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‘Onder 't woord Hollands wordt verstaan de beide taalvormen gebruikelik
in Zuid-Afrika.’
Statute van die S.A. Akademie, 1909.
‘Behoud van Hollands is tog meteen bevordering van Afrikaans want
Hollands in Afrika is en word tog mar altyd Afrikaans.’
Di Patriot, 21 November 1878.
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Voorberig deur Anna de Villiers.
Dit was met die grootste huiwering dat ek op aandrang van vriende die versoek van
mevr. A. TICKNER, moeder van wyle dr. ELIZABETH CONRADIE, ingewillig het om
Hollandse Skrywers uit Suid-Afrika Deel II vir die pers gereed te maak. Dit is 'n groot
taak om self 'n wetenskaplike geskrif te lewer - 'n haas onbegonne taak om die werk
van 'n ander te voltooi.
Aangesien die eindhoofstukke ontbreek het, was dit aanvanklik my voorneme om
hierdie hoofstukke volledigheidshalwe self by te voeg. Na rype beraad het ek van
hierdie oogmerk afgesien en my beperk tot die voltooiing van die bestaande
hoofstukke. In hierdie verband het ek oral waar dit nodig was om 'n paragraaf of
voetnoot by te voeg my voorletters agterna geplaas, sodat alles wat uit my pen is,
maklik van die werk van dr. CONRADIE onderskei kan word. Dit spreek vanself dat
ek my byvoegings so ver moontlik beperk het en slegs uiters noodsaaklike toeligting
ingevoeg het. Diegene wat geïnteresseerd mag wees in die hoeveelheid van my
aanvullings kan op aanvraag die getikte afskrif van die manuskrip wat my deur die
Suid-Afrikaanse Gesantskap in Den Haag toegestuur is, ter insae kry.
Die uitgawe van hierdie werk is moontlik gemaak deur die grootmoedige
vrygewigheid van wyle dr. BERTHA STONEMAN wat die nodige middele daartoe tot
my beskikking gestel het. As tussenpersoon in hierdie verband moet ek ook dankbare
melding maak van mej. L. DAWS, tans 'n eksekutrise in die boedel van wyle dr.
STONEMAN en 'n vriendin van dr. CONRADIE.
Hierdie werk is dus die drieledige bydrae van 'n benoemde prinsipale van die
Hugenote-Universiteitskollege, Wellington, 'n oud-prinsipale en die teenswoordige
prinsipale.
Wellington, Julie, 1943.
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Dr. Elizabeth Conradie.
Lewenskets.
ELIZABETH JOHANNA MÖLLER CONRADIE is gebore op 10 Augustus 1903 op 'n plaas
by Tulbagh. Haar vader, WILLEM STEFANUS CONRADIE, is haar vroeg ontval en haar
moeder, ANNA GERTRUIDA LOUW het later weer in die huwelik getree met mnr. A.
TICKNER. Van besondere betekenis in die lewe van ELIZABETH CONRADIE is die feit
dat sy haar jeug in die huis van haar grootmoeder deurgebring het, 'n ou dame van
die egte Afrikaanse stempel wat deur haar persoonlikheid en haar suiwere kyk op
die lewe 'n soort invloed op haar kleindogter uitgeoefen het, wat die jong gemoed
bevatlik sou maak vir opofferende volksliefde toe die rypheid daarvoor aanbreek. In
die grootmoederlike huis is die aarde voorberei vir die skone plant wat uiteindelik
tot 'n sierlike boom sou uitbloei en sulke weelderige vrugte sou dra. BETTIE het ook
altyd met die diepste eerbied hulde gebring aan die vrou uit wie se lewe soveel
geestelike suiwerheid in haar eie gevloei het.
Na die dood van haar grootmoeder, toe sy na die ouderlike huis op Wellington
teruggekeer het om haar skoolopleiding voort te sit, het sy haar volkome ingeleef in
die huislike omstandighede van haar naasbestaandes, en feitlik as raadgeefster van
elke lid van die gesin opgetree. Hulpvaardigheid en toewyding aan diegene wat sy
liefgehad het, was van die opvallendste eienskappe van 'n uitsonderlike karakter, en
haar gewilligheid om die laste van ander te dra het by haar feitlik tweede natuur
geword. In die huislike kring was sy 'n kragtige invloed en haar woord het deurslag
gegee waar 'n beslissing geneem moes word. Vir haar

Elizabeth Conradie, Hollandse skrywers uit Suid-Afrika. Deel 2 (1875-1905)

XVI
moeder was sy 'n kragtige steun, en vir halfsuster en halfbroer was sy 'n voorbeeld
wat hulle altyd onvergeetlik sal bly.
Sy het die Matrikulasie-eksamen in 1921 in die eerste klas aan die Hugenote
Hoërskool, Wellington, afgelê, en daarna as studente tot die
Hugenote-Universiteitskollege toegetree, waar sy agtereenvolgens in 1924 die graad
B.A. en in 1926 die graad M.A. met onderskeiding behaal het. Die gevoel wat sy
teenoor haar Alma Mater gekoester het, blyk uit die groot liefde wat sy die inrigting
toegedra het, sodat sy uiteindelik kon besluit om haar lewe daaraan te wy.
Na voltooiing van haar studie aan die Hugenote-Universiteitskollege het sy vyf
jaar lank daar as lektrise, eers in Engels, en later in Hollands opgetree. In 1928 was
sy tydelik hoof van die departement van Hollands. Die jaar daarna was sy weer
assistente en in 1930 het sy haar na Nederland begewe waar sy in 1931 aan die
Amsterdamse Universiteit die doktorale eksamen in Nederlandse taal- en letterkunde
met onderskeiding afgelê het. Sy studeer nog 'n jaar in Holland en versamel gegewens
vir haar proefskrif. Hierdie tyd in die ou stamland deurgebring was vir haar van die
grootste betekenis vir die ideale wat in dié tyd reeds ontkiem het en wat so 'n noue
aansluiting gevind het by die denkbeelde wat sy in haar vroegste jeug gevorm het.
In hierdie vormingsperiode het sy die geleentheid gehad om nader kennis te maak,
nie alleen met die voedingsbodem van haar eie voorgeslag nie, maar om diep te drink
uit die bron, wat haar kulturele groei en ontwikkeling gedurig daarna sou voed. Vir
haar het die eerste stadium van haar lewe die fondament gelê waarop haar later lewe
harmonies in dieselfde struktuur uitgebou kon word.
Die terugkeer na haar vaderland het haar die eerste ruk met so 'n onvermengde
geluk vervul dat sy dit as 'n wonder gevoel het, waarvan sy maar steeds die
verwesenliking nie kon glo nie. Die dinge wat haar lief was, die ‘ewige son’, die
kleurige Afrikaanse landskap, die rykgeskakeerde volkslewe, alles was vir haar in
'n waas van aantreklikheid gehul, wat 'n gloed van warmte in haar hart ontsteek het.
Haar spontane humorsin, haar gulle, hartlike lag, haar byna hartstogtelike genot van
die eie het soms op 'n vreemde, onverwagte wyse die heimwee van haar
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verlangende hart in die vreemde geopenbaar, asof sy nie kon besef dat sy tot eie
bodem teruggekeer het nie.
Sy aanvaar in 1932 'n lektorskap in Nederlands en Afrikaans aan die
Universiteitskollege van die Oranje-Vrystaat in Bloemfontein. Hier het sy deur haar
kontak met die studente en die publiek, en deur haar bedrywigheid op allerlei gebied
die aandag nie alleen van haar onmiddellike omgewing nie, maar van die hele land
op haar gevestig. Vir haar studente was sy 'n besieling en haar voorbeeld het tot
spoorslag gedien om hulle aan te vuur tot meerdere inspanning en ernstiger arbeid.
Haar verbasende werkkrag tesame met 'n aansteeklike arbeidsgenot het haar die
aangewese leier van die studerende jeug gemaak, en 'n hele aantal van daardie studente
het later getuig van die heilsame invloed wat op hulle van haar uitgegaan het.
Eind 1933 voltooi sy haar proefskrif getiteld ‘Hollandse Skrywers uit Suid-Afrika,
'n kultuur-historiese studie, Deel I (1652-1875),’ keer terug na Amsterdam waar sy
in Februarie 1934 onder prof. PRINSEN cum laude promoveer tot Doktor in die Lettere.
Daarna keer sy terug na Bloemfontein. Die vyf jaar wat sy daarna in die hoofstad
van die Oranje-Vrystaat deurgebring het, was van die belangrikste en vrugbaarste in
haar lewe. Benewens haar werk as dosente aan die Universiteitskollege van die
Oranje-Vrystaat, het sy haar nou op talryke gebiede aan die belange van die volksaak
gewy. Sy het gehelp met Afrikaanse opvoerings, stukke vir opvoering gereed gemaak,
by kunswedstryde as beoordelaarster in voordrag en letterkunde opgetree, voorlesings
en toesprake gehou op ander plekke, talryke artikels vir tydskrifte soos Die Hugenote,
Ons Eie Boek, e.d. gelewer, en les bes as mede-redaktrise van die orgaan van die
Suid-Afrikaanse Akademie vir Lettere en Kuns, die Tydskrif vir Wetenskap en Kuns
opgetree. Hierdeur het sy die aandag van die Akademie opgeëis en is sy as lid gekies.
Oor opvoedkundige en onderwyssake het sy 'n uitgesproke mening daarop nagehou,
en openhartig daarvoor uitgekom, in weerwil van teenkanting, soos blyk uit die stryd
wat sy aangeknoop het vir die erkenning van Hollands as afsonderlike vak op skool
- 'n stryd wat dit haar nie beskore was om te volstry nie.
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Tot lewenstaak het sy haar gestel die nouer samesnoering van die kulturele bande
tussen haar vaderland, Suid-Afrika en die stamland, Nederland. Naas haar groot
liefde en verbysterende ywer ter bevordering van haar eie kultuur, tref haar onverdrote
arbeid om 'n toenadering tussen die verspreide takke van die Dietse stam - Holland,
Vlaandere en Suid-Afrika, te bewerkstellig ons steeds. Ook in haar wetenskaplike
arbeid sou sy hierdie doelstelling voorop stel, en het sy die heil van haar volk gesien
in 'n verankering in sy Dietse oorsprong, 'n siening wat sy met die erns van haar
oortuiging as 'n apostel verkondig het. Vir hierdie evangelie was die kennis van die
vroegste geskiedenis en die oudste geskrifte, op eie bodem ontstaan, 'n eerste vereiste,
en naarstiglik het sy te werk gegaan om haar aan hierdie studie te wy. Met siedende
werkywer het sy agtereenvolgens die verskillende argiewe en navorsingsbiblioteke
in Suid-Afrika sowel as in Nederland en Engeland besoek, en onvermoeid die
verbysterende arbeid aangepak. Nooit was 'n plek vir haar te ver om te besoek indien
sy daar iets in verband met haar studie kon ondersoek nie. Hoeveel private
versamelings het sy nie besoek om haar materiaal te versamel nie, hoeveel ure
tevergeefs gesoek na dinge wat sy moes vind nie, en by dit alles het sy 'n deeglikheid
aan die dag gelê wat die hoogste eerbied afdwing. Haar werk het ook steeds in
helderheid van weergawe en stelselmatigheid van opset toegeneem.
Maar hierdie geweldige inspanning van geestelike kragte, hierdie gedurige aktiwiteit
ten behoewe van haar volk, hierdie arbeid ter wille van haar studente, haar
bedrywigheid ten bate van haar medemens, wat deur die warme hart met soveel
bereidwilligheid volbring is, was te veel vir haar liggaamskrag, en reeds voordat sy
haar vaderland die laaste keer verlaat het, in April 1938, was die tekens al merkbaar.
In hierdie jaar kry sy langverlof, en vertrek na Holland met die doel om ook Amerika
te besoek en aldaar ondersoek in te stel in hoever die Amerikaanse letterkunde in
skole en universiteite deur die Engelse aangevul word; om daaruit te probeer vasstel
wat die behoorlike verhouding tussen die Afrikaanse en die Hollandse in ons
onderwysstelsel behoort te wees. Die soekende gees het reeds 'n wyer horison genader.
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In Holland aangekom, word sy versoek om die Afrikaanse leerstoel aan die
Gemeentelike Universiteit van Amsterdam, wat weens die siekteverlof van prof. G.
BESSELAAR onbeset was, te aanvaar. Met kenmerkende onbaatsugtigheid laat vaar
sy haar betrekking op Bloemfontein, omdat dit by haar vasstaan dat hierdie leerstoel
wat 'n skakel tussen Suid-Afrika en Nederland is, gehandhaaf moet bly, al sou dit
ten koste van haar eie versekerde toekoms wees. Met die onwrikbare selfvertroue en
taaie volharding, haar eie, gaan sy te werk om die leerstoel vaste grond te gee. Wat
sy in Bloemfontein vir haar eie volk gedoen het, sit sy nou in die stamland voort om
deur haar pogings 'n beter kennis en groter verstandhouding tussen die twee lande
te bewerkstellig. Sy verkry die aankondiging van Afrikaanse publikasies in
Nieuwsblad voor den Boekhandel en Brinkmans Catalogus; in samewerking met
prof. dr. GEYL en mnr. JAN BOUWS beweeg sy die Nederlandse radio om Afrikaanse
liedere, getoonset deur Nederlandse en Afrikaanse komponiste, uit te saai. Veral met
die oog op die verspreiding van die Afrikaanse boek doen sy waardevolle werk. Sy
skryf artikels oor letterkundige en kulturele aangeleenthede, altyd gerig op die doel
om 'n nouer verwantskap tussen die stamland en die vaderland te weeg te bring, en
wedersydse belangstelling te wek. Sy hou voorlesings nie alleen in Nederland nie,
maar ook in Vlaandere. Die horison kring steeds wyer uit.
Die besieling van haar voorbeeld werk aansteeklik: van die vier kandidate wat die
Afrikaanse taal en kultuur as byvak vir die doktorale eksamen beoefen het, was twee
Nederlanders wat hulle skripsies in Afrikaans geskryf het: ‘Zij waren van meer dan
gewoon gehalte’, getuig 'n verslag daaroor.
Die sekretaris van die ‘Stichting tot Bevordering van de Studie van Taal,
Letterkunde, Cultuur en Geschiedenis van Zuid-Afrika’, prof. dr. H. BURGER van
Amsterdam, bring in sy jaarverslag oor 1938-39 hulde aan die belangelose toewyding
van dr. CONRADIE, waar hy vermeld: ‘Het belangrijkste feit van het afgeloopen jaar
was de stichting van het Suid-Afrikaanse Instituut, dat dank zij den bezielenden
aandrang van mej. CONRADIE en de daardoor gewekte hulpvaardigheid van velen op
30 Mei j.l. met een kleine plechtigheid in een kamer van het gebouw der
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Militiezaal kon worden geopend. Het heeft een verbinding binnendoor met de
Universiteitsbibliotheek, waaraan het grenst’. Hierdie stigting was 'n ware triomf oor
skynbaar onoorkomelike moeilikhede, die ergste waarvan was dat daar 'n beweging
was om die leerstoel van Amsterdam oor te plaas na een van die Ryksuniversiteite.
Hoeveel tyd en moeite die stigteres haar getroos het om die ‘Instituut’ gemeubileer
te kry, en verder toe te rus met alles wat nodig was, sal slegs haar intiemste vriende
weet. Sy het haar egter nie deur onsimpatieke betweters van die ingeslae weg laat
afbring nie, en het uiteindelik getriomfeer: sy het 'n ware Afrikaanse atmosfeer daar
in die vreemde geskep. Afrikaanse boeke, letterkundig, kultuur-histories of
wetenskaplik, Afrikaanse tydskrifte, skilderye, kaarte, tekeninge, 'n hele Afrikaanse
wêreld in beeld wou sy daar ten toon sprei, en hoewel die middele beperk en die tyd
kort was, het almal wat dit gesien het met lof daarvan getuig.
Intussen het sy nog tyd gevind om allerlei erefunksies te beklee en aktief deel te
neem aan die werksaamhede van verskillende vereniginge, waaronder die
‘Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging’, die ‘Algemeen Nederlandsch
Verbond’, die ‘Historisch Genootschap’ te Utrecht en die ‘Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde’ te Leiden, en oral het sy deur haar genialiteit en gees 'n
gewaardeerde bydrae tot die verrigtinge gelewer. Ook in die
Universiteitsvrouevereniging in Holland laat sy haar invloed geld, en toe die
Internasionale Federasie van hierdie liggaam 'n kongres in Sweden hou, sou sy as
spreekster optree; hierdie voorneme is weens onvoorsiene omstandighede verhinder.
Daar is egter 'n plaatopname van 'n deel van die toespraak gemaak wat tans in besit
van haar moeder is.
In 1939 hou sy voorlesings oor Suid-Afrika in Vlaandere waar sy 'n hele groep
Vlaminge met belangstelling vir haar lewenstaak besiel. Haar inleiding tot
Voortrekkerspad van CYRIEL VERSCHAEVE lewer bewys hiervan. Die vrug van hierdie
besieling was die omvorming, in samewerking met Mgr. Dom MODEST VAN ASSCHE,
van die blad Dietsland-Suid-Afrika wat ook in die naam haar lewensbelangstelling
weergee. Gedurende die kort bestaan van die blad het sy reeds verskeie Nederlandse,
Vlaamse
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en Afrikaanse skrywers beweeg om die blad waarvan sy soveel verlang het hul
medewerking toe te sê. Verder het sy haar beywer vir die werk van die
‘Documentatie-Centrum over Zuid-Afrika’ en ook in Vlaandere het sy 'n komitee
vir die verspreiding van die Afrikaanse boek help saamstel. Met hierdie werksaamhede
wat sy haarself opgelê het, was sy die baanbreekster in haar poging om 'n werklik
lewende kontak tussen Vlaandere en Suid-Afrika te bewerkstellig.
Onderwyl haar aandag deur haar menigvuldige werksaamhede in Nederland en
Vlaandere in beslag geneem is, het sy steeds in noue voeling met die gebeure in
Suid-Afrika gebly. So word sy op 23 Augustus 1939 benoem tot prinsipale van die
Hugenote-Universiteitskollege, haar Alma Mater, en hiermee verower sy vir sover
dit taal en sfeer betref 'n vesting wat vir haar volk nog vreemd was; haar benoeming
is 'n hele oorwinning vir die Afrikaanse saak, 'n fondament gereed vir toekomstige
bouwerk.
Gedurende haar hele verblyf in Nederland werk sy onvermoeid voort aan haar
laaste arbeid, Hollandse Skrywers uit Suid-Afrika, Deel II, wat 'n voortsetting van
haar proefskrif was, en voltooiing genader het. Hierin word konsekwent aan haar
lewenstaak, die samesnoering van die betrekkinge tussen haar eie kultuur en dié van
die stamland, gearbei en groei haar standpunt nie alleen tot helderheid nie, maar 'n
versekerde oortuiging deurgloei haar woorde, haar geloof in ‘ons Dietse hede, ons
stameenheid in verskeidenheid, Nederland, Vlaandere, Suid-Afrika’. Sy is bereid
om persoonlike belange in diens van haar volk op te offer. Met haar gesig na die
vaderland gerig, maak sy haar gereed om die geliefde stamland te verlaat, waar sy
sulke diepe spore sou nalaat. Maar dit was haar nie beskore om haar sonnige vaderland
terug te sien nie.
In September 1939 breek die oorlog uit. Alle Afrikaners in die vreemde haas hulle
om so spoedig moontlik uit Europa te vertrek. Met haar kenmerkende selfopoffering
beywer dr. CONRADIE haar om diegene wat by haar kom aanklop om hulp met raad
en daad tegemoet te kom. Ook vir haarself tref sy reëlings vir die terugkeer; maar in
die geharrewar doen sy 'n ernstige verkoue op waaraan sy waarskynlik te weinig
aandag geskenk het

Elizabeth Conradie, Hollandse skrywers uit Suid-Afrika. Deel 2 (1875-1905)

XXII
met die gevolg dat sy longontsteking ontwikkel, waaraan sy op 27 Oktober beswyk.
Sy is neergevel onderwyl sy reeds met wapperende vaandel haar voet op die seëtog
geplaas het na die geestelike stryd vir eie taal en kultuur wat sy met sulke krag, dog
tewens ridderlikheid, gevoer het.
Uitgeleide gedoen deur 'n groot aantal vriende uit Suid-Afrika, Noord- en
Suid-Nederland is haar stoflike oorskot, gehul in die Unie-vlag, op die Nieuwe
Oosterbegraafplaats in Amsterdam ter ruste gelê.
Nooit was die woorde van ‘Die Stem’ suiwerder van toepassing op 'n jong Afrikaner
nie:
Ons sal antwoord op jou roepstem,
Ons sal offer wat jy vra:
Ons sal lewe, ons sal sterwe Ons vir jou, Suid-Afrika!

So rus hierdie groot - miskien die grootste - akademiese vrou wat Suid-Afrika tot
dusver voortgebring het in die vreemde, en tog ook nie in vreemde aarde nie, want
sy self het die skakels sterker gesmee tussen haar vaderland en die ou stamland.
Alleen diegene wat haar intiem geken het, sal egter ten volle kan besef wat
Suid-Afrika met die heengaan van hierdie groot dogter verloor het, en met die jare
sal hierdie besef in omvang toeneem.
ANNA DE VILLIERS.
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Inleiding.
Ek herhaal die woorde waarmee die eerste deel van hierdie studie ingelei word:
‘In Suid-Afrika leef daar twee siele, gevolglik twee tale, twee kulture naas mekaar,
'n feit wat met al die praatjies van BRUGMAN nie weg te redeneer is nie. My is dit
maar om een van daardie siele, die skrywers van een van daardie groepe, een van
daardie tale, een van daardie kulture te doen, nl. die Hollands-Afrikaanse.’
Die taalgemeenskap is die enigste natuurlike nasionale eenheid. Dit is die
letterkundige verlede van die gemeenskap wat vandag Afrikaansskrywend is wat ek
wou naspoor; die letterkundige verlede van die groep wat vandag Engelsskrywend
is in Suid-Afrika lê buite my ondersoekingsveld.
In die loop van byna driehonderd jaar van die stigting van ons land tot vandag,
het ons taal en literatuur verbasend groot veranderinge ondergaan, soos die geskrifte
van ons skrywers sal openbaar. Hierdie veranderinge is weer net 'n beeld van die
steeds veranderende gees van 'n volk in 'n wêreld waarin elke volk sy geboorte, groei,
wasdom, en uiteindelike dood skyn te hê. Vir my is dit van betreklik weinig belang
of ons skrywers ‘groot’ of ‘klein’ is, internasionale figure ooit sal word of nie, of hul
werk in die ouer vorm, (Nederlands) of in die moderne vorm (Afrikaans) geskrywe
is. Al wat my wel interesseer, is dat ons literatuur in die wydste betekenis van die
woord, nl. geskrifte in die Hollandse (dus Nederlands sowel as Afrikaans) taalvorm
op ons bodem ontstaan van 1652 tot vandag, die mees volmaakte uitdrukking is van
die historiese gebeure, die veranderende nasionale gees, van die politieke denke, die
sosiale struktuur in sy wisseling van ons volk in 'n wêreld wat steeds ander vorms
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aanneem en tog onderhewig is aan ewige wette wat vir elke volk op sy bepaalde tyd
geld.
As ons die literatuurgeskiedenis van 'n ander jong volk, die Amerikaanse, nagaan,
merk ons 'n verrassende ooreenkoms met ons eie in die ontwikkelingsgang daarvan.
Die lettere van die pionier-skrywers begin met stof wat voortgebring is sonder die
minste literêre bedoeling - rapporte na die vaderland, dagboeke, joernale, briewe,
preke, 'n enkele geleentheidsvers, of 'n psalmberyming. Dit is die werk van praktiese
mense wat diep onder die indruk is van hul pionierswerk in 'n nuwe wêreld. Ons
dink hier aan die Dag-Verhaal van JAN VAN RIEBEECK (1652-1662) en A True
Relation (1608) deur Captain JOHN SMITH, in Amerika, om maar 'n enkele voorbeeld
te noem uit wat in albei lande kan genoem word die aanvangstydperk. Die skrywers
uit so 'n tydperk is almal manne wat natuurlik nie in die nuwe land gebore is nie, en
val vanself in verskillende klasse, bv.:
a) hooggeplaatste amptenare wat korter of langer tyd in die nuwe land werksaam
is en wie se geskrifte in daardie tyd op die nuwe bodem ontstaan, of onmiddellik na
hul terugkeer in die vaderland tot stand gekom het, en op eie ervaring gebaseer is;
b) amptenare wat eervolle ontslag gekry en burgers van die nuwe land geword
het;
c) vreemdelinge wat die kultuur van die nuwe land aangeneem het.
Die geskrifte in hierdie allereerste tydperk van wat later 'n nuwe volk word,
weerspieël 'n gemoedsgespletenheid, 'n hink op twee gedagtes tussen die ‘vaderland’
en die nuwe land, 'n aarseling om die onbekende in te gaan wat tog onweerstaanbaar
roep en dwing.
Op hulle volg die eerste generasies van die landseuns, maar hulle is nog so digby
die pioniers in geestesgesteldheid dat ons hulle feitlik in dieselfde groep, hoewel in
'n verskillende klas, kan plaas. Ons dink hier aan die joernaalhouers, die broers VAN
REENEN uit die einde 18de, begin 19de eeu, in ons eie land, COTTON MATHER in
Amerika in die begin van die 18de eeu, om weer net 'n enkele voorbeeld te noem uit
die literatuurgeskiedenis van die twee lande. Hierdie pionierskrywers het ek behandel
in Deel I van die Hollandse Skrywers uit Suid-Afrika (1652-1875).
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Die seuns van hierdie verskillende klasse van eerste skrywers in 'n nuwe land, sowel
as die stamgenote uit die land van herkoms wat gereeld binnevloei in die volgende
tydperk van die ontwikkelingsgang, hou nog dagboeke en joernale, skrywe nog
preekbundels en berym nog psalms, maar hulle skrywe ook nou koerant-opstelle,
samesprake, nasionaal-propagandistiese sketse en verhale, liedere en ballades wat
die politieke hartstogte van 'n tyd van nasionale bewuswording openbaar. Die tydperk
van onbewuste, langsame ontkieming is verby; dié van bewuste groeipyne het
aangebreek. Ons dink hier aan liedere en ballades uit wat bekend is as die Eerste
Afrikaanse Taalbeweging en dié van die rewolusionêre tydperk in Amerika; of aan
Een Eeuw van Onrecht (1898) aan die end van ons nasionalistiese tydperk en THOMAS
PAINE: The Times that try Mens' Souls (1776) om weer net aan 'n enkele voorbeeld
uit die twee literatuurgeskiedenisse te herinner. Hierdie nasionalistiese lettere behandel
ek in Deel II van die Hollandse Skrywers uit Suid-Afrika (1875-1905) en daardie
bewuste groeipyne probeer ek nagaan in elke provinsie afsonderlik.
Eers in die 20ste eeu begin skrywe die seuns van hierdie
didakties-nasionaal-propagandistiese landseuns, belletristiese poësie, prosa en drama
- nasionale, nie meer nasionalistiese lettere nie. Dit sal in 'n derde deel (1905-1935)
behandel word as my die krag gegee word.
Die veranderinge op taalgebied was nie minder verrassend en ingrypend nie, soos
duidelik sal blyk uit die aanhalings wat met kwistige hand, maar ek hoop
oordeelkundig, deur die bladsye van hierdie studie gesaai is. Die Nederlandse taalvorm
vertoon 'n lyn wat uiteindelik in stippels verloop terwyl Afrikaans met parallelstippels
begin en hoe langer hoe dikker groei tot die vaste lyn en die Nederlandse stippels
heeltemal uitvlak. Afrikaans, die moderne vorm van ons taal, is nie bewus as skryftaal
gebruik nie voor die derde kwart van die 19de eeu, en nie as sulks offisieel erken
voor die tweede dekade van die 20ste eeu, en tog is tot onlangs slegs die skrywers
wat hulle van hierdie moderne taalvorm bedien het, d.w.s. vanaf die nasionalistiese
tydperk van bewuste groei, waardig beskou om 'n plek te kry in ons
literatuurgeskiedenisse.
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Dié wat op 'n verkeerde spoor was in dieselfde tydperk is ook verwerp, en natuurlik
alles wat voorafgegaan het. Een van die vernaamste redes hiervoor is dat die moderne
besef van die historiese en sosiale betekenis van 'n volk se lettere nog nie tot ons
deurgedring het nie net soos dit maar onlangs tot Amerikaanse historici deurgedring
het dat hulle lettere dateer vanaf die stigting, nie vanaf die bewuste groeipyne nie,
maar vanaf die onbewuste, langsame ontkieming.
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Hoofstuk I.
Die Kaapkolonie voor 1875.
‘Engels! Engels! Alles Engels! Engels wat jy siit en hoor;
In ons skole, in ons kerke, word ons moedertaal fermoor!
Ag, hoe word ons folk ferbaster, daartoe werk ons leeraars saam;
Hollands nog in sekere skole: is bedrog, 'n blote naam!’

1. Geestestoestand en Taaltoestand.
Tot in die tweede kwart van die 19de eeu was die Kaap nog 'n oorwegend
Hollands-Afrikaanse stad, maar die ou ingesetenes het so maklik vreemde elemente
in hul gemeenskap opgeneem en die taalbesluite van die Engelse owerheid is met
soveel sukses in praktyk gebring dat dit alles nie sy uitwerking op die Kaapse
gemeenskap kon mis nie. Die taalbesluite en hulle onmiddellike gevolge is histories
nie moeilik na te gaan nie maar die verklaring vir die algehele verengelsing na die
eerste helfte van die eeu, van die oudste en nog steeds enigste kultuursentrum van
betekenis, moet dieper gesoek word. Geen hoeveelheid voorskrifte op taalgebied van
'n veroweraar sou tog 'n eeu later, wanneer 'n nuwe wêreldstroming oor ons aardbol
golf, 'n verowerde kolonie van 'n ander moondheid so totaal verbaster nie. Die
verklaring moet gesoek word in die tydgees, die wêreldrigting van die bepaalde
tydperk, wat uit vir die mens verborge bron sy oorsprong neem, eers onderaards sy
verborge are voed, dan deursyfer tot dit aanwas tot 'n magtige vloed om slegs op sy
tyd weer in die woestynsand te verdwyn en opgevolg te word deur 'n nuwe stroming,
wat reeds 'n tydlank parallel daarmee aan deursyfer was. In die 19de eeu heet hierdie
wêreldstroming die Romantiek en het dit 'n bepaalde wêreldorde geskep wat die
stempel gedra het, die vaandel geswaai het van vryheid, gelykheid en broeder-
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skap. Vryheid, die eerste leuse in belangrikheid van hierdie stroming, is die wildernis
ingedra deur die Trekkers, waardeur die swaartepunt van die Hollands-Afrikaanse
kultuur noodwendig noordwaarts aan skuif was. Vergroeidheid met die bodem was
op die grense nog nie vas nie; hoe nader aan die hart van die ouer volksplanting, hoe
vaster vergroei aan die grond. Vandaar dat die grensbewoners trek, in die
agterblywendes in wie die vryheidsin ook bruis, slegs 'n broeiende ontevredenheid
woel en gis, maar hulle bly op die erwe van die vadere.
Gelykheid en broederskap, afgesien van die taal, kleur of ras, 'n wye, hoewel nie
altyd diepe idealisme nie, getemper deur mensliewendheid, is die trekke wat in die
Kaapkolonie die duidelikste opval, die stroming wat tot in die verste hoeke van die
Wes-Europese beskawing sy rimpeling laat voel in die 19de eeu. Hierdie idealisme
van die agtergeblewenes in die Kaap wat as 'n reaksie op die logika van die vorige
tydperk gekom het, is waarneembaar in die daelikse omgang, in die politiek, in die
godsdiens en veral in die letterkundige voortbrengsels wat self omwentelinge
ondergaan na vorm en inhoud en sorgvuldig al die ander veranderinge, deur die
geestestroming tot stand gebring, weerkaats. Die geestestoestand van verbroedering
oor die gehele wêreld, 'n kenmerkende na-oorlogse toestand, kan ons ook goed peil
in die geskrifte van Nederlanders, die voormalige besitters van die Kaap, waar hulle
dit het oor hul stamverwante. As daar in 1856 deur samewerking van Kaapse
predikante, meestal Skotte, en Nederlandse Réveil-manne, en Kaapse Afrikaners,
jong emigrante uit Nederland, die land van herkoms, na Kaapstad en Graaff-Reinet
gebring word, kry dié 'n bundel reisliedere mee waarin 'n tydsanger hulle verseker:
‘Oranje en Engeland
Zijn immer nauw verwant
In vreugd en smart
Die band zij onze kracht
Die eendracht onze macht’.1)

1) Aangehaal deur jhr. dr. P.J. VAN WINTER: Onder Krugers Hollanders, J.H. DE BUSSY,
Amsterdam, 1937.
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Beroemde Nederlandse skrywers soos GROEN VAN PRINSTERER, NICOLAAS BEETS,
mr. J.H. KOENEN wat die stamverwante van verre beskou, skaar hulle aan die kant
van die Engelse in hul beskuldiginge, verheerlik Engelse sendelinge, betreur die
wreedheid van die Boere, en gee hulle verbeelding vrye teuel oor die jagpartye op
die Boesmans; ander Nederlandse digters wat die terrein van digterby bespied, wie
se werke op ons bodem geinspireer word, en wat beter behoort te geweet het, soos
PIERRE HUET, kraam nog die sprokie uit van kafferbeule en slawejagters. Die
algemene Hollandse pers in die Kaap, soos De Zuid-Afrikaan en Het Volksblad maak
direk of indirek propaganda vir die eenstroom-politiek wat so kenmerkend is van
optimistiese liberaliste wat weinig oog het vir eie regte wat in praktyk nog nie erken
is nie; plattelandse blaaie soos die Grahamstown Journal, Cradock News, Albert
Times, (Burgersdorp) is in naam broederlik tweetalig en teoreties goedgesind teenoor
Hollandse handhawing, maar in wese deur en deur Engels-eentalig; Afrikaners self,
soos ds. A. FAURE, veroordeel die Trek op grond van die feit dat dit ongehoorsaamheid
is aan die wettige Engelse gesag, moedig Engelse dienste in die Hollandse kerke aan,
dring daarop aan dat hul kinders deur Engelsmedium opgevoed word. As dit met die
groen hout geskied, hoe moes dit dan met die dorre afloop? Die tydgees, en nie die
vreemde gesag nie, het in die eerste plek voorgeskrywe dat die Afrikaanse mensdom
as 'n geheel, en nie die Hollands-Afrikaanse groep as saamhorige eenheid deur loten bloedgebondenheid binne-in die heterogene geheel nie, die ideaal sou wees van
die 19de eeuer, wat in die ou Kaapkolonie na die lang, woelige pionierstyd nou rustig
en onbewus aan kultuurbou was.
Artikel 8 van die traktaat van oorgawe van die Kaap in 1806 wat in 1814 by die
sluiting van die Paryse Vredestraktaat bekragtig is, het op papier altans gewaarborg
dat die ingesetenes van die volksplanting wat toe al 150 jaar oud was, al die regte
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en vryhede sou behou wat hulle tot dan geniet het1). Die taalregte word nie direk
genoem nie soos by later vredestraktate sou geskied na gewelddadige verowering.
Dit gebeur eers as die volksbewussyn reeds wakker is. In 1806 is daar oor die Kaap,
nie met die Kaap onderhandel nie, deur staatsliede wat weinig praktiese kennis gedra
het van die kulturele of selfs ekonomiese stand van sake, en oorlogverblind slegs oë
gehad het vir die strategiese posisie van die gebied. Maar toe die nuwe eentalige
Engelse staatshoofde en hulle amptenare arriveer, kom hulle voor die probleem te
staan hoe om 'n ‘andertalig-eentalige’ bevolking te regeer. 'n Halfdosyn kort jare het
die owerheid die tweeslagtige taaltoestand geduld, toe die Luitenant-Goewerneur op
19 Februarie 1813 proklameer dat hy die aanleer van die Engelse taal noodsaaklik
beskou vir die koloniste; verder dat die land eentalig Engels sal geregeer word daar
die Engelse staatsdiens die beginsel van vertaling nie huldig nie, en dat ‘he will
consider himself obliged ...... in all future appointments ...... to make the possession
of the English language an indispensable condition’.1)
Alle skriftelike verbinding tussen owerheid en ingesetene moes dus deur middel
van die Engelse taal geskied. Die hele staatsdiens wat vroeër die amptenare-penniste
opgelewer het, sou gevolglik Engels wees. Die van RIEBEECKS, die GREVENBROECKS,
word vervang deur die SOMERSETS, die BARROWS.
Waar die aankondiging van 1813 die Hollands-Afrikaanse regeerder en amptenaar
as skrywer laat swyg het, het dié van 5 Julie 1822, die wetgeleerde die mond gesnoer.
LORD CHARLES SOMERSET proklameer op daardie datum dat Engels uitsluitlik die
taal van die Hof sou wees vanaf 1 Januarie 1827. Teen die feit dat die proklamasie
reeds van 28 Mei 1825 van krag sou wees in die Oostelike Provinsie wat oorstroom
was met die Engelse nedersetters van 1820, kon weinig beswaar gemaak word, maar
die Engelse inkomelinge het slegs 'n klein deel uitgemaak van die bevolking as
geheel. Nege-tiendes van die bevolking was geheel en al onbekend met die nuwe
taal van die geregshof. Gevolglik kom daar verset, veral van die kant van die dorpies

1) Vir die volgende is o.a. geraadpleeg: G.S. NIENABER: Die Afrikaanse Beweging; ANNA J.D.
DE VILLIERS: Die Hollandse Taalbeweging in Suid Afrika en talryke ordonnansies en brosjures
soos ‘Hoe onze Taal aan hare rechten is gekomen’. Toespraak HOFMEYR by onthulling
Taalmonument 1893 ‘De Hollandse Taal’.
1) Vgl. G.S. NIENABER: Die Afrikaanse Beweging, 1931.
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soos Tulbagh, Worcester, Caledon. Tog het die Engelse ook daar hul intrek geneem,
maar die groeiende Engelse toon het daar nog nie so luid geklink as in die hoofstad
nie. Die redding van die Afrikaner was dat hy op die platteland kon wegskuil waar
die weerstandsvermoë vry ongestoord kon aansterk. By die eerste hofsitting in
Worcester het geblyk dat daar geen jurielede te vind was met die gevolg dat geen
Hof gehou is nie. Toe is jurielede saamgery met die rondgaande hof van dorp tot
dorp en hoewel geen protesvergaderings of gesamentlike optrede teen die proklamasie
plaasgevind het, was die teenstand tog so sterk dat die inwerkingtreding daarvan 'n
jaar uitgestel is en die voorskrif nooit tot op die letter nagekom is nie. Maar die
Hollandse taal het letterlik volkome verdwyn, byna 'n eeulank, uit die mond en die
pen van die bekleërs van een van die belangrikste beroepe vir die oplewering van
skrywers in die 19de eeu: nl. dié van regsgeleerde. Die boer keer sy rug op die
administrasie en trek hom so ver as moontlik daarvan terug. Maar die amptenaar,
die regsgeleerde, die stedelike kultuurdraer, die skrywer, moet noodgedwonge in
gelid val met die nuwe heersers. Aangetas deur die geestestroming van die tyd en as
gevolg van spesiale landsomstandighede is daarby die weerstandsvermoë van die
regsgeleerde nog minimaal teen die opgelegde maatreëls. Die CLOETES, die VAN
REENENS uit die geslagte wat regsgeleerdes opgelewer het, word ‘Clootys’ en ‘Wêns’
en as skrywers is hulle verlore.
Die gewelddadige ingryping van die owerheid maak later plek vir meer vreedsame
en gevolglik des te gevaarliker stelselmatige verengelsing. Die metode wat aangewend
word, is die verengelsing van die onderwys. In Kaapstad word dadelik Engels as
medium ingevoer, op elke dorpie 'n vrye staatskool geopen, met 'n goedbesoldigde,
ingevoerde Engelse onderwyser. Die gees van ontevredenheid broei egter en oral
groei Hollandse privaatskole met swakker opgeleide en swakker betaalde onderwysers
op dieselfde dorp. Die Zuid-Afrikaansche Athenaeum in Kaapstad neem onvervaard
sy anti-Engelse houding in, die vrye staatskole begin leegloop. Dan stel SIR GEORGE
NAPIER onder die druk van versef van die Kolonie in 1839 sy ‘Government
Memorandum’ op, 'n skikking, 'n versoeningsdaad, waarin voorsiening gemaak word
vir die onderrig van Hollands maar met die doel om daaruit in

Elizabeth Conradie, Hollandse skrywers uit Suid-Afrika. Deel 2 (1875-1905)

6
Engels te kan vertaal, en sodoende ‘a sound grammatical knowledge of the English
Language’ te kry. Die slot-advies lui dan ook: ‘his Excellency has to add one (advice)
of paramount importance to this Colony viz. to render its Educational Establishments
effective in diffusing a correct knowledge of the English language among all ranks
of the people.’
Van veel groter belang as die taalwette wat van bo-op opgelê is, is die opvattings
van die Afrikaners self oor hul taal en kultuur.
Die geslag wat middeljarig was met die oorgawe van die Kaap, 'n geslag wat aan
die Hollands-Afrikaanse kultuurtoestand gewoon was, het nog enige krag in hom
gehad en was pynlik deur die gewelddadige verandering getref. Hulle het regmatig
daarop gereageer, maar die volgende geslag wat 'n nuwe skoolwet oor hom sien
passeer in 1865, was reeds lamgeslaan, sak terug, en aanvaar as 'n voldonge feit dat
Hollands gedurende twee geslagte totaal uit die regeringskole geweer is. Onderwyswet
No. 13 van 1865 bepaal dat alleen Engels as voertaal in alle eerste- en tweede-klas
regeringskole sal gebruik word, en na 'n jaar ook in die derdeklas skole, d.w.s. die
plattelandse. Waar Nederlands as vak nog behou word, word dit in sommige skole
deur medium van Engels aan Hollandssprekende kinders geleer, met die gevolg dat
die klasse in 'n ware klugspel verloop. In 1873 is Engels ook aangeneem tot die
enigste taal van die Kaapse Universiteit, die inrigting vir hoër onderwys wat uit
CHANGUION se Athenaeum gegroei het. En die Afrikaner het Engels, die wêreldtaal,
met 'n ontstellende gemak aangeleer en as omgangstaal, as enigste kultuurtaal ook
van sy land, aanvaar.
Die onderwyskragte, die professie wat naas die regsgeleerdes die grootste aantal
skrywers in die Dietse lande in die negentiende eeu opgelewer het, is deur
tweetaligheid in skyn, Engelseentaligheid in werklikheid, as skrywers aan die Kaap
stomgeslaan. Want 'n vreemde taal spreek, hoe onberispelik ook al, en daardie taal
as literêre medium besig, is twee dinge. Die CHANGUIONS, die VAN OORDTS, moet
wyk vir die BRAIDS, die ANDERSONS, die FERGUSSONS.
Die predikant-skrywers en die joernaliste bly nog oor. Maar ook die skool van die
volwassenes, die Nederduits Gereformeerde
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Kerk, is stelselmatig verengels, uit die staanspoor uit. Saam met die Skotse
onderwysers word van 1822 af ook Skotse predikante ingevoer, en die pastorieë van
die KALDENS die VAN LIERS, die BORCHERDSE, die VOSSE, gevul met MURRAYS,
MCGREGORS, ROBERTSONS. Die predikante word deur die regering aangestel, uit
die staatskas betaal, met die gevolg dat die regering sy verteenwoordigers, die fiskaal
of die kommissaris-politiek op die eerste sinodes het, wat kon rapport doen dat daar
geen anti-Engelse of rewolusionêre gesindhede geheers het nie. In 1834 is besluit
dat naas die gewone preekbeurte ook dienste in Engels sou gehou word, waar die
predikant enigsins die taal magtig was. Vyf jaar later kondig SIR GEORGE NAPIER
se staatskennisgewing van 23 April 1839 aan, dat gebore Suid-Afrikaners nie meer
die voorkeur by aanstelling van predikante vir die Nederduits Gereformeerde Kerk
sal kry nie, dat kennis van Engels en die bekwaamheid om daarin te preek 'n vereiste
sal wees, en dat toekomstige predikante voortaan ook in Engeland 'n deel van hul
opvoeding behoort te geniet. Kerkleiers soos ds. A. FAURE neem nie alleen hiermee
genoeë nie maar juig dit toe.
Gewoonlik het die Skotte na hul opleiding vir die Presbiteriaanse Kerk, voor hul
koms hierheen 'n kort tydjie in Nederland vertoef om 'n ‘working knowledge’ van
Nederlands te kry, maar hoewel hulle dan op 'n manier die taal kon preek, spreek dit
vanself dat van skryf of dig in Hollands niks gekom het nie. Die ‘Daily Lights’,
Sankey en Bateman, vervang dan ook by die jeug die Preekbundel, die Psalmboek,
en die Kinderharp, veral in die kerkskole wat op Amerikaanse model gestig word.
Taalbewus was die Kolonialers nog nie, die nasionale gevoel was nog sluimerende,
maar die godsdienstige gevoel kon tog moeilik duld dat die jong geslag met die
taalmedium van die Statebybel en die Heidelbergse Kategismus heeltemal onbekend
sou bly, en die ontevredenheid, hoewel flou en vaag, is nog daar. Dit is meer 'n
godsdienstige as 'n nasionale verset wat aan die groei is. Maar as die Teologiese
Seminarium in 1858 in Stellenbosch opgerig word, na heelwat teenstand, veral van
die liberale Nederlandse groep, 'n nuwe bloedstroom in die kerklike lewe naas die
Skotse en die ortodokse predikante, is die eerste professore soseer onder die invloed
van die tydgees dat die hele boekery, wat as grond-
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slag van die toekomstige predikante van die Nederduits Gereformeerde Gemeente
moes dien, byna uitsluitlik uit Engelse werke bestaan. Die pastorieë van die eerste
in Stellenbosch opgeleide predikante word dan ook veelal die kweekplekke van
Engels-Afrikaanse kultuur, 'n toestand wat op weg was om die nekslag te help toedien
aan die opkoms van 'n eie Hollands-Afrikaanse gedagte. Tog in die tydperk van 'n
geweldige vaart van anglisering, omstreeks 1865 tot 1870, is een van die weinige
teenstandpunte hierdie eie kweekskool, hoe aangetas ook al deur die tydgees. Die
Hollands-Afrikaanse kultuursentrum van die agtergeblewenes het uit die moederstad,
Kaapstad, geskuif na groot dorpe.
Van 1859 verskyn 'n eie godsdienstige maandblad, De Wekker met 'n onmiddellike
sirkulasie van byna 5000 onder redaksie van ds. J.H. NEETHLING van Stellenbosch,
met die pakkende spreuk: ‘Ontwaakt, gij die slaapt! En staat op uit de dooden; en
Christus zal over u lichten!’1) Hierdie blad is vooruitgegaan deur die kwartaalblad
Elpis, Algemeen Tijdschrift voor Zuid-Afrika onder redaksie van dr. SERVAAS
HOFMEYR, van Montagu, en opgevolg deur 'n halfweeklikse koerant in 1862 met die
uitgesproke doel om die ortodokse sienswyse te bepleit, nl. De Volksvriend onder
redaksie van eerw. D.J.H. RUYTENBEEK, later geredigeer deur JAN H. HOFMEYR, die
beroemde ‘Onse Jan’ van die Afrikaanse volk, en in 1871 saamgesmelt met De
Zuid-Afrikaan. Hierdie blaaie was in besonder bedoel as teenpropaganda teen die
algemene pers: De Zuid-Afrikaan en Het Volksblad en die godsdienstige maandblad
van die liberale party, De Onderzoeker wat onder redaksie van L. MARQUARD in
1860 verskyn het, en voortgesit is tot 1884, almal uitgegee in Kaapstad by die
ondernemende uitgewer B.J. VAN DE SANDT DE VILLIERS.
Vryheid van die pers was altyd die eer en die trots van die Engelse oorheerser. Na
'n kort, heftige stryd aan die begin van die 19de eeu is hierdie vryheid verseker, en
kon ook die Hollands-Afrikaanse pers onbelemmerd sy gang gaan. In elke tydperk
van die ontwikkeling van 'n volk, is die koerant en die

1) Voortgesit tot 1925, na sy dood onder redaksie van sy dogter mej. ELLA NEETHLING.
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tydskrif die spieëlbeeld van wat daar in die siel van die volk omgaan. Nog sterker
was dit in ons land die geval by die nagenoeg algehele afwesigheid van boekuitgawes,
behalwe die suiwergodsdienstige drukke van die ‘Christelijke Drukpers Vereeniging’
in 1861 gestig. Die ortodokse lektuur wat sinds 1853 deur die ‘Christelijke Boeken
Vereeniging’ versprei is, is met weinig uitsonderinge geen vrugte van Afrikaanse
bodem. Dit is die joernaliste, wat hoe onbedoeld ook, op besondere wyse die taal
bewaar, leeslus onder die volk opwek, dit sy dan ook veral vir stigtelike lektuur, en
literatuur en lektuur van die mees beskeie soort skep, wat die onmiskenbare stempel
dra van die sosiale en politieke omstandighede waaronder dit tot stand gekom het.
En die maatskappy van Kaapstad, die setel van die vernaamste Hollandse pers,
was deurweek met Engelse sedes en gewoontes in die jare sestig. Engelse kleredrag,
Engelse tafelmaniere, Engelse meubels, Engelse omgangsvorme, Engelse sport, veral
perde-wedrenne, was die mode van die dag, en van die hoogste tot laagste lae van
die stad het die Engelse taal op straat gepraat, so goed of so kwaad, so krom of so
skeef soos dit gegaan het.
Die amptelike staatslewe, die regspleging, die skool, die kerk, die handel, die
sosiale lewe van die Kaapkolonie, tot by Colesberg digby die Oranjerivier en tot in
Grahamstown aan die oostekant van die streek, van Kaapstad in besonder, die
moederstad van die Hollandse kultuurlewe, was duidelik georiënteer in die rigting
van 'n nuwe Engeland. Sterk manne soos CHANGUION het in moedeloosheid erken
dat die verengelsing die oorhand gekry het en dat die Nederlander wat sy lot ingewerp
het met ons, nie meer kon reken op die steun van die Hollandse Afrikaner nie. Selfs
die Hollandse toneel, wat 'n groot bindende faktor van die Hollandse gemeenskap
op kultuurgebied in Kaapstad was, het 'n tydlank so goed as dood gekwyn.
In hierdie omgewing het MELT JACOBUS BRINK opgegroei, hom, sedert 1865, in
die grootste eb-tyd van die Hollands-Afrikaanse kultuur in Kaapstad, op die studie
van die Nederlandse letterkunde toegelê, toneelwerksaamhede verrig wat hom 'n
waardige voortsetter maak van die Hollandse toneellyn aan die Kaap,
Villet-Tredoux-Boniface-Combrinck. Dit was moontlik omdat nie almal die knie
voor Baäl gebuig het nie, - daar is kerk-
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skole en privaatskooltjies waar Nederlands die medium van onderrig is, waar selfs
geen woord Engels geleer word nie, in die huise van eenvoudige lui heers nog die
aartsvaderlike gewoontes, klink Afrikaans as enigste huistaal; in dié van die deftige,
rustige buurt leef die besef nog, hoewel dit algaande flouer word, van verwantskap
met Nederland; in Nederland deel nie iedereen die Engelse sienswyse ten opsigte
van die Hollandse Afrikaners nie o.a. die professore ROYAARDS en VINKE wat moeite
doen om predikante te stuur. jhr. mr. F.W.A. BEELAERTS VAN BLOKLAND, aan die
Kaap gebore toe sy vader fiskaal was onder die Bataafse bewind, skryf aan prof.
LAUTS, die groot Boerevriend wat hom in Nederland bemoei met die belange van
die Trekkers, in 1848 na aanleiding van die illuminasies waarmee die nuwe
goewerneur SIR HARRY SMITH in die Kaap ontvang is: ‘Die goede Kapenaars zijn
nu weer vol vertrouwen; zij moesten liever afwachten 's mans daden, personen en
woorden doen hier niets af, 't is 't systeem dat veranderen moet...... men schijnt de
ondergang van al wat Hollandsch is gezworen te hebben en zich niet meer over de
gegronde redenen van misnoegen onzer boeren te bekommeren’.1) Dan gaan hy voort
om GROEN VAN PRINSTERER se opvatting van die boere te bestry net soos JACOBUS
STUART, die skrywer van De Hollandse Afrikanen en hunne Republiek 18542) in 'n
ope brief protes aangeteken het3) in dieselfde jaar van die verskyning van sy
geskiedenis van die Trekkers teen die gedig ‘De Christen-Zendeling’ van mr. J.H.
KOENEN waarin die digter dr. J. TH. VAN DER KEMP van Bethelsdorp verheerlik en
‘den harden boer van 't Kaapgewest’ te lyf gaan.

2. Melt Jacobus Brink (1842-1925).
MELT JACOBUS BRINK is in 1842 in Kaapstad gebore uit 'n Hollandse familie wie se
Afrikaanse verlede teruggaan na die begin van die 18e eeu. Net soos dié van hulle
buurman DE WET,

1) S.P. ENGELBRECHT: Geschiedenis der Nederduitsch Hervormde Kerk I, bijlage XI.
2) Amsterdam, 1854.
3) S.P. ENGELBRECHT: Geschiedenis der Nederduitsch Hervormde Kerk I, bijlage XLI.
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die vader van die bekende MARIE KOOPMANS - DE WET en ander van die mees
vooraanstaande Kaapse families, het MELT as gevolg van die feit dat hulle wortels
ver en stewig teruggegaan het in die eie verlede, sy jeug in 'n suiwer
Hollands-Afrikaanse huisatmosfeer geslyt. Deur ekonomiese druk en bankrotskap
as gevolg van borgstaan is die familie verplig gewees om vyftien jaar lank van
bakboord na stuurboord te swerwe met die gevolg dat die talentvolle seun slegs die
mees elementêre skoolopleiding kon bymekaar skraap1).
In 1849 het die familie BRINK Kaapstad verlaat en hulle as boere gevestig in
Saldanhabaai waar die seun MELT van 'n matroos, JAN JANSEN, 'n jaar lank
skoolonderrig gehad het. Na 'n jaar het JANSEN, die gestrande stuurman, sy pos as
meester aan die baai verruil vir 'n meer winsgewende op die nuwe dorpie Hopefield,
maar sy leerling het dit reeds sover gebring dat hy ‘banketbakkerswinkelknecht
zonder haperen kon zeggen’2) en alleen kon voortsukkel tot hy op twaalfjarige leeftyd
taamlik vlot Nederlands kon lees en skryf. Sy skoolopleiding was bedroef gering
maar in die skool van die lewe het hy van jongs-af allerlei tipes leer ken soos boere,
werkvolk, ambagslui, vissers wat heerlik kon vertel aan die toekomstige volksverteller.
Toe die familie in 1856 terugverhuis na Kaapstad, het BRINK se vader 'n losieshuis
begin en die kinders weer skool toe gestuur; maar in Kaapstad het MELT weer net
een jaar skool gegaan by die inrigting vir laer onderwys ‘Tot Nut van 't Algemeen’
en ook tekenles gekry toe sy vader 'n wynplaats by Houtbaai koop en die familie in
1857 daarheen vertrek. Toe moes MELT behulpsaam wees met die boerdery, maar
in sy hoof het die groot droom gelewe om 'n beroemde skilder te word en ondanks
die drukte van die plaaswerk het die skoonheid van die omgewing van Houtbaai en
die kun-

1) Lewensbesonderhede ontleen aan H.M. VAN DER WESTHUYSEN: MELT BRINK in Die
Huisgenoot, 26 Junie 1936. My dank aan dieselfde skrywer vir insage in sy M.A.-tesis: MELT
BRINK. Vergelyk ook J.J. SMITH: ‘Melt Jacobns Brink’ in die Gedenkboek ter ere van die
Genootskap van Regte Afrikaners, 1925.
2) Vergelyk ‘Hoe Melt Brink zijn Levensgeschiedenis vertelt’ in HOEKSTRA en VILJOEN:
Zuid-Afrikaanse Prozabundel, Kaapstad, 1918.

