lid van die .Akademie kon prof. Smith vraardevolle wenke 

aan die lesers gee. Die leserspubliek moes noo&vendig daa.rby baat 

vind - dit kon nie a.nde.rs nie. Moeilikhede en lesers se voorstelle word. 

grondig bespreek, en daarna kon hie.rdie sake ondel:' die aandag van die 

Akademie gebring vrord. 

As die Afrikaners mettertyd tot die besef kom dat huJ. taal voorui t

gang maak en werklik reeds op verskeie belangrike gebiede erken word, kon 

hulle hul blik verder rig op rutder terreine waar Afrikaans nog nie tot 

sy reg gekom het nie. Die Huisgenoot doen in hierdie opsig waardevolle 

iYerk deur die aandag te vestig op moontlike Afrikaanse te.rminologie in 

die wetenskap en in die sportwereld. 

Daar kon toe ook meer aandag geskenk word aan styl, wyse van tiitdruk

king en beeldspraak. Die st.rewe om 'n natuurlike, le\7endige taal, ryk 

aan beelQ.spraak te skep, kan aan die hand van die artikels oor Afrikaanse 

spreebvoorde geillust.reer word. 

Die Huisgenoot maak 'n pligsbesef by sy lesers wrucker deur die verloop 

van die Afrikaanse Taalbeweging na te gaan. Die werk wat gedurende die 

Eerste Beweging gedoen is, is waardevol en van groat betekenis. Die 

pioniers van die taalstryd is helde, en hul name mag nie in die vergetelheid 

raak nie. Hulle het die baanbreke.rsvre.rk gedoen, sodat die nageslag 

daaruit voordeel kan trek. Deur artikels oor die ontstaan van die 
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Beweging te skryf, vrerp Die Huisgenoot die soeklig vol en direk op 'die 

taalstryd wat toe nog aan die gang was. Briewe wat die redaktel..U' bereik, 

getuig van die belangstelling van die lesers in die str;yuv.rae waartoe 

hierdie artikels aru1leiding gee. Die lesers word verder aangespoor om 

self navorsingswerk te doen.. Op hierdie wyse dra Die Huisgenoot by tot 

'n beter begrip van die taalstryd in sy geheel. 

Die Huisgenoot is opgerig met die doel om leesstof vir die huisgesin 

te verskaf. Daar word in die smaak van elke leser voorsien. Dit word 

gevolglik baie populer, en langsamerhandword 'n groat leserskring opgebou 

wat bestaan uit Afrikaners uit alle dele van die samelewing, geleerd en 

ongeleerd. .AJ3 ,huisgenoot" kon dit derhalwe groat invloed uitoefen op 

die. denh-,yse van .Afrikaners nie net in die suide nie, maar ook oor die 

lengte en breedte van die land. .Die Brandwag, orgaan van die A. T. G. in 

die noorde, het as tyd.skrif vir die huisgesin vanaf 1910 tot 1922 'n 

belangrike aandeel aru1 die taalstryd. gehad. Die Huisgenoot, orgaan van 

die A. T.V. in die suide, het van 1916 tot 1923 seker lik nie 'n nrlmder 

belangrike rol gespeel nie. In Februarie 1922 word Die Bra.n&-rag gestaak, 

terwyl Die Huisgenoot steeds van krag tot krag gaan en in November 1923, 

weens sy gewildheid 'n weekblad word. Dit veroraer 'n vaste plek in die 

gemiddelde 1\.frikaanse huisgesin dwaarsdeur die land. 

Soos ons in die eel:'ste hoofstuk aangetoon het, Yras daal:'· ander gebiede 

soos die letterkunde waarop Die Huisgenoot heel Yraal:'skynlik van beteke11.is 

vil:' die Beweging sou gevrees het. Hierop het ons nie ingegaan nie., 

:Maal:' aan die hand van die stof wat ons in hiel:'die skripsie be handel het, 

kan ons nou met sekerheid beweer dat Die Huisgenoot as maandblad van Mei 

1916 tot en me·t Oktober 1923 'n belangrike l:'ol in die Tweede Afrikaanse 

Taalbeweging gespeel het. Die volgende vroorde wat in Oktober 1918 in Die 

Huis~noot verskyn het, kan byna as die leuse van hierdie tyuskrif beskou 

word : ,Die gees van Jong Suidafrika •••• sal nie rus voor en aleer .Af'ri

kaans op elke gebied Vl;l11 ons samelewing erken en gehandhaaf wol:'d". 
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