Elizabeth Conradie, Hollandse skrywers uit Suid-Afrika. Deel 2 (1875-1905)

12
stenaarsdrang van binne hom gereeld na sy teken- en skilderwerk gedryf.
Sy vader het aan aardse sorge sy deel weggehad en toe hy in 1864 nogmaals in
geldelike moeilikheid verkeer, moes die plaas verkoop word en is die familie weer
terug na Kaapstad, dié keer na die Buitengrachtstraat, nie meer na die huis op die
hoek van die deftige Lang- en Strandstrate waar die jong METLT die lewenslig gesien
het nie. Na 1864 het vader BRINK eers 'n bakkery en daarna 'n slagtery gehad waarin
die toekomstige volksdigter werksaam was ‘om mijn medezondaren zowel als mezelf
de maag te helpen vullen’1). Hy is in Kaapstad in 1875 oorlede, die vreugde en die
sieraad van sy familiekring, hierdie onbaatsugtige, mensliewende maar al te altruïstiese
en onpraktiese man wat sy familie in armoedige omstandighede, sy begaafde kind
half- of byna nie-geskoold agtergelaat het omdat sy hart te ruim, sy hand te gul was,
en omdat die heersende stelsel die Afrikaanse boer uitgepers en van sy grondbesit
begin ontroof het.
ANDRIES, die enigste stiefbroer van MELT junior - MELT Senior was tweemaal
getroud, die tweede maal met ALIDA FREDERIKA LOUW, die moeder van MELT junior
- het landmeter geword en kon die tekentalent in die ‘verfsmeersels’ van sy jonger
broer bespeur. ANDRIES het die skilderstukkies en tekeninge aan 'n vriend getoon en
dié het hom aangeraai om sy stiefbroer na die inrigting vir gevorderde onderwys te
stuur om vas te stel of daar werklik talent skuil in die outodidak wat alle leesstof,
maar by voorkeur Nederlandse, verslind het en so vaardig met pen en penseel kon
krabbel. In 1865, die jaar wanneer dr. A.N.E. CHANGUION in wanhoop sy rug keer
op onderwystoestande in Suid-Afrika, o.a. daardie stigting van die kerk, die
Zuid-Afrikaansche Athenaeum, word MELT leerling aan dieselfde inrigting wat toe
reeds verdoop was in die Zuid-Afrikaansche College en vinnig op pad was om ook
die eerste deel van sy beroemde naam te verruil vir die lensiesop van ‘South African.’
Slegs een jaar het die drie-en-twintig-jarige aan die kollege soos 'n besetene gestudeer,
te kort om in die maalstroom van stedelike denasionalisering te

1) ‘Hoe Melt Brink zijn Levensgeschiedenis vertelt’ in HOEKSTRA en VILJOEN: Zuid-Afrikaanse
Prozabundel.
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kom of aan die ander kant tot wetenskaplike taalinsigte te geraak, te lank om die
wesensverskil tussen die skryftaalvorm en die spreektaalvorm van sy moedertaal
meer intuïtief aan te voel. Sy hele lewe sou hy teen Afrikaans as skryftaal wees en
'n tussentaalvorm besig, maar wat juis die gewenste vorm was om 'n groep lesers
gewend te maak aan 'n taalvorm wat nie meer Nederlands was nie. Omdat dit tog
ook weer nie so vreemd in sy Afrikaanse kleed was dat dit hul totaal sou afskrik nie,
het hierdie tussentaalvorm die Afrikaanse lesers voortdurend die waarheid onder die
oë gehou dat die taal van Nederland nie meer die taal van hul land was nie. Die
oorgang na suiwer Afrikaans is daardeur vir menigeen vergemaklik.
MELT BRINK se eerste literêre poging in die vorm van 'n betekenislose grappige
versie ‘Op die Snyder Kakatoe’ dateer reeds uit die jaar 1856, tydens die skooldae
van ‘Tot Nut van 't Algemeen’, maar dit was in die Zuid-Afrikaansche College in
1856 dat hy met verwoede skryflus behep, bladsye vol verse en grappe, veral uit die
Nederlandse literatuur en lektuur begin oorskryf het en in die trant van sy modelle
begin dig het of liewer napraat het soos 'n egte ‘kakatoe’. En in die loop van die
volgende sestig jaar het hy honderde verse en vertellinge gedig wat aanvanklik slegs
in tydskrifte en koerante geplaas is soos Het Zuid-Afrikaansche Tijdschrift, Jong
Zuid-Afrika, Ons Tijdschrift, De Zuid-Afrikaan verenigd met Ons Land, asook De
Goede Hoop en De Unie. Veel later is dit uitgegee in die bundels Grappige Stories
e.a. Versies1) waarvan die eerste bundel in 1893 verskyn het. Die digwerk uit die
eerste twintig jaar tot omstreeks 1884, is in Nederlands opgestel, ernstige, didaktiese,
vervelende gerym vir 'n groot deel, waarvoor sy tydgenote in die bloeityd van die
predikantekuns juis hoë lof gehad het. Slegs die titel van een van die vroeë verse,
‘Het Graf’, kan volstaan om die aard en strekking van die eerste verse aan te dui, 'n
vers wat hy voorgedra het in die rederykerskamer ‘Aurora’ volgens die
voordragaandprogramma van 1867.
In die jaar van die stigting 1867 het MELT BRINK lid geword

1) J.C. JUTA, Kaapstad.
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van die Vrye Protestantse Kerk. Hy was jarelank sekretaris en toe weer tesourier van
die Kaapse gemeente van die Unitariërs en tot aan sy dood een van hulle getroue
kerkraadslede. Dit lê dus voor die hand dat hoewel die direkte sedepreking en
moralisering van sy streng Gereformeerde modelle ruimskoots sal verteenwoordig
wees in sy verskuns, dit die kern van sy kuns nie kon wees nie. Wie 'n Vrye Kerk
help oprig, bly nie voortrym op 'n verstarde tradisionele wyse nie, maar loop ook
altyd gevaar om steeds losser te raak van die tradisionele volkseie en tot
oppervlakkigheid te verval. Tot die ortodokse Nederduits-Gereformeerde Kerk het
die Unitariër met 'n aangebore geestigheid en 'n sin vir die aardse skoonheid en
goedheid hom nooit aangetrokke gevoel nie. Maar hy het nie alleen sy hele lewe
deur ywerige lid gebly van die opposisie-kerk op meer liberale grondslag gebaseer
as dié van die gevestigde kerk nie: hy het ook in 1874 die stigter en leier geword van
'n buitekerklike vereniging ‘De Roode Ster’, 'n soort vrymesselaarslosie wat hom as
doel gestel het die veredeling van die hele mensdom deur liefde, waarheid, deug,
vrede en troue vriendskap te bevorder. Uit die verstarring het hy uitgekom maar op
gevaar af van eie identiteit te verloor in die ‘breedheid’ en ‘gelykheid’ van 'n
nuwigheid! Die hooftoon van sy kuns kon nooit ernstig wees nie.
Langsamerhand het MELT 'n toonaangewende leier geword in die verenigingslewe
van Kaapstad. Hy was nie alleen leier van ‘De Roode Ster’ nie, maar later lid van
De Zuid-Afrikaansche Societeit, Het Algemeen Nederlandsch Verbond, De
Zuid-Afrikaansche Taalbond, Vereeniging Hollandia in Kaapstad, erelid van die
Maatschappij der Nederlandsche Letteren in Leiden, ens. Maar dit is tog veral aan
die rederykersvereniging ‘Aurora’ dat hy sy grootste kragte gewy het. ‘Aurora’ is in
1866 deur vyf gebore Nederlanders W.F. STAMROOD, (voorsitter); M.N.J. GYSELMAN
(sekretaris); F. KOSTER, A.H. KOSTER en H.W. TEENGS opgerig onder die smspreuk
‘Onvermoeide vlijt komt alles te boven’. Op beskeie wyse het hulle hul verrigtinge
aanvanklik bepaal by die voordra van fragmente uit Nederlandse treur- en toneelspele
en die resiteer van verse. 'n Enkele keer het hulle 'n poging aangewend tot eie
literêr-skeppende werk. Toe MELT BRINK sekretaris of faktor van die kamer word
en F. KOSTER voor-
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sitter, het die vereniging 'n groot bloei wat meer as twintig jaar geduur het, tegemoet
gegaan. Tussen 1868 en 1877 het BRINK nie minder as veertien toneelstukke nie in
Nederlands geskryf en almal is deur ‘Aurora’ opgevoer. Die eerste is Het origineele
Testament (1868), 'n blyspel in drie bedrywe en die laaste 'n historiese drama in ses
bedrywe uit die Tagtigjarige Oorlog, De Slagers van Ghent (1877). Hierdie
toneelstukke het dikwels ontstaan in 'n gees van strydvaardige handhawing van die
Hollands-Afrikaanse kultuur aan die Kaap wat vinnig aan verengels was1). Hoewel
die stof dikwels nog uitheems was soos selfs in die geval van die genoemde historiese
drama, word die idee daarin opgesluit, toegepas op die nasionalistiese strewe van
die Afrikaner en weerkaats die stukke die sosiale agtergrond van Kaapland en nie
van die land van die stof waarop MELT BRINK sy stuk baseer nie. Dit is geen literatuur
wat in die ivore toring ontstaan het nie maar dit is die uitdrukking, hoe onbeholpe
en melodramaties ook al plekplek, van die stryd en aspirasies en oorwinning van
iemand wat self slagter en bakker was, wat met albei voete binne in die breë
volksgroep van die Afrikanerdom gestaan het en as hulle tolk kon en wou optree.
Daar is veel uiterlike aksie, daar is momente van spanning en styging en selfs van 'n
aangrypende klimaks wat hierdie historiese drama De Slagers van Ghent tot 'n
hoogtepunt maak van BRINK se ernstige toneelwerk. Maar die grootste betekenis lê
in die weerspieëling van die maatskaplike lewe van een van die historiese
gebeurtenisse in eie land, daar dit ontstaan het in die Anneksasiejaar, 1877, van die
Zuid-Afrikaanse Republiek. Hierdie gebeurtenis het in alle Afrikaners binne, sowel
as buite die staatsgrense van die getroffe republiek wat geen rekening hou met
taalgrense nie, 'n samehorigheidsgevoel, 'n nasionale bewussyn wakker geroep wat
op 'n vryheidsoorlog uitgeloop het.
In die Tagtigjarige Oorlog van die land van herkoms vind MELT BRINK, die
Afrikaanse slagter, sy teenhanger om aan die geskokte gemeenskap voor te hou.

1) Vgl. dr. F.C.L. BOSMAN: Drama en Toneel in Suid-Afrika, p. 43 en ‘Die Afrikaanse Drama’
in Tydskrif vir Wetenskap en Kuns, Oktober 1937, deur dieselfde skrywer.
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Nog 'n stuk uit die eerste periode van sy toneelwerk wat 'n gebeurtenis van die
allergrootste ekonomiese belang, die ontdekking van diamante en die daaropvolgende
instroming van vreemde fortuinsoekers en dwase diamantkoors van eie eenvoudige
landbewoners, weerkaats, is Naar de Diamantvelden in 1870. As toneelstuk is dit
swak maar dit vorm 'n duidelike weerspieëling van BRINK se sin vir die aktualiteit
en vir die daelikse werklikheid.1)
Onder die veertien geskrewe Nederlandse bly- en klugspele is ook later bekendes
in Afrikaanse bewerking soos De Weddenschap en De onaangename Huishoudster2),
alles na die voorbeeld van Nederlandse realistiese klug- en blyspele en romantiese
toneelstukke waarmee BRINK in ‘Aurora’ kennisgemaak het wat die tegniek betref,
maar deurgaans adem elke stuk die eie Afrikaanse sosiale sfeer. In sy toneelwerk is
die bonte romantiese struikrowery, die uitspattige kroeglewe, die soldatebrassery
wat in enige land op die aardbol kan aangetref word, maar daar is ook die tipiese
Kaapse boere- en ambagslewetjies, die hotnotstoeiery oor 'n oulap of 'n bottel wyn,
die geheimsinnige goëlery van die Kaapse Slamaiers wat die stukke onmiskenbare
Afrikaans en meer bepaald Kaaps bestempel. Dit is waar, die klugte is dikwels plat
en ru en grof van aksent; wie humor soek, moet hom tevrede stel met komieklikheid;
in plaas van geestigheid kry ons hoogstens luimigheid en wat komies bedoel is deur
die skrywer word dikwels laf en kinderagtig, stuitig, bas-komiek op die toneel; maar
op die konstruksie en speelbaarheid van die klug- en blyspele val weinig te sê en
altyd is hul kultuur-histories van belang in hul weerkaatsing van die toneelsmaak
en/of die omgangslewe van die publiek, die historiese gebeure van eie land.
Net soos die geval was met sy toneelwerk in ‘Aurora’ het sy digwerk oorgegaan
van die ernstige gediggies in Nederlands, na die grappige in Kaaps-Hollands. Taamlik
gou het hy sy ware toonaard en dan eers kom die grappige verse en vertellinge op

1) Dit is in Nederlands vir ‘Aurora’ opgevoer in 1870 maar nie uitgegee nie voor 1921 en toe
in die Afrikaanse bewerking Die Diamantkoors of Einde Goed, Alles Goed.
2) Die Afrikaanse verwerking is getitel: Die kwaaie Huishoudster.
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rym wat sy lesers verslind het en wat by alle moontlike byeenkomste aangehaal en
voorgedra is. Dan blyk dit dat hy boeiend kon vertel, goed rym, tergerig-raak menslike
tekortkominge en eienaardigheidjies teken, komies-satiries sosiale wantoestande
belig in 'n taalvorm wat nie die boeketaal-Nederlands was nie, maar ook nie die
ultrafonetiese Afrikaans van die eerste skrywers van daardie vorm nie. Vir ons smaak
is sy grappige verse dikwels kinderagtig en soutloos, maar dit het in die smaak geval
van die Afrikaanse publiek van dié tyd en deur te voorsien in die behoefte aan
grappige lektuur het BRINK enorm veel gedoen om die leeslus aan te wakker. Die
allerbekendste vertelling is seker Die Reis na Kaapstad van Oom Gysbert van Graan.
Maar daar is nog talryke andere wat 'n skaterlag telkens weer uitgelok het soos Die
Slangbyt. Hierin word vertel hoe Oom Piet Nugter die ewigheid ingeslinger is omdat
sy oorvrome dogters wat hom van die drankgewoonte genees het, die doktersvoorskrif
van drie glase brandewyn in 'n halfuur tyd, van die hand gewys het in hul oordrewe
angs vir bedwelmende drank; of die verhaal van Hotnot Adonis wat in sy vergeetagtige
beneweldheid g'n sin vir verhouding het nie, maar na hy vier dae lank gery het om
vir sy ounooi drie oulap se spelde saam te bring, met die spelde maar sonder die
stukvat tuiskom. Nie altyd in die beste smaak nie maar ongetwyfeld grappig berym
hy die benoudheid van die vrome kerkman Oom Daantjie wat by die doopplegtigheid
van sy tiende kind soveel pyn te verduur het van sy splinternuwe kapstewels dat hy
hardop by sy gebruiklike Sondagse smeekbede om seën en reën byvoeg:
‘Ag hoor ons liewe Heer
En send Uw seën op ons Kerk
En op my stewels neer.’

Of die onortodokse versmaker lag oor die swakheid van Oom PAUL wat onder die
rusbank verstop lê as die dominee op huisbesoek kom en sy twee veldskoene laat
uitsteek met die gevolg dat sy onderdanige vrou wat vertel het dat hy nie tuis is nie
lelik op haar neus kyk as die dominee opmerk:
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‘Dit skyn my by jou ook nie pluis
Jy sê dat jou man na sy buur is gegaan,
Maar hoekom is sy voete nog thuis?’

Vanaf die Eerste Vryheidsoorlog 1881 tree BRINK ook telkens sporadies op as
nasionalistiese volksdigter wat alle Boeretradisies, sedes en gewoontes verdedig in
sy verse. Maar dit is eers in die vierde bundel Grappige Stories en andere Versies
wat in 1896 verskyn het dat die eerstes van hierdie genre opgeneem word, hoewel
sommige daarvan reeds meer as 'n dekade vroeër in nuusblaaie en tydskrifte verskyn
het. Dit is veral na die Jamesoninval in 1896 dat BRINK hom gaan toelê het op verse
wat die nouste verband hou met die politieke gebeure. Die meeste daarvan is
opgeneem in die laaste drie dele van sy Grappige Stories en andere Versies. Sy
nasionalistiese verskuns vind 'n hoogtepunt in die drie bundels Nationale en
Afrikaanse Gedigte waarvan die meeste die digter in die pen gegee is deur die
worsteling van die Tweede Vryheidsoorlog. Hy was egter te ondiep om die nasionale
ontroering as vanself in hom om te dra.
Een van die belangrikste gebeurtenisse in sy lewe, wat spore nagelaat het op sy
verskuns, was sy reis na die Noorde in Mei 1899 op uitnodiging van die Algemeen
Nederlandsch Verbond, juis in die tyd toe die Engelse imperialisme 'n klimaks begin
bereik het.
In Pretoria is hy op 'n feestelikheid amptelik deur die Zuid-Afrikaansche Republiek
ontvang en soos hy self vertel
‘In menig huis geïnviteer
En ook die President se huis
Het ons besoek, alwaar die ou
Met Tante Sannie, sy ou vrouw
Daar lekker met ons het gepraat......’

Onder voorsitterskap van ‘ons digter Reitz’, die toenmalige staatsekretaris, is 'n
geslaagde byeenkoms gereël:
‘Om van my versies, een of meer
Naar dit beval mag, te resiteer.
Ik was dus op die plek alhier
Vir hul sowel als my plesier.’
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In Bloemfontein, die hoofstad van die Republiek van die Oranje-Vrystaat, het dr.
BRILL, die rektor van die Grey College, die voorsitterstoel ingeneem van 'n byeenkoms
van letterliewendes wat in groot getalle opgekom het om te luister na ‘Zuid-Afrika's
dichter’.
Talle van verse het hy toe en daarna gemaak op nasionale figure soos die Presidente
KRUGER, STEYN en BURGERS, die generaals DE WET, BOTHA, HERTZOG, DE LA
REY, die staatsmanne REITZ en ONZE JAN om maar enkele van die bekendes te noem.
Hoewel KRUGER vir hom die ideaal beliggaam het van die Trekkervolk wat in die
Noordelike Republieke uitgebloei het tot 'n eie suiwer Hollands-Afrikaanse nasie,
is dit die leier van die Afrikaner-Bond, JAN HENDRIK HOFMEYR, wat vir BRINK, die
Kaaplander, die tolk gebly het van die eenheidsgedagte wat alle Afrikaners,
Republikeine sowel as verengelstes, wou omvat. Van hom sê hy dan ook telkens
weer met enigsins variërende verouderde beeldspraak:
‘Het erekruis dat hem versiert,
Is niet gewrocht in goud,
Maar in de harten van zijn volk,
Dat hem in ere houdt.’

Vir MELT BRINK was die taal altyd die vernaamste draer van nasionale selfstandigheid.
In ‘Ander Tye, ander Sede’ bestraf hy die jeug wat in hul onbesonnenheid die vreemde
vermaaklikhede najaag, Engels praat, hul name verengels. Uithuisige vroue,
inkonsekwente ouers wat die lippetaal van ‘Land en Taal sal ons steeds eer’ gebruik
en:
‘toe hul kinders stuur na skole
Waar hul net maar Engels leer,’
en dan vergeet dat:
‘Met de taal gaan ook de zeden
Van 't voorgeslacht te loor meteen.’

Oor die taaltoestand is daar tientalle verse en steeds is sy standpunt dat die skuld by
die ouers lê dat die jong geslag die Dietse
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taalvorm so skandelik verwaarloos. Dit is niks meer as die verdiende loon van ou
PIET VISAGIE nie dat klein Piet wat van die Kaapstadse kosskool op die plaats
terugkom, hom ‘daddy’ voor en agter noem totdat die ou Boer wat hom doof aanstel
en ironies op alles lag op die vraag van die seun:
‘Well! Old man! ......... for what do you laugh?

antwoord:
‘Ik glo’ sê die ou man ‘my kind is nooit gaaf,
Hy maak wel sy mond oop, maar 'k hoor geen geluid
En niks maar as wind kom sy keelgaatjie uit.’

Die wortel van die kwaad is volgens BRINK die verdraaide opvatting dat die eie taal
vanself kom:
‘Zo lang de leuze bij ons Volk
Nog altijd steunsel vindt,
Dat eerst het Engels dient geleerd,
Van jongs af bij het kind,
En dat het Hollands komt vanzelf,
Zo lang vecht gij met wind.’

Sy standpunt ten opsigte van die offisiële skryftaal van die Afrikaner was dat dit
Nederlands was en moet bly. Tot ongeveer 1884 gebruik hy self vry goeie Nederlands
in sy toneelwerk en versies, maar dan begin hy 'n eie koers in te slaan en besig 'n eie
taalvorm wat nog vis nog vlees was, maar wat hoe langer hoe meer in die rigting van
suiwer Afrikaans gegaan het. Daardeur het hy, in 'n periode van stryd oor die taalvorm,
lesers ingeoes van albei partye, sy wye leserskring gewoond gemaak aan 'n taal wat
geen suiwer Nederlands meer was nie en ‘toe die afwykinge eers begin het, moes
die eindresultaat suiwer Afrikaans wees.’1) Die vorm van sy taal was die gewenste
oorgangsvorm wat uit die nood van die tyd gebore is. Per slot van rekening kom dit
daar minder op aan dat die vorm nooit enige lewensvatbaarheid kon hê

1) J.J. SMITH: ‘Melt Brink’ in die Gedenkboek ter ere van die Genootskap van Regte Afrikaners.
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nie so lank dit maar die tolk was van die hartstogtelike liefde vir eie volk en taal wat
verstaanbaar was vir die Afrikaners. En dat BRINK die Afrikanerhart getref het,
vermaak verskaf het en ook liefde vir land, volk en taal aangewakker het, ly geen
twyfel nie. Die digterlike besieling van sy gedig ‘Mijn Land, mijn Volk, mijn Taal’
kon nie anders as aansteeklik werk nie:
‘Ik min mijn Land, ik min mijn Volk
Ik min mijn eigen Taal!
Zij zijn mij dierbaar, heilig schoon,
Waar ook mijn voet mag dwaal.
Ik zeg niet, dat er op onz' aard
Geen schooner land kan zijn!
Of dat geen eed'ler, groter volk,
Bestaan kan dan het mijn'
Maar 'k min mijn eigen land, alleen
Omdat het eigen is,
Omdat ik op een vreemde grond,
Mijn eigen land zo mis.
Omdat ik in een vreemde taal
Voor weemoed en voor smart
Of voor mijn vreugd, geen klanken vind
Die spreken tot mijn hart!’1).

Die nasionalistiese in die digter kom in verset teen die verengelsing, teen die jingoïsme
van die tydperk van Britse inmenging in die binnelandse politiek van die Republieke
wat uitgeloop het op anneksasie eers van die diamanthoudende grond en dan van die
onafhanklike state self. Die suiwer nasionale toon klink in die alombekende
vaderlandse lied ‘Aan de Trekkers’ wat in 'n mooi toonsetting opgeneem is in die
Hollands-Afrikaanse Liederbundel:

1) Grappige stories en andere versies III (by H.A.U.M., Kaapstad).
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‘Afrikaners, mint het land,
Waar ge zijt geboren!
Zijt ge niet er aan verwant?
Is Uw gaard niet hier geplant?
Laat dan nooit het vreemde strand,
Noch een schooner, rijker land
U het hart bekoren.’

Na 1900 en bepaaldelik in 1904 na die erns van die oorlog, begin die komiese aar
weer te vloei en breek 'n tweede tydperk van toneelwerk aan. As mede-oprigter in
1903 en medewerker van die tydskrif De Goede Hoop onder redaksie van adv. J.H.H.
DE WAAL, begin BRINK daarin toneelstukkies publiseer waaraan daar 'n groot behoefte
ontstaan het met die herlewing op kultuurgebied na 1900. Die eerste uit die tweede
tydperk van hierdie genre waarmee hy vroeër in ‘Aurora’ reeds soveel sukses gehad
het, is die blyspel Hoe Oom Jacob Hoogvlieg gefop werd. Onder die populêrste van
sy komiese stukke kan ons verder noem Die Echtscheiding (1905), De Haat verstomt
waar Liefde komt (1905) wat ieder drie drukke beleef het; Bij die Tandedokter (1905),
Maljan onder die Hoenders (1906), O, die Muizen! of Het Stemrecht voor Vrouwen
(1908), waarvan daar vier drukke gekom het, Grootvader se pijp.
Van die ernstige stukke wat verdienstelik is en populêr geword het, verdien melding
Voor Volk en Taal (1905), Berouw komt meestal te laat (1905), Die National Scout
of Die Verloren Zoon (1913), Die Diamant; of, Verborgen Liefde (1917). Die grappige
stukke weerkaats dikwels 'n sosiale probleem van die tyd soos die huweliksprobleem
in Die Echtscheiding of die probleem van vrouestemreg in O, die Muizen wat dan
met heelwat baskomiek tot 'n gelukkige oplossing gebring word volgens die insigte
van die tyd. Die ernstige stukke is meestal romantiese melodramas, drakerige treuren toneelspele teen 'n historiese agtergrond, meestal met motief uit die Tweede
Vryheidsoorlog van die Republieke, net soos die eerste ernstige stukke direk, of
indirek die Eerste Vryheidsoorlog van Transvaal tot agtergrond gehad het. Stukke
soos Die National Scout en Voor Volk en Taal word gekenmerk deur 'n nasionale
tendens en is 'n weerspieëling van
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BRINK se vaderlandsliefde en volkstrou. Hoewel die stukke in die 20ste eeu verskyn,
is die oorheersende toonaard nog presies dieselfde as dié van die laaste kwart van
die vorige eeu, naamlik grappig, sonder werklik geestig te wees.
In die 20ste eeu breek daar 'n nuwe tydperk aan in die Hollands-Afrikaanse
literatuur waaraan BRINK part nog deel gehad het. Die gedagte was vir hom pynlik
dat die jonger geslag sy kuns nie meer op prys kon stel nie en dit as ‘Karikatuur’
gaan bestempel het. In die sesde deel van sy Grappige Stories en andere Versies
skryf hy: ‘Ik weet wel, dat gij in mijn eenvoudige versjes geen dichtersgenie zult
zoeken; ik schreef slechts wat mijn hart gevoelde. “MELT is geen dichter” heeft een
mijner beoordeelaars gezegd; en niemand weet beter dan ik dat hij de waarheid heeft
gezegd......’ Ook uit die voorwoord vir die reeks Nationale en Afrikaanse Gedigte
blyk dat hy hom daar weemoedig van bewus was dat hierdie reeks waarskynlik nie
die letterkundige smaak van die 20ste eeuse leser sou streel nie.
Sy dagtaak was afgedaan en dit het langsamerhand donkerder om hom geword.
In 1908 is hy as amptenaar op pensioen gestel en het hy die kantoor van die
Landmeter-Generaal vaarwel gesê. Hy het daar sedert 1867 'n betrekking as tekenaar
van landkaarte en diagramme beklee, 'n pos wat hy deur bemiddeling van dieselfde
vriend wat sy stiefbroer oorgehaal het om hom na die Zuid-Afrikaanse College te
stuur in 1865, gekry en veertig jaar lank behou het. By sy afskeid is daar van
regeringsweë by monde van die Landmeter-Generaal en die toenmalige Minister van
Landbou (F.S. MALAN) met waardering gepraat van sy uitstekende werk veral van
die samestelling van die keurige offisiële kaarte van die Kaapkolonie in 1866 en
1896 uitgegee. Verder is sy groot vriendelikheid en beleefde hulpvaardigheid as
vernaamste karaktereienskappe genoem. In sy ‘Afscheidsgroet’ antwoord hy dat hy
nog brandende is van lewenslus, dat die gees nog gewillig is maar die vlees verswak:
‘Mijn levenstaak is tans volbracht,
Mijn dagwerk heb ik afgedaan;
Een stemme fluistert stil en zacht;
Neem tans uw rust, straks daalt de nacht,
Dat gij naar huis zult moeten gaan.’
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Een na die ander het sy ou vriende hom ontval deur die dood waarvan so menig
lykdig getuig. Dat Onze Jan heengegaan was, kon tot die troue Bondsman BRINK
maar nie deurdring nie en hy sê na die begrafnis:
‘Ik wacht nog op de dag, alsof een stem van boven
mij zeggen zal: hij leeft en werkt nog voor zijn volk.’

By die afsterwe van sy boesemvriend, dr. S.J. KRIGE in 1919, klink dit weer met 'n
vonkie digterlikheid onder die ou retorika so tipies van sy tyd:
‘Ik mis hem, als de morgenstond
mij uit mijn sluim'ring wekt;
Ik mis hem, als de avond weer
mij met zijn sluier dekt.’

Die grootste slag tref hom egter die jaar daarop as sy vrou, NANET ALBERTIEN
COMBRINK met wie hy in 1870 getroud is, na 'n gelukkige hoewel kinderlose
egverbintenis van vyf-en-veertig jaar, die drie-en-sewentigjarige deur die dood
ontneem word.
In afwagting van sy naderende einde skryf hy:
‘Neen, ik kan u niet vergeten.
En mijn wens blijft elke dag,
Dat ik spoedig aan u zijde
In het graf ook rusten mag.’

MELT BRINK sou nog 'n volle dekade in sy woning, Pretoria Villa, in Kaapstad kalm
berustend op die einde bly wag, 'n figuur uit 'n verbygegane tydperk, 'n kultuurfaktor
van groot betekenis in sy eie tyd. Sy werk lewer 'n uitnemende beeld op van die
laaste kwart van die neëntiende eeu, want sy motiewe is altyd ‘kwesties van de dag
of algemeen menselike zwakheden, weerkaatst door het Afrikaner karakter-prisma1)’.
Deur sy humoristies-realistiese verse en toneelstukke het hy 'n skaterlag in sy eie tyd
opgewek en sosiaal-histories het dit betekenis behou vir 'n later tyd wat in die taak
van nasionale bewusmaking die nasionale letterproduksie sinteties en kultuur-histories
betrag.

1) Dr. G. BESSELAAR: Zuid-Afrika in de Letterkunde.
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Hoofstuk II.
Eerste geskrifte in die Afrikaanse taalvorm in die Kaapkolonie.
Omstreeks 1875 vertak die Dietse kultuurstrewe in Suid-Afrika hom op taalgebied
in twee strominge. Die een, met sentrum Kaapstad, is die voortsetting van die
Hoog-Hollandse stroming wat hoe langer hoe smaller geword het onder die druk van
die tydgees en die stelselmatige verengelsing, maar tog nog erken is, hoewel in
geringe mate, deur staat, kerk, en die vooraanstaande Hollands-Afrikaanse burgery.
Die groep het die verengelsing teëgestaan, wou 'n eie kultuur bewaar en Nederlands
handhaaf as skryftaal. Die ander groep, met uitgangspunt Paarl, het dieselfde mikpunt
gehad, maar hul blik was helderder, minder vertroebel deur die stedelike Engelse
omgewing, en hul middels het totaal verskil - hul wou Afrikaans verhef tot skryftaal
van die volk.
Die Engelse, altans verengelste1), landgenoot, die invoerder van die pers, die gebore
joernalis, wat die smaak van die publiek vorm omdat hy die kuns verstaan om die
juiste toon te tref, die raak vorm te vind vir sy propagandistiese inhoud, was die
eerste in die veld met Afrikaans as skryftaal. Gevolglik is die inhoud, die gees van
die eerste geskrifte in die Afrikaanse taalvorm, geheel of grotendeels vreemd aan
die Hollandse Afrikaner; dit is as die woord ‘geus’ in die mond van die Spanjaard
in die onafhanklikheidstryd van die land van herkoms. Maar omdat die

1) Dr. CONRADIE bedoel hier L.H. MEURANT (sien verder). A. DE V.
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skeldnaam, net soos daar, ook hier die erenaam geword het toe die Hollandse
Afrikaner eenmaal sterk nasionaal- en taalbewus was, omdat die gebruik van
Afrikaans, die minagting van die Afrikaanse ‘geus’ soos geopenbaar in die gebruik
van sy spreektaal deur sy vyande, juis 'n les was in die totstandkoming van sy
geuselied, waarin sy eie gees in sy eie taalvorm leef, kry hierdie geskrifte 'n plek in
'n literatuurgeskiedenis waarin van die standpunt uitgegaan word dat die Afrikaanse
taalvorm sekundêr, die gees alleen primêr is.
Die gesproke taalvorm het van die begin van die 19de eeu die aandag getrek en
is opgeteken in menige geskrif, of het onbewus ingesluip in dié van weinig of
nie-geletterdes. Daar is bv. die allervroegste optekening in 1825, in die vorm van 'n
samespraak deur M.D. TEENSTRA, getiteld: ‘Zamenspraak of Uittreksel van een door
mij gehouden gesprek met een boer, deszelfs vrouw en hunne slaven te Caledon,
Kolonie Kaap de Goede Hoop’ in sy outobiografiese reismeedelings, De Vrughten
mijner Werkzaamheden (1830)1); daar is A.N.E. CHANGUION se ‘Proeve van Kaapsch
Taaleigen’ agter in sy grammatika, De Nederduitsche Taal in Zuid-Afrika hersteld
in 18442); daar is die soort Nederlands geskrywe waarin Afrikaanse woorde en vorme
ingesluip het, deur HENDRIK JACOB WIKAR in sy Berigt aan den Weleedelen
Gestrengen Heer Mr. Joachim van Plettenbergh so vroeg as 1779 al,3) die geskrewe
Nederlands van iemand wat Afrikaans praat in die Dagboek van die Voorste
Voortrekker LOUIS TRIGARDT, gehou oor die tydvak 31 Julie 1836 en 13 Januarie
18374); daar is gebruik gemaak van 'n soort kleurling-Afrikaans in 'n verhollandste
Fransman, C.E. BONIFACE se hekeldrama De Nieuwe Ridderorde of de Temperantisten
in 18325), om slegs

1)
2)
3)
4)
5)

Vgl. F.C.L. BOSMAN: Drama en Toneel in Suid-Afrika, Deel 1, Bylae IX.
Vgl. Hollandse Skrywers uit Suid-Afrika 1, p. 281-282.
Ibid. p. 94-96.
Ibid. p. 188-194.
Ibid. p. 248-252.
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enkele voorbeelde te noem1). Maar dit is nie in die onmiddellike omgewing van die
kultuursentrum, Kaapstad, wel in die Engelse Oostelike Provinsie dat Afrikaans van
omstreeks 1844 bewus aangewend word in literêre genres soos die samespraak, die
alleenspraak, die brief, die vers, meestal met die bedoeling om propaganda teen 'n
Hollands-Afrikaanse standpunt te maak of ten koste van die Hollandse Afrikaner
vermaak te verskaf aan 'n Engelse of Engels-georiënteerde gehoor of leserskring.
Deur die koms van die Britse Setlaars in 1820 en die wegtrek van die Boere op
die oostelike grens na 1836, het die Oostelike Provinsie met Grahamstown, Port
Elizabeth en Cradock as vernaamste dorpe, by uitnemendheid die streek geword
waar die Engelse kultuur kon wortelskiet en in die loop van tyd vervorm word tot 'n
Engels-Afrikaanse. Die band tussen Kaapstad en Grahamstown is aanvanklik besonder
nou; later word die Engels-Afrikaanse lyn deurgetrek na Bloemfontein, in die hartjie
van die onafhanklike Hollands-Afrikaanse Republiek. Groot bindende faktore, ook
vir die Engelse, was die toneel en die pers wat tog ook moes rekening hou met die
lede van die ouer volksgroep in daardie streek. As in 1837 daar 'n begin gemaak
word met toneel in Grahamstown, is dit 'n oorspronklike stuk in 'n vermenging van
die twee tale, deur die here BAIN en GEORGE REX, getiteld Kaatje Kekkelbek (1844),
wat die gehoor meesleep2), vandaar na Kaapstad op die toneel oorgebring word en
die enigste toneelfiguur oplewer wat in die Afrikaanse spreekwoordeskat opgeneem
word as 'n tipe van grappige babbelkous wat alles uitflap en hoog en laag onder haar
skerp tong laat deurloop3).
Kaatje Kekkelbek, or Life amongst the Hottentots4) is 'n deels

1) Vir meer vgl. F.C.L. BOSMAN: Afrikaans as Skryftaal en prof. J.J. SMITH: ‘Die eerste
Afrikaanse Geskrifte - veral voor 1875’, Gedenkboek ter ere van die Genootskap van Regte
Afrikaners; G.S. NIENABER: Afrikaans tot 1860 (Patriot-reeks, 1942). A. DE V.
2) Waarskynlik reeds uit 1835. Vergroot en herhaal tot dit in 1846 in Sam Sly's Journal in
Kaapstad gepubliseer is. Vgl. G.S. NIENABER: Afrikaans tot 1860 en 'n bespreking van F.C.L.
BOSMAN in Die Huisgenoot, 9 April 1943. - A. DE V.
3) Vgl. Nieuwsgierig Aagje van Enkhuizen, wat ook in die Dietse spreekwoordeskat opgeneem
is.
4) Vgl. LAIDLER: Annals of the Cape Stage, p. 41-44 en F.C.L. BOSMAN: Drama en Toneel,
Deel I, Bylae X.

Elizabeth Conradie, Hollandse skrywers uit Suid-Afrika. Deel 2 (1875-1905)

28
gesonge, deels gesproke, dramatiese alleenspraak waarin die draak gesteek word,
eers met die dwase filantropie van die sendeling-opvoeders van die kleurlinge en
Kaffers:
‘My name is Kaatje Kekkelbek,
I come from Kat Rivier,
Daar's van water geen gebrek,
But scarce of wine and beer.
My ABC at Ph'lipes school
I learned a klein beetje,
But left it just as great a fool
As gekke tante Meitje’.

Dan word gelag oor Jan Bull - ‘een domme moerhond, een kleine kind kan hom
vernuik’, of 'n steek gegee aan die boer - ‘een moer slimme ding -! Hy was eerst net
so stom als de settlars en christemense, maar Hotnots en Kaffers het hom slim
gemaakt.’
Kaatje en haar genante, Zaatje Zeekoegat, ou Dirk Donderwetter, Klas Klauterberg
en Diedrich Dick, het skaap geslag, maar toe vang 'n ‘schelm boer’ hul, toe hul
‘kramnatjes eet, dat de vet zo lans de bek aaf loop’ en sleep hul na die tronk. Nou
trek die ‘moervreter’ weg oor die Groot Rivier omdat ‘hij zegt dat hij niet meer kan
klaar kom met die Engelse Gorment’ en die betrapte diewe vir wie drink, steel en
tronktoegaan die mees alledaagse dinge is, kry:
‘Six months hard work, which means in Dutch,
Zes maanden lekker leven.’
Die magistrate, die regeerders, is net so dwaas as die sendelinge in hul partydigheid
vir die gekleurdes waarvan Kaatje goed profyt trek maar nog meer sou getrek het
soos haar slotopmerking lui, as sy self haar saak kon gaan verdedig in Engeland,
‘want als een mens wil rijk word in Engeland, jij moet maar banjan kwaad spreek
van de Duits-volk, maar hulle zal voor mij niet laat gaan, hulle is bang voor Kaatje
Kekkelbek!’ Kaatje se beskouings sowel as die vorm waarin sy dit giet, is tipies van
die tyd; persone en toestande van die eerste helfte van die 19de eeu word glashelder
weerspieël.
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As die pers in die streek ingevoer word in 1831, is die Grahamstown Journal onder
redaksie van 'n gebore Engels-Afrikaanse Kapenaar, L.H. MEURANT, en 'n volbloed
Engelsman GODLONTON (sedert 1834) Engels na die gees maar tweetalig na die
vorm. As J.G. FRANKLIN in 1840 begin met die eentalige The Cape Frontier Times
hou hy dit slegs vier jaar vol voor sy drukker MEURANT met 'n afsonderlike Hollandse
uitgawe van die blad voor die dag kom, Het Kaapsche Grensblad in 1844. In die
uitsluitend Engelse blad ‘Sam Sly's Journal’ is dit Kaatje Kekkelbek, die deels
Engelse, deels Afrikaanse toneelfiguur wat die blad miskien sy grootste populariteit
besorg in 1846. As Het Kaapsche Grensblad tot niet gaan teen die middel van die
jare sestig, word sy plek ingeneem deur De Grahamstadsche Register en Boerenvriend
van GODLONTON tot ongeveer 1864; As die Cradock News ongeveer 1858 tot stand
kom, is dit 'n tweetalige blad van J.S. BOLD waarvan die Hollandse gedeelte die titel
dra Het Cradocksche Nieuwsblad en voortbestaan tot omstreeks 18651). Met die ouer
landgenoot word dus wel deeglik rekening gehou in die pers van die Engelse Oostelike
Provinsie. In die Hollandse joernalistiek van die Engelsgesinde blaaie, word veral
die samespraak aangewend as die beproefde handige literêre vorm van die 18de eeu,
geskik by uitnemendheid vir politieke en sosiale propaganda, en dan in die ‘Boeretaal’
geskrywe wat die literêre genre des te meer in de smaak laat val het. Dit was eintlik
'n uitkoms om in die boeretaal te skrywe vir die ‘Engelse’ redakteurs van die
tweetalige blaaie wat gewoonlik 'n Nederlands gebruik het wat nie aan te hoor was
nie, vir sover dit nie totaal onverstaanbaar was nie. Om 'n enkel staaltjie van hul
uitgesogte Nederlands aan te haal uit die Dordrechtse Frontier Guardian: ‘Vreemd
opmerk papier’ is ‘foreign note paper’, ‘zoldering was’, die vertaling van ‘sealing
wax’2). Nog veel meer as die woordeskat was die grammatika van die skryftaal bo
hul vuurmaakplek - vandaar dat hul gryp na die volkstaal in sy laagste uiting, in
briewe en samesprake, wat die skyn moet gee van direkte beskouings en opinies of
literêre vorme. Die vorm wat TEENSTRA gebruik om 'n voorbeeld

1) Vgl. F.C.L. BOSMAN: Hollandse Joernalistiek in Suid-Afrika.
2) Aangehaal uit Di Patriot, 31 Okt. 1889.
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van die volkspraak te gee, in kontras met Nederlands, die ouer taalvorm van die
Kaap, die vorm van BONIFACE en DE LIMA in hul persoonlike aanvalle, word die
geliefkoosde genre van die 19de eeu, die nasionalistiese tydperk waarin die twee
kante van die teenstelling Hollands-Engels skerp gestel moes word. Die politieke
propaganda of die polemiek hou 'n vorm springlewendig wat in die volgende tydperk
as die literatuur begin losser staan van die onmiddellike politieke gebeure, maar nog
sterk verband daarmee hou, sy hoogtepunt bereik as toneelvorm in die pen van adv.
C.J. LANGENHOVEN. Kenmerkend is die realisme, didaktiek en humor, die
weerkaatsing van die boerelewe, die gebruik van die sappige volkstaal, die voorliefde
vir tiperende byname1). Dit bring g'n geflatteerde maar 'n dikwels gekarikaturiseerde
portret van die Hollandse Afrikaner en is onmiddellik herkenbaar as die werk van
sy Engelse landgenoot wat tot een en dieselfde gemeenskap maar nie tot een en
dieselfde nasie behoort. Vanuit kultuurhistoriese standpunt beskou, hoewel in die
volkstaal geskrywe hoort die oorgrote meerderheid van vroeë samesprake niks meer,
eerder minder, tot die eintlike Hollands-Afrikaanse lettereskat as die in Nederlands
geskrewe stukke uit dieselfde tyd2).
Die beroemdste van al die vroeë geskrifte in literêre vorm in die Afrikaanse
taalvorm, die Zamenspraak tusschen Klaas Waarzegger en Jan Twijfelaar over het
onderwerp van Afscheiding in 1860, is afkomstig uit die Oostelike Provinsie, die
werk van 'n Engelse Afrikaner L.H. MEURANT, net soos Kaatje Kekkelbek die werk
van twee Engelse BAIN en REX was, sestien jaar vroeër.
LOUIS HENRI MEURANT3) is in 1811 in Kaapstad gebore uit 'n Frans-Switserse
vader en 'n Engelse moeder. Hy is as sewejarige

1) Vgl. F.C.L. BOSMAN: ‘Die Afrikaanse Drama’, Tydskrif vir Wetenskap en Kuns, Okt. 1937.
2) Vanuit moderne nasionaal-sosialistiese standpunt sou hul nie heeltemal tot die lettereskat
van die taal waarin hul geskryf is, behoort nie, netso min as HEINE, volgens die nuutste Duitse
literatuurbeskouing, 'n vreemdeling wat die Duitse taal as medium gebruik het, meer as 'n
Duitse digter beskou word in die Derde Ryk.
3) Vgl. J. DU P. SCHOLTZ: ‘Afrikaanse geskrifte van LOUIS HENRI MEURANT uit die jare
1844-1850’, Tydskrif vir Wetenskap en Kuns, Julie 1934.
J. MUIR: Die Huisgenoot, 20 Junie 1928, 7, 14 en 21 Feb. 1930.
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seun na die dood van sy moeder, in die huis van die familie SMIT, wie se huistaal
Hollands-Afrikaans was, opgevoed. Later is hy ook met 'n dogter van sy pleegouers
getroud, waardeur sy kennis van Afrikaans nog versterk is. Sy vader het 'n
nie-onbelangrike rol gespeel in die stryd van GREIG, PRINGLE en FAIRBAIRN teen
Lord CHARLES SOMERSET om die vryheid van die pers, en het hom dan ook as
twaalfjarige seun as leerling-drukker op The South African Commercial Advertiser
van GREIG geplaas waar hy vier jaar gebly het, tot hy in 1828 as jong man van
sewentien jaar na Graaff-Reinet vertrek op soek na avontuur. Van toe af dateer reeds
sy kennismaking met Transoranje, want nog in dieselfde jaar is hy met 'n groep
Boerejagters oor die Grootrivier, maar keer na enkele maande terug na Graaff-Reinet.
Teen die einde van 1830 het hy 'n eie pers en vestig hom as drukker in Grahamstown
waar hy van 1831 af die eerste nuusblad in die Oostelike Provinsie uitgee, die
aanvanklik tweetalige Grahamstown Journal. Van 1834 af is hy geassosieer met
ROBERT GODLONTON tot 1839, toe hy sy aandeel in die saak verkoop en in 1840
drukker word van die Cape Frontier Times, waarvan JOHN GEORGE FRANKLIN eienaar
en uitgewer was. Dieselfde GODLONTON en later FRANKLIN was die eienaars en
uitgewers van die Bloemfonteinse Engels-Hollandse The Friend - De Vriend.
MEURANT was vier jaar drukker vir FRANKLIN, maar dan word hy redakteur, uitgewer
en eienaar van sy eie eentalige Hollandse weekblad Het Kaapsche Grensblad in
1844, tot 1850, toe dit ook oorgeneem word deur FRANKLIN, die eienaar en uitgwer
van The Cape Frontier Times. Hy bly egter nog aan as redakteur tot die uitgawe van
die Hollandse blad na April 1851 'n jaar lank gestaak word, as hy op kommando
gaan. MEURANT het gereeld deelgeneem aan die Kafferoorloë as kaptein of
kommandant, die aandag getrek en in die guns gestaan van die Engelse owerheid.
Hy is dan ook gebruik as tolk by die Sandrivier-Konvensie in 1852 waarvoor die
beloning was 'n aanstelling as magistraat van Katrivier in 1853. Hy verlaat
Grahamstown vir goed, sê die drukkersamp vaarwel, en word magistraat eers van
Katrivier, daarna van Cradock (1859-1864), en ander plekke in die Oostelike
Provinsie, en ten slotte Riversdal (1877-1882) waar hy tot sy dood in 1893 bly woon
het. Hy was verteenwoordiger van Riversdal in die Kaapse Parlement, en hier het
hy ook op sy
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ou dag sy Sixty Years Ago (1884) geskrywe, 'n vername bron vir die
kultuurgeskiedenis van die Oostelike Provinsie.
In sy Grahamstownse koerant, Het Kaapsche Grensblad, het talryke briewe en
samesprake in die Afrikaanse taalvorm, grappig propagandistiese of polemiese werk
in 'n literêre vorm, verskyn, verskeie van die hand van MEURANT self, soos dié van
‘Elsie Beuzemstok’ in 1845, en ‘Grietje Beuzemstok’ in 1850.
Op Cradock het die Cradock Dispatch van O.W. JEFFREY in die loop van die jaar
1850 gekom en gegaan, maar as MEURANT daar sy pligte as magistraat aanvaar, in
1859, kom 'n tweetalige blad, The Cradock News - Het Cradocksche Nieuwsblad
van J.S. BOLD om te bly voortbestaan tot sy vertrek in 1865 na 'n volgende staanplek
as magistraat. In hierdie tweetalige koerant het die Zamenspraak tusschen Klaas
Waarzegger en Jan Twijfelaar onder die skuilnaam van ‘Klaas Waarzegger’, in 1860
verskyn, wat in 1861 as pamflet herdruk is om by duisendtalle onder die boere versprei
te word. Op lewendige, geestige wyse word in die boeretaal propaganda gemaak vir
die afskeiding van die Engelse Oostelike Provinsie van die Kaapkolonie wat binne
in die ebtyd van die Hollands-Afrikaanse kultuur staan maar waarin tog 'n ortodokse
groep hulle stemme begin te verhef. Die Engelse kant van 'n aktuele vraagstuk word
hier aangebied in 'n literêre vorm wat sinds die 18de eeu by uitnemendheid geskik
geblyk het vir polemiek in al die Wes-Europese lande. Die spelling en die taal van
die Zamenspraak is nog sterk Nederlands gekleur, maar dit is die eerste goeie bewuste
poging om 'n samehangende geskrif in die spreektaal van die boere uit te gee, om
des te beter hul oor te vang.
Die samespraak is deur die publiek verslind as leesstof, maar sy doel het dit gemis
- die slot van die brandende vraagstuk was dat die Oostelike Provinsie 'n deel gebly
het van die Kaapkolonie. Die liberale blaaie soos Het Volksblad, De Zuid-Afrikaan
in Kaapstad, het dadelik die Zamenspraak gedeeltelik oorgeneem of onder die invloed
van die stuk het ander soos The Friend - De Vriend, en De Tijd in Bloemfontein, De
Transvaal Argus1) in Potchefstroom, en die genoemde twee Kaapse koerante dadelik

1) Sien verderop die hoofstukke ‘Transoranje’ en ‘Overvaal’.
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oorgegaan tot navolging van die skitterende voorbeeld, beide wat die literêre vorm
en die taalvorm betref, van 'n literêre genre te gebruik om politieke propaganda te
maak.
Onder die menigte briewe en samesprake en sketse in Het Volksblad onder redaksie
van Professor RODERICK NOBLE en met Nederlanders, of in Nederland opgevoede
Afrikaners met liberale neiginge as vernaamste literêre bydraers1) neem die in
Afrikaans geskrewe stukke 'n beskeie plek in. Tog word daarin tussen die jare 1861
en 1872 ook in die boeretaal propaganda gemaak vir die liberale sienswyse, of die
Boeremaatskappy word in literêre genres weerspieël op 'n toon en 'n wyse wat noue
verwantskap toon met dié van MEURANT se Afrikaans. In die reeks ‘Tonelen uit het
Politiehof’ in 1860 word Afrikaans dikwels gebesig om grappige effekte te bereik.
Hulle betekenis lê hierin dat hulle die Afrikaner gewoon gemaak het aan 'n van
Nederlands afwykende taalvorm wat hy later as sy eie sal gaan herken - na die gees
is hul so onafrikaans as die stukke van hul Engelse landgenote-skrywers dikwels.
Die vernaamste in Afrikaans geskrewe bydraes vloei uit die pen van SAMUEL
ZWAARTMAN2), 'n pseudoniem vir 'n Engelse wetsagent uit Fraserburg, H.W.A.
COOPER. COOPER, gebore in Engeland omstreeks 1814, het die taal van sy kliënte
goed leer ken, hy het verwikkeld geraak in 'n liefdesgeskiedenis met 'n plaaslike
goewernante en was goed op die hoogte van die plaaslike nuus, die hele doen en late
van 'n plattelands dorp in die noorde van die Kaapkolonie. Dieselfde maatskappy
het hom in 1873 weens sy amoreuse kaperjolle verplig om die dorp te verlaat, en hy
is toe na Transvaal waar hy die amp van landdros beklee het. Tenslotte het hy na
Londen teruggekeer, waar hy later oorlede is3). Dit spreek dus vanself dat die twintigtal
boerebriewe in die boeretaal in Het Volksblad, vanaf Januarie 1870, onder sy
skuilnaam, nie bepaald vleiend vir die Boeregemeenskap sou gewees het nie, hoewel
hulle hartlik

1) Vgl. bv. A.N.E. CHANGUION, T.F. BURGERS, in Hollandse Skrywers uit Suid-Afrika I.
2) Sien No. 9 van die Patriotvereniging - Boerenbrieven van Samuel Zwaartman. 1942. (A. DE
V.).
3) Vgl. prof. J.J. SMITH: Gedenkboek; F.C.L. BOSMAN: Afrikaans as Skryftaal.
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saamgelag het oor die humoristiese daarvan, sonder om hul aan die angels onder die
grappige trant te veel te steur. Vanaf Maart 1871 volg sy reeks Kaapsche Schetsen
oor allerlei ampsdraers en afdelinge van die Staatsbestuur, soos die Goewerneur, die
Parlement, die Afdelingsrade, Verantwoordelike Bestuur, die Magistraatshof,
Skoolmeesters.
Net soos Klaas Waarzegger tientalle familielede in verskillende koerante gekry
het, wat getuig van sy populariteit, die leesen skryflus wat hy opgewek het, het
SAMUEL ZWAARTMAN spoedig 'n ‘broer’ gehad, JAN ZWAARTMAN van Calvinia in
dieselfde koerant.
Uit Swellendam het in 1870 die eerste verse in die Afrikaanse taalvorm gekom in
Het Volksblad, o.a. ‘Klaas Gezwint en zijn Paert’ van F.W. REITZ1). As ons die eerste
Swellendamse pogings, waaronder ook ‘Die Steweltjies van Sannie’, ‘Alie Brand’,
van die later president en nog later staatsekretaris van twee onafhanklike
Hollands-Afrikaanse republieke, onder die skerp glas van die nasionaalgerigte kritikus
plaas, blyk dit dat die digter, in sy navolging van die humoristiese gebruik van
Afrikaans deur sy Engelse landgenote, nie volkome vry te spreek is van gebrek aan
takt ten opsigte van die boerevolk wat die taal praat nie. Die platheid van die spraak
van die Hottentotte, veral in sy gedigte, was steurend, hoewel nie so stuitend as dié
van die skrywers van Kaatje Kekkelbek bv. nie, 'n stuk wat vir REITZ 'n besondere
aantreklikheid gehad het.
Dit is dan ook tekenend dat die Engels-georiënteerde Vrystaatse blad The Friend
- De Vriend, later sy groot teenstander, in daardie jare vir sy kandidatuur propaganda
gemaak het, by die eerste verkiesing van J.H. BRAND tot president van die
Oranje-Vrystaat in 1864. Die Engelse Tydskrif, The Cape Monthly Magazine, net
soos ander liberale Hollandse blaaie soos De Volksstem, neem sy Afrikaanse
bewerking van BURNS se ‘Tam O'Shanter's ride’ oor en is gevolglik sedelik verplig
om sy kolomme oop te stel vir sy polemiek oor Afrikaans later. Dit wil voorkom dat
die eerste verse van REITZ in Afrikaans, net soos die

1) Sien verderop die hoofstuk oor F.W. REITZ.
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tien ‘Gesprekke’ van Klaas Waarzegger Jr. (C.P. HOOGENHOUT) onder dieselfde
skuilnaam van MEURANT in De Zuid-Afrikaan tussen 1872 en 1875, beplan en miskien
aangevang is in 'n gees van ‘meer as grap as om vir die regte van Afrikaans te pleit’1);
maar onder die skrywe het dit vir hulself duidelik geword dat hulle dieselfde taal van
Kaatje Kekkelbek en Klaas Waarzegger gebruik, maar dat hul gees, hul inhoud, hul
opvattings ten opsigte van die kultuur van die Hollands-Afrikaanse groep wat daardie
taal besig, ganslik verskil van dié van hul prototipes. Van 1873 af is dit die Hollandse
Afrikaner self, in die regte Afrikaanse gees, wat aan die woord is in die in Afrikaans
geskrewe geskrifte. Vir die Engelse Afrikaner het die taalvorm nutteloos geword.
Die skeldnaam ‘Hotnotstaal’, die volkstaal in sy laagste uiting in die geskrifte van
sy vyande, staan voor die eerste sport, nog nie daarop nie, van die leer waarlangs dit
sal opklim van die onderkulturele na die kulturele medium vir 'n lettereskat. Die jaar
vantevore, 1872 het twee belangrike gebeurtenisse plaasgevind, wat met die eerste
oogopslag geen verband hoegenaamd het nie, maar in werklikheid uitinge is van een
en dieselfde nasionale bewuswording: die Kaapkolonie het Verantwoordelike Bestuur
gekry en vanuit 'n plattelandse dorp, waarheen die Hollands-Afrikaanse kultuur uit
die verengelste moederstad geskuif het, kom 'n brief in De Zuid-Afrikaan 7 September
1872 oor ‘De Bijbel in het Afrikaansch’ deur ARNOLDUS PANNEVIS, onderwyser aan
die Gimnasium in die Paarl, die stigting van ds. VAN DER LINGEN.

1) C.P. HOOGENHOUT se eie meedeling aan G.R. VON WIELLIGH vyftig jaar later; en hy behoort
tog te weet in watter gees hy sy werk aangepak het.
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Hoofstuk III.
Die betekenis van Hollandse onderwijs in die Paarl en omgewing,
die Franse Hugenote-streek van die Kaapkolonie.
1. Die Paarlse Gimnasium. Ds. Gothlieb Wilhelm Antony van der Lingen
(1804-1869).
Toe dr. A.N.E. CHANGUION in 1865 tou opgooi en die Zuid-Afrikaansche Athenaeum,
op Amsterdamse model gestig, reeds ontwikkel het tot 'n inrigting (vandag die
Universiteit van Kaapstad) feitlik suiwer Engels in taalmedium en gees, was die
kweekskool van die Nederduits Gereformeerde Kerk reeds sinds 1859 aan die gang
op Stellenbosch en die Paarlse Gimnasium sinds 1860; die jaar daarop is die
Stellenbosse Gimnasium geopen (1866) en op Burgersdorp is die kweekskool van
die Gereformeerde Kerk in 1869 gestig. Die moedeloosheid van die ou meester oor
die Kaapkolonie was gedeeltelik 'n teken van ouderdom en in sake wat 'n
volksgemeenskap betref, is die moedeloosheid van die ouderdom nooit op haar plek
nie. Die invloed van hierdie onderwysinrigtinge kan moeilik oorskat word in die
bewusmaking van 'n eie nasionaliteit, en in die besef wakker roep van die regte en
pligte van jong ontwikkeldes in eie land teenoor eie volksgenote.
Die stigter van die gimnasium op Nederlandse model in die Paarl, G.W.A. VAN
DER LINGEN, was 'n gebore Afrikaner, wat in Nederland sy vorming geniet het. Dit
was 'n belangrike faktor in die vervulling van sy roeping teenoor sy jong volk later.
Sy werk het van die allergrootste betekenis geword, nie alleen in die streek van die
afstammelinge van die Franse Hugenote nie, maar oor die hele land. GOTHLIEB
WILHELM ANTONY VAN DER
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LINGEN1) is in 1804 in Kaapstad gebore, die enigste kind van eerw. AART ANTONY
VAN DER LINGEN, 'n Nederlander wat deur die Londense Sendelinggenootskap
uitgestuur is na die Kaap en van AGATHA CATHARINA VAN DER SCHEIJFT, Afrikaans
van geboorte, pleegdogter van GOTTLIEB WILHELM BRUCKNER. Vandaar die Duitse
voornaam van die seun wat dan ook tot sy neënde jaar, soos sy moeder voor hom,
die pleegkind van die kinderlose familie BRUCKNER was.
Sy vader wat in die binneland sendingwerk gedoen het, is deur Lord CALEDON in
1809 aangestel tot kapelaan van die ‘Cape Corps’, die kleurling-regiment van
Kaapland, wat in Wynberg geleër was; en toe dié na die grense gekommandeer is,
is GOTHLIEB mee en het daar onderwys ontvang van meester WEHDEMANN, 'n
plantkundige. Toe die regiment in 1817 ontbind is, is die familie VAN DER LINGEN
na Nederland in 1818 vir die opvoeding van hul seun. In Utrecht was die jong
Afrikaner eers op die Latynse skool voor hy hom in 1822 as student in die lettere en
filosofie ingeskrywe het aan die Utrechtse Universiteit. Na hy die kandidaatseksamen
afgelê het in 1824, het hy hom gaan toelê op die teologie. In 1830 was ds. VAN DER
LINGEN gereed om as predikant na sy vaderland terug te keer. Toe hy in Kaapstad
aanland in geselskap van sy moeder - sy vader is intussen in Nederland oorlede begin 1831, was die vakature in Zwartland waarvoor hy beroep was, reeds gevul.
Op versoek van 'n deputasie van die gemeente Paarl, bestaande uit die here JAN en
DANIEL DU TOIT, is hy deur ds. ABRAHAM FAURE tot predikant van die Paarl bevestig.
In 1832 is hy getroud met ELIZABETH Vos uit Kaapstad en tot aan sy dood in 1869
was hulle pastorie die toonaangewende sentrum van Afrikaanse beskawing in hulle
omgewing. Buite en behalwe sy gereelde kerklike bediening het ds. VAN DER LINGEN
dikwels belangrike openbare voordragte gehou. Die bekendste is in 1833 in Kaapstad
gehou, 'n lesing oor die profesie van Esegiël 38 en 39 aangaande enige volke van
die hoë noordelike halfrond. Dit is

1) Vgl. Herinnering aan het leven en de werkzaamheden van den Weleerw. Zeergel. heer Goth.
Wilh. Ant. van der Lingen door Eene Lidmate (sy dogter, mevr. M. DE VILLIERS) dier
gemeente, SMUTS en HOFMEYR, Kaapstad 1874.
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later as inleiding toegevoeg tot sy profesieverklaring, wat in boekvorm uitgegee is,
getiteld Aanwijzingen betreffende de Afkomst en Bestemming van sommige Noordsche
Volken (1842)1).
Daar het in ons volk (soos ook elders) 'n groot eskatologiese belangstelling geleef
in die laaste drie kwarte van die 19de eeu, wat op sy sterkste verteenwoordig is in
die werk van ds. VAN DER LINGEN, sy vriende en leerlinge. Sy vernaamste studieveld
het altyd die Bybelse profesieë gebly en hoewel die teologiese wetenskap in 'n
teenoorgestelde rigting dan dié van profesie-verklaring ontwikkel het, is dit tog
merkwaardig dat die ontwikkeling van die wêreldgeskiedenis veel van sy uitlegginge
gelyk gee. In sy Aanwijzingen betreffende de Afkomst en Bestemming van sommige
Noordsche Volken (1842) betoog hy dat die voorspelling van die profeet Esegiël in
die 38ste en 39ste hoofstukke van die Bybelboek beteken dat Rusland die leiding sal
neem teen die Oud-testamentiese godsdiens en die Pro-Russe of Pruise teen die
Jodedom self.
Van belang is, dat veel van sy profesie-verklaringe berus het op etimologiese of
fonetiese verwantskappe. Die woorde ‘Ros’, ‘Meseg’, wat deur Esegiël gebruik word,
verklaar hy etimologies dieselfde as ‘Rus’, ‘Moskou’. Naas die teologiese was die
taalstudie dan ook sy vernaamste geestesarbeid en hy het nooit moeg geword om
Oosterse, Klassieke, Germaanse en Slaviese tale na te gaan om 'n etimologie na te
speur nie. Die ooreenkoms tussen Nederlands en Engels, die vergelyking van die
Nedersaksiese dialekte om hierdie ooreenkoms te staaf, het hom die laaste twaalf
jare van sy lewe, toe hy hom op sy studeerkamer teruggetrek het, groot intellektuele
genot verskaf. In die Vrydagaand-byeenkomste daar, wat die onderwysers van die
gimnasium, dr. HOFFMAN en A. PANNEVIS gereeld bygewoon het, het die vriende
hul politieke beskouinge gelug en gedagtes gewissel oor Bybelwetenskap en oor
taalkunde. Deur te soek na 'n verklaring van die onvervulde profesieë het hulle op
die taalkundige verwantskappe en verskille gekom. Op sy onderwyser-vriend
PANNEVIS en dié se latere leerling, die jong teoloog S.J. DU TOIT, het ds. VAN DER
LINGEN hier-

1) RICHART, PIKE & CO., Kaapstad 1842.
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deur 'n invloed gehad, waarvan hy die draagdiepte en wydte self nooit vermoed het
nie. Hulle het sy taalkennis toegepas.
Dringende briewe het in 1849 uit sy pen gevloei aan die Kaapse kerkleier ds. A.
FAURE - 'n predikant wat van mening was dat die bestaande drukpers voldoende was
en die oprigting van 'n maatskappy van ‘Dompers’ onuitvoerbaar - om die bykans
verengelste leraar op die noodsaaklikheid te wys van 'n kerklike nuusblad en
vlugskrifte ‘in het Hollandsch’1). As gevolg hiervan het De Gereformeerde Kerkbode
in 1849 ontstaan. Hy ywer vir die totstandkoming van 'n eie teologiese kweekskool,
waarvoor ‘de twee eerste Hoogleeraren uit Holland moesten beroepen worden’2), 'n
bepaling, wat hy alleen noodgedwonge prysgegee het toe een na die ander Nederlandse
geleerde weier om op Stellenbosch 'n professoraat te aanvaar en hyself ook vir die
eer bedank in 1858. Hy rig kerkskole op in die Paarl en Stellenbosch op die model
van Hollandse gimnasia in 1860 en 1864 onderskeidelik, in opposisie van die Engelse
staatskole, wat die hel volk dwarsdeur die land aan denasionaliseer was. Die oprigting
van 'n soort volksbank in die Paarl om van die vreemde kapitaal te probeer loskom
en sy mislukte spekulasie op die kopermyne in Namakwaland, waaruit hy gehoop
het om sy onderneminge op onderwysgebied, die kweekskool, die kerkskole, die
sendingwerk te bekostig, is uitvloeisel van dieselfde nasionale sin. Sy geslaagde
teëwerking van die Sondagtreine het voortgespruit uit die oortuiging, dat die treine
die houvas van sabbatsheiliging van sy volk bedreig. Fel was sy optrede teen die
liberalisme tydens die kerkstryd, maar tegelykertyd, aanvanklik matig, sy goedkeuring,
later beslis sy afkeuring, van die Metodistiese reaksie wat op die liberalisme gevolg
het, 'n Engelsgerigte godsdienstige stroming, waarvan die naburige dorp Wellington,
die setel van ds. ANDREW MURRAY, die sentrum geword het in dieselfde jare. Van
die ortodoks-godsdienstige strewe is hy een van die hoogste, indien nie die
allerhoogste verwesenlikers van sy tyd, met wie die nuwe generasie van liberaliste
in tragiese konflik te staan gekom het. Oosterse Oud-testamentiese Bybelgeskiedenis
en westerse Afri-

1) Vgl. Het Leven van G.W.A. van der Lingen, p. 94 en p. 136.
2) Ibid. p. 187.

Elizabeth Conradie, Hollandse skrywers uit Suid-Afrika. Deel 2 (1875-1905)

40
kaanse volkskultuur was vir hom nie alleen verenigbare begrippe nie, maar
onafskeidbare begrippe, waarin geen wig van die evoluerende tyd ooit mag gedrywe
word nie na sy beskouing. Vandaar dat die dikwels geroemde veelsydigheid van ds.
VAN DER LINGEN tog 'n groot eenheid in verskeidenheid vertoon. Al sy
werksaamhede, kerklik, maatskaplik, kultureel, was altyd 'n uitvloeisel van sy groot
konserwatiewe Hollandse godsdienssin op gereformeerde basis, wat sinoniem was
met nasionale sin by hom. Vandaar die noue verband tussen sy skynbaar uiteenlopende
werksaamhede.
Teen die oorheersing van Engels in die skole het VAN DER LINGEN 'n geweldige
afkeer gehad en teen elke poging tot die vereniging van die Paarlse Gimnasium, wat
hy in 1860 opgerig het en die staatskool met uitsluitlik Engels medium, was hy
vierkant gerig, omdat in die staat alles Engels was wat die klok slaan. Hy het dit 'n
vernedering, 'n skande, 'n oortreding van die vyfde gebod genoem, wanneer Afrikaners
die vreemde taal en gewoontes oorneem, waardeur hul slegs te kenne gee dat hul
skaamte toon vir hul ouers en hul afkoms. Vir die volksvorm Afrikaans het hy nie
geywer nie, want dit was toe nog geen brandende vraagstuk watter vorm van
Nederlands in Suid-Afrika bestendig sou word nie; maar as eksaminator van die
Kweekskool in die Admissie-Eksamen, 'n taak wat hy met groot erns en toewyding
jaarliks vervul het, het hy soms uit die Klassieke in die gesproke taal van die Afrikaner
laat vertaal om aan te toon dat die Griekse vers maat hom beter leen tot vertaling in
die eenvoudige landelike Afrikaans as in Nederlands1). Ds. V.D. LINGEN se uiteindelike
onverganklike betekenis is nie in die eerste plek kerklik-godsdienstig nie, maar
taalkundig-kultureel, vir hom onafskeidbare, vir 'n later tyd slegs verenigbare
begrippe! Konfessionele verskille en ooreenkomste lê vanuit 'n prinsipiële standpunt
gesien op 'n ander plan dan die plan van die natuurlike volkseenheid. Toe VAN DER
LINGEN van profesie-verklaring op taalontleding gekom het, het hy van die een plan
op die ander oorgegaan.

1) Vgl. J.D. DU TOIT: S.J. du Toit in Weg en Werk, p. 108.
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2. Arnoldus Pannevis (1838-1884)
'n Gebeurtenis van die allergrootste betekenis in die ontwikkelingsgang van die taal
en lettere op eie bodem, was die koms na Suid-Afrika, in 1866, en tydelike verblyf
aan die Paarlse pastorie van ARNOLDUS PANNEVIS, 'n Nederlander gebore te
Ouderkerk aan die Ysel1) in 1838. Uit 'n familie van geneeskundiges geboortig, was
ook hy vir die medisyne bestem en het selfs enige jare te Utrecht daarin gestudeer,
maar het later die voorkeur gegee aan die studie in die lettere, waarin hy dan ook in
1864 kandidaatseksamen afgelê het.
Reeds as kind het ARNOLDUS die begeerte gekoester om na Suid-Afrika te gaan,
meer bepaald na die Oranje-Vrystaat, waartoe die omwentelinge in die Republiek
tussen 1848 en 1854 die nasionaalbewuste seun aangespoor het. Miskien was dit die
ideaal om die verre stamverwante te bereik en behulpsaam te wees wat hom op die
gedagte van skeepsarts gebring het as hy dan nou eenmaal die voetspore van sy
familie van geneeskundiges moes druk. Op sewentienjarige leeftyd het hy dan ook
leerling geword aan die ‘School voor Rijks Zeemacht’, Den Helder. In 1859 is
PANNEVIS bevorder tot Offisier van gesondheid by die Marine, maar weens swakke
gesondheid en die al te ruwe taal en losse lewe van die matrose wat nie met sy streng
godsdienstige opvattinge gestrook het nie, het hy sy ontslag gevra en gekry in 1861
en hom daarna op die studie van die lettere gaan toelê.
Onder sy dosente in Nederland het hy dr. VAN OORDT, die later beroemde klassikus
aan die Zuid-Afrikaansche Athenaeum, vertaler van De Grevenbroeck se Epistolae
in die Zuid-Afrikaansche Tijdschrift, getel. Hy self het so 'n vaardige klassikus geword,
dat hy Grieks by wyse van ontspanning gelees het en 'n uitnemende dosent in die
oue tale geword het enige jare lank aan die Paarlse Gimnasium.
Nie alleen die klassieke nie, ook die moderne tale, Frans,

1) Lewensbesonderhede ontleen aan J.D. DU TOIT: S.J. du Toit in Weg en Werk, p. 80; verder
is ek veel dank verskuldig aan mnr. IMKER HOOGENHOUT wat my nie alleen insage in sy
vader en PANNEVIS se papiere gegee het nie maar ook afskrifte daarvan geleen het. Ook dank
aan TOTIUS vir enkele mondelinge meedelings.

Elizabeth Conradie, Hollandse skrywers uit Suid-Afrika. Deel 2 (1875-1905)

42
Engels, Duits was hy volkome meester en het enige kennis van Spaans, Italiaans,
Deens en Sweeds gehad. Bo alles ewenwel het sy moedertaal hom gegaan. Daarom
het die agteruitsetting van al wat Hollands was aan die Kaap hom ook diep gegrief
en het hy in sy onophoudelike letterarbeid telkens skande geroep op die Afrikaners
wat hul Hollandse afkoms verloën en hom as 'n vreemdeling behandel.
In tydskrifte en koerante, soms onder die letter P. of A.P., soms onder sy naam in
ongepubliseerde manuskripte1), lê sy verse versprei. Uit die jaar 1867, die jaar na sy
aankoms aan die Kaap en tydens sy inwoning aan die pastorie van ds. VAN DER
LINGEN, dateer godsdienstige verse soos ‘Woord en Daad’, ‘Behoefte’, ‘Zekerheid’,
‘Plicht’, ‘Gebed’, ‘Wijsheid’. Uit die titels alleen al kan die didakties-moraliserende
toond van sulke werk afgelei word; dit laat geen enkele indruk na nie. 'n Vers, vol
verontwaardiging egter oor die ontvangs wat hy van sommige Afrikaners gekry het,
‘Aan een Afrikaan’, hoort tot die beste wat hy gedig het. Daar sit krag agter die
woorde:

Aan een Afrikaan.
Wat noemt gij mij een vreemdeling
Aan 't Afrikaansche strand?
'k Ben niet geboren in den kring
Van dit uw Vaderland,
Maar 'k ben een zoon van 't voorgeslacht
Dat 't uwe is als het mijn,
En 'k werk en streef met alle kracht
Om dat gelijk te zijn.
En dit 's hun land; nog heerscht hun spraak
Hoe zeer verduisterd, hier;
En ik, die voor hun grootheid blaak,
Ik hou dat voorrecht dier.
Maar gij, die vreemde klanken spreekt,
En der oud'ren taal veracht,

1) Enkele in besit van mnr. P. IMKER HOOGENHOUT; 'n paar in besit van TOTIUS in manuskrip.
My dank aan beide here vir insage en kopieë.

Elizabeth Conradie, Hollandse skrywers uit Suid-Afrika. Deel 2 (1875-1905)

43
Waarom is 't dat gij hoogmoed kweekt,
Als trotsch op uw geslacht?
Sluit gij die 't woord uws lands versmaadt
U zelf het land niet uit?
Gij maakt u vreemdeling in der daad,
En geeft uw afkomst buit.
Maar ik die zoo veel mooglijk mij
Die afkomst waardig maak,
Ben minder vreemd'ling hier dan gij,
Gij vreemd'ling in haar spraak!
Neen, roem mij niet op dit uw land
Dat gij als vreemd, veracht!
Ik ben geen vreemdeling aan het strand
Welks glorie ik betracht.

Paarl, 26 Juny 1867.
A.P.
Ook dit is 'n vers uit die skool van BILDERDIJK, waartoe PANNEVIS hom in alle
beskeidenheid gereken het, met die gebruiklike geslete beeldspraak en retoriese taal
van 'n generasie van digters wat nou eenmaal woorde soos ‘blaak’ en ‘dier’ 'n poëtiese
noodwendigheid gevind het. Maar wat 'n gloedvolle teregwysing onder die verouderde
taal van die hand van 'n taalmeester! Die vers moes 'n onuitwisbare indruk op sy
leerlinge en die klein sosiale kring van enersdenkende Nederlanders wat hul lot met
die gebore Afrikaners ingewerp het, gemaak het.
Nie minder treffend is menige prosastuk van sy hand nie. Daar is sy felle kritiek
op die Skotse digter ROBERT BURNS ‘dat ellendig zingertjen’. Toe die kritiek weerleg
is deur A. SCOT het PANNEVIS daar verder op losgetrek in De Volksvriend van 18671)
en die digter beskuldig van veinsery en van gewetenloosheid en sy verdediger van
botheid. Daar is verder die bestraffing van die Afrikaners wat ‘te laauw en laf’ is om
na te dink, en mekaar ge-

1) Die stuk van 4 Sept. 1867, die tweede van 'n reeks, is afgedruk in Gedenkboek ter ere van
die Genootskap van Regte Afrikaners, p. 69, onder die misleidende titel ‘Een verdediger van
Burns.’
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bruiklik onderling betitel met Mr., Miss, Mrs.1). Daar is sy stukke in die reeks
skoolboeke Lees met Lust o.a. ‘Taalmoeilikheden van een Hollander’ en daar is die
ses dieresketse ‘Uit de Nagelaten Geschriften van ARNOLDUS PANNEVIS, overleden
14 Augustus 1884’, wat C.P. HOOGENHOUT aan die Advertentieblad gestuur het na
sy dood. Hierdie diereverhaaltjies geskrywe in suiwer Nederlands is geput uit die
werklikheid van sy eie ervaring. Dit is deurtrokke van sy gevoel, sy verbeelding, sy
gedagte en behoort tot die romanties-realistiese werk van dié fase van die 19de eeuse
romantiek wat op literêre gebied bestempel is as die kopiëerlus van die daelikse lewe.
Daar is die gevoelige verhaaltjie van die kanarievoël wat agter die tralies sy lied sing;
daar is die geestige vertelling van die vark Goliath wat so 'n vraat is, dat hy sy
weldoener agtervolg en met sy modderlyf teen sy wit pak aanskuur; daar is 'n verhaal
oor hane, wat geen gelyke duld nie en spektakel maak op die werf, almal voorsien
van 'n moraaltjie aan die slot. Die wyse lesse wat te leer is uit die dierewêreld, het
‘Meester’ op aanskoulike wyse voorgelê aan sy lesers.
Het Zuid-Afrikaansch Tijdschrift in die letterkundige rubriek ‘Gezellig Tijdverdrijf’
bevat ook menige interessante stuk van hom. As gevolg van die groeiende gevoel
van volkseenheid oor die skeidende staatsgrense heen2) het hierdie blad van 1878 tot
1893 onder redaksie van dr. J.W.G. VAN OORDT, die vroeër dosent van PANNEVIS,
gesteun deur die politieke leier ‘Onze Jan’ 'n groot herlewing geken. Dit is begryplik
dat PANNEVIS sy medewerking gegee het of altans nie kon onthou het aan hierdie
blad nie, maar dit moes hom dikwels in 'n hopelose tweestryd gebring het. Hy was
besig om deur te dring tot die groot grondwaarheid, dat 'n taal die oerfeit van 'n
volkseenheid en saamhorigheid is, terwyl die tradisionele geleerde dr. VAN OORDT,
hierdie begrip nie meer geken of bewaar het nie en geen begenadigde gees soos
PANNEVIS was nie om deur die bewuste inspanning van die wil en die gedagte tot
grondwaarhede deur te dring.

1) Ook afgedruk in genoemde Gedenkboek, p. 66.
2) Vgl. O. SPRUYTTE ‘Voor Dietsche Toenadering’ in Dietsland - Suid-Afrika, Okt. 1939: Wat
andere volken om zoo te zeggen instinctief bewaren, het gevoel der volkseenheid over de
scheidende staatsgrenzen heen, is bij het Dietsche volk verloren gegaan.’
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Reeds onmiddellik na sy aankoms in Kaapstad het die spraak van die Afrikaners in
die losieshuis PANNEVIS opgeval1). Hy het opgemerk dat vir so verre hul nie ‘vreemde
klanken’ gebruik nie, hul 'n Nederlands besig wat so ‘zeer verduisterd’ is, dat dit na
'n afsonderlike ontwikkeling lyk van ‘der oudren taal’. Vir PANNEVIS, opgevoed in
die skool van BILDERDIJK wat aan 'n vaste onveranderlike standaardtaal geglo het,
moes dit 'n geestesworsteling gekos het om Afrikaans, 'n ‘verduisterde’, 'n ‘bedorven’,
'n ‘verbasterde’ Nederlands, maar die Nederlands van Suid-Afrika nogtans, nie alleen
as 'n afsonderlike gesproke taalvorm te herken nie, maar al spoedig daarvoor te gaan
ywer om dit tot Bybeltaal en selfs algemene skryftaal te verhef2). Dat Afrikaans niks
anders kon wees as die nuwe Afrikaanse gedaante van dieselfde taal van VONDEL
en die Statebybel, van die ‘voorgeslacht dat 't uwe is als het mijn’, was sy enigste
troos.
In die Paarl aangeland, het hy vanselfsprekend by die predikant tereg gekom. Op
die pastorie het die gesprekke tussen hom en ds. V. D. LINGEN gedurig gegaan oor
Bybelverklaring, etimologiese verwantskappe, musiek, epiese en dramatiese kuns.
Hulle het saam Bybeltekste getoonset vir die Paarlse Philharmoniese geselskap en
die skema vir 'n heldedig opgestel, wat 'n oratorium moes word getiteld Sion en
Babylon. Maar die groot digter vir die taak kon hul nie vind nie3). Groot behae het
hulle geskep in die saam lees en bestudeer van die treurspele van VONDEL met die
opstandsmotief en albei het verlangend verwag om eenmaal in die hemel die grootse
drama van die Hemelse en Helse magte in wapenstryd met eie oë te aanskou. Met
Bybelstudie was PANNEVIS voortdurend besig, want die evangelieverkondiging was
vir hom die allerhoogste taak van die mens. So helder het sy taalkundige insigte
geword, gebaseer op waarneming van die werklikheid, dat hy begryp het, dat die
Statebybel nie meer letterlik verstaanbaar was vir die Afrikaanse gekleurdes en die
eenvoudige Boerebevolking nie. Deur politieke strewe, wat geen rekening gehou

1) Vgl. S.J. du Toit in Weg en Werk, p. 101.
2) Later het PANNEVIS ook self gepoog om in die ‘verbasterde’ Nederlands te dig. Sien Bylae
II.
3) Getoonset in 1867 deur prof. J.S. DE VILLIERS.
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het met taalgrense nie, was hulle daarvoor te lank reeds van alle grondige onderwys
in die taal van die Statebybel verstoke sedert die begin van die eeu. Dat hul in
werklikheid 'n nuwe volkseenheid was, wat 'n eie taal moes voortbring, sou eers later
tot die bewussyn deurdring. By insig en begrip het PANNEVIS dit nie gelaat nie, want
hy was ook pedagoog, sendeling, propagandis vir sy oortuiging. Vandaar sy pleidooi
in De Zuid-Afrikaan van 7 September 1872 vir 'n Afrikaanse Bybelvertaling. 'n Paar
maande later, in 1873 in dieselfde blad, verskyn uit die pen van 'n vriend en buurman
van PANNEVIS, C.P. HOOGENHOUT van Groenberg, Wellington, die ‘Gesprekke
tussen Oom Jan Vasvat en Neef Daantje Loslaat’, na die taal- en letterkundige vorm
en selfs skuilnaam onder invloed van MEURANT, Klaas Waarzegger Jr., maar na die
gees onder invloed van PANNEVIS. En in 1874 weer in dieselfde koerant kom die
drie briewe deur S.J. DU TOIT onder die skuilnaam Ware Afrikaander, getiteld ‘De
Afrikaansche Taal’, 'n pleidooi in suiwer Nederlands, die taal van die meester, vir
die regte van Afrikaans, die moedertaal van die leerling, waarop die meester hom
gewys het.
In 1874 skrywe PANNEVIS helaas die ongelukkige brief aan die Britse en
Buitelandse Bybelgenootskap om hul te vra of hul bereid sou wees om eventueel 'n
Bybelvertaling uit te gee, waarop 'n afwysende antwoord gevolg het. Die afwysing
was 'n verkapte seën, maar deur die brief is die eie Afrikaanse uitgawe van die
staanspoor uit in die sfeer van 'n Britse uitgewery gebring wat 'n half-eeu later, as
die ideaal van PANNEVIS, 'n Afrikaanse Bybel, verwesenlik is, die ontstellende
ongerymdheid sou vertoon dat 'n eie Afrikaanse Bybel nie op eie bodem gedruk en
uitgegee is nic, selfs nie eers in die land van die ‘voorgeslacht dat 't uwe is als het
mijn’, maar in die land van die oorheerser, van die onderdrukker van die Taal!
In die welbeproefde dialoogvorm, in die Nederlandse taal skryf PANNEVIS in 1875
sy samespraak ‘Gesprek over het Kaaps-Hollands’1) tussen Oom en Neef, waarin die
waardige, in die wetenskap ervare Oom, alle argumente van die teenstanders weerlê
en

1) Gedruk in Di Patriot 1882 en volledig oorgeneem deur D.F. DU TOIT in S.J. du Toit in Weg
en Werk, p. 82.
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tot dieselfde slotsom kom as dié van die onervare, maar intuïtief begrypende Neef
nl., dat Nederlands en Afrikaans twee te onderskeie tale is:
‘Oom: Mijn lieve Neef, wat maakt het onderscheid van taal? Niet de mindere of
meerdere platheid van spraak, niet de kleinere of grotere rijkdom en verscheidenheid
van uitdrukkingen; neen, gans niet; 't is de eigenaardige geest en het biezonder
karakter van iedere taal, waardoor zij zich onderling onderscheiden. Alle bewoners
van Zuid-Afrika spreken het Afrikaans niet even plat en uit dezelfde voorraad van
uitdrukkingen, maar de geest, het karakter der taal is bij allen zonder onderscheid
hetzelfde, en wordt nergens gemist.’
PANNEVIS was nie onder die klein agtal geesdriftiges, wat op 'n voorlopige
vergadering op 14 Augustus 1875 in die Paarl byeengekom het om te beraadslaag
oor sy korrespondensie met die Britse en Buitelandse Bybelgenootschap insake die
Afrikaanse Bybelvertaling nie. Die vereniging wat hieruit voortgevloei het ‘Die
Genootskap van Regte Afrikaners’ het 'n ander wending aan die oorspronklike ideaal
van PANNEVIS gegee. Deur hierdie genootskap waarvoor die reëls opgestel is in
hoofsaak deur gebore Afrikaners uit Hugenotebloed, leerlinge van PANNEVIS: S.J.
DU TOIT, G.J. MALHERBE, D.F. DU TOIT. D.P. seun, verskuif as dit ware die leiers
sowel as die opset na 'n ander plan van werk en gees. As leiers moet gebore
Nederlanders en Afrikaners in die eerste generasie van toe af plek maak vir Afrikaners
in die oudste Afrikaanse geslagte; 'n werkplan wat uit suiwer godsdienstige oogpunt
benader is, verskuif in die rigting van een wat meer op kulturele grondslag berus,
waarby godsdiens en geesteswetenskap nog verenigbare, maar nie meer onafskeidbare
begrippe sou wees nie. 'n Groepie wat bymekaar gekom het om te beraadslaag oor
'n weg om die Boek van die voorgeslag beter bekend te maak op eie bodem, kom tot
die ontdekking: ‘Ons staan vir ons Taal, ons Nasie en ons Land.’
ARNOLDUS PANNEVIS het die voorbereidingswerk gedoen vir die oprigting van
die Genootskap; hy het meegedig aan die gesamentlike produk daarvan, die volkslied
‘'n Ieder nasie het sy land’, hy het die Bybelvertaler daarvan, S.J. DU TOIT, aangewys;
met gefundeerde argumente in die populêre literêre vorm van die dag,
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die samespraak, het hy die teenstanders verslaan en die voorstanders taalkundig
wetenskaplik voorgelig. Maar reeds in 1877, twee jaar na die stigting, neem hy afskeid
daarvan om ‘die stilte weer op te soek’1) van die omstreke van die Paarl, die
familieplase van die DU TOITS en die MALHERBES in Daljosaphat. Hier waar die
‘Gedenkschool der Hugenoten’ op 1 Februari 1882 geopen is, en op Groenberg by
Wellington, waar sy landgenoot en medestryer vir die Afrikaanse taalsaak, C.P.
HOOGENHOUT, werksaam was as skoolmeester, het hy hom die gelukkigste gevoel.
Die sewe jaar wat hom daar gegun is van sy kort lewenspan van 46 jaar, is deurgebring
met studie en lesgee aan boere-kinders wat die mees elementêre kennis nog moes
bygebring word. Daar het sy swak senugestel nog enige rus gevind. Jarelank is hy
gemartel deur angste en het hy aldeur geesverskynings gesien in sy oorspanne brein.
Die waan het hom gepynig dat sy in roekeloosheid gestorwe seevarende broer ewig
verdoem is. Sy gesondheid is hierdeur totaal gesloop. Die allereerste, die allervoorste
voortrekker op die gebied om Afrikaans doelbewus as volkskryftaal te propageer, is
op 14 Augustus 1884, die negende verjaardag van die Genootskap van Regte
Afrikaners, die liggaam wat hy in die lewe help roep het om sy grootse gedagte in
daad om te sit, oorlede op Groenberg in die huis van die heer W.P. DU PLESSIS, in
die onmiddellike nabyheid van sy vriend C.P. HOOGENHOUT. Sy stoflike oorskot rus
in die familiekelder van 'n ander groot vriend, ds. VAN DER LINGEN in die Paarl. 'n
Siel gekwel deur vreeslike angste van 'n eskatologiese tyd, 'n hart waardeur swaarde
gegaan het, 'n verstand wat menigmaal ontspoor het deur oorspanning, het die ewige
slaap ingegaan na die wonderwerk verrig is, dat dit 'n volk op die pad gevoer het om
eie taalvorm wat hy, die stamverwant, as nuwe taalspesies erken het, ook te erken
as eie onvervreemdbare besit2).

1) Brief van PANNEVIS aan die Genootskap van Regte Afrikaners, gedateer 15 Sept. 1877. Vgl.
S.J. du Toit in Weg en Werk, p. 82.
2) Sien Bylae I wat 'n waardering van PANNEVIS uit die pen van HUBERTUS ELFFERS bevat.
Sien ook Bylae II vir verse van PANNEVIS.
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3. Casparus Petrus Hoogenhout (1843-1922).
‘Op 14 Augustus, zijnde de negende verjaardag van het Genootschap van Regte
Afrikaners is ontslapen mijn dierbaarste vriend en broeder ARNOLDUS PANNEVIS,
aan wien ik zulke verplichting heb als de eeuwigheid eens zal openbaren.’ Die volle
betekenis van hierdie woorde van C.P. HOOGENHOUT sal ons miskien nooit vat nie,
maar hoe verder ons aftree van die nasionalistiese tydperk van die laaste kwart van
die 19de eeu, hoe meer besef ons ons verpligtinge teenoor die gebore Nederlanders,
wat in elke tydperk van ons kultuur-ontwikkeling as geworde of aangepaste Afrikaners
die pen vir ons help voer het.
In die onderhawige tydperk begin hul ten opsigte van die taalvorm in twee groepe
te val, nl. diegene wat die tradisionele vorm, Nederlands, sonder verder ernstig nadink
bly besig omdat vir hulle skryftaalvorm nou eenmaal sekundêr was of omdat
standaard-taal na hul nou verouderde mening onwrikbaar was, in werklikheid omdat
hul die oorgang tot Afrikaner nie kon deurmaak nie, en aan die ander kant die
enkelinge wat in tragiese konflik kom met hulself, voorlopers van 'n nuwe
taalbeskouing, peilers van grondwaarhede. Naas PANNEVIS neem HOOGENHOUT die
ere-plek in in laasgenoemde groep.
CASPARUS PETRUS HOOGENHOUT is op 11 Maart 1843 in Amsterdam gebore1).
Weens minder aangename huislike omstandighede waardeur hy hom 'n vreemdeling
gevoel het in sy vaderland, het die jong man in die begin van die tweede helfte van
die 19de eeu met 'n seilskip na Suid-Afrika verhuis en in Kaapstad aangeland. Hy
het werk gevind as klerk op die kantoor van die Nederlandse konsul maar al gou
vind ons hom as privaatleerling van PANNEVIS in die pastorie van ds. VAN DER
LINGEN in die Paarl. Hy sit sy studie in die lettere voort en voltooi dit by sy

1) My dank aan P. IMKER HOOGENHOUT vir verlof tot insage en gebruikmaking van die
HOOGENHOUT-stukke in sy besit. Vir lewensbesonderhede vgl. P. IMKER HOOGENHOUT:
‘C.P. Hoogenhout’ in Gedenkboek ter ere van die Genootskap van Regte Afrikaners, p.
97-106; S.J. du Toit in Weg en Werk, p. 84; v. WIELLIGH: Eerste Skrywers. (Ook P.J.
NIENABER: Josef en Catharina, patriot-reeks, 1940 en Gedigte van C.P. Hoogenhout,
Patriot-reeks, 1941 - A. DE V.).

Elizabeth Conradie, Hollandse skrywers uit Suid-Afrika. Deel 2 (1875-1905)

50
vriend. Hy word daarop gevra deur die vooraanstaande vrugteboere van die wyk van
Wellington wat bekend is as Groenberg, om vir hulle kinders 'n buiteskool op te rig.
En vir meer dan veertig jaar, van 1867 tot 1908 wanneer hy aftree, gee HOOGENHOUT
leiding en rigting aan die jeug van Groenberg. Hy word die instrument om deur hulle,
uit daardie hoek uit, krake en barste in die Angel-Saksiese kors op die kultuur van
die Afrikaanse dorp, Wellington te maak. Daar het die geweldige invloed van ds.
ANDREW MURRAY, van Skotse afkoms, en sy Amerikaanse en Skotse opvoedkundige
helpers aan die Hugenote-Seminarium vir meisies en die ander onderwysinrigtinge
soos die jongenskool 'n vreemde laag bo-op die eie gelê. Die kors te help opkrummel
om in die loop van tyd miskien die roof heeltemal af te kan skraap, sodat die eie weer
in volle bloei kan staan, is die taak van HOOGENHOUT gewees.
Hier het HOOGENHOUT kennis gemaak en in die huwelik getree met CATHARINA
MARIA MARAIS, uit die bekende Hugenote-familie MARAIS1).
In teenstelling met die dorp Wellington waar die verengelsing hoogty gevier het,
was die voertaal van die skool op Groenberg steeds die Hollandse moedertaal, d.w.s.
Nederlands na die skryfvorm, Afrikaans na die gesproke vorm. As verskil van mening
oor moedertaalmedium wat 'n gewonne stryd is op pedagogiese gebied oor die gehele
wêreld, nog telkens in ons dag op ons grondgebied weer opduik by 'n politieke stryd,
is dit te begryp voor watter muur van verset die klein kring opvoedkundige kragte,
waartoe ook HOOGENHOUT behoort het, gestaan het in 'n tyd toe byna almal in die
Kaapkolonie nog van mening was dat die heil van die volk gesoek moet word in
Engels as voertaal van die jeug. In hul godsdienstige oortuigings, hul geloof, hul
vroomheid, het hul krag, hul weerstandsvermoë gelê. Onder invloed van die pedagoog
PANNEVIS het HOOGENHOUT nie alleen tot selfstandig denkende man ontwikkel nie
maar kort na sy aankoms in die Kaap het hy veral 'n groot verdieping van sy
godsdienstige lewe ondergaan. Die Bybel het ook sy daelikse voedsel geword.

1) Haar jongste broer, dr. KOOS MARAIS, word later die rektor van die Stellenbossche
Gymnasium.
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Daarvoor is 'n ereplek ingeruim in die buiteskooltjies en in die
moedertaal-medium-gimnasia, wat uit die Kerk ontstaan het en owerigens dieselfde
leerplan van die Engelse regeringskool gevolg het. Naas die Bybel het die Kort Begrip
'n plek gekry en na aanleiding van hierdie Bybellesse en Katkisasie-onderwys het
die leerlinge gereeld hulle lewenswysheid, hul filosofie, in die vorm van sedeprekies
van hul meesters gekry. Oor die siele van die Kaapse kleurlinge was PANNEVIS en
HOOGENHOUT nog die meeste begaan en albei het dan ook op eie manier sendingwerk
gedoen en dienste vir die gekleurdes gehou. Maar soos die sluimerende potensialiteit
van volksbewussyn in elke mens, van nasionale bewusssyn in elke volk begin groei
het, het vir beide, PANNEVIS en HOOGENHOUT, die Bybel 'n noodsaaklike vereiste
geword, vir die voortbestaan van die Afrikanervolk, wie se ewige bestemming as
aparte volk hulle besef het, sy dit dan nog meer intuïtief as intellektueel. En 'n
selfstandige Afrikaanse nasie wat hom teenoor die Britse element sou kon handhaaf,
was vir hulle hoe langer hoe meer ondenkbaar sonder 'n Bybel in die Afrikaanse
spreektaal. Die uitgangspunt, wat doel in sigself geskyn het, Bybelstudie en die
verkondiging van die Evangelie, ontwikkel dus in die rigting van middel te word om
die volk tot nasiebewussyn te bring.
In die brief van PANNEVIS gerig aan die British and Foreign Bible Society in 1872,
waarin hy gepraat het van 'n ‘corrupted Dutch’, 'n dialek waarin hy die Bybel wou
vertaal hê, het hy geklae dat ‘in our days the secular and clerical authorities conspire
wholly to eradicate the Dutch language and to secure for the English language a
thorough and universal dominion.’ Dit het as gevolg dat die Nederlandse Statebybel
vir duisende 'n geslote boek word wat weer as gevolg het ‘the degradation, rapidly
increasing, among the colonists, especially the coloured population’1).

1) Die klad in potlood van hierdie brief aan die British and Foreign Bible Society in die handskrif
van PANNEVIS, is onder die HOOGENHOUT-stukke in besit van P. IMKER HOOGENHOUT; dit
is afgedruk in Gedenkboek ter ere van die Genootskap van Regte Afrikaners, p. 103. Die
Nederlandse lesing daarvan is vir die eerste maal gedruk in De Zuid-Afrikaan, 7 Sept. 1872,
vgl. ook P.J. NIENABER: Die Bybel in Afrikaans.
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Om hierdie toenemende sedelike verval te stuit moet die Bybel as middel gebruik
word. Op aansporing van PANNEVIS wat oor die saak ook al met die outoriteite van
die kweekskool op Stellenbosch gekorrespondeer het, (want in dieselfde brief deel
hy mee dat ‘Professor HOFMEYR of the Seminary of the Dutch Reformed Church at
Stellenbosch lately acknowledged to me in a letter the necessity of a Cape Dutch
translation of the Holy Scriptures’) sit HOOGENHOUT Matteüs 28 oor in Afrikaans.
Hy stuur sy vertaling na De Kerkbode, die orgaan van die Nederduits Gereformeerde
Kerk onder redaksie van die teologiese professore aan die kweekskool. Dit word nie
opgeneem nie maar die afwysing ontmoedig nòg die aanmoediger nòg die vertaler,
want in dieselfde jaar 1873 waarin die ‘Gesprekke tussen Jan Vasvat en Neef Daantje
Loslaat deur Klaas Waarzegger Jr.’ in De Zuid-Afrikaan verskyn, kom in boekvorm
Die Geskiedenis van Josef voor Afrikaanse kinders en Huissouwens in hulle eige
taal geskrywe deur een vrind (1873)1). C.P. HOOGENHOUT is die skrywer onder die
skuilname Klaas Waarzegger Jr. en Een Vrind. En in die voorwoord van die
Bybelverhaal staan dat 'n goeie ou vriend, (niemand anders as PANNEVIS kan dit
wees nie) hom gevra het om 'n geskiedenis van Josef vir die Afrikaanse kinders in
hul eie taal te skryf.
In die populêre, grappige toon vang die ‘Gesprekke tussen Jan Vasvat en Neef
Daantje Loslaat’ aan. Die toon verstom gou want soos Oom Jan dit in sy kernagtige
idiomatiese Afrikaans uitdruk, ‘kom alle gekheid op een stokkie’ as daar moet gestry
word vir 'n volksaak. Die saak is hier die geskil tussen die Oranje-Vrystaat en
Waterboer oor die Kimberleyse diamantvelde waarin Engeland haar aan die kant
van die Griekwas gevoeg het. Elke saak het twee kante, 'n regte en 'n verkeerde vir
wie glo in die geregtigheid en Oom Jan Vasvat beskou die bondgenote Engeland en
Griekwaland in hierdie geskil as voëls van enerse vere. Die een, die Griekwas het
die land van die Korannas verower, wat dit weer van die Boesmans verower het, net
soos die ander, die Britte, dit van die Boere afgevat het nadat dié die Westerse
beskawing in daardie streek gebring het: ‘Die Grikwas het

1) Vgl. p. 41, voetnoot 1.
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amper op soo'n aart as Englant nou baas gewort. Magt is regt.’ Vol ingehoue
verontwaardiging is hierdie stukke. Dit is die produk van die veronregte nasionale
gevoel, in 'n taal wat vry is van vreemde invloede in sy struktuur, maar plat in die
uitspraak van menige klank soos die skryfwyse aandui van bv. Gorment, mot, skry,
ravier.
In die Bybelverhaal, Die Geskiedenis van Josef, het die polemiese van die
samespraak plek gemaak vir die opgewekte praattoon van Meneer. Hy gesels met
die ‘Afrikaanse Lammerkies van Kristus se Kerk’ oor ‘veeboere’ uit die
Ou-Testamentiese geskiedenis van die Jode, oor Ismaeliete wat die ‘smouse’ van
daardie tyd was soos die Jode dit nou op hulle werf is; hy vertel van Josef wat ‘sy
broers op die oesland’ tegemoet gaan met sterrelig in sy hart soos elke lesertjie of
hoordertjie op sy beurt ondervind het toe hy as die jongste in 'n aartsvaderlike
Boeregesin 'n boodskap of koffie of ete na die oesland, waar die broers aan maai is,
gebring het. Deur binne die begripsvermoë van die kind te bly en deur in die
taalidioom self die ooreenkoms tussen die landelike Bybelvolk en die Afrikaanse
Boer te laat uitkom, het die aanskoulike verhaal 'n maksimum van aanskoulikheid
vir die Afrikaanse kind gekry. Deur die invoeging van direkte vrae aan die kinders
in die Sondagskool-styl van die tyd, het die verhaal aan objektiwiteit ingeboet, maar
in die subjektiewe, ook in die karakterisering van die verskillende persone en in die
vertolking van die gemoedstoestand bv. van Josef in die kuil en van die broers in
Egipte, lê juis die persoonlikheid van die skrywer. Daardeur is Die Geskiedenis van
Josef geen vertaling nie, maar literêre werk in die Afrikaanse taalvorm, kultuur
histories van die allergrootste belang en van estetiese waarde nie heeltemal ontbloot
nie.
Met hierdie daad van bewerking en selfs uitgawe, verwerking en omsetting van
internasionale stof in eie kultuurbesit, het die grootste wiel in die raderwerk van die
geesteslewe van die Afrikaner, die erkenning van die spreektaal ook as medium van
die verhewenste gedagtes van die volk, begin draai. En toe beweging, gang eenmaal
in die wiel gebring is, kon die aansetters dit self nie meer stuit nie al het hulle uit
praktiese oorwegings 'n enkele keer sin gekry om die rem aan te draai. In 1877, in
'n brief aan

Elizabeth Conradie, Hollandse skrywers uit Suid-Afrika. Deel 2 (1875-1905)

54
S.J. DU TOIT, die voorsitter van die Genootskap van Regte Afrikaners, begin
HOOGENHOUT twyfel of hulle moet staan of val by die taalvorm en of hul liewers as
'n skandelike val.... 'n eervolle vereniging met die Hollandse Genootskap, waarvan
daar toe sprake was en in die voorbereiding waarvoor HOOGENHOUT 'n rol gespeel
het, moet aangaan1). S.J. DU TOIT en J. LION CACHFT is ook in verbinding met die
politieke leier J.H. HOFMEYR gewees om die voorlopige besprekings te hou waaruit
nie 'n taalgenootskap nie, soos hul aanvanklik vaag vermoed het, maar 'n groot
politieke bond, die Afrikaner-Bond sou groei in 1880. In hierdie organisasie het die
aksent nie soos in die Genootskap van Regte Afrikaners op Nederlands of Afrikaans
geval nie, maar op Hollands-Afrikaans of Engels. 'n Hollands-Afrikaans nasionale
beweging, waarvan die Afrikaanse taalbeweging die sterkste uiting was, was aan
die gang2). Die skerpsinnigste geeste wat volkome gelyk gegee is deur die afloop van
die historiese taalgebeure, maar in eie tyd die grootste verguising moes ondergaan,
die aardse beloning vir alle skerpsinnigheid, was natuurlik diegene, wat geywer het
vir die regstreekse erkenning van die spreektaal. Maar nie minder van betekenis en
behorende tot dieselfde Hollands-Afrikaanse geestes- en gevoelstroom van hul tyd,
alleen produk van remmende konservatisme, is dié werk van hulself en van verskeie
tydgenote, wat in die Nederlandse taalvorm geskryf is of in 'n taal wat sterk
Nederlands gekleur is.
Teenoor elke bladsy Afrikaanse prosa uit die pen van HOOGENHOUT kan wel tien
van dieselfde hand in Nederlands geplaas word uit die rubriek ‘Boerderij en Gezellig
Tijdverdrijf’ van het Zuid-Afrikaansch Tijdschrift waarvan hy mede-redakteur was.
Die geheim van die sukses van die eerste beoefenaars van Afrikaans as kunstaal
lê daarin dat hul die toon van die onderste sport van die volkstoonladder uitnemend
getref het. 'n Volk bestaan egter nie net uit een laag nie en terwyl Afrikaans sy
natuurlike groei deur die hele toonladder moes voltooi, moes Nederlands die toon
van die hoër sporte daarvan bly, wat geleidelik verstom voor die steeds sterker
wordende nuwe geluid in al

1) Vgl. S.J. du Toit in Weg en Werk, p. 77.
2) Vgl. dr. ANNA J.D. DE VILLIERS: Die Hollandse Taalbeweging in Suid-Afrika, veral hoofstuk
IV.
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sy toonvariasies. Dit is primêre gevoelens wat vorm vind in die verse van
HOOGENHOUT, wat in die suiwerste Afrikaans gedig is. In ‘Moeilikheid om liedjies
te maak op 'n Boereplaas’ word met boerehumor vertel hoe ‘pa’ sukkel om 'n gedig
te maak om na Di Patriot te stuur, maar telkens gesteur word deur 'n hond, 'n meid,
'n jong, 'n kind. In ‘My vroutjie het 'n seun gekry’ roep ‘pa’ kinderlik trots uit:
‘Ek is so bly, ek is so bly,
My vroutjie het 'n seun gekry,
Hy lyk presies nes ek:
Hy het my oë, mond en neus,
En is 'n dikke, vette reus,
Ek is so in my skik.’

Byna net soveel ‘rympies’ in Afrikaans as wat daar uit die pen van HOOGENHOUT
gevloei het, het daar in die tydskrifte en koerante in die Nederlandse taalvorm ‘verse’
van dieselfde hand gekom. Die gehalte hiervan by 'n estetiese norm van afgerondheid
gemeet, is eerder hoër as laer hoewel die onmiddellikheid, die kinderlike frisheid
van die stukke wat in Afrikaans geskryf is, ontbreek. In 'n vers uit 1879 ‘De ijselike
nederlaag der Britse troepen te Isandoela in Zoeloeland op de dag der
zonsverduistering, 22 Januarie 1879’ word in ballade-vorm 'n getroue afgeronde
verslag van die gebeurtenis gegee, 'n waarskuwing aan alle ‘broeders in Transvaal’
gerig, om hul nie in hul vyand, Engeland, se leed te verheug nie, maar om van die
geleentheid gebruik te maak om haar toe te roep:
‘Engeland! neem onze hand!
Slechts maar één bepaling,
Schenk ons geen betaling,
Geef maar net ons land.
Dan kunt ge geloven,
Met Gods hulp van Boven,
Houdt geen vijand stand.
Neem ons hand
Maar geef ons land
En herroep de annexatie.
Wee dan, Zoeloenatie.’
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In die eerste tyd toe die gevoelens onseker en vertroebel was oor die lot wat die
Republiek te beurt geval het, neem die digter sy toevlug tot mooipraatjies.
Op 24 Mei van dieselfde jaar in sy geleentheidsvers ‘Ter verjaring van Hare
Majesteit Koningin Victoria’, waarvan hy, tekenend van die dwase tyd, jare agtereen
'n variasie gegee het, voor sy Afrikaanse nasionalisme volgroei was, lui sy smeekbede
weer:
‘Dat Hij het hart van Eng'lands Koninginne
Mag neigen, om genadiglik te horen
Naar 't smeekgeroep van Uw Transvaalsche broeders!’

As die Eerste Vryheidsoorlog in 1881 tog uitbreek, dig hy o.a. ‘Bede om Hulp voor
de Transvaal’, ‘Transvaal’, ‘Transvaals volkslied’, 'n opsomming van die veldslae,
‘Feestzang’ by geleentheid van die gedenkwaardige Dingaansdag 1881 op Paardekraal,
nadat ‘onze vrijheidsvlag herplant is’, ‘Transvaalse Lofpsalm’ in samewerking met
S.J. DU TOIT, met die aansporing:
‘Laat de schone Vierkleur wappren,
Trouw bewaakt door 't alziend Oog;
Hijst haar op, hoog, hoog, omhoog.
God zij de eer, en dank de dappren!’

Van die hand van HOOGENHOUT is ook die verhale van die stryd in balladevorm ‘Die
Slag by Bronkers Spruit’, ‘Die Slag van Lange Nek’ en ‘Slag van Majubaberg’1). In
eersgenoemde tref hy goed die objektiewe balladetoon. Daar is soberheid, eenvoud,
vlugge beweging in die vertelling, hoewel gedeeltes tog veel te lank uitgerek is en
eentonig word. In die verhaal van Lange Nek is die aanvang sarkasties, die geheel
veel meer subjektief en nog breedsprakiger, maar die voorstelling van die geveg self
is besonder aanskoulik gemaak deur 'n enkele treffende beeld, soos dié waarin hy
die vyand sien wegstuif:

1) Aldrie opgeneem deur F.W. REITZ in sy ‘Vyftig uitgesogte Afrikaanse Gedigte by die
verskyning waarvan HOOGENHOUT in 1888 weer 'n vers gemaak het ‘Hoe die Vyftig uitgesogte
Afrikaanse Gedigte met Prentjies deur Hoofregter REITZ, ontvang is.’ Vgl. ook Gedigte van
C.P. Hoogenhout, versorg deur P.J. NIENABER, uitgawe van Patriotvereniging, No. 4,
Johannesburg, 1941. (A. DE V.).
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‘Soos in die herfs die blare val
En wegwaai voor die wind.’

Die beslissende geveg van die kryg was die Sondagslag van Majuba wat hier dan
ook lewendig geskilder word in die verteltrant van die volkskunstenaar, vol stoplappe
selfs in die beste gedeeltes, berymde prosa grotendeels, maar presies na die hart en
die smaak van die eenvoudige lesers wat tot nasionale bewussyn moes opgevoed
word. En na die verklaring van die vrede, sing Oom JAN sy Vredeslied ‘Vrede, vrede
in Transvaal’ en vermaan hy in ‘An Jingoes’ almal wat nie saam verheug is oor die
afloop van sake nie:
‘Bly nou maar stil
En sluk die pil.’

As die driemanskap uit Europa terugkeer, klink sy ‘Welkomstgroet aan het
Transvaalse Gezantschap Julie 1884’, soos hy by hulle vertrek gedig het ‘'n Sug tot
die Koning van die Konings vir die Transvaalse Deputasie’.
Hoewel HOOGENHOUT van 1875 af aan in Di Patriot en van 1896 af aan in Ons
Klyntji en in menige koerant hoofsaaklik meegewerk het aan die popularisering van
die verskuns, is hy ook die skrywer van die roman Catharina die Dogter van die
Advokaat, onder sy skuilnaam KLAAS WAARZEGGER Jr.1), 'n verhaal wat die
bekendheid van sy Geskiedenis van Josef ewenaar. CATHARINA voel haar nie meer
tuis in haar verengelste huislike omgewing nie en deur haar liefde vir 'n boerseun
kom haar nasionale gevoel in botsing met die berekendheid van haar vader, die
advokaat wat volksbewussyn as burgerlike vooroordeel bestempel. Eers as hy sy
geld kwyt raak, leer hy die les, dat daar hoër waardes is as goud en gee hy sy
toestemming tot die huwelik van die jong paar. Die nasionale tendens is daar dik
opgeplak. In plaas van uitbeelding kom daar dikwels beskouinge, subjektiwiteite in
plaas van besielde nasionale objektiwiteit. Maar deur die sterk vaderlandse gees bly
die roman 'n monument van die nasionalistiese tydperk. In die historiese sintese wat
die ontwikkeling

1) Vgl. p. 49, voetnoot 1.
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van die kuns organies weet te verbind met die algemene volkslewe, neem dit 'n
ereplek in.
Toe die beskouing egter dat taal 'n natuurkrag is, nie iets wat ‘Meester’ na willekeur
aan sy leerlinge en hul gemeenskap kan opdring nie, tot HOOGENHOUT deurgedring
het, het hy van 1875 af sy gewig ingegooi met die sistematiese strewe na Afrikaanse
taalen volkseenheid van die Genootskap van Regte Afrikaners. Die grootste
populariteit het hy ingeoes as ‘Oom Jan wat versies maak’ in Di Patriot. In die rubriek
wat aan sy sorg toevertrou is, het hy almal uitgenooi om bydraes te stuur wat hy sou
verbeter en hyself het die voorbeeld gegee met dosyne verse. Hiervan is sommige
in die sewe ‘Versamelings’ deur die firma D.F. DU TOIT in die Paarl oorgedruk, die
bloemlesings uit wat in Afrikaans in hul blaaie Di Patriot en later Ons Klyntji verskyn
het. So is reeds in die Eerste Versameling ‘Ons toekomstige Volkslied’ opgeneem.
In die Afrikaanse Gedigte (1881) kom sy ewe bekend geworde vers ‘Vooruitgang’,
waarin die taaltoestand raak gekarakteriseer word met die wanhopige kreet ‘Engels,
Engels, alles Engels, Engels was jy sien en hoor.’
Tydens die konfederasieplanne van Lord CARNARVON om die kolonies en
Republieke 'n sekere eenheid te gee, het die Afrikaner gehoop om in samewerking
met die Brit tot 'n verenigde onafhanklike Suid-Afrika te kom onder eie Afrikaanse
vlag. Toe het HOOGENHOUT gesing in volle bewussyn dat die taaleenheid
weerspieëling is van volksaamhorigheid:
‘Waar Tafelberg begin tot ver in die Transvaal
Woon een verenig volk, een algemene taal;
'n Volk voorheen misken, 'n taal voorheen gesmoord,
Maar nou beroemd, geëerd, in oos, wes, suid en noord.’1)

As J.H. HOFMEYR in 1892 Ons Land oprig, klink die ‘Welkomstgroet aan Ons Land’,
die blad van die Afrikanerbond deur die troue Bondsman HOOGENHOUT. Poësie is
dit nie, slegs prosa op rym, die gebruiklike praattoon van die versmakers-propagan-

1) Eerste Versameling Afrikaanse Gedigte.
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diste uit die tyd. Heeltemal anders word die toon egter van sy politiek-historiese
verse, ook dié wat in Nederlands ontstaan het, wat betrekking het op die toenemende
spanning in die jare neëntig tussen Boer en Brit. Aan die adres van JAMESON en
RHODES met wie HOFMEYR 'n tydlank in dieselfde sog geseil het, is gerig
‘Misgerekend’, 'n sarkastiese vers vol geregverdigde leedvermaak oor die afloop van
die Jameson-inval. As openingsreël lui die woord van CAESAR ‘ik kwam, ik zag, ik
overwon!’, hier natuurlik ironies gebruik. In dieselfde trant is ‘Engelands
klokkenluider’ waarin 'n Engelse hofpoëet uitgejou word, omdat hy verse aanmekaar
gelym het waarin hy o.a. JAMESON en sy ‘helden’ aanspoor om op te ruk na die ‘Gold
Reef City’, want ‘zijn “girls” daar waren in gevaar. Onfyn, grof, maar tog vol heftige
geregverdigde verontwaardiging is verse soos ‘Aan het adres van Star en Advertiser
en alle vijanden der Zuid-Afrikaanse Republiek incluis’ of ‘Aan de Jingopers en alle
razende Jingoes opgedragen’ met die aanvangsbevel:
‘Stil Jingoes! stil en houdt de bek
En denkt terug aan Slachtersnek.’

In 1897 dig HOOGENHOUT ‘Herinnering aan de bange dagen in het begin van 1896’.
Hiermee wil hy die Vrystaters aanspoor om in 'n bondgenootskap met Transvaal te
tree want
‘Is eerst Transvaal genomen,
Dan komt de beurt aan u;
Vergeefs van vrede dromen:
Wy staan-of vallen nu!’

'n Tekenende vers is ‘Op de Gedenkdag van de verjaring van haar enige zoon’ opgedra
‘aan een eenzame weduwe wier echtgenoot in de Vrijheidsoorlog 1880-1881
sneuvelde en wier enige zoon 15 jaar later door de roofbende van HERODES vermoord
werd’. So eenvoudig, kinderlik-naïef dat dit 'n glimlag aan die teenswoordige leser
ontlok, moes dit 'n aandoenlike waarskuwing gewees het in 1898:
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‘Uw kind was jong
Nog nauwliks vijf jaar oud
Toen lag zijn pa
Reeds op het slagveld koud.
Juist vijftien jaar
En weer bekroop de Brit
Ons arme land,
Op Boerenbloed verhit.
Het roofgebroed,
Herodes lijfwacht, kwam,
Belust op buit,
Die u uw al ontnam.
Uw eenge zoon
Viel voor het woest geweld;
Het moordend lood
Heeft hem ook neergeveld.’

As die Brit weer die land bekruip in 1899, styg 'n bange ‘Zielzucht’ uit die
digtergemoed op:
‘O Heer, getrouwe Heer, merk op het godloos razen
Van 't ons vijandig volk, dat trots en opgeblazen,
Ons dag na dag bedreigt en tot de strijd komt tergen.’

‘De vrystaatse Jonkmans’, 'n humoristiese vers uit die jaar 1895, die jaar, waarin
begin aangestuur word, deur nasionaalvoelendes, op 'n militêre verbond tussen die
Republieke in die noorde, waarvan die een Republiek, die Oranje-Vrystaat,
staatkundig tot dan steeds meer op die Kaapkolonie georiënteerd was as op haar
suster-republiek bevat dieselfde tema. In ‘Mijn Vriend’ worstel HOOGENHOUT met
allerlei botsende gevoelens van vriendskap en vaderlandsliefde na die politieke
regsomkeer van sy vriend S.J. DU TOIT in die jare neëntig. Waar die gevoel meer
gedifferensieerd, meer gekompliseerd geword het, is die konkretisering daarvan nog
dikwels in Nederlands by HOOGENHOUT. Dan lui sy versugting:
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‘Ik had een vriend, een kerel naar mijn hart;
Ik ben hem kwijt en schrijf dit neer met smart.
Was vriendschap, vroeg ik, louter maneschijn?
En zou er dan op aard' geen trouw meer zijn?’

Lustig en vrolik was die spot met die Paarliet wat hom 'n Britse titel laat welgeval,
in ‘Die Nuwe Seur’:
‘Goeie more,
Piet Faure,
(Ekskuus, jy 's mos “seur”),
Dis gedorie
'n Glorie
Vir 'n Perl-prokureur!
Druk maar op
Want al skop
Jou die Bond buiten deur,
By my siks,
Dit is niks,
Want jy's mos 'n Seur!’

Dieselfde ou spottoon kan hy in die oomblik van die grootste gevaar tog nie onderdruk
nie en in ‘Die Dapper Money-penny’ hoon hy die held van die ‘Star’ met ‘3000 per
jaar’ en roep hom toe: ‘druk jou hoedjie stewig vas’. Die lafaard wat jaar in en jaar
uit die vuur aangestook het, is die eerste om te vlug vir die rook as die vlam uitslaan.
Na afloop van die ongelyke stryd, probeer HOOGENHOUT manmoedig homself en
die vernederde volk moed inspreek in pogings soos ‘Goede Hoop?’ opgedra aan die
tydskrif De Goede Hoop by sy eerste verskyning in 1903 en ‘Tot Afscheid van Milner
1905’ met die opbeurende voorspelling:
‘Richt het hoofd op landgenoten!
Beter dagen breken aan,
Nu de Afrikanerhater
Naar zijn land is heengegaan.
Vloekt hem niet, hij komt nooit weer,
Laat het oordeel aan de Heer.’
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Die Afrikanerhaters het deur hul vernietiging van die Republieke die staatkundige
verwagtinge van menige Afrikaner wat HOOGENHOUT in ‘Ons Toekomstige Volkslied’
so ronduit vertolk het, skromelik vertraag en een van die weë waarlangs dit bereik
kon word, vir goed tot ydele drome gemaak.
Kenmerkend is dit van die kompromis wat gebore Nederlanders op Afrikaanse
bodem moes sluit, dat HOOGENHOUT in sy verse getiteld ‘De Moedertaal’ byna altyd
die Nederlandse taalvorm gebruik ondanks sy ywer vir die Afrikaanse taalvorm. In
1883 het die koor van ‘De Moedertaal’ gelui:
‘Dierbaar is mijn moedertaal,
Dierbaar als mijn bloed!
Van de Kaap tot in Transvaal
Klinkt zij schoon en zoet.’

Dit was alles uit die hoopvolle eerste jare van die nasionalistiese tyd, wanneer geesdrif
sy jeugdige gemoed vervul het. Maar in 1906 klaag die ontgogelde stryer, wat moeite
het om die moed daarin te hou en met die nuwe geslag die herbegin te maak, in 'n
vers met dieselfde titel ‘De Moedertaal’:
‘Wat baten Taalbond en Kongres?
Het blijft maar immer “No” en “Yes”.
Menig Afrikaner, ach!
Die bromt “Koetbaai” voor goeden dag!’

Dieselfde begryplike mismoedigheid oor die taalverbastering klink uit ‘'n
Afgeluisterde Gesprek’, waarin staaltjies gegee word van die koeterwaalse gebrou
wat tot aan die begin van die twintigste eeu veral onder die dames mode was en na
1902 gedreig het om 'n ware taalverwildering te word:
‘Na die dresses en die hats
Het sy deeglik opgelet;
Some looked pick-fine, some looked flat,
Sy 't haar sides gesplit van pret.’

Elizabeth Conradie, Hollandse skrywers uit Suid-Afrika. Deel 2 (1875-1905)

63
Ongetwyfeld is die beskamende mengelmoes spontaan uit die kultuurverbasterde
volksmond opgeteken, maar in 1909 was die digter van die nasionalistiese tydperk
reeds te oud om bo dié wanklanke uit die bruisende nuwe toon van die nasionale
tydperk te verneem. In liedere soos ‘Sing in ons Taal’1), ‘'n Afrikaanse Liedjie’, ‘My
Volk en Taal’, bly die moedertaal tot aan die end van sy rympies-maak 'n motief wat
hom steeds tot uiting dwing en die draer word van sy nasionale tendens.
CASPARUS PETRUS HOOGENHOUT, KLAAS WAARZEGGER JR., Oom JAN WAT
VERSIES MAAK, PRO BONO PUBLICO, CUPIDO, B. en J. VILJOEN2), die pedagoog in
al sy uitinge, 'n betreklike eenvoudige persoonlikheid, het ook na sy aftrede in 1908
as hoof van die buiteskool Groenberg, tot aan sy dood in 1922, koers gehou as
gelowige én as nasionalis van sy tyd. Sy letterproduksie is in wese didakties en
nasionalisties. Het in eersgenoemde opsig geen stylverandering plaasgevind nie met
die oorgang van Nederlander na Afrikaner, laasgenoemde kenmerk getuig van sy
vergroeidheid met die nuwe bodem, waarvoor hy teen 'n magtige indringer die stryd
aan die voorpunt help voer het.

1) Getoonset deur WIERTS 1908.
2) Laasgenoemde drie is die skuilname waaronder HOOGENHOUT in De Voortrekker, die
Krugersdorpse koerant geskryf het.
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Hoofstuk IV.
Die genootskap van regte Afrikaners.
1. S.J. du Toit en die genootskap van regte Afrikaners.
In dieselfde blad De Zuid-Afrikaan waarin die brief van PANNEVIS en die ‘Gesprekke’
van HOOGENHOUT gekom het in 1872 en 1873 onderskeidelik, kom die jaar daarop
onder 'n massa meestal waardelose korrespondensie van leke wat almal 'n woordjie
te sê het oor hul moedertaal, drie briewe in Nederlands gesteld en onderteken WARE
AFRIKAANDER onder die opskrif ‘De Afrikaansche Taal’. Hierin word betoog ten
eerste dat ‘het strijdt tegen het regt der volkeren’ en teen Gods woord om 'n volk van
sy taal te beroof soos in Suid-Afrika gedoen word deur die verdringing daarvan in
die Volksraad, in die geregshof, in die skole en selfs in die kerke. Ten tweede word
aangevoer dat Afrikaans, wat woordeskat betref, geen uitsondering is in sy ontleninge
aan ander tale nie en wat vorm betref sy eie struktuur het, wat nie staties is nie, maar
die verandering van die evoluerende tydgees ondergaan saam met die volk. Ten derde
volg die onweerlegbare feite dat twee-derde van 'n bevolking wat Verantwoordelike
Bestuur besit, die taal nie verstaan wat hul amptenare en hul Volksraad nog moet
besig nie, dat hul hul van tolke moet bedien in hul eie geregshowe, dat hul kinders
verplig word om deur 'n vreemde voertaal 'n soort onderwys te ontvang wat die naam
van opvoeding onwaardig is, dat hul tot selfs in hul kerke die wyding en die rus wat
van gesamentlike godsdiensoefening in eie taal uitgaan, moet ontbeer. Dit is duidelik
- WARE AFRIKAANDER is 'n leerling van PANNEVIS soos uit elke argument blyk en
'n geesverwant van HOOGENHOUT. Hy is die eerste Afri-
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kaanse nasionalis in die 20ste eeuse betekenis van die woord, STEPHANUS JOHANNES
DU TOIT. Die vinger is nou vir die soveelste keer gelê op ontstellende ongerymdhede
op die pad van Suid-Afrika, maar dié keer deur 'n hand wat die krag blyk te hê om
enige daarvan uit te pluk en nie soos tot dusverre die geval was, betreklik gelate af
te wag tot hul soos afgeleefde plante-kruisings wat geen vrug ooit kan afwerp nie,
vanself verwelk.
STEPHANUS JOHANNES DU TOIT (1847-1911) is op die plaas Kleinbos in Daljosafat,
naby die Paarl, in 1847 gebore uit 'n Frans-Hugenote geslag. Voor die koms van die
stamvader in 1688 was die familie reeds tydelik as vlugtelinge in Leiden woonagtig.
Alleen uit Hugenote-bloed waarvan die Europese are totaal afgesny, algeheel afgekap
was in die eerste stadium van die saamgroei van verskillende Europese elemente tot
'n nuwe kultuureenheid op Afrikaanse bodem, kon hierdie geweldige Afrikaanse
gevoelsmens ontspruit het; en alleen deur inwerking van 'n Nederlandse gedagtesfeer,
selfs van voor die koms van die familie na die Kaap, en van geniale Hollandse
leermeesters op hierdie gevoelsmens self, kon hy tot die mees geniaaldenkende
Afrikaner van sy tyd gebring word. Na sy eerste opleiding op die derde
klas-regeringsbuiteskooltjie in die Dal, het DU TOIT op die familieplaas Kleinbos
gaan boer tot sy neëntiende jaar toe PANNEVIS in 1866 soos 'n ster aan die Afrikaanse
hemel verskyn en sy lig op hom laat val. Ses jaar vantevore, in 1860, het die groot
godsdienstige opwekking in dié streek plaasgevind, waarmee ds. VAN DER LINGEN
dit net sover eens wat tot die bidure in histeria en wanorde oorgegaan het. Dit was
die bewys dat ook hierdie Réveil nie uit suiwer Dietse bron opgewel het nie en
daarmee het hy hom daarvan afgewend. Op die jeugdige gemoedslewe van DU TOIT
het die opwekking egter 'n onuitwisbare indruk gemaak. Met ds. VAN DER LINGEN
as voorbeeld, die predikant onder wie se gehoor hy weekliks gekom het, die geleerdste
gebore Afrikaner van sy tyd wat hom gereeld van lektuur voorsien en 'n groot liefde
by hom opgewek het vir die Nederlandse letterkunde, het die bewuswording van sy
roeping as predikant gegroei en ryp geword toe die regte leerkrag, PANNEVIS, op die
toneel verskyn om hom te bekwaam vir toelating tot die eie jong kweekskool op
Stellenbosch. In 1866 het DU TOIT nominaal leerling aan
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die Paarlse Gimnasium geword maar in werklikheid privaat gestudeer by die
onderwysers T.S.A. HOFFMAN en PANNEVIS. Laasgenoemde het voortdurend die
stilte van Kleinbos kom opsoek en later vas daar gewoon. Aangespoor en geïnspireer
deur sy leermeesters begin hy in De Zuid-Afrikaan prosa plaas, in Nederlands na die
taalvorm natuurlik, soos ‘Aan mijn Vaderland’, en ‘Wedersta de Beginselen’. Ook
volg 'n aantal hekelverse teen die liberale rigting in die kerk soos ‘De moderne
asprofeet’, ‘Het Serpent en het aanbeeld’. Soos alle polemiese werk het dit waarde
as spieëlbeeld van wat daar aan gis was in die gemeenskap maar origens is dit soos
alle jeug-hekelwerk waardeloos op sigself as verskuns.
Op die kweekskool op Stellenbosch het hy vier jaar lank onder prof. HOFMEYR
gestudeer, maar die atmosfeer en die rigting was vir hom te Engels en te liberaal. Hy
slaan die aanbod af om in Nederland sy teologiese studie te gaan voortsit, weens die
heersende liberalisme daar en die voorwaarde verbonde aan die aanbod van 'n
professoraat aan die kweekskool, daar hy met die heersende, na sy opvatting nie
streng genoeg gereformeerde, rigting nie sou kon saamgaan nie.
Na voltooiing van sy studie, het hy 'n reis onderneem na die noorde in 1873 waar
hy as proponent van die Nederduits Gereformeerde Kerk orals in die Republiek, waar
die Hervormde Kerk van ds. VAN DER HOFF die heersende staatskerk was, gepreek
het. Hieruit het 'n interessante reisbekrywing voortgevloei wat in Elpis 1874
gepubliseer is1). Tekenend is die voortsetting van die populêre
dagboek-reisjoernaal-genre. DU TOIT het veral sy bewondering geuit vir wat sy
mede-Boere, sy volksgenote in die noorde tot stand gebring het. Hy verklaar ‘en
zelfs in de burgerlike samenleving zal men verbaasd staan als men de maatschappij
aldaar uit dit oogpunt beschouwt, om te zien hoe deze ,uitgeweken boeren' zichzelve
een staatkundige en maatschappelijke opvoeding hebben gegeven. Een vrije
Republikeinse geest heerst gevolgelik in het huisgezin, de staat en de kerk’.
Terug in die Kaapkolonie, het ds. DU TOIT in die Moederkerk,

1) Vgl. Jan.-aflewering 1874. Fragmente in De Zuid-Afrikaan 1873 en De Volksstem, 26 Sept.
1873.
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Kaapstad, waargeneem vir ds. HEYNS en daarna vir ds. A. MURRAY op Wellington.
Ook was hy 'n kort tydjie werksaam op Tulbagh in die afgestigte gemeente Kruisvallei
voor hy beroep is na die Noorder-Paarl waar hy, soos alle profete in eie land, die
grootste eer maar ook die diepste smaad sou ondervind.
In opdrag van die predikant van Wellington, en in samewerking met HOOGENHOUT,
was hy op Tulbagh besig om die metodistiese Engelse liedere van SANKEY wat op
sommige van die Nederduits Gereformeerde gemeentes in die Kaapkolonie en elders
'n geweldige houvas gekry het, in Nederlands te vertaal. Die kwaad van
denasionalisering sou gepropageer eerder dan gestuit gewees het, as hierdie vertalings
van liedere wat in hul wese vreemd is aan die Afrikaner, sou ingeslaan het. Alleen
as oefening in de verskuns het die toekomstige digter baat by de vertaling gehad. Sy
gerugmakende pamflet, sy eerste afsonderlike publikasie De Christelike School in
haar verhouding tot Kerk en Staat is ook op Tulbagh opgestel. Dit het in 1876 soos
'n donderslag geval in die Britse Kaapkolonie, wat toe al 'n paar jaar verantwoordelike
bestuur besit het, oor 'n numerieke meerderheid van Afrikaanse stemme in die
parlement beskik het maar nog moes leer hoe om gewonne regte in praktyk te bring
en 'n skool van eie gading af te dwing. Geskool deur die groot leermeesters VAN DER
LINGEN en PANNEVIS het DU TOIT met groot toewyding en met insig, kennis van sy
vak en die aanverwante literêre vakke vergaar; met eie oë het hy sy landgenote van
suid en noord betrag, in die praktyk gestaan in Kaapstad, Wellington, Tulbagh. Sy
christeliknasionale insigte is beter bevredig deur Burgersdorp waar 'n Gereformeerde
Teologiese Skool in 1869 geopen is met di. D. POSTMA en J. LION CACHET as eerste
werkkragte wie se taak dit nie alleen was om die studente in die teologiese vakke op
te lei nie maar om hulle ook die nodige literêre opleiding te gee. 'n Beter sentrum as
Stellenbosch, ver weg van die verengelste Kaapstad, in die hart van die onvervalste
boerebeskawing van die distrik Albert van die Kaapkolonie, was Burgersdorp, in
1844 Klipdrift in die Boeremond gedoop, dan ook bepaald vir wie streng
gereformeerde, christelik-nasionale ideale daarop nagehou het. Op taalkundige en
godsdienstige gronde sou hy die Afrikaanse taal verdedig en verhef tot skryf- en
literêre taal, die
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Hollands-Afrikaanse nasionaliteit as selfstandige eenheid propageer op grond van
bloedverwantskap wat oor alle staatsgrense van Kaap tot Transvaal heenskry.
Die roering in die volk was daar, hoofsaaklik danksy die geweldige prestasie buite
die grense van die Kolonie1) deur dié deel van een en dieselfde Boerevolk wat die
ekspansie-vermoë besit het om hul los te woel uit die Kaapkolonie ten spyte van die
materiële offers wat dit geverg het; wat volhard het teen binne- en buitelande seë
van teenspoed en uitgebloei het ‘tot eie nasie-geen imitasie’ soos die seun van S.J.
DU TOIT dit later sou uitsing in ‘Trekkerswee’. Die voorbereidings van die nuwe fase
in die ontwikkelingsgang van ons kultuurgeskiedenis is getref met die strewe na 'n
Bybelvertaling. In die persoonlikheid van S.J. DU TOIT het die betekenis van Hollandse
onderwys vir 'n volk wat geen Nederlandse ooit was nie maar 'n hoër eenheid in
wording is sinds 1652 van hoofsaaklik Nederlandse maar daarnaas ook Franse en
Duitse en ander Wes-Europese elemente, gestalte gevind. Die Genootskap van Regte
Afrikaners met die uitgesproke doel ‘om te staan ver ons Taal, ons Nasie en ons
Land’ het 'n historiese noodwendigheid geword. Die proses van integrasie van die
Hollandse Afrikaner het aangevang op kultuurgebied.

2. Die genootskap van regte Afrikaners.
Die oprigters van die ‘Genootskap van Regte Afrikaners’ wat op 14 Augustus 1875
in die Paarl bymekaar gekom het, die onderwysers C.P. HOOGENHOUT en D.F. DU
TOIT (oom Lokomotief), die teologiese student A. AHRBECK, die aspirant onderwyser
S.G. DU TOIT, die wynboere G. MALHERBE, D.F. DU TOIT (Dokter) en P.J. MALHERBE,
blyk by dieper studie net die goud te wees waarin die diamant S.J. DU TOIT geset is.
Sy leermeester PANNEVIS was nie aanwesig nie, het wel aangesluit op die derde
vergadering, maar in 1877 alweer bedank vir 'n deel om gesondheidsredes,
waarskynliker om verskil in insig. Die ouer gees (PANNEVIS) was hoofsaaklik vervul
van sy lieflingsidee, 'n Afrikaanse Bybelvertaling;

1) Vgl. Deel I, Hoofstuk VIII en in hierdie Deel hoofstukke oor die Oranje-Vrystaat en Transvaal.
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sy taalwetenskap moes dien om sicle vir die Koninkryk Gods te wen. Wie opkomende
genie (DU TOIT) daarenteen was in die eerste plek 'n politieke genie; sy taalwetenskap
moes tot volksbewussyn voer. As produk van die voortskrydende volksontwikkeling
kon DU TOIT nie die suiwer godsdienstige alleen nie, maar moes hy die nasionale
be-oog. Later het o.a. eerw. J.P. DEMPERS, J.W. VAN DER RIJST, G.R. VON WIELLIGH
tot die Genootskap toegetree. Ander soos dr. J.W. BRILL het sonder om aan te sluit,
die juistheid van hul taalstrewe bevestig met koel wetenskaplike insig, tipies van 'n
verlede, waarin teorie en praktyk van 'n wetenskap nog geskei was. Nog ander, soos
F.W. REITZ, het hul morele steun daaraan verleen, maar dit bly alles slegs
noodsaaklike agtergrond, gunstige vatting vir die fonkelende steen S.J. DU TOIT.
Naam, statute en huishoudelike reëls van die Genootskap is opgedra aan 'n
kommissie maar in die ‘Algemene’ en ‘Aparte Bepalings’, soos in alles, merk ons
maar al te duidelik die hand van die gebore leier DU TOIT. Onder die vernaamste
bepalings kan genoem word die tweede, vierde, negende, tiende, elfde en sewentiende
waarin onderskeidelik neergelê word dat:
Die doel van ons Genootskap is om te staan ver ons Taal, ons Nasie en ons Land;
Op al onse vergaderings en in alle officiële stukke moet die Afrikaanse Taal gebruik
worde;
Ons eerste werk sal wees om alle maande 'n blad uit te gê, wat die naam sal dra
van Di Afrikaanse Patriot, in die vorm van 'n boekie van sestien (16) bladsy'e;
Van tyd tot tyd word daar prysvra'e uitgeskrywe;
'n Woordeboek en Spraakkuns gé ons uit so gou as mo'entlik, en verder ander
skoolboekies;
Idere vergadering sal met gebed geopen en gesluit worde.
Uit hierdie bepalings blyk dat vir die eerste maal in die ontwikkelingsgang van
die Afrikaanse kultuurgeskiedenis nie alleen raakgesien is dat taal die oer-feit van
die gemeenskap, die ‘pacte social’ self is nie maar nou ook en doelbewus die feit
gepropageer word dat die betekenis van 'n taal in sy sosiale karakter alleen lê.
Dit wil hoegenaamd nie sê nie dat alle geskrewene wat in 'n
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ander ouer nouverwante taalvorm sinds 1652 voorafgegaan het met hierdie insig
waardeloos geword het nie. Dit wil alleen sê daar kom 'n nuwe wending in die
kultuurontwikkeling van die Hollandse Afrikaner. Die volk tree 'n nuwe stadium in,
die stadium van bewuswording maar bly presies dieselfde volk; soos die Nederlandse
volk presies dieselfde volk van Maerlant, net in 'n nuwe stadium, gebly het toe hul
Algemeen Beskaafd Nederlands begin skryf het. En soos die Engelse volk van
Caedmon presies dieselfde Angel-Saksiese volk gebly het in 'n verder stadium toe
hul moderne Engels begin skryf het. Hierdie insig is op die huidige dag eers aan
deurdring tot ou kultuurvolke wat 'n opstanding beleef en waartoe die Nederlande
in hul berusting in hul staatkundige gespletenheid miskien nooit sal kom nie. Daar
is twee soorte van denke en gevolglik twee gebruike van taal nl. aan die een kant die
wetenskaplike of ‘vrye’ denke met vaste begrippe waarvoor die taaltekens
onveranderlike waarde het soos die H2O van die chemicus vir ‘water’; en aan die
ander kant die gewone taaldenke waarvoor die teken die woord, lewend en veranderlik,
in sy betekenis toepasbaar op verskillende dinge is1). Die eerste soort denke en soort
‘taal’ is onbruikbaar in die gewone lewe, hoe waardevol dit ook al mag wees vir die
natuurwetenskap wat met vaste begrippe werk, en dit is juis tot hierdie soort taal wat
Nederlands in Suid-Afrika geraak het teen die end van die 19de eeu. Hoe vaster die
begrip was vir die Afrikaner bv. van die Bybel, hoe moeiliker was die oorgang na
gewone taaldenke en gevolglik van Nederlands na Afrikaans as taalvorm. Vandaar
die voorlopige onuitvoerbaarheid van die Bybelvertaling wat die uitgangspunt was
van PANNEVIS en wat as direkte aanleiding gedien het tot die eerste bespreking
waaruit die Genootskap voortgekom het. Bewus of intuïtief of albei het die groot
intellektueel en gevoelsmens DU TOIT dit geweet.
Op onmiddellik bereikbare ideale is die voornemens om 'n Afrikaanse volkslied,
'n eie blad, 'n woordeboek en 'n grammatika en 'n vaderlandse geskiedenis uit te gee
dan ook gebaseer. Die notule van die eerste vergadering meld dat S.J. DU TOIT voor-

1) Vgl. MEYER DE VILLIERS: ‘Taal en Denke’ in Die Huisgenoot, 25 Nov. 1938.
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stel dat al die lede ‘so veul as mo'entlik is, die Afrikaanse Volkslied sal versprei en
die gevoelens van mense daaro'er sal hoor. Dan kan ons dit naderhand op naam van
die Genootskap verbeter en uitge.’1) Hierdie geïnspireerde en inspirerende ‘Afrikaanse
Folksliid’, ‘'n Ider Nasie het syn land’ letterkundige vrug van samewerking van S.J.
en D.F. DU TOIT, PANNEVIS en HOOGENHOUT wat oorspronklik in De Zuid-Afrikaan
geplaas is, het roerend die insig en strewe van die klein groepie vertolk. Die Afrikaner
soos elke volk, elke eenheid van verlede, hede en toekoms, van bloed en strewe op
eie bodem, het sy Land, sy Taal, sy Wet, sy Reg, sy Tyd.
Sy vertroue op en geloof in God waarborg ‘'n dag fer ons oek, ja’,
‘Want al di nasiis het één God.
Hy regel ider folk syn lot;
Hy het fer ider folk syn taal,
Syn land, syn reg, syn tyd bepaal.
Wi dit ferag sal Syn straf dra.
O God, beskerm Suid Afrika!’

Nie minder treffend want nie minder uit die hart ontstaan en met sterke, moedige
pen woordvorm gegee, is die manifes wat eweneens vir die eerste maal in De
Zuid-Afrikaan verskyn het en daarna in Die Afrikaanse Patriot en in pamfletvorm
versprei is. Gerusstellend en kalmerend lui die aanhef: ‘Die Genootskap van Regte
Afrikaanders groet al hulle landgenote en wens hulle vrede.’ Waarskuwend, krities
en kragtig strewend is die slot, fris en direk die styl van die geheel: ‘Mar daar is
daarom drie soorte van Afrikaanders. Dit moet ons in die oog hou. Daar is
Afrikaanders met Engelse harte. En daar is Afrikaanders met Hollanse harte. En dan
is daar Afrikaanders met Afrikaanse harte. Die laaste noem ons Regte Afrikaanders,
en die veral roep ons op om an ons kant te kom staan.
En wat gaat ons maak? ...... Regte Afrikaanders, ons roep julle op om same met
ons te erken dat die Afrikaanse taal ons

1) S.J. du Toit in Weg en Werk, p. 67.
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moedertaal is wat onse Liewe Heere ver ons gege het; en om same met ons te staan
ver ons taal deur dik en dun; en nie te rus nie vóór dat ons taal in alle opsigte algemeen
erkend is as die volkstaal van ons land.’
Die maandblad wat onmiddellik in die lewe geroep is, Di Afrikaanse Patriot, het
aanvanklik as redaksie-adres gehad ‘Oom Lokomotief - kantoor De Zuid-Afrikaan’.
Die agtereenvolgende redakteurs tot 1892 was C.P. HOOGENHOUT, J.W. VAN DER
RIJST, M.L. ROUSSEAU, D.F. DU TOIT, D. PSN., wat die redaksie-adres as vaste
bynaam gekry het. Maar hoewel S.J. DU TOIT eers na 1892 openlik optree as redakteur,
na daar in sy politieke insigte so 'n wending gekom het dat sy mede-stryers hom nie
meer kon volg nie en hulle uit die redaksie tree, beheers hy tog uit die staanspoor uit
die hele onderneming. Die opgang wat die blad gemaak het na die eerste moeilike
jare agter die rug was, het geskied ondanks de taal, ten spyte van die Afrikaans, 'n
taalvorm wat uiterlik van Nederlands sterk afgewyk het in sy (onnodige?)
ultra-fonetiese spelling. Die populariteit was te danke aan die nasionale koers op
politieke gebied wat die koerant ingeslaan het en die uitnemende voorligting in
politieke sake wat dit verskaf het aan die plattelandse lesers. En die politieke genie
van die groep was S.J. DU TOIT. In 1878, toe die finansiële posisie van die
onderneming haglik was, kon hy 'n sterk pleidooi lewer - wat egter op die verset
veral van D.F. DU TOIT afgespring het, - om die uitgestoke hand van die politieke
leier J.H. HOFMEYR, ook op taalgebied aan te neem en saam te werk met ‘Het
Nederlandse Genootschap’ wat sou opgerig word. Deur Di Afrikaanse Patriot in
eenvoudige Nederlands i.p.v. Afrikaans voort te sit, wou hy 'n set op die politieke
skaakbord maak om die nasionale eenheid, die politieke integrasie van die Hollandse
Afrikaner te bevorder. Daarvoor en ook miskien in 'n vlaag van mismoedigheid, was
hy selfs gewillig om die Afrikaanse taalvorm wat die simbool is van hierdie oerfeit
van die eenheid van die gemeenskap, tydelik op te offer. Gelukkig is die offer nie
geverg nie en het die Genootskap in homself die nodige veerkrag gevind. Vir diegene
wat hul nog te veel erger aan die Afrikaanse taalvorm, bring Di Patriot daarop 'n
byblad in Nederlands ‘De Tolk’.
Gelyktydig met die verwesenliking van die ideaal van 'n eic
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blad in eie taal, is 'n aanvang gemaak met die opstel van 'n Afrikaanse woordeboek
en 'n grammatika. Eers in 1902 verskyn die Patriot Woordeboek, Afrikaans-Engels,
Engels-Afrikaans1). Al in 1876 egter, vermoedelik van die hand van PANNEVIS wat
hom in 'n brief aan HOOGENHOUT2) daartoe bereid verklaar het, verskyn die Eerste
Beginsels van di Afrikaanse Taal wat in 1882 'n tweede druk beleef. By- en omgewerk
in 1897 deur DU TOIT kry dit die titel van Fergelykende Taalkunde fan Afrikaans en
Engels. Hiervan het 'n verbeterde herdruk in 1902 verskyn3). Die herdrukke is 'n
bewys dat die grammatika in 'n behoefte voorsien het en hoewel begrypelik
chauvinisties en onvolledig, getuig die vergelyking en kontrastering van die twee
landstale tog van goeie insig in die wese van die Afrikaanse taal as die ‘pacte social’
van die Afrikaners.
In 1877 verskyn, ook onder die naam van die Genootskap, maar weer hoofsaaklik
uit die pen van DU TOIT, Di Geskidenis van ons Land in di Taal van ons Volk wat
in 1895 'n tweede druk beleef.
In die korrespendensie in De Zuid-Afrikaan in 1874 met Klaas Waarzegger Jr. het
Ware Afrikaander betoog dat die allereerste wat in Afrikaans moet geskryf word, is
'n vaderlandse geskiedenis en hy het die daad by die woord gevoeg. Een van die
vernaamste bronne was die Nederlander G. LAUTS, skrywer van De Kaapsche
Landverhuizers (1847) en Geschiedenis van de Kaap de Goede Hoop (1854), werke
wat aan die lesers voorgehou is omdat hul tot op datum dat sy boek verskyn die
enigste waaragtige beeld van die verlede van die Afrikaner inhou4). In Di Geskidenis
van ons Land in di Taal van ons Volk word veel aandag gegee aan die Franse
Hugenote, dié volkselement wat, hoewel nie

1) D.F. DU TOIT & CO, Paarl. 1902. Ds. S.J. DU TOIT was die hoofbewerker. (A. DE V.)
2) De Zuid-Afrikaan, 20 Feb. 1875.
3) Die boustowwe van PANNEVIS het DU TOIT ook later gebruik vir sy ‘Taalskat’ in sy blad
Ons Taal.
4) Vgl. my artikel oor LAUTS ‘Nederland en die Voortrekkers’ in Zuid-Afrika, Voortrekkers
Eeuwfeestnummer, Des. 1938. Die skrywers van die hoofstuk oor die ‘Uitgeweke Boere’ is
‘Criticus’ en ‘Hugenoot’. Vgl. J. DU P. SCHOLTZ: Die Afrikaner en sy Taal (1806-1875), p.
245. ‘Criticus’ kan niemand anders wees dan PANNEVIS nie.
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die primêre nie in die nuwe sintese, tog 'n gewigtige aandeel gehad het in die vorming
van die Afrikaanse volksaard en karakter. Die verlede van 1652 af word uit
Afrikanerstandpunt uit bekyk en die partydigheid en onbetroubaarheid van die Engelse
geskiedskrywers van ‘Cape History’ aan die kaak gestel, in die natuurlike, frisse styl
van die joernalis. As die skrywers by die nuwe vaderlandse geskiedenis kom,
veroorloof hul hul selfs 'n tikkie ironie waar gevra word ‘Klaas Waterboer, deur wie
sou hy tog opgestook wees? David Arnot seker nie!?’ Die polemiese van 'n strydskrif
kom telkens om die hoek loer; maar dit was die juiste teëwig vir die
Engels-imperialistiese geskiedskrywers van ‘Cape History’ waardeur hierdie werk
van die vaderlandse geskiedskrywers onskatbare waarde vir sy tyd gehad het.
HOOGENHOUT, PANNEVIS, GIDEON MALHERBE het almal saamgewerk aan die
geskiedenis maar die hoofsamesteller was S.J. DU TOIT.
'n Publikasie van die ‘Genootskap van Regte Afrikaners’ wat groot byval gevind
het, was Die Afrikaanse Almanak waarvan die eerste uitgawe in 1877 verskyn het.
Die wapen met die lyfspreuk van die Genootskap, ontwerp deur G.R. VON WIELLIGH,
het op die buiteblad gepryk, maar die vernaamste bydraes is heel waarskynlik uit die
pen van S.J. DU TOIT, nl. dié oor die Hugenote en ‘'n korte O'ersig van die Geskiedenis
van ons land.’ Die leuse bly ‘één land, één volk en één taal’ en die beproefde middel
om die doel te bereik, kennis van die verlede bevorder, word dus weer aangewend.
Daar is 'n teks vir elke dag van die jaar en 'n versie vir elke maand, meestal met 'n
godsdienstige strekking. Die nasionale en die godsdienstige bly onafskeidbaar. Dit
is ook die geval met 'n Spel- en Leesboek vir Afrikaanse Kinders saamgestel deur
J.W. VAN DER RIJST wat die Genootskap in 1878 uitgegee het. Die hele leerboek in
die volkstaal asem 'n nasionale en 'n godsdienstige gees.
Drie jaar na die verskyning van die vaderlandse geskiedenis kom in 1880 die
Geskiedenis van die Afrikaanse Taalbeweging, ver vrind en vijand uit publieke en
private bronne bewerk deur 'n lid van die Genootskap van Regte Afrikaners1). Die
lid was

1) D.F. DU TOIT & CO, 1880. Herdruk 1909.
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S.J. DU TOIT self. As tydgenotelike bron van informasie is hierdie geskiedenis van
die eerste jare van die doelbewuste strewe om Afrikaans tot skryftaal te verhef enig
in sy soort. Daarin word behandel die vroegste propaganda in en vir Afrikaans, die
oprigting van die Genootskap van Regte Afrikaners, die saak van die Bybelvertaling,
die eerste publikasies, veral die grammatika, waarmee hy besonder ingenome is. Wat
die waarde daarvan nog verhoog is dat verspreide oorspronklike stukke soos die
korrespondensie van Ware Afrikaander in De Zuid-Afrikaan en die lesing van dr. J.
BRILL op Bloemfontein in 1875 oor ‘De Landstaal’ hierin opgeneem en vasgelê is.
Maar dit openbaar pynlik een van die minder mooie trekke in die karakter van die
skrywer, nl. sy eersug. Van erkentlikheid aan sy groot leermeester PANNEVIS is daar
geen sprake nie; dié se uiters belangrike rol net soos dié van HOOGENHOUT, in die
ontstaan van die beweging word so goed as doodgeswyg, 'n ydelheid en 'n eersug
wat bitter gewreek word aan die end van sy lewe, toe 'n nuwe geslag die rug op hom
gedraai het en hom en sy geniale werk eenvoudig genegeer het as rigsnoer by die
verder uitbou van die kulturele lewe.
Hy redeneer dat 'n Vrywillige Konfederasie wat uit die volk self voortkom, die
Afrikaner-Bond, en nie deur Engeland opgelê is nie, die voorwaarde sine qua non
is vir die nasionale ontwikkeling en in die weg daarvan staan - die Engelse vlag,
simbool van vreemde oorheersing1). Vandaar dat die mees geïnspireerde liedere uit
die anneksasie, en tydens die eerste Vryheidsoorlog en op die glorieryke oorwinning,
vlagliedere is. Dit klink in die lied ‘Transfaalse Stemme’ soos die toon van 'n
sketterende koperinstrument, ondiep, hortend maar skel, oorverdowend; wie ore het
om te hoor, moet teen wil en dank hoor dat die ‘faders flag’ hoe gehawend ook al,
nooit neer te haal is nie:

1) Vgl. Di Patriot, 27 Febr. 1880. ‘As die Engelse Regering morge hulle vlag wil wegneem,
dan is Afrika gefedereer eer die jaar om is. Of as hulle FROUDE syn plan wil volge, en hou
net die Kaapse skiereiland, en geef heel Afrika ver die Afrikaners dan sal ons gou 'n
konfederasie hê. Mar nou wil hulle 'n konfederasie hê onder Engelse vlag, en dis juis die
ding wat ons hinder.’
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‘Ons hys nou weer ons faders flag;
Ferpletter ons deur julle krag,
Ferniil, fertrap ons arme land,
Bring julle dwinglandy tot stand,
Ferbreek, ferskeur ons Fryhydsband;
Haal neer nou weer ons faders flag:
Fermorsel ons deur julle mag; Di Reg sal altyd lewend bly;
Di Hemel sal regfêrdig bly.’

Dié vers het in Europa ontstaan, waar DU TOIT in 1878 op reis was om op krag te
kom en as een van die vrugte waarvan sy opgewekte reisverhale verskyn het: Op
Reis door Duitsland, Zwitserland, Italië, Egypte, Palestina, Turkije, Hongarije,
Oostenrijk, Frankrijk, België, Holland en Engeland (1881) en Bijbellanden Doorreisd
(Egypte en Palestina) (1883)1). In die vreemde groei sy wil tot verset, versterk sy
weerstandsvermoë met die toename van kennis van die kulturele en politieke
omstandighede van ouer Europese volksgemeenskappe. Europa was vir hom,
benewens sap vir nuwe lewe, 'n groot leerskool soos hy self getuig in sy brosjure
Jong Afrika, bij Oud-Europa ter School.
As Di Patriot na die oorlog 'n prys uitloof vir die beste Transvaalse volkslied
wordt dit volkome juis toegeken aan die onsterflike ‘Transvaalse Fryhydsliid’ van
S.J. DU TOIT, wat jubelend opklink maar onmiddellik dreigend afwerend vervolg
asof gekonsipieer in 'n voorgevoel dat die gevaar slegs kortstondig teruggeslaan is,
dat die geluk van korte duur kan wees, dat die volk paraat moet bly:
‘Di Fiirkleur fan ons dierbaar land,
Di waai weer o'er Transvaal,
En wé di Godfergete hand,
Wat dit weer neer wil haal!
Waai hoog nou o'er ons diirbaar land,
Waai, Fiirkleur fan Transvaal!
En wé di Godfergete hand
Wat jou ooit neer wil haal!’

1) D.F. DU TOIT & CO, Paarl, 1881 en 1883.
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In 1883 toe hy as lid van die Transvaal Deputasie, 'n triomftog deur die stamverwante
Nederlande gemaak het, word sy kunstenaarsoor gestreel deur die verse en liedere
waarmee die deputasie toegejuig is en by sy terugkeer verskyn sy versameling
Loverkransen voor Transvaal gevlochten en de Transvaalse Deputatie aangeboden,
tijdens haar bezoek in Europa ten jare 1883 en 18841). Weelderig het die
geleentheidsvers getier in Nederland en ook Di Patriot het die geleentheidspoësie
beoefen. Die versameling besluit met as enigste Afrikaanse bydrae 'n ‘Welkomstgroet
aan het Transvaalsche Gezantschap, bij zijn terugkomst in Zuid-Afrika’ (in
Nederlands) deur die erkende versmaker van die Genootskap van Regte Afrikaners,
HOOGENHOUT, waarin die digter by voorbaat waarsku teen moontlike ydelheid en
hoogmoed onder al die versiering met lowerkranse:
‘Houdt hen needrig als voor dezen;
Geef ons hen als Broeders weêr;
Laat hen tot geen valstrik wezen:
Al die wierook, al die eer.’

Uit DU TOIT se eie pen verskyn in 1886 Alweer op Reis, di slag as Lid van di
Transvaalse Deputasi in 1883-42), opmerklik opgewek na buite soos al sy reisverhale
maar tog op 'n somber gestemde ondertoon. Hy het hom namelik in 1882 die
benoeming tot superintendent van onderwys in Transvaal laat welgeval en na Pretoria
verhuis en Transvaalse burger geword. Hy word die opsteller van die Transvaalse
onderwyswet van 1882, op christelik-nasionale grondslag gebaseer, in die toeligting
waarvan hy o.a. verklaar:
‘Wij willen dat onze kinderen de gelegenheid hebben om alles wat nuttig is te
leren, maar zij moeten beginnen met het noodzakelikste. Zij kunnen andere talen
leren zo zij willen, Engels, Duits, Latijn, enz., maar eerst onze Hollandse taal. Zij
kunnen leren zingen Kinderharp, Sankey, enz., zo zij het verlangen, drieof
vierstemmig; maar laat hen eerst onze Psalmen en Gezangen kunnen zingen. Laat
hen desverkiezende Geschiedenis, Aard-

1) D.F. DU TOIT & CO, Paarl, 1884.
2) Ibid. 1886.
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rijkskunde, enz. leren; maar altoos in de eerste plaats dié van ons eigen land en daarna
van andere landen. Zo doet men in alle landen en waarom moeten onze kinderen dan
tot vreemdelingen gemaakt worden door slechts het vreemde te leren?’
Maar die eenvoudige nasionale waarhede is juis die moeilikste om te vat en vir
die Afrikaanse praktiese nasionalisme, die volgroeide volkse van DU TOIT, was
Transvaal met sy konsessiepolitiek van die Boere-leier, KRUGER, sy aanwassende
leër van Nederlandse amptenare as kollegas aan die een kant en Engelse geluksoekers
aan die ander kant, nie ryp nie. Na sewe jaar was hy terug in die Paarl, 'n droewiger
maar wyser man wat sy skeppende genie nooit weer aan die amptenaredom sou leen
nie. In Transvaal is sy vrou oorlede en uit droefheid is gebore sy Lijden en
Vertroosting bij het afsterven mijner geliefde echtgenote, 'n werkie wat nie in die
handel gebring is nie maar slegs onder intieme vriende versprei is. Beter as uit hierdie
prosa of uit die lyksang op haar dood, peil ons die droefheid, maar taaie lewenswil
in sommige van die Transvaalse Volksliedere van die begaafde man, wat positief
helder kon sien en ten koste van wat ook, die onvolkomene na eie wete wou verbeter.
‘Hendrik en Letti’, gedateer Pretoria 1863, is die verhaal van 'n deur die oorlog
verwoeste jong huweliksgeluk waarin die agtergrond van die botsing met
wapengeweld, breedvoerig geskilder maar ook veral die aandoeninge van die persone
gevoelvol weergegee word. Nie die liggaamlike lyding van die boere-generaal en sy
manskappe in die eerste plek nie, maar die geestelike lye van die fynbesnaarde, sterke
vrou, vind weerklank in sy siel en neerslag in sy vers. Tastend, vraend die slot van
hierdie historiese vertelling:
‘Min 'n trouwe hart één keer
En dan hiir op aard nooit weer?’

Op hierdie soort gebore kunstenaars-politici wat dit met die oorgelewerde of
opgedronge toestande nie kan vind nie, maar persoonlik ook geen ontlading in geweld
soek nie, wat voortgedryf word deur hul sug na verandering, in werklikheid hul
vurige begeerte na vooruitgang van hul ideaal van volksintegrasie, rus die hele
beskawing.
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Nehemia als Volkshervormer, ook ons ten voorbeeld (1885)1) is 'n tekenende geskrif
van die Superintendent van Onderwys in die Suid-Afrikaanse Republiek voor hy die
Republiek verlaat het in 1889 om terug te keer na die Kaap, die brandpunt van die
geestelike worstelstryd.
Onder die skuilnaam ‘Ware Afrikaander’ het hy jarelank met krag van oortuiging
die oprigting van 'n nasionale skool bepleit en toe dit hom te moeilik geblyk het om
in Transvaal sy onderwysbegrippe in praktyk te bring, het hy hom weer met nuwe
ywer gewerp op die ‘Gedenkschool der Hugenoten’ in Daljosafat waarvan hy ook
die oprigter was in 1882. In verlede en hede is die groot onderwys-probleem steeds
dié van die voertaal gewees. Die standpunt van DU TOIT het hierop neergekom:
‘Hollans en Engels en alles wat tot 'n beskaafde opvoeding behoor, moet grondig
geleer worde, mar alles in ons eie taal en vollens ons eie beginsels.’2) Die grondslag
van hierdie beginsels was vir hom die christelike, meer bepaald nog die calvinistiese,
waarvan al die werk van hierdie rustelose, veelsydige man deurtrokke is, en die
nasionale. Op sy eerste pamflet De Christelike School in haar verhouding tot Kerk
en Staat (1876) het direk oor dieselfde onderwerp geskrifte gekom soos Repliek op
alle recensien van het Werkje: De Christelike School in hare verhouding tot Kerk
en Staats (1877)3), De Vrije School door het Kaapse Parlement onrechtvaardig
veroordeeld (1886)4). Oor al die terreine wat sy geskrifte beslaan, kerklik, politiek,
opvoedkundig, taalkundig, literêr ens. het in die daelikse werklikheid die newel van
tweeslagtigheid, van twee-taal-heid (nog nie tweetaligheid nie) gehang. Hy persoonlik
het tot op die grond van die taalprobleem, wat meteen 'n volksprobleem is,
deurgedring. En hoewel geboortig in 'n eeu wat in Europa in die teken van die
individualisme gestaan het, staan al sy werk in die teken van die
ongedifferensieerdheid van 'n Boerebevolking waartoe die kollektivisme van 'n
Europa van later eers sou terugkeer. Vandaar al

1)
2)
3)
4)

D.F. DU TOIT & CO, Paarl 1885.
Di Patriot, 14 Jan. 1881.
SMUTS en HOFMEYR, Kaapstad 1877.
D.F. DU TOIT & CO, Paarl 1886.
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die nadruk op die huisgesin en op die reg van die ouers en die Kerk, die groot
samebindende mag van die Afrikaner, om die opvoedkundige beginsels neer te lê
vir die uitvoering waarvan die Staat, die mag van de oorheerser in dié geval, slegs
die nodige geld moes verskaf.
Oor beginsels kon hy met 'n vuur en 'n welsprekendheid disputeer wat hom die
skrik van uitheemse genootskappers en die sektariste veral op kerklike gebied, gemaak
het. Oor sy groot beginsel, die ‘vrye’ skool op calvinistiese basis teenoor die algemene
onderwys van die staat sonder verpligte godsdiensonderrig, was hy nooit uitgepraat
en uitgeskryf nie. By ideologie het hy dit nie gelaat nie maar syne in die praktyk so
ver as moontlik omgesit. Vir die bevordering van hierdie opvatting van verpligte
Bybel- en Katkisasie-onderwys het hy ook in Afrikaans opgestel 'n Handboek ver
Godsdiins-onderwys (1892)1) 'n uitstekende handleiding vir skool-, katkisasie- en
huisgebruik. Van die dispute wat hy orals in die land gehou het en wat enorm bygedra
het tot sy groot bekendheid, het o.a. in druk verskyn Matigheid tegenover afschaffing,
'n openbare disputasie in Pretoria gehou in 1886 tussen die ‘hoogwaardige
hoofdtempelier van de hoge loge van midden Zuid-Afrika’ (THEO SCHREINER) en
die Superintendent van onderwys van wie kort te vore verskyn het De Vrucht des
Wijnstoks en haar gebruik volgens de Schriften2), pamflette wat in 1894 herdruk is
in een band met toevoeging van 'n derde stuk ‘matig drinken aanbevolen, door Sir
DUCE DUCKWORTH’; De Leerstukken der Sabbatariers, 'n disputasie tussen hom en
die sabbatariër D.G.J. Scholtz; Disputatie over de verschilpunten tussen de Apostoliese
Broeders en de Leer der Nederduits Gereformeerde Kerk (1910) om slegs enkel te
noem. Die disputasie, die debat, die samespraak, is die 19de eeuse vorme by
uitnemendheid wat getuig van geestelike worsteling om deur die vaagheid en
verwarring van ou kennis heen te dring en as propaganda-vorme, nuwe insigte te
versprei en bekeringswerk te verrig.
Daar was slegs een groot volksboek, die Bybel, wat die daelikse

1) D.F. DU TOIT & CO, Paarl, 1892.
2) Albei by D.F. DU TOIT & CO, Paarl, 1886.
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voedsel was van iedere volksgenoot. Op teologiese gebied publiseer DU TOIT
voortdurend en onder die drukke werksaamhede deur ryp die plan van die
Bybelvertaling in Afrikaans, die eie volkstaal. Byna al sy teologiese geskrifte is in
die kanseltaal Nederlands geskrywe en die meeste na die gees 'n voortsetting van die
gedagtesfeer van VAN DER LINGEN, van wie hy 'n bundel Tijdpreken uitgegee het
met aantekeninge voorsien. Genoem kan word De onvervulde Profetien (1878)1
waarvan 'n tweede druk in 1880 gekom het en in 1899 'n uitgawe onder dieselfde
titel, maar met uitgebreider aantekeninge van toepassing op die eie tyd en die profesieë
na tydsorde gerangskik; Een sprekend portret van de laatste dagen (1880) weer met
verklaringe en toepassing op eie tyd; De openbaring van Jezus Christus (1896)
waarvan 'n vertaling in Afrikaans in 1898 gekom het getiteld Di Openbaring van
Jesus Christus gesiin deur sijn dinaar Johannes; De brief van Judas, als profetiese
waarschuwing voor onze tijd (1899); Gangen der Eeuwen, met profetiese tydkaart
- alles voortsetting van dieselfde eskatologiese verlange wat in die werke van VAN
DER LINGEN tot uiting gekom het, alleen meer toegespits, meer gerig op eie
omstandighede. Uit verskillende bronne, breed opgeset, bewerk hy ook twee dele,
hoewel die tweede deel onvoltooi gebly het, van De Schriftverklaarder of
Bijbels-Dagboek (1907) waarvan hy in samewerking met andere in 1880 reeds 'n
kleinere uitgawe besorg het, nl. Bijbels Dagboek. Van sy beste preke is gebundeld
uitgegee getiteld De Verdorde Vijgeboom (1885), twee preke waarin hy veral op
beginselvastheid die nadruk lê en De Huiskerk (1893)2), bevattende 'n vyftigtal preke
benewens 'n soort Bybelgids vir die huisgesin.
Na sy terugkeer uit Transvaal werp hy hom op die Bybelvertaling3). Die manne
wat op 14 Augustus 1875 bymekaar gekom het om te beraadslaag oor 'n
Bybelvertaling uit watter byeenkoms die Genootskap van Regte Afrikaners ontstaan
het, het op 'n vergadering in 1878 besluit om nie die Statebybel te verafrikaans nie

1 2de druk 1880, D.F. DU TOIT & CO, Paarl.
2) 'n Hersiene uitgawe in 1909.
3) Vgl. P.J. NIENABER: Die Geskiedenis van die Afrikaanse Bybelvertaling, hoofstuk II.
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maar om na die bron en oorsprong terug te gaan. Dit was makliker gesê as gedaan.
HOOGENHOUT alleen was so vol van die dringende noodsaaklikheid om 'n Bybel in
Afrikaans te hê dat hy in dieselfde jaar nog die Evangelie van MARKUS uit die
Statebybel vertaal het, 'n werkie wat egter nooit verskyn het nie. Op 'n vergadering
in 1885 is die vertaalwerk aan S.J. DU TOIT opgedra en aan die hand gegee dat hy
‘hoofsaaklik die nuwe Engelse vertaling en die State-vertaling moes volg’, maar hy
het volhard by die oorspronklike besluit om uit die grondteks te vertaal. In 1889 het
drie proewe verskyn nl. 'n letterlike vertaling van Gen. 1 tot 3, 'n bewerking van 2
Sam. 5 en 6 en 1 Kron. 11 tot 16 en 'n vergelykende vertaling van Luk. 11:2-4 in die
brosjure Di Bybel in Afrikaans, Dri Proewe. In 'n flinke inleiding word aangetoon
hoe ver die saak gevorder het, twee planne van vertaling uiteengesit: 'n letterlike
vertaling en 'n histories samehangende verwerking en aangegee wat sy eie voornemens
is vir die verder verloop van die vertaling.
Di Eerste Boek van Moses, genoem Genesis, het in 1893 gevolg, Di Evangeli
vollens Matheus in 1895, Openbaring in 1898, Hooglied in 1905, Di Psalme in 1907,
Handelinge en Markus in 1908, almal met belangrike toegevoegde aantekeninge1).
Die handskrif van LUKAS het onuitgegewe gebly daar die dood in 1911 'n end aan
sy werk gemaak het. Hoe juis sy uitgangspunte as vertaler was, hoe waardevol sy
kommentaar en hoe getrou sy vertaling, het die Kollege van Bybelvertalers wat 'n
kwarteeu later, in 1933, die taak verrig het, ondervind.
Terwyl hy Superintendent van Onderwys in Transvaal was, het DU TOIT op groot
skaal gespekuleer in die goudvelde (ontdek 1886), want soos hy self vertel in Di
Bybel in Afrikaans (1899): ‘met di roeping van di Genootskap voor my het ek 'n
gelofte vir God gedaan: as die Heere my segen binne 'n sekere tyd en tot 'n sekere
bedrag, dat ek net genoegsaam daaruit myn huisgesin kan versorge, dan sou ek ver
alle betrekkings bedank, en my wy aan di Bybelvertaling.’ Die bedrag in sy gelofte
bepaal, is verdubbel, maar ‘zoo gewonnen, zoo geronnen’ en reeds die volgende jaar

1) Uitgegee by D.F. DU TOIT & CO, in boekvorm of soos Hooglied en Handelinge, gepubliseer
in Stemmen des Tijds.
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het hy sy hele vermoë verloor. In die Bybelvertaling het S.J. DU TOIT troos en genesing
gesoek vir die diepe kneusing wat sy titaniese siel gekry het deur teleurstelling, smaad
en hoon, waarvan hy sy volle deel weg gehad het. Sy dramatiese worsteling met die
lewe het ook hierin, soos in sy reise tydelike ontspanning gevind wat hom die krag
verleen het om die geweldige lewenstryd van 'n openbare genie telkens opnuut aan
te knoop.
Met die JAMESON-inval in Transvaal het daar 'n stuwing van verontwaardiging
deur die hele Afrikaanse kultuurgebied gegolf wat die besef van saamhorigheid, die
bewussyn van die volkse 'n end verder gestoot, en die taalprobleem wat identies is
met die kultuurprobleem,1) 'n end digter by sy oplossing gebring het. Aan die
taalkongres wat in 1890 in Kaapstad gehou is en waaruit ‘De Zuid-Afrikaansche
Taalbond’ gebore is, is een-en-sewentig stellinge deur DU TOIT voorgelê wat die
volgende jaar uitgegee is onder die titel Afrikaans ons Volkstaal (1891) met 'n opdrag
aan president F.W. REITZ2). Onder die sewe hoofde van Afrikaans as moedertaal,
landstaal, volkstaal, skryftaal, Bybeltaal, skooltaal, kerktaal word met onverbiddelike
logika 'n pleidooi vir Afrikaans gelewer waarteen geen taaladvokatery ter wêreld iets
kan inbring nie. Sy uitganspunt is: 'n taal word gebore, nie kant en klaar gemaak nie,
dit groei altyd, dit is altyd in wording, dit het sy eie innerlike wette, dit is die portret
van die gees van die volk, dit is die voertuig vir gedagte-wisseling waarvan die enigste
betekenis in sy sosiale karakter lê. Skryftaal, 'n portret van die portret, moet die
spreektaal volg en nie omgekeerd daaraan wil wette voorskryf nie. Waar daar 'n
nasionaliteit is, sal daar 'n taal wees en wie 'n volk van sy taal wil beroof, handel in
stryd met die volkereg.
Altyd is hy egter ook taalpolitikus. Hy betoog nadruklik dat, deur Afrikaans te
beoefen as skryftaal, die ‘Hollandse’ letterkunde nie oorboord gegooi word nie,
hoewel van eerherstel van

1) Vgl. my bespreking in Nederlandsche Historiebladen, April 1939 van Die Opkoms van die
Afrikaanse Kultuurgedagte aan die Rand 1886-1936, deur dr. ABEL COEZEE.
2) D.F. DU TOIT & CO, 1891.
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dié taal geen sprake meer kan wees nie1). Daarmee en met tasbare bewyse in die vorm
van publikasies van Di Patriot-drukkery het hy steeds die wind uit die seile gehaal
van die teenstanders van Afrikaans wat vreesbevange was vir die prysgee van 'n
erkende Europese letterkunde. Saam behoort hul te staan teen die algemene
oorheersing van Engels en vandaar dat hy in die stellinge tot die slotsom kom dat 'n
Afrikaanse Taalkongres gebiedend noodsaaklik is om 'n plan van samewerking te
beraam as die twee partye mekaar nie kan oortuig nie. Die gedagte sou vyf jaar groei
teen die verdrukking in, tot die JAMESON-episode as klimaks die wesenlike
taalteenstelling weer so verskerp het dat die onwesenlike proporsioneel so vervaag,
dat nog in Januarie 1896 die voorstel werklikheid word en 'n taalkongres in die Paarl
bymekaar kom onder voorsitterskap van S.J. DU TOIT. Die kongresgangers, sowat
honderd verteenwoordigers uit alle dele van die land2) het hulle verklaar ten gunste
van die beginsel ‘skryf soos jy praat.’ Die Bybelvertaling is ter sprake gebring en
die proewe van die vertaler goedgekeur. Maar die vernaamste uitkoms van die kongres
was 'n nuwe Afrikaanse blad onder redaksie van DU TOIT, wat op voorstel van J.
LION CACHET die naam van Ons Klyntji gekry het, - 'n blad wat tot Desember 1905
bestaan het.
Die invloed van Di Patriot, wat honderde Afrikaans leer lees en skryf het, was
aan taan omdat dit nou eenmaal vereenselwig was met die politiek van die redakteur
waarin daar 'n wending aan kom was wat sy lesers nie kon aanvaar nie. Ons Klyntji
sou tientalle leer beter skryf en was meteen 'n doelbewuste poging om literatuur en
partypolitiek van mekaar te skei. In die eerste

1) Vgl. my bespreking van SCHOONEES: Prosa van die Tweede Afrikaanse Taalbeweging, 3de
druk in Neerlandia en Zuid-Afrika, April 1939. Hy bedoel hier alles wat in Nederlands
geskrywe is, hetsy van Afrikaanse of van Europese bodem, want dit sou byna 'n half-eeu
duur voor die Afrikaans-volkse so volgroei is dat dit begin deurskemer dat daar moet onderskei
word tussen dié in Nederlands of 'n soort Nederlands geskrewe Afrikaanse literatuur en die
literatuur van die Nederlandse bodem self.
2) Ons Klyntji, Deel I, 1 verklaar dat etlike Transvalers en Vrystaters verhinder was om te kom
deur die ‘Jameson-inval’ anders sou die opkoms nog groter gewees het.
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aflewering. Maart 1896, lui dit in dieselfde pakkende, frisse styl van die gebore
joernalis van Di Patriot: ‘Met hartkloppings waag ek dit fer di eerste maal di drempel
fan di deur o'er te stap; omdat ek self heel goed weet, hoefeul daar nog aan my
ontbreek. As ek dit self ni goed sou weet ni dan sou daar frinde genoeg wees om my
dit te vertel, want di tyding, dat ek an di kom was, het al heel wat anmerkings
opgewek. Myn doel is: di lus en liifde fer ons moedertaal op te wek en an te kweek.
Ek kan ni anders praat as ek geleer het, en dit is Afrikaans. Ek sal ni preek ni, dit kan
ek oek nie. mar myn opvoeding sal ek, hoop ek, ni fergeet ni. O'er poletiik sal ek ni
praat ni, maar as daar miskiin 'n woordji my ontfal, denk dan mar, dat 'n jonge mens
partykeer onfersigtig is.’
Daar medewerking van beproefde kragte soos HOOGENHOUT en CACHET direk
toegesê is, lê dit voor die hand dat dit swaar gegaan het om die belofte na te kom om
oor die politiek te swyg, veral in 'n tyd wanneer die skynbaar effe geskiedenis aan
verkramp was en Kaapse partypolitiek en Transvaalse staatsbehoud (of ondergang)
identiek was. Heftige verontwaardiging of vrolike spot word gelug in verse soos ‘Di
mislukte Jameson Komplot’ deur Neef JAN en ‘Di Infal fan Jameson en syn
Rowersbende’ deur Volbloed Afrikaner. In eersgenoemde heet dit volksetimologies
besonder gevat en geestig dat RHODES, die eerste minister van die Kaapkolonie, en
tewens beheerder van die ‘Chartered-gespuis’ van Rhodesië, se kaart te vroeg rooi
was; in laasgenoemde dat ‘Jiem syn seun’ mag deug as pilledraaier maar nie as
krygsman nie, alles aan die adres van openbare vyande van die Afrikaner met wie
DU TOIT, hoewel agter die skerme, sy kragte aan meet was op die politieke
skaakbord1). Diep verskuil, oneindig meer gekompliseerd want steeds aanpassende
aan die snel ontwikkelende tydsomstandighede, lê die nasionale politieke opvatting
in sy eie verse wat die redakteur opneem, soos ‘Hoe die Hollanders die Kaap ingeneem
het’2) of in ‘Nag en Dageraad in Matabele-

1) Hier moet die skryfster haar vergis. Dit is juis die jare waarin DU TOIT hoe langer hoe meer
met hierdie ‘vyande’ begin saamwerk. - A. DE V.
2) Ons Klyntji, II.
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land’1) altyd afwerend, strydend aan twee fronte, 'n Nederlandse en 'n Engelse, positief
handhawend en bouend aan eie huis. In die grappige vers word by monde van Ou
Danster, 'n Griekwa, raak skilderend vertel hoe die Kaap ingeneem is deur 'n volk
van ruilhandelaars wie se handelsmoraal nogal te wense oorgelaat het.
‘Di Duusfolk kom, hul waai di doek,
Hul waai, en wys di koperdraad;
Hul wys di koper, waai di doek;
Maak tekens, plek fan praat;
Hul wys di koperdraad.
En ons wat Grikwas was breng fet,
Tamaai fet skaap en bok en bees;
Hul gé ons klyn stuk koper net;
Ons gé tamaai fet skaap en bees;
Ons was nog dom gewees.’

Oppervlakkig beskou, hoogs komies die Griekwa-mentaliteit, buitengewoon geskik
vir populêre voordrag is hierdie siening van die ‘duusfolk’ wat in ‘'n wit ding, nes
'n skaap’ soos ‘'n grote watergans’ uit die seegat opkom. Dit vou sy vlerke op, gee
kleintjies af en dié ‘sak af o'er die rant’ en beweeg landwaarts. Daar die Griekwas
na vertrek van die ‘duusfolk’ hul ‘gepiir’ weet deur die ruilhandelaars, besluit hul
om wraak te neem by die volgende verskyning van die ‘ding’.
‘En ons wat Grikwas was maak plan,
Ons maak toen reg ons boog en pyl,
Ons smeer di slang syn gif daaran,
Ons slyp toen skerp di fuurklip byl,
Wi Grikwa is, het pyl.’

Maar hulle onderskatting van die vyand en hul goedgelowigheid as hulle die ‘groot
koper’ sien, word hul ondergang. Ironies is dit dat hulle self die ‘groot koper’ help
‘uitsleep op di land, daar op di droge sand’ en dan beloon word met:

1) Gepubliseer in Sambesia of Salomo's Goudmijnen bezocht 1895, afgedruk in S.J. du Toit in
Weg en Werk, p. 453.
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‘Di koper hoes; di derrems waai;
En in di lug di laaste man!
Wat leef di hardloop wat hy kan.’

Vir wie 'n politieke neus het, is dit die Afrikaner-standpunt in die hoogtyjare van
‘Krugers Hollanders’, van Transvaalse spoorweg- en ander konsessiepolitiek, ten
opsigte van 'n Europese moondheid, Nederland, wat ons duidelik speur in hierdie
vermaaklike vers, sogenaamd uit inboorlingmond opgeteken. Onmiskenbaar is dit
dan ook dat die gedrag van die Nederlander in Transvaal die tendens vertoon het om
hoe langer hoe minder te verskil van dié van die Britse imperialis ten opsigte van
die Afrikaner1). En deur teenwerking van spoorwegverbinding veral het die Transvaal
die mede-Afrikaners in die Kaapkolonie hoe langer hoe meer van hom vervreem2).
Egter nog veel hagliker was die posisie aan die ander front. Hoogs merkwaardig
is die dramatiese gedig ‘Nag en Dageraad in Matabeleland’ waarin die geeste van
die Matabeles, onder aanvoering van LOBENGOELOE en SILKAATS, 'n krygsdans
uitvoer en in woeste botsing kom. Fantasies-romanties die atmosfeer op die kruine
van die Matabeleberge, 'n romantiek wat verhoog word deur die tipiese herhalinge
in die taal van die geeste van die inboorlinge:
‘Kom, kroos van Matchobaan,
Kom, kroos van Matchobaan, hoor aan
Hoe julle, ontaarde lafaards,
Myn ryk het laat vergaan.’

Geïnspireer deur die onderwerping van die Matabeles deur die stigter van Rhodesië,
lui die bittere klag van die Afrikaner by monde van die Kafferhoof:

1) Getuie die ontsaglike moeite wat dit in die 20ste eeuse gewysigde omstandighede kos om
tot 'n goeie verstandhouding te kom.
2) Ons meen dat dr. CONRADIE meer lees in die gedig as wat daarin bedoel was en haar feitelike
gelykstelling van vaderlander in Transvaal en Britse imperialis is m.i. ongeregverdig. - A.
DE V.
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‘Ons land het net een fout,
Ons land het net een fout: di goud!
Daar hol di Rojes agter,
In lande warm en koud.’

Die digter laat die gees van PIET RETIEF die twisstorm die swye oplê met die strenge
kalme uitspraak dat die Matabele-ondergang slegs tuiskoms op hul kop is van
onskuldige Voortrekkerbloed. En ten slotte, as die geeste en die nag in hul kerker
neergedaal het, sien die sanger in 'n visioen ‘'n spoortrein, handel, delwery, die Boere
aan graan maai -’, hoor hy die aankondiging van die engel van die daeraad:
‘Eens is di goud
Ver Salomo hiir gehaal;
Di tempel word haas weer herbouwd,
Di goud sal weer daar straal.
Graaf, Delwer, hiir leg skatte meer
As Schebas Koningin beheer.’

Dit is vir die toekoms van die volk van PIET RETIEF waarvoor die verbeeldingryke
Afrikaanse digter-politikus aan skerm was met die grote finansier RHODES van die
Britse imperium. Ter plaatse het hy die terrein gaan verken en die gedig, gedateer 9
September 1894, is geskrywe ‘tussen die geraamtes van gesneuwelde mense en perde’
en geplaas in Sambesia of Salomo's Goudmijnen bezocht (1895)1), een van die
uitvloeisels van sy reis na Matabeleland in 1894.
Veral na sy terugkeer van 'n Europese reis in 1890 tot aan die Jameson-inval, het
DU TOIT met HOFMEYR die noordelike politiek van uitbreiding van RHODES sterk
gesteun in Di Patriot en in die ander periodieke uitgawes, waarvan hy hoofredakteur
was, De Getuige van 1882 tot 1903, De Paarl en Het Dagblad (1896-1897).
Laasgenoemde is as proef in Kaapstad 'n tydlank as Hollandse dagblad (die enigste)
uitgegee. Dit is die gangbare mening dat

1) Paarl, D.F. DU TOIT & CO, 1895. In Engels vertaal en uitgegee onder die titel Rhodesia, Past
and Present met weglating van die oudheidkundige gedeeltes, by WILLIAM HEINEMANN,
London, 1897.
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hy, die groot voorloper van die erkenning van die Taal as volkse grondslag van elke
staatsbestel, deur sy samewerking met die Engelssprekende RHODES hoe langer hoe
meer van sy volk vervreem en die koers kwytgeraak het1). Maar soos in die politieke
krisis oor die Adendorff-trek tussen Engeland en Transvaal, waarin hy bemiddelend,
hoewel sterk aan die kant van eersgenoemde, opgetree het, het hy telkens 'n botsing
wat noodlottig vir laasgenoemde moes afgeloop het, vermy of altans uitgestel. En as
reële, gebore staatsman is sy hele strewe gerig gewees op die nasionale bewusmaking
en kragontplooiing en opening na die noorde in belang van die handel van die
Afrikaanssprekende volk in die staatkundig-verskillende dele van die land, tot hul
altans 'n redelike kans sou hê om as één geheel uit die greep van Engeland los te
kom. Aan alles terug te neem wat hul ontneem is, het hy as nugter-denkende mens
gewanhoop en die Afrikaanse lotsgebondenheid met die ‘koloniale’ Engelssprekende
aanvaar na 1890. Alleen was hy noodgedwonge genoodsaak om te hoop, en miskien
ook digterlik-naïef genoeg om te glo, dat die Britse imperialis en koloniale Engelsman
werklik in Engelse Afrikaner aan verander was, tot die ‘flater’ van die inval in
Transvaal hom van die teenoorgestelde oortuig het. Toe het die samewerking dan
ook opgehou2), maar hy was vir goed bestempel met die betiteling ‘Rhodesman’ en,
hoe skitterend ook, sy verantwoording in die geskrif Onze Politieke Aardbeving
(1879)3) kon niks baat nie. Die volksgevoel tree in 'n ander stadium, die ganse
verhouding tussen suid en noord verander ten gevolge van die skokkende gebeure,
KRUGER en sy Hollanders het gelyk gekry, die Bonds-

1) Dr. CONRADIE raak hier en verder klaarblyklik self van die koers in haar beskouing oor S.J.
DU TOIT, omdat sy nie oor die nodige feite beskik nie. (Sy verlaat haar haas uitsluitlik op
Ds. S.J. du Toit in Weg en Werk, deur J.D. DU TOIT). In werklikheid het DU TOIT RHODES
se politiek bly verkondig na 1896. Het Dagblad (vermoedelik ook Di Patriot) is deur RHODES
gefinansieer. (Vgl. Het Leven van Jan Hendrik Hofmeyr, deur HOFMEYR en REITZ, p. 563
e.v.; My Herinnerings aan ons Taalstryd, J.H.H. DE WAAL, p. 47 e.v.) en is die bestempeling
‘Rhodesman’ helaas maar te waar en verdiend. - A. DE V.
2) Bloot 'n uiterlike in die begin, as Bondsman. In die praktyk egter nooit nie. Sien voetnoot 1.
- A. DE V.
3) D.F. DU TOIT & CO, Paarl 1897.
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manne ongelyk, alle foute van eersgenoemde word ineens goed gepraat.... en Transvaal
as staat hol sy einde tegemoet soos DU TOIT voorsien. Wantroue teenoor 'n broer
wat 'n fout begaan het, vervaag nie in een dag nie, en gelyk gegee word, is nie
bevorderlik vir selfkennis nie.
In Sambesia of Salomo's goudmijnen bezocht is DU TOIT reisiger, digter, politikus,
geskiedskrywer gewees, 'n boek waarin die verskillende persoonlikhede in hom
telkens afgewissel het en afwisselend aparte vorme gevind het, nl. reisbeskrywing,
vers, pamflet, geskiedskrywing. In Di Koningin fan Skeba, of Salomo sijn oue
Goudfelde in Sambesia (1898), vrug van dieselfde reis na Matabeleland, is hy
romanskrywer1). Wat hy in Sambesia in die vooruitsig gestel het, nl. om later ‘in de
vorm van een histories roman, die oude tijden te doen herleven.... en u dan te doen
beseffen, dat die ouden ook mensen waren, die leefden, gevoelden, beminden, haatten,
vreugde en smart kenden evenals wij’, is nagekom en die historiese roman, 'n brok
egte Afrikaanse letterkunde, as vervolgverhaal in Ons Klyntji geplaas van 1896 tot
1898 voor dit in boekvorm verskyn het. Die reisondervindinge weet hy op handige
wyse te gebruik as agtergrond en as afwisseling vir die eintlike roman, menende om
sodoende konsekwent sy opvatting deur te voer dat die mens van die verlede van
gelyke beweging is as die mens van die hede. Dit is 'n tipiese opvatting van sy tyd,
dat die historiese romanskrywer 'n hele tydperk uit die verlede weer lewend maak
en na die algemeen-menslike in die figure soek. In werklikheid het die nasionale
romantiek die eie tyd as uitgangspunt en word wat ooreenstem met die figure van
eie tyd uit dié van die verlede gehaal en is dit die hede wat in die verlede geprojekteer
is (en nie andersom nie) waardeur die teenwoordige des te duideliker, al hoe sigbaarder
omlyn word. Die blywende betekenis van Di Koningin fan Skeba lê dan ook in die
weerspieëling van die realiteit van die laaste jare van die 19de eeu. Daar is geen boek
wat 'n sprekender autobiografie van

1) Ibid. 1898, 1902. Die druk van 1922, NASIONALE PERS, Kaapstad en later drukke soos alle
herdrukke uit dié tydperk, is na spelling en ook na enkele taalvorme om begryplike redes
(vir skoolgebruik) so verander dat dit as materiaal vir literatuur-wetenskap byna waardeloos
is.
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DU TOIT in die omlysting van sy tyd bring, as juis hierdie Bybelse historiese roman
nie. Sprekend vir die opkomende internasionalisme in hierdie teorie dat die mens
universeel is, in alle tye van gelyke beweging bly, sprekend van die opkoms van
wetenskaplike opgrawinge in die 19de eeu in klassieke en Bybellande, sprekend van
die verte-drang, die trekgees van die Afrikaner wat in dagjoernaal en reisbeskrywing
sy mees natuurlike vorm vind, sprekend van 'n politieke worsteling met die probleem
van kleurlinge en kaffers, sprekend van die opkoms van Afrikaanse Bybelvertaling
en van die gebruik van Afrikaans vir woordkuns, sprekend van 'n tyd van
goudontginning in rasende tempo en fantastiese drome oor alles wat goud vermag
aan volksekspansie op die onmeetlike groot Afrikaanse kontinent.
Vergesel van enige vriende, Neef GIDEON en Neef HENDRIK, en 'n tolk HENNI,
het die skrywer die moeilikste deel van die reis na die goudvelde van Salomo afgelê
in 'n ossewaentjie waarvoor KLAAS as drywer meegeneem is. Hul bevind hul tussen
die ruïne van Simbabwe, waar die drade van die dubbele verwikkeling geweef word.
Goed word die geheimsinnige atmosfeer aangedui deur 'n natuurskildering, waarin
tipiese, romantiese ontroering sit: ‘Dit was al skemerdonker. 'n Donderweer broei
an di lug wat bedek was met 'n digte fliïs fan fyne wolke. So nu en dan fal enkele
grote druppels, nes enkele trane, bo uit die lug. Ongemerk was di son ondergegaan,
en begin duisternis di aarde te bedek....’ ‘Di lug was stil en swoel. Hiir en daar sing
'n kriki, en tussenin steun 'n uil.’ Met die hulp van 'n toordokter, UMSALOMI, ontdek
hul 'n perkamentrol, wat verwys na die berg Afoer, waar die laaste Koningin van
Skeba begrawe lê. Voor hul eindelik die berg met sy onderaardse grafkelder bereik,
speel 'n hele reeks bont avonture hul af tussen die blankes aan die een kant, en die
toordokter en Boesmans aan die ander kant, wat daarop uit is om die ondersoekers
in die verderf te stort, poginge wat op die kritieke moment deur die vry
onwaarskynlike goeie geluk altyd verydel word. Dit is die bekende truc van die
avontuur-roman, waarin die handelwyse van die persone ongemotiveer is en
grotendeels op toeval berus. Knap egter word hier terloops die afskuwelike praktyke
van die toordokters en die gewoontes van die Boesmans ingevleg, wat die spanning
van die verhaal verhoog en ook
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interessant bly uit volkekundige oogpunt. Eenmaal in die aangeduide gewelf
aangeland, vind hulle die rolle, wat deur SALOMO se geheimskrywer ELIHOREF
opgestel is, en begin die historiese verhaal binne in 'n werklikheidsverhaal. Hier slaag
die skrywer daarin om die twee verwikkelinge uitstekend te verbind deur as lid van
die geselskap die rolle te vertaal en saans om die kampvuur kommentaar en
besprekinge van die res van die geselskap uit te lok op die inhoud van wat hy die
dag vertaal het, terwyl hulle besig was om na goud te soek. ELIHOREF vertel op
perkament en die skrywer vertaal, van die Paradys, van die Sondvloed, van die stigting
van die Ryk van Skeba, van Egipte wat opperheerskappy voer vanwaar Skeba haar
koninginne ontvang, almal verhale wat meestal op Joodse en Egiptiese geskiedenis
berus. In die besprekings wat volg op wat voorgelees word, word die inhoud met die
Bybelverhaal vergelyk of getoets aan die resultate van die jongste argeologiese
opgrawings. Dit is alles openbarend van die skrywer in die raamwerk van sy tyd,
maar soos hy die stof gegee het, hoort dit dikwels meer tuis in 'n wetenskaplike
verhandeling dan in 'n roman, daar hy dit nie genoeg verwerk het voor hy begin skep
het nie. Aan die ander kant wen die romanties-historiese verhaal daardeur aan realiteit,
'n faktor van belang vir wie 'n leserskring moes vorm uit 'n boerebevolking met 'n
sterk realiteitsin.
Waar die begin van die gedenkrolle grotendeels op historie berus, wat gedeeltelik
bekende stof vir die Bybellesende publiek was, skep die skrywer vryer as hy by die
tyd van SALOMO kom, hoewel ook hier die legende van Saba die basis van die
liefdesverhaal is, 'n legende wat egter aan die eenvoudige lesers onbekend was. Die
sterk Bybelse invloed op sy styl word merkbaar minder en die orakeltaal, die versierde
gebedstyl, boeke-Afrikaans wat egter verrassend suiwer as taal is, maak plek vir 'n
eenvoudige, gemaklik vloeiende, lewendige styl soos die rolle die geheim ontvou
van die Koningin van Skeba, genaamd BALKIS. In al haar luister kom BALKIS 'n
besoek bring aan die wyse, maar in liefde lig ontvlambare Koning SALOMO. Haar
halfsuster op wie sy sprekend lyk, HANES, een van die sewehonderd vroue van die
opperheerser, is verlief op sy geheimskrywer ELIHOREF en as BALKIS en SALOMO
dan verlief raak, besluit die twee halfsusters
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om plekke te ruil. As die uur van afskeid neem en van terugkeer na die ryk van Skeba
geslaan het, is dit HANES, met wie SALOMO sy geheimskrywer ELIHOREF meegee,
wat as koningin na die goudvelde terugkeer, terwyl BALKIS by SALOMO agterbly.
Kort na hul tuiskoms sterf HANES en word in die berg Afoer begrawe, waar ook in
die gedenkrolle van die bedroefde ELIHOREF hul geheim verborge gelê het, daar die
ryk kort daarop in die hande van die Arabiere geval het, tot die Afrikaanse
ondersoekers in hul dors na argeologiese en minerale skatte daarop afgekom het. En
ontdek dat ‘die ouden ook mensen waren, die leefden, gevoelden, beminden, haatten,
vreugde en smart kenden, evenals wij’. Dit is 'n avontuur-roman en hoofsaak is die
lotgevalle van die reisigers en van die Skebaanse koningin maar in albei die verhale,
veral in die een aan die werklikheid ontleen, slaag die skrywer tog daarin om die
figure te tipeer, hoewel van sorgvuldige, diepgaande karakteruitbeelding en
-ontwikkeling weinig sprake is. Die skrywer self is die hooffiguur van die een verhaal,
'n tipe van die ware ondersoeker met vernuf en verbeelding, speursin en belangstelling
wat die feite versamel en orden, die gesprekke daaroor lei en die gevolgtrekkinge
daaruit opmaak. Sy teenhanger is HENNI, die nugterheid in persoon, die materialis
met gebrek aan enige begrip van of eerbied vir opgrawings met 'n ander doel dan
goudontdekking. KLAAS is die swygsame tipe, die wadrywer wat altyd handelend
optree sonder enige omhaal van woorde as die geselskap in die moeilikheid sit. Vaer,
oppervlakkiger getipeer, net figurante, is die res van die klein geselskap. Die spanning
word in hul avonture gehou. Die Boesmans steel hul osse, die toordokter, UMSALOMI,
mislei hulle, die onderaardse gange kerker hul in tot driekeer toe. En as hul deur die
vertaler met groot moeite gered word, verlaat hul die onherbergsame oord in geselskap
van olifantjagters sonder om verder na goud te soek in die ou goudvelde van SALAMO
in Sambesi.
Di Koningin fan Skeba is 'n roman van die grootste kultuurhistoriese betekenis
wat spieëlgetrou die gees van sy tyd van ontstaan weerkaats, boeiende onderhoudende
lektuur wat die leeslus van 'n volk wat as lesers nog in sy kinderskoene was, aangevuur
het, nog steeds prikkelend werk as jeuglektuur en waarvan 'n blywende bekoring
uitgaan om die volkse, vertrouelike
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toon van die verteller op sy beste in die taal van die volk.
In Januarie 1897 is weer 'n taalkongres in die Paarl gehou onder voorsitterskap
van S.J. DU TOIT1). Hy doen verslag van die nasionale letterkundige werk van Ons
Klyntji in die eerste jaar van sy bestaan en beken dat Di Patriot te veel op 'n politieke
nuusblad gaan lyk het. Tekenend van die hoek, waaruit die politieke wind aan waai
gebly het op die eenmaal bestempelde ‘Rhodesman’, is die voorstel van 'n
kongresganger, dat die kongres dit wenslik ag dat behalwe Afrikaans, die moedertaal
van die oorgrote meerderheid, ook Engels, die taal van die magtige minderheid, sal
aangeleer word. Asof die wenslikheid of noodsaaklikheid van tweetaligheid nog
beklemtoon moes word deur Afrikaanse taalkongresse wat juis gebore is uit die wil
om die denasionalisasie teë te gaan deur die eie te versterk en te ontplooi! Daar word
griewe en klagtes ingedien oor die verwaarlosing en vertrapping van die taal van die
Afrikaner in die staatsinstellings, die geregshowe, die spoorweë, ens. Weer was dit
S.J. DU TOIT, Afrikaner, Dietser, wêreldburger, wat met sy ryke ervaring en kennis
van Europese toestande 'n vergelyking kon trek met die toestand in Vlaandere, en
meedelings kon doen oor wat op Nederlandse taalkongresse besluit is om die euwel
te bestry nl. om 'n kommissie te benoem om die klagtes by die regering in te dien.
Toe die vernaamste punt van bespreking, die Patriot Woordeboek2), wat ten slotte in
1902 verskyn het, aan die orde was, het die samesteller aan die hand van proewe van
die woordelys wat toe reeds op 20,000 woorde gestaan het, verduidelik hoe Afrikaans
put uit Nederlands en nie uit Hottentots nie soos die vyande van die volkstaal beweer.
Die stamverwantelike gebondenheid met Nederlands en die lotsgebondenheid met
Engels, het S.J. DU TOIT wat die eerste betref altyd, en wat die tweede betref teen
dié tyd lank reeds, aanvaar as die enigste basis waarop die grootse bouwerk van 'n
Verenigde Suid-Afrika kon tot stand kom. Die politieke ideaal van 'n Afrikaner-blok
wat hy aanvanklik nagejaag het, tot aan die end van die jare tagtig, het

1) Verslag van Taalkongres, Paarl 27-31 Jan. 1897, by D.F. DU TOIT & Co, Paarl, 1897.
2) Paarl, 1902, D.F. DU TOIT & CO.
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hoe langer hoe minder prakties uitvoerbaar geblyk na sy beskouing, en in 'n
konsiliasie-politiek het hy meer kans van slaag gesien. Daarmee, d.w.s. met sy
konsiliasie-politiek, was Di Patriot en Ons Klyntji en sy ander blaaie gedoem tot
ondergang, en nie soos hy later van mening was, in sy Afgeperste Getuigenis 18991),
in die eerste plek om sy kritiek op Transvaal nie. Die kritiek het weliswaar veel
skerper onder DU TOIT geword en het veral gegaan teen die konsessie-politiek, teen
die onderwerping van die geregshof aan die Regering en Volksraad, teen die
onthouding van die stemreg aan die uitlanders, maar ook Oom LOKO het al in 1890
dergelike kritiek uitgeoefen en gewaarsku teen halsstarrige onthouding van die
stemreg, teen spoorwegkonsessies, wat die koloniale spoorwegpolitiek dwarssit, teen
die wantroue, waarmee elke Kaapse Afrikaner deur sy Transvaalse broer aangekyk
word.
Die stormjaar 1896 het DU TOIT afleiding in meer literêre en wetenskaplike
werksaamhede laat soek, 'n poging om homself te rehabiliteer in die oë van sy lesers
sonder om sy gewysigde politieke oortuiging wat versetting van die bakens met die
gety was, prys te gee. Nog 'n lang gekoesterde idee, 'n heldedig oor die Voortrekkers,
vind prosa-vorm in MAGRITA PRINSLOO, of liefde getrou tot in die dood (1897), 'n
toneelstuk uit die dae van die Voortrekkers wat met groot sukses by geleentheid van
die Taalkongres in 1897 opgevoer is. Die dramatiese gegewens is die volgende:
MAGRITA en haar ouers maak deel uit van die trek van RETIEF, maar haar verloofde
PIETER BOTHA moes in die Kolonie agterbly. 'n Mede-Trekker Koos POTGIETER raak
op haar verlief en versprei die gerug in die Trekkerslaer, dat BOTHA op weg na die
noorde vermoor is. Sy bly egter doof vir sy aansoeke en liefdesbetuigings. Dan gaan
RETIEF met sy manskappe die sake met DINGAAN reël. Die Soeloes val die waens
aan en PIETER BOTHA wat ondertussen inderdaad die Kolonie verlaat het, maar die
gevare van die reis getortseer het, kom betyds aan om die swaargewonde MAGRITA
te red.
Dit is die gewone driehoeksintrige teen 'n historiese werklikheid wat as agtergrond
hoogs dramaties is daar die hoofpersoon, MAGRITA, bekend is uit die geskiedenis
van die Groot Trek as een

1) Gepubliseer 12 dae voor die uitbreek van die oorlog.
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van die meisies, wat deurseef met assegaaisteke by Moordspruit, tog later herstel
het. Vir afwisseling van toon is gesorg deur tafereeltjies in te voer, waarin die
Hottentot DANSTER en die Kaffer-dolosgooier SWARTLAND, beide verslaaf aan
lawaaiwater, maar getrou aan hul ‘klein noî’, met hul gebroke Afrikaans aan die
woord kom. Die naïewe grappigheid bly hier tog op 'n hoër peil as dié van die
kleurlinge van MELT BRINK. Die onderliggende geweldige erns van die skrywer het
alle lawwe snaaksigheid hierin of die wilde romantiek in die liefdestafereeltjies of
in die dramatisering van 'n historiese tafereel soos dié tussen RETIEF en DINGAAN,
by voorbaat uitgesluit. Die bou van die stuk is so los, dat dit eintlik net 'n
aaneengeskakelde reeks historiese taferele is wat tog deur die voorstelling van die
geskiedenis in lewendige, natuurlike gesprekvorm nie nalaat om indruk te maak nie.
Dit het groot algemene bekendheid verwerf en is verreweg die belangrikste dramatiese
werk uit die tydperk toe reeds 'n besef van die waarde van die toneel in die nasionale
opbou begin deurskemer het1).
DU TOIT se versameling wat o.a. enkele samesprake en toneelstukkies,
oorspronklike sowel as vertaalde, bevat, het in 1901 gekom, getiteld De Gezellige2).
Die versameling debatte, toneelstukkies, droomuitleggings, raaisels, ens. is veral
bedoel om jongmense aangenaam besig te hou met volkslektuur en -vermake op die
Afrikaanse weg deur die wêreld.
Die oorlog het intussen uitgebreek en die skrywer van die Afgeperste Getuigenis
wat nou totaal uit verband met sy volk geraak het, het hom gaan besig hou met die
skrywe van meditasies geput uit die boek van JEREMIA, getiteld Gedachten des Vredes
te midden van Oorlog 1899-1902, wat oorspronklik geplaas is in sy periodieke uitgawe
De Getuige. Reg of verkeerd, teen alle smaad en verwensinge in, het DU TOIT
volgehou om te getuig dat Transvaal ongeregtigheden gepleeg het wat herstel moet
word. Met MICHA het hy in sy getuienis uitgeroep: ‘Indien gij enigszins met vrede
wederkomt uit de strijd, zo heeft de Heere door mij niet gesproken’. Maar toe sy
profesie waarheid word,

1) Vgl. F.C.L. BOSMAN: ‘Die Afrikaanse Drama’, Okt. 1937. Tydskrif vir Wetenskap en Kuns.
2) 5de druk, 1917.
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was dit tog verre van hom om te verwyt en kon hy in hierdie Gedachten des Vredes
slegs neerlê dat ‘God alleen weet wat wij voor onze lijdende stamverwanten gevoelen’.
Niemand kon hom egter glo nie.
Tekenend van 'n mentaliteit wat staatsreg sonder volkse grondslag en
volksgeregtigheid ten slotte tog gaan verwar het, miskien verklaarbaar uit die swaard
wat deur sy Afrikaanse siel gegaan het in die Transvaal, miskien uit sy gekrenkte
eersug, is sy waarskuwings aan die koloniale Afrikaners, altyd met Bybelteks en
kapittel daarby: ‘Zit stil; moeit u niet in de strijd; want tegen uw wettige overheid
moogt gij niet opstaan (Rom. 13) en tegen uw broeders in Transvaal kunt gij ook
niet strijden’1). Miskien ook dat in sy diepste kern DU TOIT as denker 'n religieuse
siel, geen volkse denker was; twee aparte dinge is godsdiens en nasionalisme wat
mekaar nie uitsluit nie, maar so gou as die godsdiens d.w.s. ewigheidswaardes
aangewend word tot politieke, aardse metingsartikel, ontstaan die verwarring van
ideologie2).
Terwyl die redakteurs van al die Hollands-Afrikaans periodieke uitgawes op
kommando is of in die gevangenis sit, gaan S.J. DU TOIT met volle goedkeuring van
die owerheid3) voort met Di Afrikaanse Patriot en Ons Klyntji en De Getuige. Van
Mei 1900 tot 1902 verskyn in Ons Klyntji as vervolgverhaal, ‘Liifde en Oorlog’,
ongetekend, maar na styl en strekking ongetwyfeld uit die pen van die redakteur.
Die held van die verhaal, die Vrystater DANI kuier by sy vriende JAN en GERT op
Colesberg as die oorlog uitbreek. Hy word gekommandeer en sy vriende sluit by sy
kommando aan en word dus rebelle, teen die sin van die vader van JAN en GERT by
wie gehoorsaamheid aan die owerheid swaarder weeg as bande van bloed. Dapper
veg die drie saam tot na die verowering van Bloemfontein en dan verlaat hulle hul
kommando omdat hul die voortsetting van die stryd as nasionale selfmoord beskou.
DE WET neem hul gevange, stuur hul na Pretoria, waar hul egter deur ROBERTS verlos
word met die inname van die Transvaalse hoofstad, en die verhaal sluit met die
dubbele huwe-

1) Afgeperste Getuigenis.
2) Vgl. Jaarboek van die Skrywerskring 1938, artikel van prof. MURRAY oor die onderskeid
tussen die religieuse en die volkse denker.
3) Bedoel word Engelse owerheid. - A. DE V.
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lik van DANI en JAN met mekaar se susters. Die Colesbergse boer is net die kapstok
waaraan die skrywer die idee ophang dat kolonialers aan eie volksaard trou kan bly
en tegelykertyd lojale Britse onderdane moet bly en dat rebelle onverbiddelik moet
veroordeel word. Waar die strekking so dik daarop lê, verstik dit die karaktertekening.
Nie voldoende gemotiveer is ook die verandering in houding van die hooffigure na
die val van Bloemfontein nie. Die vurige nasionaliste wat alle misnoeë van 'n vader
en alle gevare van ontsnapping uit 'n gevangekamp in Simonstad getrotseer het, word
plotseling papbroeke sonder geloof in hulself of hul saak. Deur die bitter-einders
STEYN en DE WET in 'n minder gunstige lig te stel, het die skrywer die veranderde
houding iets meer waarskynlik, maar tog nie aanneemlik gemaak nie. Waar hy goed
in geslaag het, is in die agtergrondskildering veral in die eerste gedeelte van die
verhaal. Met groot liefde is die Colesbergse Afrikaanse huisgesin geteken, waar
onder die leiding van 'n verstandige vader en 'n beminlike moeder vrede en orde en
geluk heers. Dan volg die raak tekening van die opgewondenheid aan die grens en
die tweestryd, waarin die gelowige Afrikaners verkeer het in 'n eeu wat die volkse
grondslae van elke staatsbestel nog nie erken het nie, en die Bybel, die geskiedenis
dus van 'n volk, die Joodse, sonder staat, as enigste rigsnoer gehad het. Die stelligheid
waarmee die hoof van die gesin egter sy keuse verdedig en propageer, 'n keuse,
waarin DU TOIT onder sy volksgenote so goed as alleen gestaan het, is so hinderlik,
dat die goeie kenmerke van die verhaal, agtergrondskildering, volgehoue spanning,
vermenging van Afrikaanse realisme en romantiek, daardeur heeltemal verdring
word.
Na die oorlog het ds. DU TOIT 'n oproep gepubliseer tot stigting van 'n Vredesbond,
die instrument wat altyd moet klaarmaak wat geweld begin het, ‘Na de Oorlog’; hy
het twee nuwe tydskrifte Stemmen des Tijds van 1905 tot 1913 (as vervolg op De
Getuige en Ons Taal1) van 1907 tot 1909 (as vervolg op Ons Klyntji) uitgegee, hy
het nog voort bly praat tot aan die einde

1) Hierin is die ‘Geskiedenis van die Afrikaanse Taalbeweging’ opnuut opgeneem. By die
samestelling van die rubriek ‘Taalskat’ is gebruik gemaak van boustowwe deur PANNEVIS
versamel.
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daar hy nou eenmaal nie die man was om moed op te gee of stil te bly nie, maar
gewig het sy woorde nie meer gehad nie. Die wanklank in sy stem sinds 1890 oor
konsiliasie het op dowe ore van die nuwe geslag geval, omdat dié vir goed vir alle
wanklanke toegeslaan het deur die gebulder van die Engelse kanonne.
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Hoofstuk V.
Burgersdorp as kultuursentrum van die distrik Algbert.
1. Inleiding.
Die bevolking aan die Kaap het in die 18de eeu 'n hoë graad van mobiliteit aan die
dag gelê, 'n natuurlike noordwaartse beweging op tou gesit, 'n uitbreiding om
ekonomiese redes wat duidelik te onderskei is van die politieke beweging, die Groot
Trek1). Die geleidelike, spontane uitbreiding van die Kolonie na die binneland het
onafgebroke voortgegaan van die regeringstydperk van die O.I. Kompanjie tot lank
na die Groot Trek. In 1778 het Goewerneur van Plettenberg op die walle van die
Seekoeirivier, in die buurt van die teenswoordige Colesberg, 'n baken opgerig met
die wapen van die Kompanjie daarop, wat die noordgrens moes aandui, maar die
koloniste is nie verbied om verder noord as die baken te trek nie. Selfs toe
Graaff-Reinet in 1786 as 'n selfstandige distrik afgebaken is, is die noordgrens daarvan
nie bepaal nie. Maar al sou die regeringsplakkate nog die natuurlike ekspansie
noordwaarts wou teëgewerk het, sou hul dit nooit effektiewer kon gedoen het nie
dan die geografiese gesteldheid van die land aan die noordwestelike kant dit
bewerkstellig het, hoewel in die noordoostelike hoek van die kolonie die natuur wel
uitbreiding na die noorde toegelaat het. Die Bantoe het die natuurlike uitbreiding na
die ooste gestuit, die Boesmans het dié na die noorde vertraag en bemoeilik, maar
nie afgesny nie. En toe die Kolonie vir goed in Engelse hande oorgaan in die begin

1) Vgl. dr. P.J.V.D. MERWE: Die Noordwaartse Beweging van die Boere voor die Groot Trek
(1770-1842). VAN STOCKUM, Den Haag, 1937.
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van die 19de eeu, was die voorposte in die noorde reeds sover weg van die
suidwestelike Kaap1) dat die vloedgolf van anglisering hulle net met sy soom kon
raak.
Toe Engels die taal van die skool word, terwyl Nederlands sistematies uit die
onderwys verban is, was die Trekboere in die noordoostelike Kaap weens die verre
afstand van die kultuursente in die suidwestelike Kaap, verstoke van die betreklike
seëning van die soort openbare skool wat slegs op denasionalisering ingesteld was.
Gelukkig vir die behoud en die eventuele ontwikkeling van hul Hollands-Afrikaanse
kultuur, het hul nie genoeg skoolgegaan om die vreemde taal heeltemal magtig te
word nie. Maar ongelukkig vir hulle Hollands-Afrikaanse politieke
saamhorigheidsgevoel het hulle nie sterk genoeg aan die lyf geproef die verskil tussen
Engelse imperialisme, d.w.s. oorheersing van 'n vreemde mag aan die een kant, en
wanregering van 'n mag uit die Moederland self, die eie land van herkoms, Nederland,
aan die ander kant nie. Hulle het nie getrek om onder die jurisdiksie van 'n regering
wat hul dwarsgesit het of wat wesensverskil, d.w.s. verskil in bloed vertoon het met
hul eie, uit te kom nie. Inteendeel, hul het gemeen dat die Kaapse regering sy grense
moet uitbrei om hul in te sluit. Die groepe wat hulle in Trans-Oranje en oos van die
Stormbergspruit gevestig het, het selfs die Kaapse Regering telkens gesmeek om hul
as Britse onderdane te annekseer. Hul wou lede van die Kaapse Kerk bly en wou
gretig gebruik maak van alles, hoe gering dan ook, wat die openbare Engelse skool
hul te bied gehad het op onderwysgebied.
Terwyl op hierdie manier die ekspansievermoë van die Hollandse Afrikaner
natuurlik en geleidelik en voortdurend in noordwaartse rigting uitgedy het, het dit
teen 1835 plotseling op 'n ander punt enigsins meer na die noordooste uitgeskiet.
Hierdie plotselinge uitbreiding het om politieke redes plaasgevind, die doel was geen
langsame verskuiwing noordwaarts van die grense van die Kaapkolonie nie, maar 'n
bewuste wegbreek van daardie grense om 'n nuwe vaderland in die binneland te soek.
Die Voortrekkers het in hul doel geslaag, en teen die middel van die 19de

1) Westelike Kaapprovinsie soos dit vandag genoem word.
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eeu reeds twee eie onafhanklike Republieke verkry; maar die geleidelike uitbreiding
van die Kolonie deur die Trekboere, wat weinig of geen politieke prikkel gevoel het
nie, kon hulle nie stopsit nie. Gevolglik moes die twee strome van Hollandse
Afrikaners vroeër of later mekaar weer ontmoet, hierdie strome by wie 'n graadverskil
van strewe was, of liewer by die een waarvan 'n doelbewuste strewe was tot
verkryging en handhawing van selfbeskikkingsreg, by die ander waarby hierdie
strewe nog sluimerende was, omdat daar geen prikkel was om dit daghelder te laat
ontwaak nie. Die ontmoetingsterrein was vlak deeskant en anderkant die Oranjerivier,
in die noordelike Kaapkolonie en die suidelike Oranje-Vrystaat. In die Kolonie was
dit die dorpe Richmond, Hanover, Britstown, Philipstown, Colesberg, Burgersdorp,
Aliwal Noord, Steynshurg, wat ongeveer die Hollands-Afrikaanse kultuurkring
uitmaak waar die Trekboere hul gevestig het, wat hulseif as Koloniale burgers wou
bly beskou. Hulle het geen beswaar teen hul Britse onderdaanskap gehad nie, omdat
hul ver weg, betreklik veilig was van die setel van Regering van waaruit die
kultuurverbastering wetlik bepaal is. In die Oranje-Vrystaat was dit die dorpe
Rouxville, Smithfield, Bethulie, Philippolis, Fauresmith tot selfs Bloemfontein, wat
die kring uitmaak, waar Trekboer en Voortrekker-Boer mekaar ontmoet het en mekaar
die lewe op kultuurgebied tydelik suurgemaak het, daar ondanks eenheid van bloed
geen eenheid van politieke strewe bestaan het nie.

2. 'n Boeredistrik en dorpsdualisme.
‘As die Paarl die Mekka van die Afrikanerdom genoem word, dan is Albert
(Burgersdorp) seker die Medina daarvan’, het een van die eerste skrywers in die
Afrikaanse taalvorm verklaar toe die stryd om die taalvorm tot die verlede behoort
het1).

1) G.R. VON WIELLIGH in Die Huisgenoot, 2 Jul. 1937. My dank aan D.H. CILLIERS vir sy M.A.
Tesis: ‘Albert se Aandeel in die Afrikaanse Beweging’ en dr. P.J. NIENABER vir sy studie:
‘Ou Oom Jan (LION CACHET) in Weg en Werk’, waarvan 'n samevatting in Die Brandwag,
29 Okt. 1937, gepubliseer is. Ook aan die professore en outoriteite van die Biblioteek van
die Geref. Kweekskool, Potchefstroom dank vir hul hulpvaardigheid.
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Dit is dan ook in de gemeente Albert, waar ds. JOHN MURRAY werksaam was toe hy
in 1859 benoem is as een van die twee eerste professore van die Teologiese
Seminarium op Stellenbosch. Hier het in 1856 ontstaan sy populêre boek De
Kinderbijbel, 'n vrye vertaling in Nederlands van die Engelse werk Line upon Line,
waarvan binne die eerste ses maande drieduisend eksemplare verkoop is; hier het hy
sy Catechisatie-Boek over de Leer der zaligheid, volgens het korte begrip, vooral
voor huiselijk gebruik opgestel en uitgegee in 1857; van hieruit was hy van die begin
af een van die redakteurs van Elpis wat in 1857 sy instemming betuig met die plan
‘om in ons land een tijdschrift uit te geven hetwelk zoude voorzien in de behoefte
der meer ontwikkelde en beschaafde Zuid Afrikanen, om eenigermate op de hoogte
huns tijds gebragt en gehouden te worden’1).
Net soos dié van sy broer, ds. ANDREW MURRAY, was sy inhoud as gevolg van
hul Skotse opvoeding nooit sterk Hollands-Afrikaans nie, waardeur sy skriftelike
werk inderdaad meer 'n weerkaatsing is van 'n ingedommelde tyd dan 'n egte lig op
die pad van Suid-Afrika. 'n Uitnemende vertaler en 'n troue uitvoerder, geen skeppende
krag en geen leier was JOHN MURRAY.
Maar dit was hierdie distrik wat in 1858, vier jaar nadat Verteenwoordigende
Bestuur toegestaan is, die eerste twee petisies ingedien het om te versoek dat hul
verteenwoordiger in die Wetgewende Raad Hollands mag praat, aangesien hy geen
Engels ken nie. 'n Versoek wat keer op keer geweier is en deur die Engelse pers
bestempel as lae planne van rumoer- en oproermakers, tot eindelik die volharding
van die Hollandse Afrikaner tog bekroon word met die verandering van die grondwet
in 1882, in die sin, dat die gebruik van Hollands toegestaan word aan lede van die
Wetgewende Raad.

1) Vgl. Deel I, p. 296. Die noordelike distrikte Middelburg, Colesberg, Aliwal-Noord, Dordrecht,
Albert is kort na die oorgawe van die Kaap in 1806 deur intrekkende boere bewoon maar
vir kerklike bediening moes almal na Graaff-Reinet ry. In hierdie noordelike distrikte was
daar twee partye, 'n konserwatiewe wat die skimpnaam ‘doppers’ gekry het en 'n progressiewe.
En dit was juis in die Nederduits Gereformeerde Kerk van Graaff-Reinet waar die eerste
sendeling van die Londense genootskap na 1806 tot predikant georden is, J.J. KICHERER, 'n
voorbeeld wat op Beaufort-Wes (EVANS), Cradock (TAYLOR). Uitenhage (SMITH), spoedig
gevolg is.
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Dit is op Burgersdorp, waar die Skot JOHN BREBNER, predikant van die Nederduits
Gereformeerde Kerk, in 1862 die eerste ‘rector’ van die ‘Albert Academy’ geword
het, 'n inrichting wat hy 8 jaar gedien het voor hy as professor aan die Gill College,
Somerset-Oos benoem is en later aangestel is as Superintendent van Onderwys in
die Oranje-Vrystaat. Maar dit is ook hier op Burgersdorp, waar tien jaar lank, van
1859 tot 1869 voorbereidingswerk gedoen is deur die Gereformeerde Kerk tot
skoolstigting op christelik-nasionale grondslag, totdat in 1869 as gevolg van 'n
voorstel van die Gereformeerde Gemeente van Burgersdorp op die Sinode van die
Gereformeerde Kerk gehou op Potchefstroom 17 Mei 1869, nog in dieselfde jaar 'n
Teologiese Skool geopen is. Dit is in hierdie distrik waar in 1879 ‘De Albertsche
Boerenbeschermingsvereeniging’ gestig is, wat (in teenstelling met ‘De
Zuid-Afrikaansche Boerenbeschermingsvereeniging’ deur Onze Jan in die lewe
geroep as 'n suiwer landbouvereniging) as sy doelstelling onderneem het om die
toesig te hou oor alle boerebelange insluitende taal en politieke regte. Dit is hier
waar die stryd om die gebruik van Hollands in die Parlement die felste gewoed het,
en van waaruit met reg die juigkreet van oorwinning van 'n ‘Boer van Steynburg’,
in navolging van TOLLENS se banaalste maar populêrste vers, opklink ‘Ons taal is
deur’, waarin die versmaker die Albertsche Boerenbeschermingsvereeniging lof
toeswaai in 1882 vir hun aandeel in die stryd:
‘Triomf! Triomf! ons “Kommittee”
Het voor gewerk - di land werk mee,
Ons eis het ons verkry oek’1).

Dit is op Burgersdorp, waar die grootste fees gevier is in 1882, waar ondanks dwase
ongerymdhede in die lig van die verlede gesien - noodsaaklike politiek van die dag,
soos ‘lojale’ dankbetuigings en nog ‘lojaler’ gehegtheidsbetuigings aan die Engelse
Kroon, maar verswyging van die hele aandeel van die nasionalistiese reus van die
distrik DAANTJIE VAN DEN HEEVER - die Hollandse Afrikaner by monde van ds. D.
POSTMA, hoogleraar aan

1) Di Patriot, 9 Jun. 1882.
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die skool vir christelike nasionale onderwys hul vreugde geuit het oor wat hul met
Gods hulp self teruggehaal het uit die allesverlammende greep van die veroweraar.
En dit is op Burgersdorp, waar in 1893 die Taalmonument verrys het as uiting van
die algemene houding van die Hollands-Afrikaanse nasie ten opsigte van die
Hollandse taal1). Hierdie monument is behoed van die lot van die
Paardekraal-Monument na die oorlog van 1899-1902, waarskynlik danksy die
twyfelagtige ‘lojaliteit’ van ouds af aan van hierdie kerngesonde boere-distrik, wat
sy naam gekry het na ‘Albert the Good, the noble consort of Queen Victoria’, maar
sy dorp die mees demokratiese naam Burgersdorp gegee het, toe Sir PEREGRINE
MAITLAND in 1845 die ‘lojale’ bewoners vir die eer bedank het om dit na hom te
noem. Ook by die onthulling van hierdie monument, opgerig om die seëvierende
stryd vir die behoud van die Hollandse taal vir die nageslag in konkrete herinnering
te hou, is Engelse liedjies gesing by ontstentenis van eie Hollandse liedere wat lang
reeds verstom was in die Hollands-Afrikaanse mond. Tot sulke beskamende sothede
kan lojaliteit aan 'n vreemde kultuurband lei in 'n land waar politiek agter elke
kultuurdaad gesoek word en volle ontplooiing na eie aard en wese aan die
Hollands-Afrikaanse groep misgun word.
Die vernis Engelse kultuur oor die dorp was nie dunner of dikker as dié oor ander
plattelandse dorpe nie, alleen het ons van die kultuurverbastering van hierdie dorp
in besonder die kostelikste bespotting in Die Eselskakebeen2). Dit kom uit die pen
van die seun van prof. D. POSTMA, laasgenoem de die man, wat die eerste 'n geweldige
teëwig vir die verspreiding van hierdie euwel gestel het, en die ‘Eselskakebeen’ veilig
aan sy seun kon oorlaat, omdat hy die boutroffel self so uitstekend gehanteer het as
stigter van die Gereformeerde Kweekskool. In die Kweekskool

1) Vgl. BESSELAAR: Zuid-Afrika in de Letterkunde, hoofstuk IV, waarin hy op p. 197 egter die
fout begaan om te sê dat hierdie Taalmonument deur Lord MILNER na die Oorlog van
1899-1902 in die see gestort is ('n verwarring met die Paardekraal-monument).
Vgl. Die Burger, Nov. 1936 en Die Huisgenoot: Die Taalmonument op Burgersdorp, 6 April
1928, waaruit blyk dat dr. CONRADIE se gegewens nie korrek is nie, en dié van prof.
BESSELAAR nader aan die waarheid. (A. DE V.).
2) Die Eselskakebeen, deur dr. O. KULIS, skuilnaam vir ds. W. Postma, seun van prof. D. Postma.
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is daar 'n deeglike Hollandse boekery aangelê, 'n teëwig vir die ‘Public Library’ wat
al in 1851 opgerig is en so goed as uitsluitend Engelse leesstof bevat het; die afdeling
lettere was die antitese vir die ‘Albert Academy’, waar die jeug ‘in daardie Royal
Reader geleer’ het om hul te skaam, dat hul Afrikaners is1). Die geskrifte van die
professore D. POSTMA en J. LION CACHET en na hulle van hul beroemde leerlinge
W. POSTMA, J.D. DU TOIT (Totius) e.a., was die teëgif vir die Albert Times en die
Burghersdorp Gazette, die pers wat die getroue handlanger is van die vreemde kultuur
onder die mom van suiwer boere-landboubelange te behartig. Hierdie hele boerestreek
was die klankbord vir die nasionalistiese stem uit die Paarl, S.J. DU TOIT, wat met
'n professoraat op Stellenbosch nie gediend was nie en sy veelbelowende seuns na
Burgersdorp, die kweekplek van die Gereformeerde Kerk - wat die suiwerste
voortsetter is van die calvinistiese belydenis - gestuur het om in die teologie te studeer,
liewer dan na die Kweekskool van die Nederduitse Gereformeerde Kerk by sy deur,
sy eie kerk, maar met 'n Engels-Skots-Amerikaanse bymenging, toe nog 'n
onverwerkte, hoewel verteerbare bymenging soos in die volgende geslagte geblyk
het, in hierdie grootste Hollandse kerk. Dat die bymenging in die 20ste eeu verteer
is, is grotendeels te danke aan die heilsame invloed op die Nederduits Gereformeerde
Kerk van die ander twee Hollandse kerke wat oriëntasie op Nederland betref vir
kulturele versterking2). Maar die geskiedkundige waarheid van die laaste kwart van
die 19e eeu vereis, dat die onderskeid in die drie Hollandse kerke as volg getipeer
word: die Nederduits Gereformeerde Kerk met 'n Engels-Skots-Amerikaanse
bymenging; die Gereformeerde Kerk die suiwerste

1) Die Eselskakebeen.
2) Die toekomstige leiers nie alleen van die Gereformeerde maar ook van die Nederduits
Gereformeerde Kerk word teenswoordig aan die Vrije Universiteit van Amsterdam gekweek,
terwyl dié van die Ned. Hervormde Kerk na die Nederlandse Ryksuniversiteite Utrecht,
Leiden, Groningen gaan, indien al sulke studente Europese studie wil hê na die studie aan
eie kweekskole en teologiese fakulteite, nl. 'n kweekskool op Stellenbosch en 'n teologiese
takulteit aan die Universiteit Pretoria van die Nederduits Gereformeerde Kerk, 'n kweekskool
op Potchefstroom van die Gereformeerde Kerk en 'n teologiese fakulteit aan die Universiteit
Pretoria van die Ned. Hervormde Kerk. (Nou ook 'n fakulteit van die Ned. Geref. Kerk. - A.
DE V.).
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voortsetter van die ou calvinistiese belydenis; die Ned. Hervormde Kerk, die vertolker
van die suiwer Nederlandse element in die Hollands-Afrikaanse kultuur.

3. Ds. D. Postma, stigter van die gereformeerde kweekskool. Onderskeid
tussen die drie Hollandse kerke.
Die stigter van die Gereformeerde Kerk op Afrikaanse bodem wat in 1858 uit
Nederland aangekom het, DIRK POSTMA, is in 1818 te Dokkum gebore. In 1840 het
hy proponent geword en as predikant van die afgeskeie Gereformeerde Kerk vyf
verskillende gemeentes, waarvan Zwolle die laaste was, in Nederland bedien in die
loop van die agtien jaar 1840-1858. Hy het tot die strengste party van die
afgeskeidenes behoort, maar in die Gereformeerde Weekblad De Stem tog voortdurend
gepleit vir versoening tussen die twee partye in die afgeskeie kerk wat gedreig het
om nogmaals te distegreer in 'n strenger en 'n nog strenger groep.
As teëwig tot verder verbrokkeling in die reeds afgeskeie kerk, as kweekplek van
haar predikante, en as voorlopige laboratorium waar die calvinistiese ideologie kon
ondersoek en uitgewerk word, het hy die totstandkoming bewerk van 'n Teologiese
Skool van die Gereformeerde Kerk. Toe die skool in Kampen opgerig is, was hy dan
ook een van die eerste kuratore daarvan1).
In 1858 het hy in Suid-Afrika aangekom en na Rustenburg gegaan. Wat son dus
meer voor die hand lê dan nadat hy, op versoek, orals gemeentes van die afgeskeie
kerk in Transvaal en die Oranje-Vrystaat gestig het, hy na 'n geskikte sentrum vir 'n
kweekskool vir sy kerk sou uitsien? Burgersdorp, die boerehart van die Afrikanerdom,
waarheen hy van Rustenburg, waar dit in die land van ds. V. D. HOFF allesbehalwe
rustig op kerklik gebied toegegaan het, beroep is in 1863, was die aangewese plek.
Aan hierdie skool het hy werksaam gebly tot aan sy dood in 1890. Nie alleen die
opleiding van predikante nie, maar ook die laer onderwys het hom in Nederland en
nog meer in sy aangenome vaderland ter harte gegaan. Na 'n felle worsteling het hy

1) Lewensbesonderhede ontleen aan Gedenkboek van het 50-jarig bestaan der Gereformeerde
Kerk van Zuid-Afrika, p. 213 (A. KOOMANS, Potchefstroom, 1909) en aan sy Gedachtenisrede
(SAUL SOLOMON, Kaapstad, 1880).
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daarin geslaag om in Zwolle 'n christelike skool op te rig, tydens die skoolstryd in
Nederland steeds gepleit vir christelike onderwys in verskillende kerklike blaaie soos
De Stem, De Heraut, De Bazuin1), en vandat hy in sy nuwe werkkring aangeland het,
tot sy dood, was hy die groot man van die ‘vrye’ christelike skool in plaas van die
openbare, die voorstander van christelik-nasionale onderwys, die soort skool wat in
S.J. DU TOIT sy groot aanhanger gevind het. In die gees het die kweekskool in sy
lettereafdeling nie alleen predikante gevorm nie, maar uit die staanspoor uit Afrikaanse
kragte opgelei vir ander beroepe soos dié van onderwyser en prokureur.
In die Gereformeerde Kerk het die Boer van die noordoostelike Kaapkolonie, van
die dorpe Burgersdorp, Steynsburg, Philipstown, ens. en die daarby aansluitende
suidelike Vrystaatse dorpe van Bethulie tot Reddersburg, 'n kerk gekry, wat veel
beter by sy volksaard gepas het dan die Nederduits-Gereformeerde kerk van die
Skots-Afrikaanse predikante-families soos die MURRAYS, die ROBERTSONS, die
MACGREGORS; en die Hollands-Afrikaanse Kaapse predikante-families met sterk
Skots-Engels-Amerikaanse inslag, die FAURES, die HOFMEYRS, die MARAIS 'n kerk,
wat ook veel beter by sy mentaliteit gepas het dan die Hervormde Kerk van Transvaal
met sy gepromoveerde teoloë en liberale moderne Nederlandse inslag.
Hierdie ‘dopper’-mentaliteit, soos dit smalend deur menige verengelste
stadsbewoner genoem is en word, het professor POSTMA aanvanklik volkome bevredig
en in sy reeks godsdienstige publikasies het hy skriftelik vorm en gestalte daaraan
gegee. Maar hoe moeilk dit was vir die Boer van die noordooste om tred te hou met
selfs so 'n konserwatiewe kerk as die Gereformeerde Kerk, hoe lewendig die proses
van kerklike disintegrasie in 'n staatkundig steeds opbrokkelende Afrikaanse
gemeenskap terwille van uitbrei oor groot afstande, nog was in die laaste kwart van
die 19de eeu, blyk uit die verdeeldhede in die Gereformeerde Kerk na aanleiding
van die katkisasie-boek van die stigter Mijne Handleiding voor de Godgeleerdheid.
Die twiste het hul toppunt

1) My dank aan die Ass.-Bibliotekaris Vrije Universiteit, Amsterdam, wat my na De Bazuin,
De Stem, De Heraut verwys het.
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in 1877 bereik toe 'n groep hom weer van hierdie afgeskeie kerk afgeskei het, die
kerk in 'n regsgeding gesleep is, waarin J.J. VENTER1) van Bethulie, vroeër
waarnemende president van die Oranje-Vrystaat, een van die vernaamste teenstanders
van professor POSTMA was. Dat dit proses van distintegrasie eindelik afgeloop was
teen die end van die 19de eeu en ons gelaat het met drie Hollandse Kerke, elk na die
mentaliteit van sy lidmate, word bewys deur die feit, dat hierdie afgeskeie groepie
van 'n afgeskeie kerk tog nie tot 'n afsonderlike kerk gegroei het nie, maar weer
teruggekeer het, elke lid volgens sy mentaliteit tot een van die drie histories-gegroeide
Hollandse kerke. Naas Mijne Handleiding het ook oorbekend geword in
Gereformeerde kringe die Uitlegging op het Kort Begrip der Christelijke Religie2)
(1888) van prof. POSTMA. Sy Gedachtenisrede van Veertigjarigen Evangeliedienst
(1880) is van kerklik-historiese en autobiografiese waarde. Die besef dat 'n volk as
burgers van dieselfde bloed in een land saam kon leef en nogtans nie kerklik verenig
hoef te wees nie, het begin opkom met die Groot Trek, teen die middel van die
neëntiende eeu posgevat toe eers die Hervormde Kerk, die Staatskerk van die
Suid-Afrikaanse Republiek, later die Gereformeerde Kerk, gestig is. Naas die
Nederduits-Gereformeerde Kerk van die Kaapkolonie, Natal, die Oranje-Vrystaat
en later Transvaal, was die ander kerke, die Hervormde en die Gereformeerde, twee
lewende kragte wat hulle tot aan die end van die onderhawige tydperk so sterk laat
geld het in Transvaal en in die Oranje-Vrystaat en die noordoostelike Kaap, dat alleen
maar 'n enge gesigsveld en volstrekte geringskatting van alle lewe kan voer tot 'n
skema, waarby die 20ste eeuse oorvleueling van albei deur die
Nederduits-Gereformeerde Kerk van Kaap tot Sambesie, as die enigste 19de eeuse
logies aanvaarbaar en direk gegewe oplossing van hierdie botsende bedoelinge op
kerklike gebied, beskou moet word. Betekenis, innerlike waarde het nie alleen wat
as regstreekse voorbereiding kan beskou word vir die eventuele kerklike eenwording
van die Hollandse Afrikaner nie. Maar betekenis het veral die botsende kragte wat
die patrimonium die suiwerste

1) Kyk verderop die hoofstuk oor Trans-Oranje.
2) Derde druk HÖVEKER en WORMSER, 1903, Amsterdam-Pretoria.
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bewaar het, nl. die Ned. Hervormde Kerk as bewaarder van die Nederlandse element
in die kultuur van die land van JAN VAN RIEBEECK en die Gereformeerde Kerk die
suiwerste voortsetter van die calvinistiese belydenis van die Dortse Sinode. Die twee
kerklike stuwinge het die derde, 'n stuwing tot eenblywing in die 19de eeu, 'n stuwing
tot eenwording in die 20ste eeu soos beliggaam in die Nederduits-Gereformeerde
Kerk, suiwerder Hollands-Afrikaans, terug na sy wese dus, gespoel. Wat historiese
werklikheid word, word dit alleen deur wrywing met ander moontlikhede in die
jeugstadium van die historiese gebeure. Praeludium, voorspel bevat altyd allerlei
potensialiteite, waarvan net een werklikheid word, maar die een dank sy historiese
wording dan ook juis aan sy wisselwerking met die res. Die afskeiding van die
Gereformeerde Kerk in Transvaal was staatkundig geen gevaar vir die Suid-Afrikaanse
Republiek nie, want albei die kerke, die staatskerk (die Hervormde) en die afgestigte,
wou die Republiek met oriëntasie op Nederland, behou ten alle koste, maar dit was
tog 'n verswakking, 'n splitsing van Hollands-Afrikaanse kragte soos alle skeuring
altyd is. Daarenteen kon die invloed van die afgestigte kerk en sy kweekskool in die
Kaapkolonie slegs heilsaam wees. Want die Kaapse kerk, die Ned. Gereformeerde,
mag onder die druk van omstandighede, onder die verlammende invloed van die
oorheersende vreemde staatsmag, in onmag en selfs onwil tydelik verkeer het om 'n
groot deel van sy skape te hoed soos dié gehoed wou wees en hulle aan die genade
van suster-Hollandse kerke in die Republieke oorgelaat het, vroeër of later moes die
oudste gevestigde met die bodem in al sy teenstrydighede vergroeide herder tog sy
verlamming te bowe kom, omdat hy sy lewensvatbaarheid behou het, wanneer die
kudde hom vanselfsprekend, al sy dit nie geheel dan tog wel grotendeels weer onder
die tradisionele sorg sou voeg. Kultuur-histories is dit die blywende, onskatbare
betekenis van die Gereformeerde Kerk, dat dit die Nederduits-Gereformeerde Kerk
weer tot 'n Hollands-Afrikaanse ideologie help terugvoer het.
Deur haar aanknopingspunt met die Paarl het sy haar sfeer van invloed suidwaarts
uitgebrei, maar dit was tog veral in die noorde, tot buite die grense van die
Suid-Afrikaanse Republiek, waarheen sy wou uitbrei.
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4. Belangstelling en werksaamhede van dosente en leerlinge vir trekkers
buite die Suid-Afrikaanse Republiek.
'n Dorslandtrek het in 1874 begin, het hom uitgestrek van Transvaal na die Weskus
van Middel-Afrika tot by Humpata, deur Damaraland na Angola, die hart van die
Portugese gebied, waar die Boere 'n eilandjie gevorm het. Hier is 'n eie skool en 'n
eie Gereformeerde kerklike gemeente opgerig, waarvan soveel werfkrag uitgegaan
het, dat veel van die kaffers en die Portugese die Boeretaal oorgeneem het. Hierdie
trek was op die lippe van iedere Afrikaner in die tweede helfte van die 19de eeu toe
die periode van die Groot Trek in die ontwikkelingsgang van die volk reeds lank
agter die rug was. Hierdie mobiliteit van die pioniersbevolking na die totstandkoming
van 'n eie Republiek, het verskillende oorsake gehad soos die individualisme en die
gebrek aan gehegtheid aan grond by veeboere in teenstelling met die bodemvastheid
van landbouers, maar die grondoorsaak skyn tog te gewees het die ontevredenheid
van die konserwatiewe Trekker met die liberale president BURGERS. Menige pen is
in beroering gebring, maar selde so aangrypend as in die verhaal van mense- en
dierelyding in 'n onmetelike woestyn getiteld Eenige Schetsen voor eene Geschiedenis
van De Trekboeren te St. Januario Humpata (1897). Die werk bevat heelwat
onverwerkte stof in die vorm van briewe, waardeur dit meer op bronnepublikasie
lyk dan op geskiedskrywing of reisverhaal, maar daardeur word die spontanëiteit,
die onmiddellikheid van die verhaaltrant op sommige plekke nog verhoog, hoewel
dit op ander daardeur weer te veel besonderhede, dikwels herhalinge bevat. Vol
onbedoelde tragiese humor is die beskrywing van die dorslyers se poging om met
doeke en hemde water uit die modder te druk: ‘Een ander greep naar den Bijbel om
nu te lezen; anderen wilden dat men te zamen om regen bidden zou; één dronk
brandewijn om den dorst te koelen, en te veel, tot dat hij dronken was, sprong toen
de modder in, zonder broek of iets anders dan alleen een hemd aan, en drukte modder
met zijn hemd uit om water te krijgen; met een klomp modder in zijn hemd liep hij
rond daaraan te kauwen’1). Of die verskriklike verhaal van die Boer wat

1) HÖVEKER en WORMSER, A'dam-Pretoria, 1897, p. 26-27.
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deur bygelowige inboorlinge voortgedryf word met die lyk van sy broer op die kar
tot hy dié in 'n donker nag in 'n rivier kan laat sak1). Die skrywer, ds. D. POSTMA,
seun van die professor, is in 1888 te Burgersdorp plegtig tot leraar van die gemeente
St. Januario Humpata bevestig en het die smaak van Trekkeroffers en Trekkerlyding
aan die lyf geproe.
Die hele kring van die Kweekskool het steeds met die Trekkers gesimpatiseer, die
dinamiese in die ekspansie-vermoë van ons volk, die disintegrerende terwille van
uitbrei, uitswel oor die groot afstande van die suidelike gedeelte van die onmeetlike
kontinent dus. Maar dit was veral die mees ortodokse Trekkers, die mees behoudende
groep wat in die meer liberaaldenkende ds. VAN DER HOFF van die Hervormde Kerk
en die progressiewe president BURGERS van die Ned. Geref. Kerk 'n soort anti-christ,
gesien het wat in die Geref. Kerk georganiseer is.
Ook vir die Adendorff-trek, die voorgenome Banjailand-trek noord van die
Limpopo van 1891 wat Afrikaners op politieke gebied, bondsmanne, van suid en
noord in twee groepe verdeel het, het Burgersdorp kant gekies. Aan die een kant het
HOFMEYR en DU TOIT, oorgehaal deur RHODES, die Engels-Afrikaanse staatsman
wat self besig was om die kaart van middel-Afrika rooi te verf, geagiteer om die
Adendorff-konsessie, die konsessie van die Banjai-opperhoof aan die Boere, nie te
erken nie2); aan die ander se kant het die Vrye-Trek-Party gewerk. Laasgenoemde
het in Burgersdorp in teenstelling met die Paarl 'n sedelike oorwinning behaal onder
leiding van ds. M.P.A. COETSEE met medewerking van D.F. DU TOIT (Oom
Lokomotief) op die Burgerdorpse Bonds-

1) Ibid, p. 66-68.
2) Vgl. S.J. DU TOIT: Sambesia of Salomo's Goudmijnen bezocht, in 1894. D.F. DU TOIT & CO,
Paarl 1895. Met waardevolle gegewens oor konsessies uitgereik deur inboorling-opperhoofde,
aan die Boere en aan Engeland, maar waarin, tekenend genoeg, die Adendorff-konsessie nie
genoem word nie en nog meer tekenend van die teenstander van die Adendorff-konsessie,
(wat sy fout ingesien het, maar dit as politikus niet durf erken nie?) Transvaal word die
verwyt gemaak dat sy mooie kanse laat verbygaan het om haar sfeer van invloed noordwaarts
uit te brei. Dit deur die Afrikaner wat met ONZE JAN HOFMEYR die Trekker-ideaal van die
Transvaal in die 19e eeu, die hardste die nekslag gegee het, kultureel gesproke! In die
teenstrydige, verwarrende strominge was hy die kluts skoon kwyt.
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vergadering van 1891. Geen wonder dat S.J. DU TOIT, twee jaar later by die onthulling
van die Taalmonument in 1893, met agterdog deur hierdie kring behandel is, dat
hulle selfs probeer het om sy reuse-aandeel in die stryd vir die erkenning van die
Hollandse taal te negeer deur sy naam op die lys van Taalstryders op die monument
aanvanklik weg te laat. Vroeër 'n mede-pleit-besorger vir alle Gereformeerde Trekkers,
het hy teen dié tyd skynbaar van politieke insigte begin verander. Die uitbreiding,
die voortdurende trek, trek, trek, die disintegrasie moes tog eenmaal uit wees. RHODES
en HOFMEYR was reeds besig om alles bymekaar te voeg, ook wat nie bymekaar
hoort nie, onder Engelse invloedsfeer. KRUGER en sy Hollanders in teenoorgestelde
rigting was besig om die Kaapse Afrikaners uit die Suid-Afrikaanse Republiek te
sluit en Transvaal onder Nederlandse invloedsfeer te bring in hul poging tot integrasie.
Vir albei rigtinge het die keuse van toekomstige landstaal gelê tussen Engels of
Nederlands. Alleen S.J. DU TOIT het raak gesien: Suid-Afrika en Afrikaans vir die
Afrikaners. Maar hoe om dit te bereik? Hy was aan rondtas. Die vernaamste
Gereformeerde leerkragte en leerlinge van Burgersdorp het een na 'n ander self
Trekkers geword na die Suid-Afrikaanse Republiek, ook ds. M.P.A. COETSEE in
1893 en toe die godsdienstige beroeringe in daardie gemeenskap heeltemal gekalmeer
was, soos alle windrukke onderling, toe die groot storm van 1899-1902 oor die volk
heengetrek het, het die hele Gereformeerde Kweekskool na Potchefstroom verhuis
in 1905, wanneer die nuwe periode in die kultuurontwikkeling begin1).

5. Nederlands as voer- en skryftaal van die gereformeerde kweekskool.
Kantkiesing deur kweekskool van ‘Zuid-Afrikaansche Taalbond’ in eerste
roeringe van stryd oor die taalvorm in Suid-Afrika.
Hoewel die Gereformeerde Kweekskool in ds. S.J. DU TOIT 'n groot ondersteuner
gevind het, en omgekeerd hy sy grootste aanklank in die omstreke van Burgersdorp
gevind het, tog was die stigter van die skool, prof. POSTMA, dit nooit eens met die
op-

1) Vgl. prof. J. LION CACHET: Gedenkboek van het 50-jarig bestaan der Gereformeerde Kerk
van Z.A. (Potchefstroom 1909).
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vattinge insake die taalvorm van die ‘Genootskap van Regte Afrikaners’ nie. Met
die strewe van ‘De Zuid-Afrikaansche Taalbond’ kon hy hom volkome vereenselwig,
maar in dieselfde jaar van die stigting, 1890, is hy oorlede voor hy aktief kon deelneem
aan die werksaamhede van hierdie organisasie.
Op Burgersdorp is dus in 1890 die eerste tak van ‘De Zuid-Afrikaansche Taalbond’
gestig. Op die stigtingsvergadering van hierdie Bond in Kaapstad op 1 November
1890 was dit die Burgersdorpers, Ds. M.P.A. COETSEE gesekondeer deur Oom
DAANTJIE VAN DEN HEEVER, L.V.R., wat die voorstel gemaak het: ‘Dit Congres is
van oordeel, dat met het oog op de eigenaardige omstandigheden van ons land de
tijd gekomen is, dat krachtige pogingen aangewend worden tot bevordering van de
kennis der Hollandsche taal bij het tegenwoordig en opkomend geslacht’1). By die
kiesing van 'n hoofbestuur het prof. POSTMA, Oom DAANTJIE, ds. COETSEE al drie
op die groslys gestaan en is laasgenoemde dan ook tot een van die eerste sewe
hoofbestuurslede gekies en deur hulle weer tot eerste penningmeester van die Bond.
Die letterkundige organe van die Bond, veral Het Zuid-Afrikaansche Tijdschrift tot
1894 en daarna Jong Zuid-Afrika (1893-1896) bevat enige letterkundige pogings van
Burgersdorp se gereformeerde intellektueles. Ds. COETSEE in samewerking met prof.
A. MOORREES moes as beoordelaars optree van ingesonde stukke op die letterkundige
prysvrae van die Taalbond. Maar in 1892 het ds. M.P.A. COETSEE bedank en predikant
geword van die Nederduits-Gereformeerde Kerk in Transvaal.
Uit die pen van M.P.A. COETSEE Jr., destyds van Steynsburg, bet voortgevloei
Twintig Jaren, 'n gedagtenisrede uitgespreek te Burgersdorp by die twintigjarige
bestaan van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika in 18792), 'n belangrike bron vir
ons kennis van die eerste twee dekades van die afgeskeie kerk in Suid-Afrika. In
dieselfde jaar volg nog Een onderzoek naar den toestand onzer Kerk3), 'n redevoering
te Burgersdorp gehou deur L.J. DU PLESSIS by geleentheid van die plegtige installasie
van

1) Het Z.A. Tijdschrift, Jan. 1891; Notule van die Kongres.
2) SAUL SOLOMON & CO, Kaapstad 1879.
3) Ibid.
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die stigter van die Gereformeerde Kerk tot professor in die Godgeleerdheid. Vroeër
was hy werksaam as dosent, terwyl as mededosent opgetree het Ds. J. LION CACHET,
wat intussen 'n beroep na Philipstown aangeneem het en in wie se plek proponent P.
POSTMA B.A. aan die sy van die vader as professor in die Lettere geplaas is.
Gedurende die jare 1876-1879 het D. POSTMA Snr. as fungerende professor in die
Teologie opgetree, maar eers in 1879, toe hy ruim een-en-sestig jaar oud was, het sy
installasie plaasgevind en is hy ontslaan van alle gemeentelike diens waardeur hy al
sy kragte kon wy aan die opleiding tot predikante vir die kerk van sy stigting. Hierdie
feite wat hy in sy Gedachtenisrede van Veertig-jarigen Evangeliedienst die volgende
jaar sou vaslê, staan reeds kortliks in die pamflet en in sy antwoord op die redevoering
van ds. L.J. DU PLESSIS agterin die redevoering vermeld.
Dieselfde redenaar by die plegtige installasie het in 1877 in samewerking met ds.
J.S.L. VENTER al die geldende besluite sedert die eerste Algemene Vergadering
geneem, gepubliseer onder die titel wat enigsins misleidend is De Geschiedenis der
Gereformeerde Kerk in de Z.A.R. (Transvaal) sedert 18581), daar dit slegs
bronnepublikasie is, boustowwe vir die geskiedenis van die kerk.

6. Jan Lion Cachet, Hollandse jood, gereformeerde predikant, professor
aan die gereformeerde kweekskool, skakel tussen noordelike Kaapkolonie
en die Republieke, tussen noordelike en suid-westelike Kaapkolonie, tussen
gereformeerdes binne en buite die gebiede wat later die Unie van
Suid-Afrika word.
Hoewel die kweekskool as opvoedkundige inrigting soos alle onderwysinstellings
tot aan die end van die 19de eeu aan die kant van Nederlands gestaan het in die eerste
stryd om die taalvorm en die stigter, een van die twee eerste professore, nooit sy
afwagtend-afkeurende standpunt, ten opsigte van Afrikaans gewysig het nie, was die
tweede leerkrag, prof. J. LION CACHET, onder die eerste beoefenaars van die
Afrikaanse taalvorm as literêre vorm, een van die eerste wat hom openlik aan die
kant van die

1) Ibid. 1878.
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‘Genootskap van Regte Afrikaners’ geskaar het. Die verklaring lê in die feit, dat die
wortels van die familie POSTMA met moeite van Nederland en sy taal kon losgemaak
word, waar dit van geslag op geslag in Nederlandse aarde vergroeid was, al was dit
dan ook om oorgeplant te word op 'n taalverwante akker, terwyl dié van die
Portugees-Joodse familie LION CACHET as kenmerk van hul ras, nooit diep in enige
bodem wortel skiet nie en dus minder moeilik losgewikkel en makliker oorgeplant
word, om in die nuwe aarde ewe gou lewensvatbaarheid te vertoon. Grootvader LION,
denkelik wel LEVY oorspronklik, was 'n graveur in Franse diens en toe op las van
NAPOLEON ook alle Elzas-bewoners 'n familienaam moes toegevoeg kry, het sy
beroep die graveur van 'n gepaste naam voorsien en LEVY het LION CACHET geword1).
Hy het twee nakomelinge, die twee broers FRANS LION CACHET en JAN LION CACHET
aan Suid-Afrika gegee wat as skrywers hul stempel onuitwisbaar op ons
kultuurgeskiedenis afgedruk het. FRANS en JAN LION CACHET onderskeidelik in
1835 en 1838 te Amsterdam gebore uit Joodse ouers wat uit die Elzas geboortig was,
het saam met die hele familie in 1849 tot die christendom oorgegaan danksy die
bekeringswerk van die eweneens bekeerde Jood, die Nederlandse digter ISAAC DA
COSTA wat vir hulle 'n doopmaaltyd voorberei het in sy huis en elkeen 'n Bybel
present gegee het, nadat die doopplegtigheid in die Hervormde gemeente van
Amsterdam, die Noorderkerk, plaasgevind het. FRANS was reeds as sendeling
werksaam in Kaapstad2) toe sy jonger broer JAN hom in Januari 1861 by hom aansluit
en vir twee maande onderwyser word aan die bekende skool Tot Nut van 't Algemeen
en daarna vir tien maande, tot Maart 1862, aan 'n kerkskooltjie in Breestraat. Die
skoolmeestersamp in die vinnig verengelsende Kaapstad het nie veel ruimte gebied
nie vir wie hom illusies gemaak het van 'n Boerevolk wat hy van diens kon wees en
wat tegelykertyd ruimte sou bied vir die ontwikkeling van sy eie gawe. In April 1862
het hy dan ook al na Ladysmith (Natal) vertrek, dieselfde historiese dorp, waar sy
broer FRANS in 1865 tot predikant van die Ned. Gereformeerde Kerk bevestig is.
Hier het

1) Vgl. MENDELSSOHN: Jewish Pioneers, p. 198, London 1912.
2) Kyk verderop die hoofstukke oor Natal en Transvaal.
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hy 'n tydjie skool gehou, toe weer in die distrik privaat onderwys gegee in die
skaduwee van die Drakensberge, waar die Voortrekkerspore nog vars gelê het. In
Ladysmith het hy soos sy broer FRANS by die Ned. Gereformeerde Kerk aangesluit,
hoewel hy van belydenis, soos te verwagte is van 'n proseliet veral in 'n tyd van
Engels-Skots-Amerikaanse onverwerkte bymenging in die kerk, meer tuis behoort
het by die Gereformeerde Kerk. Toe hy hom geroepe voel om die skoolmeesterskap
te verruil vir dié van kanselredenaar het hy dan ook die vader van die Gereformeerde
Kerk, prof. DIRK POSTMA, toe nog predikant te Rustenburg (Transvaal), genader en
van hom onderrig ontvang in die godgeleerdheid nog voor die stigter van die
Gereformeerde Kweekskool die beroep na Burgersdorp aangeneem het. In 1868 is
CACHET tot proponent bevorder deur die deputate van die Gereformeerde Sinode
van Reddersburg (Oranje-Vrystaat) en het hy ds. DIRK POSTMA op Rustenburg
vervang in die evangeliebediening van die Gereformeerde Kerk. Maar reeds die jaar
daarop is hy tot dosent benoem aan die pasgestigte Gereformeerde Kweekskool,
waar hy tot 1875 werksaam was toe hy 'n beroep na Philipstown aangeneem het.
Vanuit Philipstown het hy, in 1880 in opdrag van kommissies uit die Paarl en
Kaapstad, in diens waarvan Di Patriot van ‘Die Genootskap van Regte Afrikaners’
groot propaganda gemaak het, na Damaraland afgereis waar 'n groep Trekkers hul
bevind het wat hy in die woeligste anneksasie-periode in 1877 tot ‘De trekkende
gemeente der Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika’ georganiseer het voor hul vertrek
van die Krokodilrivier. Maar die skip voorsien van benodigdhede vir die trekkers
kon in 1880 by Fort Rock nie land nie, en moes na Walvisbaai terugkeer. Met die
verontskuldiging dat hy daar geen perd in hande kon kry om sy trek uit te voer nie,
is CACHET onverrigtersake terug. Die volgende jaar in geselskap van die heer P. DE
VILLIERS, die Kaapse Boer wat met of sonder perd tot sy rasgenoot in nood deurdring,
het hy daarin geslaag om die trekkers te bereik wat hulle toe in die provinsie Humpata
in Angola bevind het. Met 'n Amerikaanse boot wat Arabiere van Zanzibar na die
Congo vervoer het in verband met die Stanley-ekspedisie is hul na Mossamedes en
vandaar oor land na Humpata.
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Ses jaar tevore het hy ‘menschen vermogend en vol van moed’ by Krokodilrivier
agtergelaat - van hulle het ‘meer dan twee derden hun graf in den woestijn gevonden’.
Die res het hy nou weer tot 'n gemeente in Humpata georganiseer, hul kinders gedoop,
lidmate aangeneem sodat ds. POSTMA, die jongere, tot 'n behoorlik gestigte gemeente
in Humpata, St. Januario, in 1888 op Burgersdorp bevestig is.
Van Philipstown is CACHET in 1883 na Steynsburg. Vandaar het hy teruggekeer
na Burgersdorp in 1892 as waarnemende professor in die teologie aan die Kweekskool
na die dood van prof. POSTMA in 1890 in wie se plek hy eers in 1894 vas benoem is
deur die Gereformeerde sinode van Reddersburg. Met die verplaatsing van hierdie
inrigting na Potchefstroom in 1905 het prof. CACHET saam verhuis na Transvaal, die
gebied van die grootste Voortrekkerprestasie, waar sy grootste belangstelling tog
altyd gelê het. Hier is hy, die Hervormde Israeliet, in 1912 oorlede as Unieburger in
diens van die Gereformeerde Kerk van PAUL KRUGER, van die gewese
Suid-Afrikaanse Republiek, die Republiek waar hy met tussenpose werksaam was;
waar hy ‘De trekkende gemeente der Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika’ aan die
Krokodilrivier gevorm het, maar nie saam op trek gegaan het nie toe hul hom nie
van 'n eie wa en trekvee uit hul skrale voorraad kon voorsien nie. Maar hy het in
werklikheid blind geniaal raakgetas in sy advies aan die vernaamste lid van sy kerk,
die later Staatspresident PAUL KRUGER, om nie dadelik handelend op te tree in 1877
teen die wolf in skaapsklere nie, maar te wag totdat 'n hele Afrikanerdom sou ontwaak
het om Transvaal met woord en daad vir die Boer terug te eis in 1881. In werklikheid
het hy intuïtief raak besluit om nie saam te trek buite die staatsgrense van die
Suid-Afrikaanse Republiek nie want die konsolidering van die Boer moes tog begin
nou dat hy selfbeskikkingsreg in 'n onafhanklike Republiek besit het en vroeër of
later sou die Angolatrekkers tog moet terugkeer na hul eie gebied; in werklikheid
het hy onbewus geniaal raak gesien dat die Afrikaanse eenheid slegs teen die
verdrukking in, langs die lydensweg van vreemde wapengeweld en heerssug, kon
groei na 1905 as die grens tussen Transvaler en Kapenaar uitgewis is.
Soos 'n ampgenoot van hom verklaar het, dit was ‘die grootste
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tweemens’ denkbaar; een oomblik volbloed-Jood in sy geskipper om uit die kerklike
partystryd wins vir sy eie kerk te slaan, die volgende bekeerling met geloof in
christelike eenheid, een oomblik volbloed-Nederlander wat 'n
Oranje-Nassau-ridderorde hoog waardeer, die volgende oomblik Afrikaner wat stry
vir die erkenning van Afrikaans en wie se liefde in die Suid-Afrikaanse Republiek
lê waar Afrikaans nie geduld word nie, een oomblik bevriend met SHEPSTONE en sy
bende, die volgende deur MILNER en syne in die tronk gestop. Vandaar dat dit ons
dan ook glad nie verbaas, dat CACHET sy hele lewe deur drie taalmedia vir sy
skryfkuns gebruik het, Nederlands, Engels en Afrikaans.

7. Meneer proffessor op die dorpe van 'n suiwer boere-distrik word digter
van Afrikaanse verse in die Nederlandse en Engelse en Afrikaanse
taalvorme.
Die leerling van DA COSTA het bloemlesings Nederlandse verse in sy hoof omgedra,
waaruit hy graag gedeklameer het. HOOFT en VONDEL, HELMERS en LOOTS,
BILDERDIJK en DA COSTA, voorkeurloos het elke vers vir hom 'n bekoring gehad in
sy jeug. Maar later het die liefde vir die prosakuns, veral die romanliteratuur van die
Franse romantiese skool, die sederomans van RICHARDSON en van WOLFF en DEKEN,
die karakterromans van THACKERAY, die romanties-realistiese, humoristiese prosa
van die skool van HILDEBRAND die jeugliefde vir die verskuns verdring, het 'n roman
dan ook sy daelikse ontspanning geword daar die uitbeelding van die mens wat
innerlik vry onveranderlik bly teen 'n vlug wisselende agtergrond van uiterlikhede
hom in hierdie kunssoort die meeste aangetrek het.
Voor 1875 as dosent wat die leerlinge behoorlik Nederlands moes leer, het hy
weinig blyk gegee van enige belangstelling in Afrikaans as taalmedium vir sy
verskuns. Sy eerste literêre pogings is onbeduidende napraat na die inhoud, dikwels
letterlik naskryf na die vorm van die predikant-digters van Nederland wat hy so hoog
vereer het. Ook later, telkens as hy die Nederlandse taalvorm gebruik in
geleentheidsverse wat op Nederlandse gebeurtenisse of toestande slaan of selfs
wanneer hy uiting aan sy diepste persoonlike smart gee wat alleen maar in die eie
taal
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woorde kan vind, sit hy gevange in die verstarde beeldspraak van sy modelle. Wat
by hulle so tekenend is van die geestesgesteldheid van die Nederlandse volk teen die
end van die 19de eeu, klink vreemd in jeugdige Afrikaanse pen as ons op die vorm
let. Let ons op die gees van sy Nederlandse verse dan gewaar ons die Nederlandse
element in hierdie tweemens, 'n element wat histories nie van die Afrikaanse te skei
is voor die 20ste eeu nie. In 'n geleentheidsvers op die dood van GROEN VAN
PRINSTERER klink die slot hoogdrawend en onsamehangend maar dit is geskryf vir
'n publiek wat geen ander eise aan die verskuns gestel het nie dan plegstatigheid van
toon en vlotte maat en rym:
Hoor hoe de lofzang rijst en klinkt door 's Hemels boogen,
Waarbij DA COSTA blij den gouden cyther spant.
Maar ach! wat rest ons nu, door rouw ter neer gebogen
De bee slechts Heer! gedenk, gedenk, aan Nederland.’

As 'n groot ramp hom persoonlik tref soos in 1901 toe sy seun op Poortje by
Steynsburg gesneuwel het, lui hy hom uit in dieselfde plegstatige ou musiek:
‘Leg hem neder naast zijn moeder
Dek hem met Oranjes vaan.
Na hij goed en bloed en leven,
Voor zijn volk heeft afgegeven
Nu zijn dagwerk is gedaan.
Omdat Engeland had gezworen
Om te verven bloedig rood
Afrikaanse groene velden
Stierf ook hij den vroegen dood
D'overwinnaar ridderkruisen
Goud en schatten heerschappij.
D'overwonnene tot loning
Voor zijn moed en trouw betoning
Rusten aan zijn moeder's zij.’

JAN LION CACHET was driemaal getroud, iedere keer met 'n Afrikaanse vrou. Die
eerste maal met 'n familielid van sy leermeester en suiver Nederlands-georiënteerde
kollega aan die
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Gereformeerde Kweekskool, mej. S. POSTMA, en die tweede en derde male met twee
vroue uit bekende Kaapse Hugenote-families, die dames TINA en MARTHA VILJOEN
agtereenvolgens. Die tweemens in hom, die Nederlander en die Afrikaner met destydse
sterk Kaaps-Engelse inslag, word selfs in die keuse van vrou weerspieël en in sy
verskuns kom die aksentverplaatsing van oriëntering in sy huislike lewe van
Nederlands na Afrikaans, duidelik tot uiting. Eers na die dood van sy gebore
Nederlandse vrou, na sy huwelik met 'n gebore Kaap-Hollandse dame, na hy in 1875
die dosentskap aan die Kweekskool vaarwel gesê het, begin die ongepubliseerde
Engelse geleentheidsrympies en die in Afrikaans geskrewe verse en prosa. Die lewe
van Christus het hy in Engels berym, 'n lang moraliserende Vita Christi; menige
onbeduidende ‘huisbakken’ huislike vers is in Engels gemaak, heeltemal in die
godsdienstige trant van TOLLENS, soos dié op die tweede verjaardag van sy seuntjie
DIRKIE, die ‘precious gift, a flower from above’, of die ‘Nursery Rhyme’ op die dood
van sy kindjie wat as speelmaatjie deur die engeltjies weggevoer is, waardeur die
ouers verlangend sug:
‘If we could only go there,
And see our baby play
We would forget our crying
And wipe our tears away.’

Na 1875, veral in die tyd dat hy predikant was op Philipstown en Steynsburg, begin
die Afrikaanse rympies te vloei wat in nou verband staan met die taal- en staatkundige
gebeure van die dag; skryf hy ook sy letterkundige sketse wat van groot
sosiaal-historiese betekenis is; meng hy sy ‘Zwart Pilletjes’ in Di Patriot vir sy taalen politieke teenstanders.
Van die Afrikaanse verse wat meestal onder skuilname ‘Neef Jan’, ‘Klein Jan’,
‘Oom Jan wat vanselewe ook versies gemaak het’ e.d.m. verskyn het in
Hollands-Afrikaanse nuusblaaie, is die bekendste ‘Op, op met die Vierkleur’, ‘Di
Afrikaanse Taal’1) en ‘Jesus' Hemelvaart’ om maar 'n enkele verteenwoordigende
gedig te noem uit die vernaamste rubriek waaronder die eerste

1) Ons Klyntji, Deel I, p. 26.
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letterkundige voortbrengsels in Afrikaans kan ingedeel word as ons op die inhoud
let, nl. politiek-historiese gedigte, taalgedigte, godsdienstige verse. Nasionaliteit, taal
en godsdiens, drie onafskeidbare begrippe in die nasionalistiese tydperk van die
volksontwikkelingsgang, is ook die drie hoofde waaronder sy verskuns val, net soos
dié van die res van die skrywers uit die kring van ‘Die Genootskap van Regte
Afrikaners’, 'n genootskap waartoe hy net soos F.W. REITZ persoonlik nie behoort
het nie, maar wie se gees hy volkome gedeel het en met die lede waarvan hy in noue
verbinding gestaan het. ‘Op! Op met die Vierkleur’ deur prof. J. DE VILLIERS op
musiek gesit, het na die suksesvolle afloop van die Eerste Vryheidsoorlog groot
populariteit geniet en algemeen bekend geword as vlaglied.
‘Di Afrikaanse Taal’, die goed volgehoue geestige allegorie van die boerenoî wat
ten onregte vir Hotnotsmeid uitgeskel word, wie se vader uit Nederland en moeder
uit Frankryk kom, wie se Nederlandse sussie in die skerp Afrikaanse lug aan 'n
ongeneeslike kwaal ly en met al die ‘doktery’ tog nooit weer gesond sal word nie,
wie se Engelse niggie hooghartig en baasspelerig haar kanse op blywende voorrang
by die Afrikaanse vryers hopeloos oorskat, ‘Di Afrikaanse Taal’, die boerenoî wat
eendag bo haar bevoorregte sussie en niggie sal uitblink, wat ‘net nou Koningin van
heel Suid-Afrika’ sal wees, bly nog altyd die allerbeste taalgedig uit die periode van
die opkoms van Afrikaans as skryftaal toe die driehoekstryd, Engels, Nederlands,
Afrikaans, in alle erns begin het. In die bekende lied ‘Jesus is omhoog gevare’ word
die hemelvaart spontaan, kinderlik-gelowig besing, soos by die mistici van ouds,
maar dan verval hy in die preektoon van die predikant-digter as hy die siel vermaan
om die volmaking na te strewe; in 'n opeenvolging van beelde, aan die Bybel ontleen,
christelike voorstelling gee sonder enige bepaalde leidende gedagte daarin. In die
beskeie verse kom dikwels onafrikaanse vorme voor terwille van die rym, bv. ‘te
syn’ om te rym op ‘satyn’, ‘daar af’ om te rym op ‘towerstaf’. Die gevoelstroom
versand dikwels maar al te gou in 'n woestyn van Oosterse beeldspraak, in die
godsdienstige verse nie onvanpas nie in die mond van wie geen seun van die loue
westerstrande was nie, maar deur oorgebruik sonder enige letterkundige
oorspronklikheid en
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frisheid meer; die gedagtes hang ook hier dikwels sonder gang of draad soos droë
sand aanmekaar. Maar in die beste in Afrikaans geskrewe verse is daar tog 'n
speelsheid en geestigheid van toon, 'n nasionalistiese vurigheid waardeur die verse
meer eg en spontaan en uit die hart uit klink. Na die goeie afloop van die Eerste
Vryheidsoorlog het CACHET dan ook by president KRUGER, sy kerkgenoot wat hy
telkens van raad en advies bedien het, aangedring dat hy Afrikaans tot die offisiële
taal van die Suid-Afrikaanse Republiek moet verhef. Die professor het die president
gewaarsku dat miskenning van die algemene volkspraak van Kaap tot Sambesie in
sy Republiek, wat die grootste prestasie is van die Trekkerelement, van die
ekspansie-vermoë dus van daardie selfde spraakmakende gemeenskap van Kaap tot
Sambesie, tot ondergang van die staatsgrense van die Republiek sou lei, terwyl
omgekeerd die offisiële erkenning van die spreektaal binne in die Transvaalse grense
tot uitbreiding van die staatsgrense, totdat hul ooreenval met die taalgrense, sou kan
voer. President KRUGER se staatkundige antwoord op die waarskuwing was egter
die benoeming van professor N. MANSVELT tot Superintendent van Onderwys in
Transvaal. Maar nie voordat hy tevergeefs probeer het om die advies te volg met die
benoeming in 1882 van S.J. DU TOIT, die siel van ‘Die Genootskap van Regte
Afrikaners’ met sy leuse ‘ons staan vir ons taal, ons nasie en ons land’, die eerste
moderne nasionalis wat geen ander grense dan dié wat die taal aandui voor sy
geestesoog gesien het nie.
Maar soos CACHET 'n vers betitel waarin hy die ontwikkelingsgang van sy
skuilname van Klein Jan na Neef Jan speels uiteensit, ‘Alles het syn Tyd’, so het ook
die ontwikkelingsgang van Afrikaans sy tyd nodig gehad om van die kinderstadium,
waarin dit alleen as spreektaal diens kon doen, na dié van jong volwassene te ryp
waarin dit as tolk van die gevoel en die gedagtes van die Afrikaner alle regte moes
opeis en alle pligte moes aanvaar. Nie voor die 20ste eeu nie, as alle staatsgrense
weggespoel is deur die orkaan van die Tweede Vryheidsoorlog wat oor die volk
getrek het, het hierdie tyd van jeugdige volwassenheid aangebreek in die Afrikaanse
taal, nadat die Nederlandse fondament opnuut onwrikbaar vasgelê is deur die
Hollands-Afrikaanse meesters en skrywers.
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Met uitsondering van die oulike gediggie ‘Di Afrikaanse Taal’ het CACHET se
verskuns gou in die vergetelheid geraak, nadat dit op beskeie wyse die groot diens
in die eie tyd help verrig het, nl. leeslus opgewek het, tot nasionale bewussyn
geïnspireer het, gestig en vermaan het wie dit nodig gehad het.

8. Prosageskrifte in Nederland van prof. Jan Lion Cachet en die in
Afrikaans van Ou Oom Jan.
Anders as met sy poësie is die geval met sy prosa. Nie alleen blywende historiese
betekenis nie maar ongetwyfeld literêre verdienste het sommige stukke uit sy pen in
Het Zuid-Afrikaansche Tydschrift. As voorbeeld kan dien ‘Een bezoek by de
Afrikaansche emigranten te St. Januario Humpata’ (1882).1) Lig skertsend, vol
humorsin en tog met diepe erns word die interessante reisverhaal van stadium tot
stadium ontvou. Daar is eers die gesukkel in Kaapstad om opgeneem te word op die
skip wat Zanzibarse Arabiere na die Congo moes vervoer om STANLEY te help:
‘Impossible, Sir! You are an hour too late! Het contract is geteekend en er is nu niets
meer aan te doen!’ ‘Nu durf ik wel niet met Napoleon zeggen, dat het woord
onmogelijk in mijn woordenboek niet te vinden is, maar toch zoo heel gauw ingeven
doe ik ook niet. Ik wilde aan dat 'impossible' dan ook niet zoo maar gelooven. Onze
geëerbiedigde Koningin VICTORIA hielp fluks, namelijk haar portretten op goud
afgedrukt’ en die slot was dat hy en die heer P. DE VILLIERS teen 'n groot bedrag ‘de agent zeide het was zeer goedkoop, een paar ander Kaapsche heeren zeiden
hetzelfde en daarom zeg ik het ook’ - eindelik aan boord geneem is. Van die plek
van hul landing, Mossammedes, het hy hom so iets as Walvischbaai voorgestel, ‘t.w.
vijf huizen en de rest zand’ maar in werklikheid vind hy dit 'n stadjie ‘met kerken
en monumenten, huizen en boomen, alles op een hoopje, evenals die dorpjes, die
men in de speelgoeddoosjes vindt’. Om die plek van bestemming te bereik, Humpata,
sou die gewone manier van reis per hangmat wees

1) Opgeneem in POSTMA: De Trekboeren te St. Januario - Humpata, p. 109-153.

Elizabeth Conradie, Hollandse skrywers uit Suid-Afrika. Deel 2 (1875-1905)

125
waarvoor hy ses draers nodig sou hê, ‘maar mijn vriend zou er acht behoeven, en ik
denk de meeste van mijn onderveldsche vrienden zouden er wel tien of twaalf noodig
hebben.’ Daar word rondgeval vir 'n tolk en dan kom OU FRIKKIE, 'n Kaapse jong
‘die, ik weet niet hoe, in Mossammedes verdwaald was, ons opzoeken. Dat 'OU
FRIKKIE' vlijtig aan Bacchus offerde hinderde ons wel, doch wij hoopten het beste.’
Onderweg dreig die Challagebergte om ‘meneer’ te laat omkom aan gebrek aan asem:
‘Wij hadden gehoopt om voor zononder op den top van den berg te wezen; wat later
hoopten wij toch zoover te komen, dat wij een plaatsje konden bereiken, halfpad
gelegen, waar de kloof wijder wordt en eenige huizen zijn. Eindelijk hoopten wij
niets meer.’ Hygende en blasende, hangende aan die stert van 'n perd, bereik hy
eindelik die top!
Maar hoe anders klink de toon van die prosa as die verteller eenmaal onder die
Trekkers is! Hy spreek sy verbasing uit oor die klein aantal kinders wat op die
Nagmaal ten doop gehou word, aangesien in geen ses jaar 'n kind gedoop was nie:
‘De woestijn heeft onze kinderen verslonden,’ zei een der broederen. ‘Ja’, voegde
eene moeder er weenende bij, ‘als wij ooit weder naar Transvaal terug willen en het
pad vergeten zijn, dan zullen wij het kunnen weervinden, langs de graven onzer
kleinen’. Die grondtoon van hierdie prosa, 'n vermenging van geestigheid, humor en
weemoed, is tipies van die romanties-realistiese skool van Nederlandse skrywers
wat met BEETS se Camera Obscura begin en uitloop op Familie en Kennissen van
HAVERSCHMIDT. Deur die humor word die aanskouelikheid van die ontberinge van
die reis en van die bittere werklikheid van die toestand van die Trekkers nog verhoog.
Dit is weergawe van gebeure wat werklik plaasgevind het maar in 'n rapportstyl
waarin die gevoel en die verbeelding tog nie uitgesluit is nie hoewel die aksent nie
daarop val nie. Van hierdie prosa na sy bewus literêre prosa is maar 'n enkele stap.
As skrywer is sy onverganklike roem te danke aan die novellereeks Die sewe
Duiwels en wat hulle gedoen het wat eers afsonderlik in Di Patriot en Ons Klyntji
verskyn het, in 1907 in 'n bundel verenig is en in 1924 reeds 'n dosyn drukke beleef
het. Dit is die mees gelese boek uit die nasionalistiese tydperk van
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ons kultuurgeskiedenis omdat dit die mees nasionale prosa uit dié tyd is. In Di Patriot
van 1882 het ‘Di Geldduiwel’, die eerste novelle van OU OOM JAN, die deursigtige
skuilnaam van CACHET, verskyn. Dit is in die loop van 'n dekade gevolg deur ‘Di
Drankduiwel’, ‘Di Liegduiwel’, ‘Di Praatduiwel’ en ‘Di Spogduiwel’ in dieselfde
blad. In Ons Klyntji wat by die oprigting op die Taalkongres in die Paarl gehou,
Januarie 1896, sy naam van CACHET gekry het, het die laaste twee novelle uit die
bekende sewetal die reeks afgesluit, nl. ‘Di Afgunsduiwel’ in 1897 en ‘Di Baasduiwel’
in 1898-'99. Soos die titels aandui, word hier sewe hoofsondes elk in 'n hoofpersoon
beliggaam en die gevolge van elk van die ondeugde vir elk van die hoofpersone in
wie hul wortel geskiet het, vertel. Spesifiek Hollands-Afrikaanse hoofsondes is hulle
nie. Want watter volk, deur 'n geldduiwel aangehits, sal soos die Afrikaanse in sy
bewuste kultuurbou die laaste gaan dink aan sy ekonomiese stelsel en sonder 'n eie
volksbank en eie geldstelsel toesien hoe die minerale rykdomme van sy land deur
vreemde partikuliere geëksploiteer word sonder behoorlike beheer van staatsweë,
om maar te swyg van nasionalisasie daarvan? Watter volk deur 'n drankduiwel gekwel
sal, soos die Afrikaanse, die uitheemse sotterny gedoog van matigheidsbonde en
toesien hoe een van sy oudste en edelste nywerhede, die wynbou, by sy kinders
verdag gemaak word deur onafrikaanse sentimentele dwepers? Watter volk deur 'n
spogduiwel besete ontwikkel, soos die Afrikaanse, so 'n minderwaardigheidskompleks
dat ondanks 'n meerderheid in getalsterkte dit die Hollands-Afrikaanse historiese en
konstitusionele selfbeskikkingsreg nie kan toepas nie, om maar enkele van hierdie
hoofsondes aan die verdere verloop van die vaderlandse geskiedenis te toets? Nee,
met uitsonderinge miskien soos die liegduiwel en die baasduiwel van huigelary, die
euwel van gedeeltelike verswyging en daardeur verdraaiing van die harde waarheid
wat in 'n tweetalige land met 'n teenstelling van twee kulture dikwels beter met die
woord takt as leuen en huigelary kan bestempel word, en die afgunsduiwel, die euwel
van begeer wat aan die naaste behoort wat in 'n ryk goudproduserende land met 'n
ontstellende groot armblankedom van hoofsaaklik Hollandse-Afrikaners, arm Boere
dus wat die patrimonium van
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die oudste groep bewaar het, nogal begryplik is, nee hierdie sewe duiwels as sulks
is in werklikheid geen tipies nasionale duiwels nie.1)
Wat wel nasionaal is, is die moralisasie, die toon van die sketse. Daar word teen
die sewe duiwels gewaarsku, negatief teen allerlei euwels gemaan waarvan die meeste
nogal geen volkseuwels is nie, soos geldgierigheid, dranklustigheid, spoggerigheid,
ens. in plaas van positief tot die deugde van idealisme, soberheid, nederigheid aan
te spoor. Veel kritiek en weinig bemoediging, veel preekbeurte en weinig eredienste,
lering, vermaning en stigting is nou eenmaal 'n nasionale trek wat letterkundig
gesproke die afstamming van die volk van MAERLANT en VADER CATS direk verraai.
CACHET preek nie direk nie, maar hy stel sy motief tog so eensydig voor dat slegs
een woord, dié van ‘moenie’, uit elke novelle met effens opgehewe voorvinger en
liggefronste wenkbrou oprys.
Oom JAN VAN LINGE, 'n skatryk boer deur die geldduiwel aangehits bemagtig ook
sy swaer BRONSVELD se plaas as dié in geldsorge sit. Maar hy bewerk sy eie
ondergang en vind 'n noodlottige dood in die spruit op weg na die dorp om die
transaksie deur te voer as die kar omslaan en hy agter sy baadjie waarin die banknote
sit, aanswem, gered word deur GERRIT VERHOEF, die verloofde van die dogter van
BRONSVELD, maar tog aan die gevolge van die vermoeienis sterf. Moraal van Di
Geldduiwel? Moenie die geld dien nie want gierigheid is die wortel van alle kwaad.
Verlei deur 'n vriend raak WILLEM verslaaf aan die drank, maar as sy getroue vrou
BREGGIE ernstig siek word, bekeer hy hom van sy bose weë. Moraal van Di
Drankduiwel? Moenie die drank lus nie omdat regenerasie van die dronkaard te bitter
moeilik is daar die wysheid in die kan is as die wyn in die man is.
HANS RIETMAN bygenaamd LIEG HANS wat verlief is op NETJI versprei die leuen
dat hy diamante op sy aanstaande skoonvader Oom DIEDERIK se plaas ontdek het
maar as 'n dronk Hotnot met

1) Dr. D.C. HESSELING in Taal en Letteren, 1900 vergelyk die werk met dié van EUGENE SUE
wat die nasionale hoofsondes in 'n aantal romantiese verhale voorgestel het.
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die waarheid voor die dag kom, is HANS sy NETJI kwyt. Moraal van Di Liegduiwel?
Moenie lieg nie want al loop die leuen nog so snel, die waarheid agterhaal hom wel.
Tante ADRIANA bederf die hele loopbaan en enigste familiegeluk van die mooi
mejuffrou WILSON, die onderwyseres, deur haar skinderpraatjies oor omstandighede
veroorsaak deur haar oorlede dronklap van 'n vader, skinderpraatjies waardeur die
broer verplig is om op kommando te gaan en sy dood vind. Moraal van Di
Praatduiwel? Moenie die laster aan die woord laat kom nie want lastertonge vermoor
die siel en dikwels die liggaam.
Die pleegkind DIRK en sy bolandse vrou ANNIE vergal die lewe van die
nasionaal-behoudende Oom KAREL met hul windmakerigheid tot hul in die hande
van die geldskieter ASHTON val en deur kwelling en lyding tot nederigheid en berou
gebring word. Moraal van Di Spogduiwel? Moenie die voorvaderlike sedes
verwaarloos nie, want dit sal jou daarna gaan en terugkeer tot die ou pad is 'n
lydensweg.
Oom HERMANUS misgun sy aanstaande skoonseun WILLEM 'n stuk goeie grond
waardeur dié verplig word om 'n ander, skraler stukkie te koop waarop juis 'n
steenkoolmyn ontdek word tot groot blydskap van WILLEM en sy FYA en groter
ergernis van Oom HERMANUS. Moraal van Di Afgunsduiwel? Moenie vir 'n ander 'n
put grawe nie want jy val daar self in, daar nyd 'n verrotting der beendere is.
Die vroeër bolander Oom ARNOLDUS, 'n uitnemende huigelaar weet hoe om onder
die mom van vaderlike besorgdheid, die dom FLIP, susterskind van sy vrou wat by
hulle in die onderveld aan huis woon, sy plaas gedeeltelik afhandig te maak maar
deur die slim boerenoîntjie ANNA, verloofde van FLIP, en die opregte Oom KAREL
sy voogd, word die waarde van die lewensreg van FLIP op sy plaas gered en Oom
ARNOLDUS moet opdok daarvoor. Moraal van Di Baasduiwel dié van die duiwel van
huigelary? Moenie 'n geveinsde tong in die mond dra nie want hoewel selfs die duiwel
van huigelary, die baasduiwel van al die duiwels onder ons, geldduiwels,
drankduiwels, liegduiwels, praatduiwels, spogduiwels, afgunsduiwels, sy MOSES
vind wanneer die heldere verstand in ooreenstemming werk met die opregte gevoel,
is dit 'n teken dat die harmonie tussen hoof en hart versteur is, dat die
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aksent op die verkeerde deel van die samestelling val, want van hierdie twee is
laasgenoemde die belangrikste.
Nasionaal-Afrikaans is hierdie moraliserende toon, 'n toon wat hoegenaamd nie
dié van 'n preek oor hel en verdoemenis is nie, maar wel die toon van die vriendelike
skoolmeester wat met 'n grappie tussenin 'n volkswysheid in verhaalvorm verduidelik.
Die taal sit vol idiomatiese uitdrukkinge, waarvan sommige besonder skilderend
sonder meer is, maar die meeste inhoudende 'n volkswysheid op sigself.
Om slegs enkele voorbeelde te noem uit een novelle ‘Di Baasduiwel: ‘Hy praat
net oor die Bybel as hy vasraak’; ‘MEYER sal sy MOSES wel wees’; ‘'n skerper pyl
in ARNOLDUS se hart’; ‘FLIPPIE voel of hy in die grond wil sink’; ‘Ek het vir jou
voorspel dat die nooi vir jou sou onderdeurspring’; ‘Ons het nie nodig om mekaar
om die bos te lei nie’; ‘As jy 'n vrou wil hê, moet jy 'n man wees’; ‘Vryery kan jy
probeer toehou soveel jy wil, maar dit is net soos vuur. Dit kom uit’; ‘'n Hottentot
is net haastig as hy kantien toe wil gaan’; ‘Hoe meer die duiwel het, hoe meer wil
hy hê’; ‘'n Vroumens kan die onnoselste mens slim maak’. Die objektiwiteit word
nie altyd bewaar nie, die skrywer rig hom af en toe direk tot die leser: ‘Nou moet die
leser nie dink om hier 'n uitvoerige beskrywing te kry’ want ‘liefdestories is nie juis
altyd erg belangrik vir ander mense wat daar niks mee te doen het nie’ in ‘Di
Baasduiwel’; - ‘Dit is wonderlik in ons land, hoe onversigtig die mense is en hoe
gerus vir diewe. Ja, ons ou landjie is nog nie so sleg nie’ in ‘Di Afgunsduiwel’; - ‘Ik
dink, dat 'n gierigaard in ons tyd nie meer so lekker kry as vroeër nie. Vroeër was
dit net goud en silwer en dit moes vir 'n gierigaard tog al te mooi gewees het, as die
knapsak oopgaan en die ponde so oor die tafel rol’ in ‘Di Geldduiwel’; ‘Ik het so'n
geloof - of dit heeltemal waar is, weet ek nie - dat 'n mens as jy 'n bietjie oplet, aan
'n vrouw kan sien of haar man te veel drink’ in ‘Di Drankduiwel’, om weer slegs
enkele voorbeelde van subjektiwiteit te noem, waar die oog sonder opset by die
deurlees direk op val. Maar ook hierdie manier van kommentaar-maak so tussen deur
die verteltrant om seker te maak dat die moraal gevat word deur die toehoorder, is
tipies van alle volkskuns in
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die algemeen en van die Afrikaanse manier van moraliseer in die besonder. Behalwe
die toon, die gees, die manier waarop die mense en dinge aan die leser voorgestel
word, is die tipes self en die omstandighede waarin hul beweeg, aan die 19de eeuse
Afrikaanse werklikheid ontleen. M.a.w. ook die inhoud van die novelle op sigself is
deur en deur Afrikaans waardeur die boek 'n uitnemende spieël word na vorm en
inhoud van die sosiale gebeure van die laaste kwart van die 19de eeu. Sy hoofpersone
mag met uitsonderinge geen nasionale tipes wees nie maar al sy tipes is uit die volle,
ryke Afrikaanse volkslewe geteken met sy ryke skakeringe van ‘Boere’, sy
verskillende tipes van grondbesitters soos begryplik is by 'n volk as dié die naam dra
van Boerenasie met sy groot kultuur-teenstelling van Hollandse Afrikaners en Engelse,
met sy kleur-teenstellinge, met sy teenstelling van Bolanders en Ondervelders, sy
teenstelling van plaasboer en vreemde dorpsagent en opkoper, die tussenmanne,
aasvoëls met hul mag oor die Boer of hy nou al produsent of verbruiker is. Daar is
bv. die afgunstige, materialistiese Oom HERMANUS van Welgegund met sy
grondhonger, die brompot wat al reeds meer grond besit as wat hy kan bewerk, maar
nie kan toesien dat 'n ander 'n mooi lap grensende aan syne koop nie want dié sou
miskien daar meer materiële wins, aardse skatte kan uithaal dan hy self. Daar is sy
teenhanger die konservatiewe Oom KAREL van Wildebeesfontein wat in woede
uitbars as hy in die koerant lees dat sy spoggerige aangenome seun, tekenend vir die
kultuurverbastering van 'n agterstevoor-voortrekkerskind, wat in die waan verkeer
dat hy op die weg na materiële welvaart is, sy plaas Saaifontein in ‘Poplar Grove’
verdoop het. Daar is die geslepe geldwolf Oom JAN wat eers geen osse het nie, later
'n paar en uiteindelik 'n hele klomp as hy kans sien om die opkoper uit te oorlê. Daar
is die skinderbek Tante ADRIANA, wat by gebrek aan diskoers die mond gedurig vol
het oor die jeug. Daar is die Bolandse ANNIE met behoefte aan weelde en genot en
gebrek aan nasionale bewussyn en insig in die nasionale sedes en gewoontes. Daar
is die saaie, getroue BREGGIE wat alles verdra in lydsaamheid van haar dronklap van
'n man. Daar is haar teenhanger, die natuurlike slim ANNA, wat handelend kan optree
as sy haar kans kry en gevolglik die Baasduiwel baas
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raak. Dan is daar die dorpsagente soos OLMANS, die ‘skrywer’ van die boer wat sy
sake moet reël maar gewoonlik eindig met hom rot en kaal te pluk, maar 'n enkele
keer sy rieme tog styf loop by 'n ongeletterde natuurmens.
Daar is die afslaers wat onder die skerts van jong pseudokopers hul kwinkslae
altyd gereed het en hul goed weet van die hand te sit.
Daar is die opkopers wat met veel handegeswaai en misbaar oor die hoë pryse,
die landbouprodukte van die Boer teen 'n appel en 'n ei verkry en as vreemde
middelmanne vet word op die arbeid van die landbouer.
Nie alleen die tipes is so lewensgetron geteken nie maar ook die toestande
waaronder hulle geleef het, is so helder geskilder dat in hierdie novelle blywend
vasgelê is 'n beeld van die verbygegane tydperk in die kultuurontwikkelingsgang
van die Boer. Kleurryk en karakteristiek van die boerebeskawing is die
Nagmaalsdrukte in die winkels, 'n geleentheid waaruit die kwaadspreekster stof ten
oorvloede suig vir haar lastertong. Vermaaklik en tekenend is die diamantkoors van
die geluksoekers wat LIEG HANS agterna sit waaronder 'n paar Engelse wat in die
hardloop begin wed wie sou wen. Naïef en tipies van die tydperk van die ontdekking
van groot minerale rykdomme in 'n Boereland, is die ontdekking van 'n steenkoolmyn
op die skrale grond van die jong boer WILLEM wat hy noodgedwonge gekoop het
omdat die afgunstige aanstaande skoonvader hom 'n beter stuk misgun het. Die hele
tydperk van die groot minerale ontdekkinge op boereplase word in die sketse
weerkaats en ook bekende daelikse boere-omstandighede en landelike probleme soos
langdurige droogtes en sprinkaanplae gee die juiste atmosfeer aan die vertellinge.
Krities-esteties is daar veel teen die sketse op te merk. Dit is tendens-werk, die
styl is te slap om dié van 'n diep ontroerde kunstenaar te wees, die opset van elke
novelle te breed en gevolglik die besonderhede te veel en die bou te los, daar is geen
diepgaande psigologiese karaktertekening nie, ens. ens. Maar estetiek ofte nie, die
tipes leef vir die Afrikaanse leser, die dialoog is eg en fris, die beeldspraak wortel
in die Afrikaanse omgewing; met skynbare nietige besonderhede is 'n Afrikaanse

Elizabeth Conradie, Hollandse skrywers uit Suid-Afrika. Deel 2 (1875-1905)

132
stemming en atmosfeer geskep en as veel van die Afrikaanse volkskarakter gewysig
is na aksents- en rigtings- en tydsomstandighede, sal in hierdie boek vasgelê wees
'n beeld van die boerebeskawing, van sy deugde en gebreke en probleme wat vir die
nageslag sy aantreklikheid sal bly behou uit 'n kultuurhistoriese oogpunt. As
vervolgsketse in Di Patriot en Ons Klyntji het hierdie romanties-realistiese novelles
meer as enige ander verhale die leeslus opgewek. Die Sewe Duiwels is 'n nasionale
Afrikaanse boek in al die opsigte wat sy prototipe Camera Obscura 'n nasionale
Nederlandse boek is, in die geïdealiseerde daelikse werklikheid, in die humor, in die
frisheid van taal, in die tipe-tekening, in die bedekte moralisasie, m.a.w. in toon
sowel as inhoud.
Behalwe hierdie novelle en verse in die suiwer letterkundige rubriek het JAN LION
CACHET ook die politieke rubriek ‘Zwart Pilletjes’ in Di Patriot aan hom toevertrou
gehad. Daarin het hy in luimige trant, waaronder 'n diepe erns lê, altyd opgewek en
hoopvol die politiek van die dag aan christelik-nasionale beginsels getoets. Die stryd
het voortdurend gegaan oor christelike ‘vrye’ onderwys of die openbare staatskool,
totdat 'n soort oplossing in 1886 gevind is toe ‘ONZE JAN’ voorstel dat
godsdiensonderwys binne die gewone skoolure moet val, waardeur die saak vir die
regeringskool gewen is en die verengelsing sy gang kon gaan. Want die wet het die
nasionale saak eerder benadeel as bevoordeel, daar ook die verpligte
godsdiensonderwys, Bybelles binne die skoolure van die regeringskole, hiermee
Engels geword het. Met ander woorde die Afrikaanse kind het hiermee 'n Revised
Version of the Bible in plaas van 'n Statenbijbel, Sankey and Moody en Church Praise
in plaas van Gezangen en Psalmen deur sy Skots-Amerikaans-Engelse leermeesters
voorgesit gekry in opdrag van die staat, wat met verantwoordelike bestuur tog net
die uitvoerende mag van die volkswil moet wees. En hierdie resultaat was alles
behalwe die volkswil, verre selfs van die gedagte van die opsteller van die
wetsontwerp, groot Nederduitse Gereformeerde kerkman en pleitbesorger van die
taal van die Statenbijbel en van die Gezangen en Psalmen. Maar dit sou tot die 20ste
eeu duur voor dit vir die nasionale leiers duidelik word, dat die fout op
onderwysgebied nie lê by
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christelike onderwys of nie - wat kon meer christelik wees dan die ‘Huguenot’- en
‘Eunice’- en ‘Prospect’-seminaries? - maar by moedertaalmedium of nie. Nie
godsdiens nie, wat 'n saak tussen indiwidu en sy Skepper is, maar taal, wat 'n saak
is tussen mens en mens, die algemeenheid op 'n bepaalde bodem waarvan
bloedgebondenheid aantoon, is 'n wesenlik nasionale saak. Die skrywer van die
‘Zwart Pilletjes’ kon onmoontlik hierdie 20ste eeuse insig hê - hy meen die
onderwyswet skryf te min godsdiensonderwys voor - maar dit was hom heel duidelik,
dat hy 'n Mordechai aan die poort moet bly. Al die ‘drankjes’ van die Regering, ook
hierdie van 1886 wat aan sy vrou se ou tante se ‘extra drankje’ herinner, bestaande
uit vyf druppels uit ieder botteltjie in die huis-apteek, maak die Hollands-Afrikaanse
nasionale pasiënt steeds sieker1).
Toe die C.N.O.-beweging na die Tweede Vryheidsoorlog weer oplewe en die
Hollandse Afrikaner andermaal die oplossing van sy kultuurprobleem op 'n aan hom
opgedronge twee-talige bodem, langs godsdienstige paaie soek, het die hoop van die
ou stryers van die Gereformeerde Kweekskool herleef. Andermaal het die skrywer
van die ‘Zwart Pilletjes’ die pen ter hand geneem en die Transvaalse Skoolwet (1907)
heftig aangeval in sy pamflet Niet om te twisten, maar om des Gewetens wil2), maar
nou nie meer die aksent op die kerkdogma laat val nie. As eerste en grootste gevaar
word genoem ‘dat de moedertaal geheel op zijde gesteld, of op zijn best zal aangeleerd
worden als een onverschillige zaak’, want ‘waarom zou men zich ook zooveel moeite
getroosten voor het Hollandsch, daar toch van Standaard IV af het Engelsch intreedt
als uitsluitend medium van onderwijs’.
Die gekneusde vinger van 'n rondtastende volk het die sleutelgat van die
kultuurprobleem van sy tweetalige land gevind, nl. taalmedium; die sleutel nl. die
Afrikaansmedium-skool, sou betreklik spoedig volg.
By geleentheid van die vyftigjarige jubileum van die Gereformeerde Kerk van
Suid-Afrika (1859-1909) het die ou professor op versoek van die kuratorium van die
Teologiese Skool, wat

1) Di Patriot, 21 Mei 1886.
2) By HET WESTEN-Drukkery, Potchefstroom, 1907, uitgegee.
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intussen in 1905 van Burgersdorp na Potchefstroom oorgeplaas is, en in oorlog met
die kerkeraad van Rustenburg, die eerste Gereformeerde gemeente, 'n Gedenkboek
(1909) opgestel1). Kerkhistories is dit 'n belangrike, betroubare hoewel nie alte
diepgaande bron nie, waarin die gereformeerde opsteller tog moeilik sy kritiek op
sy hervormde landgenote kan verberg: ‘Ds. D. VAN DER HOFF was niet door de
Amsterdamsche Commissie, maar door Prof. LAUTS gezonden. Welk recht Prof.
LAUTS daartoe had, is niet duidelijk’2); ‘in 1855 zond de Amsterdamsche Commissie
den Heer C. HIDDINGH naar Transvaal, om onderzoek te doen, hoe de zaken eigenlijk
stonden, en vooral om de klachten te onderzoeken, die er tegen ds. V. D. HOFF waren
ingekomen. Uit het gedrukte verslag van dien heer blijkt niet, welke qualificatie hij
had om als een soort van bisschop rond te gaan, terwijl wel uit het verslag blijkt, dat
het hem niet aan eigenwaan ontbrak’3) ens. Ook Ou Oom JAN was nie vry van hierdie
lelike, betreurenswaardige Nederlandse trek, hierdie duiwel van wantroue koester
teenoor landgenote wat met dieselfde belangeloosheid en goeie bedoelinge as hy hul
lot met hul stamverwante ingewerp het of hul saak van uit die stamland wou steun.
Die ‘Personalia’, lewensberigte van enkele voorgangers soos ds. D. POSTMA en
JACOBUS JOHANNES VENTER deur ds. L.J. DU PLESSIS het die opsteller van die
Gedenkboek ongelukkig deur gebrek aan ruimte verkort, waardeur die kostelike
biografiese gegewens ernstig geskaad is.
In 1912, werksaam tot op die laaste, is prof. JAN LION CACHET
baanbreker-gereformeerde-teoloog, baanbrekerskrywer in Afrikaans, oorlede op
Potchefstroom. Hoewel sy spore letterlik en figuurlik dik in die Transvaal lê, het hy
tog sy vernaamste stempel afgedruk op die noordelike Kaap veral Burgersdorp en
omgekeerd is sy bekendste werk 'n sprekende afdruk van die distrikte in die laaste
kwart van die 19de eeu. Hierdie streek wat in die derde kwart van die eeu op
kultuurgebied nog in die nouste

1) A.H. KOOMANS, Potchefstroom, 1909.
2) Ibid. p. 20.
3) Ibid. p. 23. Vgl. die hoofstukke oor die Oranje Vrystaat en Transvaal oor VAN DER HOFF.
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verbinding gestaan het met die Engelse Oostelike Kaapprovinsie van die Britse
Setlaars, het hoe langer hoe meer in die volgende kwarteeu die as geword van 'n wiel,
waarvan die Paarl die suidelike speek was en Pretoria die noordelike. Die
Albert-distrik het die leiding geneem vanaf 1858 in die agitasie vir die regte van
Hollands in die Kaapse Volksraad, waarin Hollandse Afrikaners wel geduld sou
word, maar hul taal nie, 'n contradictio in terminis, wat vir die meeste Kaapse
Afrikaners egter nog drie dekades lank, tot 1882, volkome logies sou lyk deur hulle
geleende Engelse bril gesien. Op die gebied van ons letterskat het die streek 'n ruime
bydrae gelewer in albei die taalvorme. Hier is die eerste tak van ‘De
Zuid-Afrikaansche Taalbond’ wat vir Nederlands as literêre taalvorm van die
Afrikaner sou ywer, gestig, terwyl van hieruit die beste nasionale (nie nasionalistiese)
vroeë literêre geluid in die Afrikaanse taalvorm gekom het. Die uiterlik ‘lojale’ Albert
van die noordelike Kaapkolonialer, het die Medina van die Afrikanerdom geword,
danksy in hoofsaak die Gereformeerde Kweekskool op Nederlandse model gestig,
en 'n aanvang meegemaak deur gebore Nederlanders wat hul lot virgoed met hul
stamgenote ingewerp het en Afrikaners in murg en been geword het. Die kultuurdraers
van hierdie suiwer Boeredistrik het die skakel geword tussen die noordelike
Kaapkolonie en die Boere-Republieke, tussen die noordelike en suidwestelike
Kaapkolonie, tussen Hollandse Afrikaners onderling, sowel as tussen hulle binne en
buite die gebiede wat later die Unie van Suid-Afrika sou word.
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Hoofstuk VI.
Die lettervrugte van Hollandse onderwijs op Stellenbosch en in
Kaapland.
1. Die teologiese seminarium en sy eerste professore. Het Stellenbosch
Gymnasium of ‘First class undenominational school’ en sy eerste
leerkragte.
Die mislukking van die pogings om professore uit Nederland te kry vir die Teologiese
Seminarium het op die Sinode van 1857 op voorstel van ds. A. MURRAY Sr. van
Graaff-Reinet gelei tot 'n besluit om 'n vorige besluit te rojeer, waarby bepaal was,
dat die eerste hooglerare uit Nederland moes benoem word. Onder die aanwesiges
wat hulle nog nie kon skik na die onafwendbare nie was die predikant van die Paarl,
ds. G.W.A. VAN DER LINGEN, omdat hy gevrees het, dat dit sou lei ‘tot het verbannen
van het Nederduitsch uit ons Kerkgenootschap’. Hy was alleen bereid om water in
sy wyn te doen onder voorwaarde, dat ‘het Nederduitsch bij de kweekschool in stand
zal gehouden worden, niet alleen door de officieele handelingen der Professoren,
maar ook door het Nederduitsch spreken in hunne huisgezinnen en op de studenten
collegiën’. En toe sy amendement met 'n kleine meerderheid verwerp word, 40 teen
36 stemme, het die afgevaardigdes van die Paarl geprotesteer teen enige sinodale
verandering in die plan, wat ‘eenigermate strekken kan om het gebruik der
Nederduitsche taal in de Nederduitsch Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika min of
meer te belemmeren of te verhinderen1).

1) Acta Synodi IX. (Ned. Geref. Kerk).
Vgl. ook Herinnering aan het leven en de werkzaamheden van den Weleerw. Zeergel. Heer
GOTH. WILH. ANT. V.D. LINGEN. SMUTS en HOFMEYR, Kaapstad, 1874.
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As die sinodale kommissie wat met die benoeming van die hooglerare belas was,
gemeen het dat hulle die karaktervaste gebore Afrikaner VAN DER LINGEN met 'n
professoraat kon paai, het hul dit mis gehad, want toe hulle hom en ds. JOHN MURRAY
van Burgersdorp aanwys as eerste professore, ag hy hom daarvoor nie geskik nie,
hy, die één enigste werklike geleerde Afrikaner van sy tyd, wat nooit versuim het
om op die stem van die plig teenoor sy volk te antwoord nie. Maar hy het gelyk gehad
dat hy nie geskik was nie in soverre, dat hy geen verteenwoordiger was van 'n Sinode
wat in sy dualistiese verwarring geen meerderheid meer kon kry vir die mees
vanselfsprekende eis aan homself as Sinode gestel, nl. dat hy sy taal tuis sowel as in
die uitvoering van sy ampspligte sal handhaaf nie. Die Paarlse kerkraad het 'n memorie
ingestuur nog voor VAN DER LINGEN bedank het vir die professoraat, waarin hul
versoek het dat die seminarium in die Paarl geplaas sou word met die belofte om die
nodige geboue op te rig en 'n £1000 aan die fonds te gee as die sinodale kommissie
daartoe sou oorgaan. Hierdie aanbod moet nie slegs gesien word as 'n begeerte van
'n gemeente om die dienste van hul predikant te behou ingeval hy sin sou hê om hom
die benoeming te laat welgeval nie1). As die protes van 'n groot minderheid, 36 teen
40 stemme, op die Sinode van 1857 teen enige sinodale besluit, wat belemmerend
kon werk op die gebruik van die Nederduitse taal in 'n kerk, wat die naam dra van
Nederduits Gereformeerd, was dit eerder 'n Hollands-Afrikaanse
volksminderheidsbegeerte gewees. Die sterk volksminderheid soos verteenwoordig
op die sinodale byeenkomste, het gevoel en geweet dat, as die kweekskool van die
Ned. Gereformeerde Kerk in die Paarl opgerig sou word met ds. VAN DER LINGEN
as leidende professor, die taal van hierdie Kerk gered was en so lank die taal behoue
bly, bly die wesenlike grens bestaan tussen twee andertalige groepe wat uit die aard
van die dinge self, nie by mekaar hoort nie. Deur die sterk minderheidsbegeerte te
fnuik, wat vir die behoud van Nederlands in die Paarl sou geywer het as hul aanbod
aange-

1) Soos die lewensbeskryfster van ds. VAN DER LINGEN dit gesien het in Herinnering aan het
leven en de werkzaamheden, p. 173, 175, of soos prof. A. MOORREES dit nog sien in Die
Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika 1652-1873, p. 874, Nas. Pers, Kaapstad
1937.
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neem is, het die Ned. Gereformeerde Kerk self die reaksionêre gevoelskomplekse
geprikkel tot beter taalinsig, d.w.s. tot beter insig in eie volkswese met die gevolg,
dat juis die Paarl die sentrum word van die suksesvolle revolusie van die ‘Genootskap
van Regte Afrikaners’ in 1875. Die sinodale kommissie daarenteen het gelyk gehad
om in 1857 die aanbod van die Paarl van die hand te wys in soverre, dat Stellenbosch
as kultuursentrum 'n beter verteenwoordiger was as die Paarl, van die dualisme wat
die klein meerderheid behaal het by die stemming. Maar die groot
minderheidsbegeerte was waarborg vir die toekomstige ontwikkeling nie alleen van
die ‘Genootskap van Regte Afrikaners’ in die Paarl nie, maar ook van die eikedorp
van SIMON VAN DER STEL tot die eerste universiteitstad by uitnemendheid van die
Afrikanerdom, waar die voertaal Afrikaans sou wees. Voorlopig moes die kulturele
dualisme triomfeer.
Net soos ds. JOHN MURRAY wat direk die benoeming aangeneem het, het ds. N.J.
HOFMEYR van Calvinia hom die keuse laat welgeval toe VAN DER LINGEN bedank
het. In 1859 is die kweekskool geopen. JOHN MURRAY (1826-1882) is in 1826 op
Graaff-Reinet gebore as die seun van die stamvader MURRAY, een van die Skotte
wat in 1822 deur Lord CHARLES SOMERSET ingevoer is. Saam met sy jonger broer
ANDREW is hy na sy land van herkoms gestuur om teologie aan die
Marischall-College, Aberdeen te studeer. Aan genoemde kollege was hul oom, ook
JOHN MURRAY, professor en toe die kerkstryd in 1843 in Skotland uitloop op die
afskeiding van die Vrye Kerk van Skotland, gaan die jong Afrikaanse aspirant-teoloë
saam met hul oom oor tot die afgeskeie kerk. Na 'n kort studie-verblyf in Nederland
wat egter lank genoeg was om op die ouer jongman 'n dieper indruk te maak as op
die jongere1) - wat in sy tyd as meer geniaal beskou is, maar wat tot die suiwer
Hollands-Afrikaanse kultuurbou ongetwyfeld minder bygedra het - keer hul terug
na hul vaderland. JOHN word predikant van een van die noordelike grensgemeentes
van die Kaapkolonie nl. Albert (Burgersdorp). Toe hy in 1859 tot professor benoem
is, het sy publikasies bestaan uit De Kinderbijbel (1856)

1) Kyk verderop die hoofstukke ‘Transoranje voor 1875’ en ‘Die betekenis van Hollandse
onderwys in die Paarl en omgewing’.
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en 'n Catechisatie-Boek over de Leer der Zaligheid (1857)1), werk wat verskeie drukke
beleef het waaruit blyk, dat die skrywer in die behoefte van die tyd voorsien het,
maar waarin weinig oorspronkliks sit, bewerkinge in eenvoudige Nederlands van
populêre Engelse geskrifte. Sy bydraes tot Elpis getuig ook meer van goeie wil as
van skeppende krag. Kenmerkend van die ondiepe kennis van wie tot die wetenskap
geroepe was, is een van sy eerste publikasies as professor in die vorm van 'n opstel
‘De Christelijke Volksliteratuur van Zuid-Afrika’ in die Verslag van de
Werkzaamheden van de Christelijke Conferentie gehouden te Worcester (1860)2).
Wie hier verwag om ook maar een woord oor die literatuur van eie bodem te verneem,
sal bedroë uitkom. Tog is dit tenminste 'n poging van die skrywer om homself
rekenskap te gee van wat die volk lees aan Nederlandse lektuur. Die eerste boekery
van die kweekskool het egter so goed as uitsluitlik uit Engelse werke bestaan.
Dieselfde tipe van meegaande uitvoerder van die wil van die dualistiese
meerderheid hoe klein ook al, geen geniale skepper nie, was sy kollega ds. N.J.
HOFMEYR.

2. Ds. N.J. Hofmeyr (1827-1909).
NICOLAAS JACOBUS HOFMEYR was die oom van JAN HENDRIK HOFMEYR (Onze
Jan). Die stamvader van die HOFMEYRS was JAN HENDRIK, gebore in 1721 in die
graafskap Lingen, destyds die besit van WILLEM III, stadhouder van Holland en
koning van Engeland. Hy is oorlede in 1805. Die vader van NICOLAAS is JAN HENDRIK
(1789-1862) en die kerkman, dr. SERVAAS HOFMEYR, is sy broer. Die familie het in
Kaapstad gewoon in die dae toe Adderleystraat nog 'n ‘gracht’ was, waar aansienlike
koopmans gewoon het, wat, hoewel geheg aan hul kerk, geen groot geesdrif daarvoor
openbaar het nie.
NICOLAAS het weinig Engels in sy omgewing gehoor en gevolglik weinig kennis
van dié taal gehad. Eers op sestienjarige leeftyd leer hy die taal van Engelse offisiere
uit Indië, wat in Kaapstad

1) Sien die hoofstuk ‘Burgersdorp as kultuursentrum in die distrik Albert’. Ook Hollandse
Skrywers uit Suid-Afrika, Deel I, p. 218, 296.
2) VAN DE SANDT, Kaapstad, 1860.
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hul rustyd deurbring. Die Engelse kom dikwels aan huis by ds. ABRAHAM FAURE,
wat getroud was met die dogter van 'n Skotse offisier, en as hulle dan 'n gids vir
bergklim nodig het, word KLAAS HOFMEYR ontbied. Hy en J.H. NEETHLING van
Stellenbosch het saam skoolgegaan in die skool van die Maatschappij Tot Nut van
't Algemeen (gestig 1804). Hierdie skool was die vooraanstaande private ‘Hollandse’
skool van sy tyd, het steeds uitgeblink deur sy metodes van onderwys w.o. inbegrepe
moedertaalonderwys, en het besondere aandag gegee aan godsdiensonderwys. Die
skool het 'n belangrike bydrae van groot manne oor Suid-Afrika gelewer en veel
gedoen om die Hollandse taal in Kaapstad te handhaaf en deur sy werk en die manne
wat hy voortgebring het uiteindelik erkenning vir Hollands naas Engels in skool en
staat te verkry. J.H. HOFMEYR, skriba en later moderator van die Ned. Geref. Kerk,
prof. J.I. MARAIS en ONZE JAN was almal leerlinge van hierdie skool.
Op sestienjarige leeftyd kom N.J. HOFMEYR tot bekering en, enige tyd daarna,
haal dr. A. FAURE hom en sy vader oor om die begaafde jongeling tot predikant te
laat oplei. Onder die welbekende pedagoog, dr. A.N.E. CHANGUION, ontvang hy sy
verdere opleiding en studeer so ywerig, dat hy in sy twintigste jaar na Utrecht kan
gaan. Hy vertrek in 1847 met HENDRIK FAURE na Engeland, waarvandaan hy na
Holland oorvaar en op die boot die gevierde digter van Heemstede, NICOLAAS BEETS
ontmoet, met wie hy later sterk bevriend raak. In Utrecht sit hy sy teologiese studie
voort, maar sy eie teologiese professore interesseer hom minder as die liberalistiese
Opzoomer. Hy het egter die ortodokse rigting getrou gebly vir sover dit die
leerstellings van die kerk betref. Hy is verras om te ontdek dat Het Leven van M.C.
Vos in Utrecht goed bekend is, en vind dat die Hollanders in hom belangstel omdat
hy uit die land kom waar M.C. Vos gearbei het.
Om gesondheidsredes bly HOFMEYR nie om te promoveer nie en keer in 1850
terug na sy vaderland. Hy word leraar op Calvinia, wat in daardie dae 'n heel klein
dorpie is. In die Hantam leer hy die eensaamheid ken as die boere Maandagmôre
tente afslaan en wegtrek na hul plase. Sy arbeid hier was nie van die gelukkigste nie,
want hy het met sy gemeentelede oorhoop geraak toe hy kleurlinge in die kerk wou
toelaat. Hy was in hierdie jare
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jonk en onervare, en aan rypheid en mensekennis sou hy in later jare nog veel win.
Deur sy groot ywer vir sy werk was hy ook soms onbesonne en voortvarend in sy
optrede, en dit het veral geblyk uit sy houding ten opsigte van die sending, waarin
hy soos VAN LIER, M.C. Vos en KICHERER veel belang gestel het.
Ook op ander gebied het hy aktief opgetree. Hy was sy vriend JOHN MURRAY
behulpsaam gewees met die oprigting van die Zuid-Afrikaansche Boekvereeniging
in 1853. Dit was 'n liggaam wat hom beywer het vir die verspreiding van lektuur van
stigtelike of christelike aard, veral onder die platelandse bevolking wat in hierdie tyd
feitlik heeltemal verstoke was van alle geriewe van kulturele of opvoedkundige aard.
In 1857 word ds. N.J. HOFMEYR deur die Sinode naas JOHN MURRAY benoem tot
professor van die Teologiese Kweekskool op Stellenbosch. Hierdie benoeming is
voor die tyd aan beroemde Hollandse teoloë soos NICOLAAS BEETS en VAN DER
HAM aangebied en deur hulle van die hand gewys, en eweneens aan ds. G.W.A. VAN
DER LINGEN, wat dit hom ook nie laat welgeval het nie. Ds. HOFMEYR is in die
besonder aangemoedig deur ds. ANDREW MURRAY, wat hom uit die felle pennestryd
met A.N.E. CHANGUION van 1853 leer ken het as 'n teoloog met 'n heldere begrip
van leerstellige vraagstukke, 'n vaardige pen en 'n dapper stryder vir sy eie oortuigings.
Die kweekskool is op 1 November 1859 ingewy met dr. JOHN MURRAY en N.J.
HOFMEYR as dosente, en hier het laasgenoemde die kroon op sy arbeid in die
geestelike wyngaard van ons volk gesit, en onder sy leiding en godvrugtige voorbeeld
het die meeste leraars van die Ned. Geref. Kerk in die laaste helfte van die neëntiende
eeu hul teologiese vorming ontvang1).
Tot dieselfde beminlike soort as die eerste twee professore van die kweekskool,
geen kragtige maar onontbeerlike ‘taktvolle’ tipes vir 'n kultureel oorheerste
volksgroep in die eerste stadia van homself loswoel uit die oorheersing, het ook
behoort hul vriend ds. J.H. NEETHLING, die jong predikant van Prins Albert wat uit
die staanspoor uit sterk gepleit het vir die oprigting van

1) Hierdie lewensbesonderhede is ontleen aan aantekeninge deur E.J.M. CONRADIE opgeteken
uit Het Leven van prof. N.J. HOFMEYR, deur J.D. KESTELL, H.A.U.M., 1911 (A. DE V.).
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die seminarium en in 1858 in die ontstane vakature op Stellenbosch tot predikant
bevestig is. MURRAY, HOFMEYR, NEETHLING, besadigde jongmanne, wat nou eenmaal
kennis van Engels ten koste van alle ander vakke tot die beskaafde opvoeding van
die Afrikaner gereken het, het die eerste leiding in hande gehad nie alleen van die
kweekskool nie, maar ook van die gimnasium wat in 1864 hoofsaaklik deur hul
toedoen in die lewe geroep is1). Dit verbaas ons dan ook nie, dat die stigting wat moes
voorberei vir die admissie-eksamen tot die kweekskool en die
goewernements-eksamen vir die ‘Secondary Certificate’ in die lettere en wetenskappe
die tweetalige naam kry van ‘Het Stellenbosch Gymnasium of First Class
Undenominational School’. Tot eerste rektor is benoem 'n Skot, die Revd. W.E.W.
BRAID in 1866, wat na drie jaar sy amp neerlê om na sy vaderland terug te keer en
opgevolg word deur 'n ander Skot, die Revd. C. ANDERSON wat die rektoraat tien
jaar volhou, van 1869 tot 1879, en tewens van 1874 tot 1879 hoof was van die in
1874 ingestelde ‘Arts Department’. Hoeveel daar tereg gekom het van Hollandse
onderwys onder dergelike leiding by 'n geslag wat reeds lamgeslaan was en 'n
skoolwet voor hom sien passeer het waarby bepaal is, dat alleen Engels as voertaal
in alle eerste en tweede klas regeringskole en 'n jaar later ook in die derde klas skole
sou gebruik word, lê voor die hand. Die noodsaaklikheid van deeglike onderrig in
die Nederlandse taal is gevoel, maar dat dit as voertaal 'n algeheel ander plek in die
onderwys moes inneem as die ander twee ‘modern languages’, Duits en Frans, het
in niemand se hoof opgekom nie. Aan professor HOFMEYR is opgedra om 'n leerkrag
te vind om tenminste vier uur in die week in Nederlands onderwys te gee teen 'n
salaris van £1.10 per maand. Dat hy niemand beter kon vind teen hierdie besoldiging
as een van sy teologiese studente uit die vlottende studente-gemeenskap nie, om
telkens tydelik die hulp te verleen, is begryplik. Die hele reëling teken

1) Vgl. Gedenkboek van het Victoria-Kollege, Nas. Pers, Kaapstad 1918, artikels van prof. W.E.
MALHERBE ‘De Kweekschool’ en ‘Het Victoria-Kollege’, waaraan enkele feite ontleen is.
Verder Stellenbosch 1679-1929. Hortors Bpk. 1929, artikel van prof. W. BLOMMAERT
‘Historiese oorsig van die Hoër Onderwys op Stellenbosch.’
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die toestand van Hollandse onderwys op Stellenbosch voor 1875. As die nood op
die hoogste is, is die redding egter die digste by. In 1874 arriveer 'n jong Nederlander,
NICOLAAS MANSVELT, uitgekom op aandrang van ds. J. LION CACHET, om
onderwyser te word in die moderne tale aan die gimnasium van Stellenbosch.

3. Nicolaas Mansvelt (1852-1933)1).
NICOLAAS MANSVELT het in September 1874 op aandrang van ds. J. LION CACHET
na Suid-Afrika gekom as leraar in moderne tale aan die gimnasium te Stellenbosch.
Volgens sy bevindinge het Hollandse onderwys bestaan in oorhoor van taalreëls,
verbuigings en vervoegings wat die kinders van buite geleer het uit die Beknopte
Spraakkunst van Hagoort, waarvan net een eksemplaar, of liewer stukke waarvan
as gemeengoed diens gedoen het vir die hele klas, en agter die rug van die voorman
wat respondeer, geplaas word. Verder het hulle stukkies uit Engels in Nederlands en
uit Nederlands in Engels vertaal. Net uit een leesboek onder die titel Europa wat uit
Engels oorgesit is in taamlik gebrekkige Nederlands het die klas gelees. Vir die
kindervoordragte is uitsluitend Engelse gedigte voorgeskryf en aan die slot van iedere
gedig wat dikwels ver buite die begripsvermoë van die Afrikaanse kind gelê het, het
die onderwyser se bevel gelui: ‘Quote your author’2). Van agteraf gesien is dit
beskamend dat die slaafse houding so in die smaak geval het dat gebore Nederlanders
soos MANSVELT nodig was om die gevestigde Kaapse families die vernederende in
'n dergelike onderwysstelsel te laat insien. Maar die Engelse taaloorheersing in
aanmerking geneem, is die wonder nog dat MANSVELT spoedig daarin slaag om die
eerste wesenlike teenstelling, Nederlands teenoor Engels, Hollandse Afrikaner teenoor
Brit weer skerp te trek ten opsigte van taal. Dit was die sine qua non

1) Vgl. Zuid-Afrika, Julie en Augustus 1932, ‘Nicolaas Mansvelt tagtig jaar’, deur E.J.M.
Conradie.
Levensberichten, Maatsch. der Ned. Letterkunde te Leiden, 1933-34: ‘Nicolaas Mansvelt’,
deur G. Besselaar.
2) Vgl. De Gids, Sept. 1901: ‘De Hollandsche Taal en het onderwijs in Z.A. van 1874 tot Oct.
1899’, door N. MANSVELT. (Hierdie opstel is oorspronklik geskrywe om as voordrag te dien
in 'n beslote kring, nl. het Paedagogisch Seminarium van dr. J. GUNNING WZN. te Utrecht.)
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vir die later oorwinning van Afrikaans, want waar 'n stryd gaan om volksbehoud kan
geen enkele stap oorgeslaan word nie. Eers weer terug na Nederlands om op krag te
kom en dan kan die Afrikaanse vorm van Nederlands veilig aan die toekoms oorgelaat
word, was die onbewuste redenering. Hy rig selfs 'n vrywillige Hollandse leesklas
op vir dames, gedagtig aan die invloed van die vrou, en as 'n klein teëwig vir die
‘seminaries’ vir meisies wat die tallose Angelsaksiese onderwyseresse wat toe die
land binnegestroom het orals op die groot dorpe gestig het. Van uit Nederland stuur
prof. dr. C. BELLAAR SPRUYT kiste met boeke wat dan in die klaslokaal aan sommige
teen hul sin aanvanklik, uitgedeel is of as pryse toegeken is en waardeur selfs later
ook vir die aanvanklik onwilliges 'n nuwe wêreld van gedagtes oopgegaan het. Wat
nog belangriker is, hierdeur raak die leerlinge bekend met die Hollandse benaminge
vir bekende voorwerpe, wat hulle tot dusver alleen met die Engelse terme aangedui
het1).
Maar altyd moet hy die ontmoedigende verwyt hoor, dat die ‘grammar’ tog al te
swaar is. Die willekeur in die spel- en taalreëls word dan ook erger vir die Afrikaner
deur die volmaakte onverskilligheid waarmee die beskaafde Nederlander in sy
spreektaal die geslagsreëls veronagsaam.
In 1884 verskyn sy Idioticon2). In die voorberig deel hy mee, dat by sy vertrek uit
Holland 'n goeie vriend hom die raad gegee het om op te teken wat hom in die
uitspraak of woordgebruik van ‘Kaaps-Hollands’ as vreemd voorkom sodat sy gehoor
na verloop van tyd nie ongevoelig sou word vir foute wat sy plig as onderwyser in
Nederlands hom gebied om te verbeter nie. Sy lys het in tien jaar so aangegroei dat
hy die Idioticon kon uitgee!
Toe in 1885 die ‘Stellenbosch-college’, wat uit die Gymnasium gegroei het, 'n
werksame lid van die Universiteit van de Kaap de Goede Hoop word onder die naam
van ‘Victoria-College’ - dis veel aan MANSVELT se invloed te danke dat die
voorgestelde naam ‘Queens College’ nie deur gegaan het nie daar hy gehoop het dat

1) Vgl. Ons Tijdschrift, No. 411, 1901. In memoriam prof. dr. C. BELLAAR SPRUYT, door prof.
dr. N. MANSVELT.
2) N. MANSVELT: Proeve van een Kaapsch-Hollandsch Idioticon, Kaapstad 1884.

Elizabeth Conradie, Hollandse skrywers uit Suid-Afrika. Deel 2 (1875-1905)

145
die bygedagte aan ‘oorwinning, viktorie’, die wrange Engelse smaak van die naam
sal temper - en hy gevra word om as professor die leerstoel vir moderne tale te beklee,
is hy in die geleentheid gestel om met groter gesag die taalmoeilikhede aan te pak.
En deur sy kennis van en belangstelling in Afrikaanse onderwyssake was hy
uitmuntend geskik vir die werk. Gunstig gestem teenoor Afrikaans, die spreektaal,
was hy in die begin nie, soos ons kan verwag van iemand wat uitgekom het met die
bedoeling om suiwer Nederlands te bevorder, maar reeds in 1880, vyf jaar na die
stigting van die ‘Genootskap van Regte Afrikaners’, skryf hy1) ‘my opinion about
Cape Dutch is much different to what it was years ago - as my knowledge of Cape
Dutch increased, my opinion was changed, and I have been led to observe much
good which I at the first acquaintance had overlooked’. Maar om te sê dat Afrikaans
die hele Nederlandse Woordeboek van A-Z tot sy beskikking het soos F.W. REITZ
argumenteer, wat toentertyd in 'n hele rusie met die Rev. A.T. WIRGMAN gewikkel
was oor dié se aantygings van ‘the barbarous patois’, klink vir MANSVELT byna net
so ongerymd as wanneer 'n Hollander sou beweer dat sy taal die rykste was, aangesien
dit nie alleen oor 'n eie woordeskat beskik nie, maar ook dié van haar magtige bure
tot haar diens het. Wat sy opvatting oor die beperktheid van die Afrikaanse woordeskat
en die literêre moontlikheid van die taal betref, staan hy in 1880 ongetwyfeld aan
die kant van WIRGMAN cum suis, hoewel hy dié se oplossing om dan maar Engels
as medium te aanvaar met veragting verwerp2). ‘Hoe het mogelijk is, in eene taal,
waarin telkens dezelfde woordvormen als 't gestadig neervallen van waterdroppels
door een lekkend dak, wederkeeren, - hoe men daarin in dichterlijke taal de duizenden
verscheidene aandoeningen der ziel en de nogmaals duizenden verschillende stemmen
der natuur in passende en klanknabootsende woorden en klankverbindingen zou
kunnen weergeven, is mij een raadsel.’ Dat die raaisel oplosbaar was, kon

1) Vgl. The Cape Monthly Magazine, Sept. 1880, Vol. III, p. 145-157: ‘The Dutch Language
in South Africa’, N. MANSVELT.
2) Vgl. Het Zuid Afrikaansche Tijdschrift, Aug. 1880: ‘Het Afrikaansch’, N. MANSVELT.
Voordracht bij het sluiten der lessen aan het Stellenbossche Gymnasium.
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seker geen geslag van neerlandici vermoed het wat hulle blind gestaar het op die
verskil tussen Nederlands en Afrikaans wat in die defleksie die meeste sigbaar was,
sonder om die verbasende ooreenkoms in sinsbou, woordeskat, uitspraak, raak te
sien nie.
Die illusie van 'n eensame taalstryer soos CHANGUION om die Afrikaner te leer
om hom van 'n taal soos dié wat in Nederland gepraat word te bedien, moes ook
MANSVELT al gou laat vaar. Die onderskeid in volksaard, begrippe en belange het
nou eenmaal te groot geword en die taalonderwys was te lank verwaarloos, maar dat
Nederlands in Afrikaanse gewaad van die aarde sou verdwyn, glo hy nie. Hy onderwys
Nederlands omdat dit die taal is wat aan die moedertaal van verreweg die meeste
van sy leerlinge die nouste verwant is - ‘'t is de moedertaal hunner moedertaal’, en
solank die Afrikaner hom nog van hierdie taal bedien in sy kerk, sy huisgodsdiens,
in openbare vergaderinge, het hy reg om te eis dat sy kinders in die taal onderwys
word. Nêrens sê hy in hierdie voordrag dat Nederlands in enige Afrikaanse kring
ook as algemene omgangstaal gebesig word nie, maar later op 'n kongres te Kortrijk
siteer hy met instemming wat 'n anonieme skrywer van drie artikels omstreeks
dieselfde tyd in The Cape Monthly Magazine teen REITZ aangevoer het, nl. ‘the
majority of the better class, although not making use of the peculiar nasal twang and
guttural utterances which usually reveals the native of Holland, yet speak High Dutch,
in a slightly modified form, it is true, but still in a form which differs from the purest
Cape Dutch as day does from night. Their grammar may now and then be at fault
and the distinctions of gender may be disregarded, but in the main their language is
defective High Dutch and by no means purest Cape Dutch’1), en verder: ‘High

1) Vgl. The Cape Monthly Magazine, June, July, August 1880, ‘Cape Dutch’. Vir die hele
polemiek tussen WIRGMAN en REITZ, vgl. die volgende:
a. ‘The South African Magazine and Review’, Jan. 1880, Rev. A.T. WIRGMAN: ‘The Rise
and Development of the Native Question’.
b. ‘The South African Magazine and Review’, Vol. I, No. 3, p. 128-136, 1880, F.W. REITZ:
‘Barbarous patois’ en in ‘The Cape Argus’, 29 April 1880 en die Bijlage tot de Geschiedenis
van de Afrikaanse Taalbeweging, 12 pp., 1880, ‘Het Barbaarsche Patois’. Door den
Hoofdregter REITZ.
c. The South African Magazine and Review, Vol. I, No. 4, 1880, Rev. A.T. WIRGMAN ‘Chief
Justice REITZ and the “Barbarous Patois”.’
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Dutch, as a spoken language has an existence in this colony, although as a rule only
among the better classes, and in a slightly modified form.’ Hoewel hierdie skrywer
ons verseker dat hy sy ondersoek in 'n wye kring, nie alleen in die stede, maar ook
op die platteland ingestel het, kan ons nog aan die betroubaarheid van die uitspraak
twyfel, omdat hy so antipatiek teenoor Afrikaans en Di Patriot staan. Maar hoe is
dit gesteld met die kommentaar van MANSVELT hierop? ‘Ik houd er dus voor, dat de
Afrikaner, die maar eenigszins tot de klasse der ontwikkelden en gegoeden kon
gerekend worden, steeds zoo goed mogelijk Nederlandsch heeft trachten te spreken;
dat hem dit beter gelukte, naarmate hij beter en langer Hollandsch onderricht had
genoten, getrouwer de Bijbel las en vaker met predikanten, ambtenaren en andere
beschaafden in aanraking kwam; dat echter het patois der kleurlingen, met wie hij
van kindsbeen af dagelijks moest omgaan, voortdurend zijn afbrekenden invloed op
de taal hunner meesters bleef uitoefenen en dat met te beteren uitslag, naarmate deze
in minder gunstige omstandigheden verkeerden om de moedertaal te leeren of te
onderhouden; dat dus het verwordingsproces slechts langzaam geweest is en eerst
in den loop der 19de eeuw zijn beslag heeft gekregen, ten gevolge van de....
veranderde staatkundige omstandigheden’1).
MANSVELT was van mening dat, as Nederland maar een keer offisieel die onnodige
ballas van haar inkonsekwente DE VRIES en TE WINKEL spel- en geslagsreëls kon
afgooi, sou die Afrikaner vanself 'n ander houding teenoor die studie van Nederlands
inneem. Jare later verwyt hy TE WINKEL nog dat as die vereenvoudigde
KOLLEWYN-spelling deurgegaan het sake miskien anders op taalgebied in Suid-Afrika
sou afgeloop het2).
In 1890 verskyn daar artikels van hom en van ds. A. MOORREES

1) Handelingen van het XXVIIste Ned. Taal- en Letterkundig Congres, gehouden te Kortrijk,
20, 21, 22 Oogst 1902, pp. 427-446, dr. N. MANSVELT: ‘Het Afrikaansch-Hollandsch in
verband met de Nederlandsche Taal’.
2) Handelingen van het XXIVste Ned. Taal- en Letterkundig Congres, 1897, prof. dr. JAN TE
WINKEL: ‘De Nederlandsche Taal in Zuid-Afrika’.
Handelingen van het XXVIIste Ned. Taal- en Letterkundig Congres 1902, Dr. N. MANSVELT:
‘Het Afrikaansch-Hollandsch in verband met de Nederlandsche Taal’.
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- destyds predikant te Richmond - waarin hul op die gebiedende noodsaaklikheid
van 'n algemene Taalkongres wys1). 'n Voorlopige vergadering kom in die Paarl byeen
waar besluit word dat die kongres in Oktober van dieselfde jaar nog gelyktydig met
die sinodale sitting van die Ned. Gereformeerde Kerk in Kaapstad gehou sou word.
Op hierdie kongres kom op 31 Oktober en 1 November 1890 ‘De Zuid-Afrikaansche
Taalbond’ tot stand waarvan MANSVELT as die ywerige sekretaris die siel is tot 1891
by sy benoeming as Superintendent van Onderwys in Transvaal.
Die doel van die bond sou wees bevordering van kennis van die ‘volkstaal’ en
aankweking van 'n ontwikkelde nasionaliteitsgevoel. By die benaming volkstaal is
slegs gedink aan een teenstelling, nl. dié met Engels. Watter vorm van volkstaal sou
bevorder word, is in die midde gelaat maar vir die sekretaris MANSVELT was dit
vanselfsprekend die Nederlandse vorm.
In oorleg met reeds bestaande vereniginge sou die Taalbond sorg vir die
verspreiding van geskikte lektuur en skoolboeke, maar voor dié versprei kon word,
moes hulle dié eers in hande sien te kry. Dit het beteken meer korrespondensie met
vereniginge en liggame in Nederland soos die Nederlandsch Zuid-Afrikaansche
Vereeniging in 1881 opgerig en die Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
En wie was beter geskik dan MANSVELT wat vertroud was met toestande sowel in
Nederland as in Suid-Afrika om hierdie uitgebreide korrespondensie te voer en
propaganda te maak? Artikel 12 van die Statute van die Bond lees: ‘De vereeniging
bedient zich met toestemming en onder goedkeuring van den Redacteur van het
Zuid-Afrikaansche Tijdschrift als haar orgaan’2) en dis dan ook in hierdie blad, later
in ‘Ons Tijdschrift’, waarin die vernaamste propaganda-artikels van hom voorkom.
Verder was hy in 'n buitengewoon gunstige posisie

1) ‘De Zuid-Afrikaan’, 24 April 1890: ‘Onze nationaliteit en de taalquestie’, N. MANSVELT (8
Mei 1890, deur ‘Jonge Afrikaner’ bevestig).
2) Destyds deur J. VAN DER TUUK geredigeer. In 1894 beswyk die blad, maar sinds 1893 verskyn
onder redaksie van M.J. STUCKI as nuwe orgaan van die Taalbond 'n maandblad Jong
Zuid-Afrika, ‘Maandblad voor 't Hollandsch minnend publiek’. Dit het in 1896 weer
saamgesmelt met Ons Tijdschrift onder redaksie van prof. DE VOS, ds. MOORREES, dr. W.J.
VILJOEN, ds. DE BEER en M.J. STUCKI.
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as professor en as iemand wat bowendien jarelank ondervinding as leraar gehad het
om ook van die ander middels tot bevordering van die ‘volkstaal’ in die statute
opgesom, gebruik te maak, nl. voorlesings en voordragte in Nederlands te hou, leesen sanggeselskappe op te rig, eksamens uit te skrywe en pryse uit te loof. Dit is
volkome nutteloos om ons af te vra wat sou gebeur het as hy die leiding in die
Kaapkolonie bly behou het want in die lig van die historie weet ons dat die omweg
wat die Taalbond wou volg hoe langer hoe onmoontliker geblyk het, maar dis seker
dat die eerste keerpunt in die Hoog-Hollandse party plaas vind toe MANSVELT sy
betrekking as professor neerlê in 1891. Eers in 1895 word hy opgevolg en dan deur
'n gebore Afrikaner, dr. W.J. VILJOEN.
In 1889 keer S.J. DU TOIT terug na die Paarl om eers in Oktober 1891 deur
MANSVELT opgevolg te word as Superintendent van Onderwys in Transvaal na die
betrekking hom ten tweede male aangebied is. Hy vertel self waarom hy dié nie
onmiddellik aangeneem het nie - ‘Stellenbosch en de gehele Kaapkolonie waren mij
te lief geworden.’
Een van die eerste werksaamhede van die nuwe Superintendent van die
Zuid-Afrikaansche Republiek was om 'n inspeksiereis te maak, na afloop waarvan
dit blyk, dat The Press groot gelyk gehad het om hom in 'n spotprent voor te stel met
'n groot besem in die hand aankloppende by die Departement van Onderwys in
Pretoria. Daar was inderdaad veel om skoon te veeg en dis begryplik, dat hy soveel
vyande gemaak het. In die praktyk was daar maar bitter min rekening gehou met die
Transvaalse Onderwyswet van 1882, waarby Nederlands uitsluitend die medium van
onderwys was en dit juis wou MANSVELT handhaaf en 'n eie stelsel van ‘nasionaal
onderwys’ opbou. Die nuwe Onderwyswet, goedgekeur deur die Volksraad op 2
Junie 1892 berus op dieselfde grondslag as dié van 1882, maar is alleen veel
uitvoeriger en MANSVELT sorg daarvoor dat die Departement van Onderwys die hand
hou aan Art. 24 van die wet wat handel oor die voertaal op die skole. Dat ‘nationaal
onderwijs’ in Suid-Afrika nog iets heeltemal anders moes wees dan onderwys soos
in Nederland gegee, wou hy nie erken nie en het te stip sy Nederlandse model gevolg.
Dit juis het soveel moeilikhede met die Afrikaanse onder-
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wysers veroorsaak wat gevoel het dat hul tereg of ten onregte opsygestoot word vir
diegene uit Nederland geïmporteer1). Dikwels is dit hom verwyt dat hy vroeër leerlinge
aan wie hy self 'n getuigskrif vir Hollands uitgereik het te Stellenbosch nie as
onderwyser aan 'n gesubsidieerde of staatskool in die Zuid-Afrikaansche Republiek
wou erken nie.
Wie egter die eerste wesenlike teenstelling weer skerp moes trek, wie 'n nie-Engelse
onderwysstelsel moes opbou, kon met eie onderwyskragte alleen niks tot stand bring
nie.
In Pretoria verrys daar 'n Staatsmodelskool, 'n Staatsmeisieskool, 'n Normaalskool
waar die toekomstige Afrikaanse onderwysers vir die Zuid-Afrikaansche Republiek
sou opgelei word. In 1893 pleit MANSVELT daarvoor: ‘Ik beschouw het voor ons
land van het hoogste belang, dat terstond maatregelen genomen worden om ons eigen
onderwijzerspersoneel te vormen, ten einde niet langer van de onzekere en menigwerf
ongewenschte hulp uit het buitenland afhankelijk te zijn. Alleen degelijk onderwijs
kan onzen landszonen in de toekomst de plaats in de maatschappij en het bestuur des
lands verzekeren, waarop zij krachtens hun geboorterecht aanspraak hebben2).
Dit is 'n duidelike teken dat daar na enige jare inderdaad 'n ‘nationaal onderwijs’
in Transvaal sou bestaan het, maar dan op ‘hoog-Hollandse’, nie Afrikaanse basis
nie. Toe kom die stormwind, die boompie word amper middeldeur geruk en as hy
weer opstaan dan kry die nuwe blare 'n ander skakering groen. Dit is uit met
hoog-Hollands, die Afrikaanse Taalbeweging word onkeerbaar.
Daar sou etlike jare verbygaan voor ons kon insien, wat die

1) Vgl. Verrichtingen van het Onderwijs-Congres, gehouden te Germiston op 29 en 30 Maart
1899, Volksstem-Drukkery, Pretoria 1899. Op hierdie kongres was die stelling van GEO M.
HOFMEYR, dat die Afrikaanse volk van Kaap tot Transvaal een is, maar die Staatsgymnasium
berei voor vir Nederlandse universiteite en nie vir enige eksamen van die Staat nie. Die
personeel van die Departement van Onderwys is almal Hollanders, en die hele
Staatsmodelskool is onder Hollandse beheer.
(As teenhanger van hierdie kongres word op 7, 8, 9 Junie 1899 'n ander gehou in Pretoria.)
2) Vgl. V.V.O.O.Z.A. gedenkboek 1893-1918, p. 123, J.L. VAN SCHAIK, Pretoria, 1918.
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Taalbond-groep se taalstryers met MANSVELT aan die hoof vir ons nasionale behoud
eintlik beteken het. Politiek-histories het Nederlands 'n afweringstaak teen die Engelse
taal en kultuur vervul, waarteen die Afrikaans van die 19de eeu nie opgewasse was
nie. Dit is aan dié taalvorm te danke, dat Afrikaans deur 'n langsame toediening van
nuwe woorde en stylkwaliteite van die boere-taal in 'n ultra-fonetiese spelling van
Di Patriot ontwikkel het tot die gespierde en digterlik-musikale woord van die
ontwikkelde twintigste eeuer.
Toevallig was dit dan seker nie dat die Superintendent van Onderwys die eerste
amptenaar van die Zuid-Afrikaansche Republiek was, wat na die besetting van
Pretoria deur die Engelse militêre die land uitgesit is ‘because your department has
always been known to be anti-British’1). In Nederland aangekom het hy deur
voordragte en geskrifte die Afrikaanse saak voor die publieke aandag gebring. In die
begin is sy toon heeltemal hoopvol dat Transvaal die oorwinning sal behaal en dat
sy onderwysstelsel sal herstel word. In September 1901 skrywe hy nog2): ‘Meer en
meer begon men te begrijpen, dat hoezeer ook het Afrikaansch van het Hollandsch
afwijkt, toch het Hoog-Hollandsch (d.i. het Nederlandsch) als officieele en kanseltaal
dient gehandhaafd en dus ook door het opkomend geslacht beoefend te worden.’
Geen wonder dan, dat taalgeleerdes in Nederland nog lank daarna hierdie mening
gedeel het nie, want van hom het hulle alle inligtinge en opinies oor Suid-Afrikaanse
taaltoestande aangeneem. 'n Buitengewoon sterk bewys hiervoor is die volgende. In
Augustus 1891 hou prof. dr. C.B. SPRUYT 'n rede oor taaltoestande in die verskillende
dele van Suid-Afrika, waarvan die konklusie lui: ‘Sommigen beweren, dat de zege
van het Hollandsch van de republieken moet uitgaan; ik betwijfel het. In de
Kaapkolonie heeft men daarentegen een georganiseerd systeem van onderwijs, onder
toezicht van de Kaapsche Universiteit’.

1) Hierop het MANSVELT geantwoord: ‘You mean it has always been known to be pro-Dutch’.
2) Vgl. De Gids, Sept. 1901 en ‘Het Onderwijs in Zuid-Afrika vooral met betrekking tot de
Nederlandsche Taal’. Lezing gehouden door dr. N. MANSVELT. Uitgegeven ten voordeele
van de Transvaalsche onderwijzers in de Verstrooiing. J.H. DE BUSSY, Amst., 1902.
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Enige maande later word hierdie rede gepubliseer met 'n noot by die korreksie, nl.
‘Thans zou ik mij ten aanzien van de vraag, of de Hollandsche Taal meer steun te
wachten heeft uit Pretoria dan wel uit Kaapstad niet meer zoo durven uitlaten, als ik
een jaar geleden deed.’ Waarom? Die Suid-Afrikaanse Republiek het MANSVELT
ondertussen tot Superintendent benoem en deur sy voorstelle tot verbetering van
onderwys aan te neem, getoon dat hul veel beter begryp hoe om die invloed van
Downingstreet te bestry ‘dan ik in Augustus 1891 op grond van veeljarige
ondervinding verwachtte. Ex Africa semper aliquid novi’1). In 1893 is SPRUYT oortuig,
dat daar totaal niks meer van die Kaapprovinsie te verwag is nie. ‘De stem van den
Taalbond wordt zelden meer vernomen; het is of hij het vertrek van zijn ijverigen
secretaris, professor N. MANSVELT, niet lang zal overleven’2). Van die opkoms van
Afrikaans as skryftaal en die werksaamhede van die ‘Genootskap van Regte
Afrikaners’ moes Nederland volkome onbewus bly, met dergelike inligting en
gevolglik van die splitsing wat hom aan voltrek was tussen Nederlander en Afrikaner
in die 19de eeu.
Op die eerste Nederlandse kongres vir taal- en letterkunde wat MANSVELT na sy
terugkeer bywoon in 1901, wys hy op die heropening van drie skole met Hollandse
hoofonderwysers deur ds. BOSMAN, een van sy grootste teenstanders in Transvaal
en vra dan: ‘Behoeft men nog meer bewijzen, dat het den Afrikaner ernst is, zijn taal
- onze Nederlandsche Taal - te handhaven?’ Die Patriot-beweging het doodgebloei.
‘De Afrikaner begreep, dat het nog onontwikkeld Afrikaansch voor zijn kroost een
gebrekkig wapen zijn zou in den strijd om 't bestaan tegen het machtige Engelsch,
en wat ook de toekomstige vorm zijn zal dien het Nederlandsch in Z.A. zal aannemen,
voor het tegenwoordige begrijpen de leiders des volks, dat het niet aangaat, de Z.A.
sloep

1) Vgl. Handelingen van het XXIste Ned. Taal- en Letterkundig Congres te Gent, 25, 26, 27
Aug. 1891, prof. C.B. SPRUYT: ‘De Toestand der Afrikanerbeweging in de verschillende
deelen van Z.A.’.
2) Vgl. Handelingen van het XXIIste Ned. Taal- en Letterkundig Congres gehouden te Arnhem,
29 Aug. 1893, prof. C.B. SPRUYT: ‘De Nederlandsche Taal in de Kaapkolonie’.
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van het Nederlandsche schip los te kappen. Daargelaten de bekende moeilijkheden
met onze willekeurige en onmogelijke geslachten en enkele schijnbaar althans, even
willekeurige spelregelen, is het trouwens niet zoo bezwaarlijk voor een Afrikaansch
kind om de Hollandsche Taal goed te leeren verstaan en gebruiken’1). Die volgende
byeenkoms bied hom die geleentheid om nogmaals breedvoerig die verband tussen
‘Afrikaansch-Hollandsch’ en Nederlands uiteen te sit vir 'n Hollandse gehoor soos
hy dit gesien het2). Hy ontken dat die Taalbond 'n wanhopige poging was om deur
middel van 'n elektriese stroom vir 'n kort tydjie in 'n lyk nog enige skynlewe in te
giet - dit het bewys om alle lewensvatbaarheid van 'n gesonde wese te besit. Hulle
bedoelings was geensins om 'n ‘middentaal’ in die lewe te roep of 'n nuwe taalvorm
te skep nie. ‘Wij hebben veeleer opgemerkt, dat er zich allengs als van zelf eene taal
vormt onder de overgroote meerderheid der Afrikaners, die terwijl zij in meerdere
of mindere mate zuiver Nederlandsch blijft, toch eene eigenaardige Afrikaansche
kleur bezit, die den Afrikaner doet zeggen: “Dit is eigenlijk mijn taal; zoo moet ik
trachten te spreken, en te schrijven”. Het is het Hollandsch, dat wij in den regel van
onze kansels hooren, dat wij bijvoorbeeld in den kinderbijbel aantreffen, en waarnaar
gewoonlijk de minder geletterden streven, wanneer zij schrijven of in 't openbaar
spreken.’
Dit haal hy aan uit die notule van die eerste kongres ter vereenvoudiging van die
Nederlandse taal gehou in Kaapstad, Jan. 1897, maar op 'n direkte vraag of Afrikaans
of Nederlands die toekomstige taal van S.A. sal wees, antwoord hy in 1902 Afrikaans.
Dieselfde gedagte word herhaal in De Betrekkingen tusschen Nederland en Zuid-Afrika
sedert de verovering van de

1) Vgl. Handelingen van het XXVIste Ned. Taal- en Letterkundig Congres gehouden te Nijmegen,
26-29 Aug. 1901; prof. dr. N. MANSVELT: ‘De toestand van het Nederlandsch in Z.A.’.
2) Vgl. Handelingen van het XXVIIste Ned. Taal- en Letterkundig Congres gehouden te Kortrijk,
20, 21, 22 Oogst 1902; prof. dr. N. MANSVELT: ‘Het Afrikaansch-Hollandsch in verband
met de Nederlandsche Taal’.
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Kaapkolonie door de Engelschen (1902)1), 'n betroubare bron hoewel dit onder
moeilike omstandighede tot stand gekom het daar nie alleen die argiewe in Suid-Afrika
nie maar ook toegang tot die Nederlandse argiewe vir hom in 1902 nog gesluit was
om onbegryplike redes. Prof. G. KALFF het die onderwerp van studie aan die hand
gegee, 'n voorwoord geskrywe en met raad en daad bygestaan.
In sy brosjure Iets over de Zuid-Afrikaansche Literatuur het MANSVELT alleen
maar skrywers van eie bodem soos dr. J.W.G. VAN OORDT en NICO HOFMEYR genoem
wat hul van Nederlands bedien het. Diegene wat besig was om Afrikaans tot skryftaal
te verhef, het hy miskien begryplikerwyse genegeer, maar in sy Hollands-Afrikaanse
Liederbundel (1907)2) tog nie minder as ses-en-twintig liedere in Afrikaans uit die
totaal van ses-en-sestig opgeneem. Vir hom bewys die duisende skool- en ander
boeke wat jaarliks uit Nederland ingevoer is, die verskillende dag- en weekblaaie en
tydskrifte in Nederlands wat in Suid-Afrika gelees word, dat die Nederlandse taalvorm
groot vooruitgang in die tweede helfte van die 19de eeu gemaak het. Daarin het hy
gelyk gehad. Maar dat dit die instandblywing van daardie taalvorm gewaarborg het
daar na sy mening die vooruitgang aan natuurlike en nie aan kunsmatige oorsake toe
te skrywe was nie, was 'n vergissing. Die voortdurende inwerking van Nederlands,
die taal van die Nederlande, op die taal van die Afrikaners was noodsaaklik, maar
dit is nie te ontken nie, dat in die Suid-Afrikaanse Republiek veral hierdie inwerking
oorgestimuleer is. Vaag, maar heeltemal tereg het MANSVELT en die groep van die
‘Zuid-Afrikaansche Taalbond’ in die Kaapkolonie besef, dat daar 'n verskil is tussen
Nederlands van die Nederlande en Hollands van die

1) Utrecht, C.H.E. BREYER, 1902, p. 12 en p. 55: ‘De vraag of de Taalbond de eigenlijke
Hollandsche taal, dan wel den een of anderen vorm van het Afrik.-Holl. zou voorstaan, werd
wijselijk, om geen scheuring te weeg te brengen terzijde gesteld om het aan de toekomst
over te laten, welke vorm de volkstaal in Z.A. zal aannemen’...... ‘Terwijl men zich intusschen
van de Nederlandsche schrijftaal als de officieele taal van den Taalbond bleef bedienen’.
2) By J.H. DE BUSSY 1907, in opdrag van die hoofbestuur van die Ned. Z.A. Vereeniging.
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Afrikaner. Maar dat van die twee alleen laasgenoemde 'n natuurlike Afrikaanse
ontwikkeling is en eersgenoemde met die wese van die saak niks te maak het nie,
wou hulle nie aanvaar nie. Aan die ander uiterste het hul tydgenote, die voorstanders
van Afrikaans gestaan. Hul begrip weer dat daar geen wesenlike verband meer is
tussen die Nederlands van Nederland en die Afrikaans van eie bodem, was volkome
juis, maar dat die Hollands van eie bodem onvervreembare eie besit is, kon hulle
moeilik vat. Dit sou in die verdere ontwikkelingsgang van die Afrikaanssprekende
gemeenskap nog geslagte duur voor die nuwe besef deurdring dat daar geen wesenlike
verskil is tussen die Hollands van die Afrikaner in 'n vroeër stadium van sy
ontwikkeling op eie bodem en sy Afrikaans van 'n later stadium nie. Alleen perspektief
kon deur die newel van hierdie allermerkwaardigste kultuurprobleem, enig in sy
soort in historiese tye, boor, en albei partye ten dele gelyk en ten dele ongelyk gee.

4. Zuid-Afrikaansche Taalbond. Hollandse onderwys op Stellenbosch en
in Kaapstad. Hubertus Elffers (1858-1931).
Nadat ds. ANDREW MURRAY uit die Oranje-Vrystaat, wat teen sy wense en verlange
die onafhanklikheid teruggekry en die Britse soewereiniteit afgewerp het1), in die
Kaapkolonie terug was, het hy eers in Kaapstad, daarna van 1871 op Wellington, sy
opvoedkundige werksaamhede in volle erns hervat, maar nou in 'n atmosfeer van
staatkundig oorheersende Engelsgesindheid, waarin hy hom volkome tuis gevoel
het. Vir sy voorgenome inrigting vir onderwys, die later so bekende ‘Seminary’ op
Wellington het hy advertensies in die buiteland geplaas, waarvan een in Nederland
in 1877, om 'n Hollandse onderwyser. Uit 'n aantal sollisitante is hierop die
twintigjarige HUBERTUS ELFFERS gekies. Dié is egter aan die Normaalskool in
Kaapstad sowel as aan die ‘Good Hope Seminary’ in die hoofstad afgestaan of
‘geleen’ by sy aankoms in 1878. Uit die Nederduits Geref. Kerk het ook die Kaapse
opvoedkundige inrigting ontstaan ‘The

1) Sien verderop die hoofstuk oor ‘Transoranje’.
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Good Hope Seminary’ in 1873. Hiervoor is 'n hoofonderwyser uit Skotland ontbied
en daar sou slegs aan ‘die zulks begeeren’ onderrig in die taal van die Kerk gegee
word. Net so min as op Wellington het die beheerders daarvan gedroom om neer te
lê dat die taal van die kerk die voertaal moes wees van die skool wat onder sy vleuels
staan en met 'n ‘geleende’ onderwyskrag enkele ure per week vir Nederlands het
hulle gemeen, dat hul as voogde uitnemend hul volksplig vervul1). Tekenend van die
laksheid en die kultuurverbastering van die leiers van die moedergemeente is die
optrede van die herder ds. G.W.A. STEGMANN Jr., opvolger van ds. A. MURRAY, in
1872. Hy het groot ontevredenheid onder die lidmate verwek deur aan te dring daarop,
dat hy die aannemelinge van die Nederduits Geref. Kerk in Engels wou voorstel.
Aan die ou Athenaeum was die professoraat in Nederlands soms maande agtereen
vakant of soos 'n korrespondent in De Zuid-Afrikaan in 1874 klae ‘worden aan elke
Hollandsche klasse ofschoon de Hollandsche taal in de stad naast het Engelsch de
voornaamste en in de buitendistrikten de hoofdtaal is, een of twee uren per week
toegeduwd, en dat wel uren na afloop van den schooltijd, wanneer de arme tobbers,
vooral in het warme weer, reeds zitten te gapen evenals de musschen op de daken in
HILDEBRAND's Camera Obscura2). Lydelike verset en vrugtelose proteste was daar
dus genoeg in Kaapstad. 'n Nuwe leerkrag uit Nederland sou miskien die kragte kon
organiseer en tot handeling oorgaan, maar dan moes hy 'n man uit een stuk wees in
die krag van sy lewe.
HUBERTUS ELFFERS is in 1858 in Haarlem gebore, waar hy sy eerste opvoeding
aan die doopsgesinde gemeenteskool ontvang het3). Tegelykertyd het hy 'n aandskool
besoek om die beginsels van Frans en Duits te leer. Daar hy tydens hierdie skooljare
dikwels siek was en maande agtereen tuis moes bly, is die tyd deurgebring met
musiek, lees, tekenwerk en veral met van buite

1) Vgl. J. DU P. SCHOLTZ: Die Afrikaner en sy Taal, p. 184 en vlg.
2) De Zuid-Afrikaan, 18 Febr. 1874.
3) Lewensbesonderhede ontleen aan HOEKSTRA en VILJOEN: Zuid-Afrikaanse Prozabundel, p.
121-124; De Unie, Aug. 1908.
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leer van poësie, waardeur sy kunsgevoel al vroeg ontwikkel het. Op 'n handelskool
het hy homself verder gaan toelê op Frans en Duits en modeltekenwerk en ook daar
sy vaardigheid in die wiskunde gekry. Daarna het hy drie jaar lank aan die christelike
normaalskool in Nymegen hom aan die studie van taal en lettere gewy met die
bedoeling om die onderwysersamp te beklee, daar die kansel waarvoor hy aanvanklik
bestem was deur sy ouers, vir hom gesluit was weens besware en moelikhede van
die familie met die kerk.
In Kaapstad aangekom, was sy werkkring nie beperk tot die Normaalskool nie,
maar het hy, behalwe aan die ‘Good Hope Seminary’, ook as tydelike professor aan
die ‘South African College’, die ou Athenaeum, opgetree. Hy het in die smaak geval
van die toenmalige Superintendent van Onderwys, Sir LANGHAM DALE, die insteller
van die elementêre onderwysersdiploma van 1873, waarin ‘Dutch’ en Kaffertaal
naas mekaar as fakultatiewe studievakke aangegee is. Ook van hom het hy later die
opdrag ontvang om hand- en leesboeke saam te stel in 'n eiegevormde vereenvoudigde
Nederlands met 'n woordeskat en idioom ontleen aan die Statebybel en die daelikse
omgangstaal waarmee hul dan 'n stelsel van onderwys wou opbou wat aanneemlik
vir die Afrikaanse kind sou wees. Hiermee het ELFFERS egter nie 'n begin gemaak
nie voor sy verandering van werkkring in 1880 toe hy aan ‘Het Stellenbosch
Gymnasium of First Class Undenominational School’ waar NICOLAAS MANSVELT
sinds 1874 werksaam was, verbonde geraak het.
Op die dorp van die kweekskool het sy begeerte tot die predikantskap weer wakker
geword. Die volgende jaar rig hy 'n versoek aan die sinodale kommissie of hy ‘om
der wille zijner tegenwoordige positie’ van die ondersoek in die Nederlandse taal en
letterkunde verskoon sou kan bly in die admissie-eksamen. Die versoek wou die
twee Kaapstadse predikante, ds. G.V.D. WALL en dr. PHILIP FAURE direk toestaan,
maar die meerderheid, waaronder di. ANDREW MURRAY en P.J.G. DE Vos het dit
afgestem met die teregwysing ‘als de Heer ELFFERS zoo zeer bedreven is in de
Nederlandse taal en letterkunde, waarom ziet hij er tegen op om een examen daarin
af te leggen? Beschouwt hij het misschien ook vernederend voor zich om, Hollander
zijnde, een
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examen in die taal en letterkunde voor Afrikaanders af te leggen?’1)
Die hooghartige betweterigheid van menige stamverwant het samewerking op
opvoedkundige gebied ten seerste bemoeilik maar die besluit spruit hier voort uit
ontevredenheid omdat ELFFERS sy konneksie met die opvoedkundige inrigtinge in
Kaapstad verbreek het; en uit 'n wil om uit die Nederduits Geref. kerklike
amptsbediening te weer iemand wat eers na sy aankoms in Kaapstad gedoop is waar
hy as Mennoniet aangekom het. Die onbewuste redenasie was dat hy in die kerk, die
skool van die volwassene, gevaarliker kon word dan op die gymnasium.
Op Stellenbosch het ELFFERS sy grammatika's geskrywe, Practical Dutch Grammar
and Analysis (1884), Elementary Grammar of the Dutch language, Practische
Hollandsche Spraakkunst, ens. Ook die reeks in ses dele, Leesboek voor Zuid-Afrika
wat gedurende 'n kwarteeu in alle Kaapse skole waar Hollands nog geleer is, in
gebruik gebly het. Hierdie bekende spraakkunste vir skoolgebruik en leesboekies,
soos trouens al die werksaamhede van die manne van die ‘Zuid-Afrikaansche
Taalbond’, vorm 'n belangrike oorgangstadium van die leesboeke wat uit Nederland
ingevoer is, die vrugte van 'n Europese bodem, na die Afrikaanse skool-leesboeke
van 'n later tydperk waarvan nie alleen die inhoud nie maar ook die taalvorm eie is
aan die Afrikaanse bodem. Ook is dit die direkte voortsetting van die pogings van
Changuion om Nederlands by sy Afrikaanse leerlinge aan te pas. Vir die Nederlander
met sy talryke dialekte en een algemeen beskaafde taal wat alle dialeksprekers op
skool geleer word, het dit toe geen onbegonne taak gelyk nie om die ‘dialeksprekende’
Afrikanertjies die algemeen beskaafde taal van Suid-Afrika, ‘Hollands’, te leer nie,
te meer daar met uitsondering van ‘Die Genootskap van Regte Afrikaners’ verreweg
die meeste ontwikkeldes volgehou het dat ‘Hollands’ hul moedertaal is. Die vaste
oortuiging van die groepie jong nasionaliste in die Paarl, die entoesiasme en die
beslistheid waarmee hul te werk gegaan

1) Sinodale Korrespondensie, Kerkargief, Kaapstad. Vgl. ‘Wyle Mnr. HUBERTUS ELFFERS. 'n
Appresiasie’, deur Eerw. A. DREYER, De Kerkbode, 2 Sept. 1931.
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het, het die groot groep wat die mag in die onderwyswêreld in hande gehad het,
gedwing om ook daadwerklik op te tree, ook skeppend te werk te gaan.
Die omgewing van Stellenbosch met sy onvergelyklike natuurskoon het die digter
in ELFFERS wakker geroep en in 1885 verskyn 'n bundel verse van hom getiteld
Bloemen in het Kaapland geplukt.1) Na die inhoud verdeel hy die verse in die volgende
rubrieke: Varia, Godsdienstige gedichten, Schetsen naar het Leven, Kindergedichten.
Dit is namaak-verskuns waarin die versmaker allerlei klanke van Europese digters,
veral dié van die Nederlandse klassieke opgevang het, maar waarin daar geen sprankie
ontroering of lewe meer natril nie in die konvensionele digterlike taal van ‘vlieten’
en ‘beken’ wat ‘kabbelen’, ‘vlindertjes’ en ‘nachtegalen’ wat aangesleep word om
as aanvangslied ‘De gaaf van 't lied’ te vertolk. Maar by die verskyning is die
‘Bloemlesing’ juigend begroet in Het Zuid-Afrikaansche Tijdschrift as die ‘eersten
bundel Nederlandsche gedichten ooit in Zuid-Afrika verschenen’2), 'n
kultuur-historiese evenement. Didaktiek lê daar dik op in verse soos ‘Zelfkennis’,
‘Goede manieren’ en in die vertelling wat geen atmosfeer van Kaapland adem nie
en sy gewilde geestigheid baseer op 'n idioom aan Europese fauna ontleen ‘De
Berenjacht’ wat met die moraal eindig:
‘Mensch’ - zoo zei hij - welken uitslag
G' in uw leven wilt erlangen,
Mensch, verkoop toch nooit de huid weer,
Eer gij 't beertje hebt gevangen.’

Die godsdienstige gedigte in die tweede afdeling bestaan uit psalmberymings o.a.
die Psalms XXVII, CVII, XXXIV, CII, CIV, 'n beryming van Spreuken II en III en
van Jesaja LXII en XL. Verder word bekende Bybelwoorde soos ‘Werp geenen
steen’, ‘Aanschouwt de leliën’, ‘Volg Mij’ tot lering en vermaan van die medemens
uitgespin op rym. Dieselfde neiging tot moralisasie

1) SAUL SOLOMON, Kaapstad, 1885.
2) Bespreking deur J. VAN DER TUUK in Z.A. Tijdschrift, No. 107, 1896. Ook nie eerste nie,
vgl. Deel I.
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sonder dat daar enige krag agter die woorde sit vertoon die afdeling ‘Schetsen naar
het Leven’ waarin 'n vers op die miskruier die wyse les inhou van wilskrag en geduld,
een op die skoenlapper die moraal van sonnige vrolikheid, 'n ander op die mier die
werk van ywerige werksaamheid. 'n Enkele keer soos in ‘Kikkers in het Voorjaar’
stem die diereryk hom nie tot ernstige oorpeinsinge nie maar in opgewekte maat en
ritme uit hy sy quasi-verergdheid oor die wanklanke van die koudbloedige dier, die
padda, wat in die warm, sonnige land minder tuis hoort dan bv. in Frankryk waar dit
as fyn toespys opgedien word of in Nederland waar die ooievaar tien stuks per aand
verslind:
‘Vertrekt aak'lig goed, want je zijt hier verdwaald!
Je hebt nauwelijks geest dat je ademhaalt.
Vertrekt naar de streken van poelen en plas,
En kwaakt daar je keel schor bij 't uilengekras.’

In die kindergediggies soos ‘Nestje bouwen’, ‘Twee bloemen’, ‘Kinderlijke smart’
word die jeugdige lesers aangespoor tot nederigheid, deugsaamheid, pligsbetragting,
vroomheid, vrolikheid, alles in die lerende trant van die kinderpoësie van die VAN
ALPHENS en die GOEVERNEURS in 'n tydperk waarin die volwassenes vrywel
hoegenaamd nie binne die gevoels- en begripsvermoë van die kind kon indring nie.
Kinderlik gevoel en gedink is geen enkele vers nie. Frisheid en oorspronklikheid
word dan ook tevergeefs gesoek in die hele bundel; dit bly hoofsaaklik slegte
nabootsing van Europese modelle, 'n oefening, 'n proefneming, 'n geëksperimenteer
om aan die nuwe bodem aan te pas en daarmee vergroeid te raak, 'n onderneming
wat op sigself van belang was in 'n tyd wanneer die hele boonste kultuurlaag van die
volk deur die aardverskuiwing, wat die koms van die Engelse oorheersing meegebring
het, nie volgroeid met die bodem was nie. HUBERTUS ELFFERS het hierdie Bloemen
in het Kaapland geplukt tot 'n boeket gerangskik wat gou verwelk het voor die meer
standhoudende skoonheid van die veldboeket, die verskuns in die Afrikaanse taalvorm,
omdat hy in die rangskikking hoofsaaklik nog gebruik gemaak het van oorgeplante,
gekweekte Europese flora wat nie dieselfde inheemse weerstand het nie en
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dit deur proefnemings eers geleidelik aan kry was. Tog in die verloop van die groot
geheel van Afrikaanse flora het dit sy versiering gebied in sy eie tyd.
Op Stellenbosch het hy ook 'n begin gemaak met 'n Bybeldrama in twee bedrywe
in verse wat in die Oranje-Vrystaat voltooi is en in 1893 in druk verskyn het onder
die titel Debora.1) Sy swak gesondheid en die natuurlike onrus van die landverhuiser
in die eerste jare van akklimatisering het hom noordwaarts gedryf waar die Republieke
'n sterk aantrekkingskrag veral vir alle minder stewig geworteldes uitgeoefen het.
Van 1888 was hy vier jaar lank werksaam as hoof van die skool op Smithfield. In
daardie tyd het hy as assessor op 'n regeringskommissie diens gedoen by die wysiging
van die Vrystaatse onderwyswet, waarvan hy self die konsep ingedien het. Sy Bybelse
dramatiese gedig Debora wat hy daar voltooi, het hy in 1892 persoonlik in die
Presidentshuis op Bloemfontein met veel gevoel gedeklameer in teenwoordigheid
van alle vernaamste Vrystaatse regeringspersoonlikhede en ander vooraanstaandes
en dit opgedra aan die ‘Hoogwelgeboren Vrouwe Mevrouw C.M.T. Reitz - Mulder’,
die presidentsvrou, omdat sy vir die digter, soos hy in die opdrag uiteensit, ‘van
langvervlogen eeuw 't afschijnsel in het heden’ is, nie omdat hy deur sy opdrag op
populariteit of debiet hoop nie. Want die lot van sy Bloemen in het Kaapland geplukt
het afdoende bewys dat wie in Suid-Afrika die digveer voer, nie om loon moet arbei
nie. Sy vers-uiting was inderdaad naas sy skoolboekies die middel van die
skoolmeester tot bevordering van Hollands, geen poëtiese noodsaak nie, want soos
hy verklaar ‘het Hollandsch in Zuid-Afrika kan niet gehandhaafd worden dan door
de verspreiding van uit Afrikaanschen bodem ontsproten literatuur.’ Sy vrome wens
is: ‘Mocht Debora eenmaal bevonden worden, medegeholpen te hebben tot de
bereiking van het doel, waaraan ik mijn leven gewijd heb.’ As ywerige lid van die
‘Zuid-Afrikaansche Taalbond’ het hy dus sy skeppende werk, ‘uit Afrikaanschen
bodem ontsproten literatuur’, as die vernaamste middel tot bereiking van die doel
van die Bond beskou, het hy die bewuste wil tot literatuur aan die dag gelê

1) Kaapstad, J.C. JUTA & Co; Amsterdam, HÖVEKER & ZOON, 79 pp., 1893.
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omdat dit ondenkbaar was dat 'n Afrikaanse taal, uit dié van Nederland gespruit, kon
bly voortbestaan tensy 'n literatuur ontstaan wat die lewe van die taal waarborg.
Die inhoud van die drama is ontleen aan dié van die outestamentiese verhaal van
die profetes DEBORA wat aan BARAK die goddelike opdrag bring dat God Israel nou
voldoende geplaag het om hul sonde deur JABIN, die Koning van die Kanaäniete wie
se krygsowerste SISERA was. God sal hul 'n skitterende oorwinning skenk as hul
hierdie vyand, die Kanaäniete, gaan beoorlog. Soos opgeteken in die Bybelboek
RIGTERS 4 en 5 is dit 'n Joodse verhaal vol wreedheid maar tog sober gehou as
vertelling. As SISERA en sy leër verslaan is en die uitgeputte krygsowerste skuiling
soek in die huis van HEBER die Keniet, word die gasvryheid deur die gasvrou JAËL
geskend wat die vlugtende SISERA met 'n tentpen in sy slaap ombring. Daarop sing
DEBORA en BARAK die God van Israël 'n lofsang, 'n pragtige oorwinningslied. Die
lied is een van die oudste dateerbare proewe uit die 12de eeu voor Christus, van die
Ou-Hebreeuse taal wat gedurende 'n half dosyn eeue die uitdrukkingsmedium van
'n hoogontwikkelde literêre sin by die Israëliete in die land Kanaän was1).
Van hierdie Bybelse eenvoud of die gloedvolle oosterse poësie het daar weinig
oorgebly by Elffers en in die plek het gekom bombas en wansmaak. Om 'n enkele
voorbeeld te noem: In alle eenvoud en soberheid lui die Bybelverhaal dat JAËL
stilletjies 'n tentnael uittrek en dit met 'n hamer in die slaap van SISERA se hoof dryf
‘dat hij in de aarde vast werd; hij nu was met eenen diepen slaap bevangen en
vermoeid, en stierf.’ ELFFERS spin die wrede verhaal van ou-Testamentiese
wraakneming uit tot die grieselige besonderhede dat JAËL tot drie maal toe mokerhoue
gee met 'n groot hamer en haar slagoffer in die ore skreeu: ‘Twee om JEHOVA's eer;
één uit barmhartigheid.’ Waarop ‘het lichaam heftig aan haren voeten krommend,
brullend van pijn, den adem uitblaast.’ Nog erger is die voorstelling van die lyding
van JOAS of die ondersoek na die kranksinnig gewaande wigge-

1) Vgl. Inleiding prof. B. GEMSER tot Die Nieu-Hebreeuse Kortverhale, J.H. DE BUSSY, 1933.
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laars. Bewus van die afstootlikheid van die tekening en die effekbejag van die
brullende verse probeer ELFFERS in die voorwoord die kritiek vooruitloop met die
meedeling ‘de realistische voorstelling doelt niet op effect maken of het behagen van
den hedendaagschen smaak; maar docht mij noodig, en, daar het stuk toch niet voor
het tooneel bestemd is, mogelijk, om de barbaarschheid der heidenen van dien dag,
en ISRAELS zonde in het zich vergezelschappen met die volken, in het ware licht te
stellen.’ Maar onder die oratoriese stortvloed van woorde en nog eens woorde raak
die hele motief van die straf van God om bloedvermenging en volksverbastering
totaal bedolwe.
Alleen die kore, soms in die vorm van vraag en antwoord, afwisselend tussen
loflied en treurlied, is minder bombasties en vandaar nog enigsins leesbaar. Nadat
die proloog-spreker 'n volk wat op die wette van God om hul bloed suiwer te hou
agslaan, ‘welzalig’ toegeroep het en 'n volk wat hom in hardnekkigheid en eiewaan
verset, verdoem het, sing 'n koor van geeste in strofe en anti-strofe op die onrustige
ritme van 'n strydende ALBRECHT RODENBACH:1).
‘Waar klinken harp en luit?
Deelt God zijn weldaan uit?
Waar vloeit de honing zoet?
Waar heerscht er overvloed?
Waar leeft men vroom en vroed?
Kanaän!

1) Vgl. ‘In VIaanderen’ uit die jaar 1876 in Roeselaere gedig:
Waar was men vrij toen alles boog?
In Vlaanderen!
Waar leefde 't volk dat niet en loog?
In Vlaanderen!
Waar zucht een volk zijn zwanelied?
Waar sterft een groot en edel diet?
In Vlaanderen!
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Waar kermt men onder druk
Zucht onder 's vijands juk?
Waar walgt het hart van spot?
Jammert en schreeuwt tot God?
Om het ondraag'lijk lot?
Kanaän!
Waar zwerft men treurig rond?
Vreemd aan den eigen grond?
Kanaän!

Soms is daar 'n vreemde mengeling van invloed te bespeur soos in die lied van
DEBORA waarin die neo-klassisisme van VONDEL, die sentimentele romantiek van
tydgenootlike Nederlandse predikant-digters, die dinamiek van nasionalistiese digters
soos RODENBACH, gesang- en psalmverse, die digter alles deurmekaar deur die hoof
gespeel het:
‘Ik heffe mijne spreuke op
Van THABORS stouten heuveltop,
Waar zuchtjes mij omweem'len;
Waar ik den Geest in 't suizen hoor
Van blad en bloemen, die haar koor
Meng'len met dat der heem'len.
Waai aan, o Geest! o Geest, waai aan!
Doe mij des Hoogsten wil verstaan!
Doe hart en zinnen zwellen!’ ens.

Opgevoer is die leesdrama nooit nie maar 'n paar maande na die voordrag in
Bloemfontein, het die skrywer daaruit voor 'n Kaapse gehoor voorgelees en na dr.
J.W.G. VAN OORDT hom behulpsaam was met aanmerkinge en vingerwysinge, is dit
in 1893 uitgegee.
In 1893 was ELFFERS virgoed terug in Kaapstad, waar hy tot aan sy dood werksaam
gebly het maar nou as skrywer, beëdigde vertaler by die geregshof en privaat dosent.
Hy het hom hoe langer hoe meer op sy skryf- en vertaalwerk gaan toelê en sy eie
pers, De Rustica Pers, Wynberg, opgerig om sy eie penne-
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vrugte te versprei. Van die Ned. Geref. Kerk het hy hom losgemaak omdat hy veral
in die vraagstukke oor die doop en die sabbat verskil het, by die Sabbatariërs
aangesluit maar hom van hulle ook weer losgemaak en sy eie kerk gestig. Hierdeur
het hy bepaald nie nouer saamgegroei met dié volksgemeenskap waarby hy uit hoofde
van stamverwantskap 'n natuurlike aansluiting in alle opsigte moes vind, wou hy sy
taak as opvoeder tot 'n goeie einde bring. Die meeste van sy godsdienstige en
filosofiese opstelle is dan ook in Engels geskrywe, waarvan slegs die bekendste
bundels Scripture Lights en Impressions by the way1) genoem kan word. Soos die
politieke gespannenheid tussen die twee volgsgroepe gestyg het met die toenemende
oorlogsdreiging tussen Engeland en Transvaal het sy Engelse produksie gestyg. In
The Cape Times skrywe hy na aanleiding van 'n reis na Rhodesië 'n reeks artikels
oor sy reisindrukke van Boesman-, Hottentot- en Kaffergewoontes wat etnografies
nogal enige waarde het. Dit is in boekvorm uitgegee onder die titel Through the
Thirst Land, a story of the Kalahari. (1902)2).
As die oorlog 'n voldonge feit is en die land is oorstroom met eentalige Engelse
wat so gou as moontlik 'n mondvol van die taal wou leer van die volk wat hul gekom
het om aan te val, verskyn uit sy pen in 1900 The Englishman's Guide to the speedy
and easy acquirement of Cape Dutch (Grammar, Useful Information, Conversation).
For the use of Travellers, Settlers, and Military Men3). Die uiteensetting van die
taaltoestand in die inleiding tot hierdie gids tot die Afrikaanse taal lui: ‘There are
now two distinct varieties of Cape Dutch used in South Africa. The one may be put
down as a real patois, low and undeveloped ... the other a language lacking the
grammatical niceties of the Dutch of Holland,... but no less expressive... a language
fit for the pulpits and platform... This language is used in churches and in courts, it
is the language heard in the Cape Parliament, and is taught in schools. The other the real patois ... may in fact be called indispensable to all South

1) J.C. JUTA & Co, Kaapstad, 1907.
2) Ibid, 1902.
3) Ibid, 1900.
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Africans ... It is to this real Cape-patois that the present volume seeks to introduce
the reader.’ Tempora te Tempori, met die gety versit 'n mens van ELFFERS se formaat
die bakens. Onwrikbare nasionale oortuiging is nooit te verwag van landverhuisers
in die eerste generasie nie en seker nie in 'n tyd van spanning wanneer die Afrikaanse
kultuur boonop nog so weinig inhoud en werfkrag gehad het dat die oorgroot
meerderheid van haar eie kinders haar nog daeliks verloën het.
Na die oorlog, in 1904, verskyn Voor God en Vaderland, 'n oorlogsroman wat
bedoel was as die eerste van 'n serie ‘Zuid-Afrikaansche Verhalen’ in opdrag van
die ‘Zuid-Afrikaansche Taalbond’1). Die vervolgdele van die reeks het egter in die
pen gebly. In sy voorwoord herhaal ELFFERS die doel van sy skeppende werk reeds
in die voorrede van DEBORA uitgespreek nl. die instandhouding van die vorm van
Nederlands wat in Suid-Afrika ‘Hollands’ heet deur 'n letterkunde in dié taal te help
opbou. Die skoolmeester-didaktikus hoop dat sy voorbeeld ook ander daartoe sal lei
‘om veel goeds en nuttigs, boeiends en opvoedends aan ons volk op te disschen tot
leering en leiding, waarschuwing en vermaan.’ Uit volkse standpunt beskou, bring
hierdie roman egter 'n motief van versmelting van die twee wesenverskillende
volkselemente wat 'n onaanneemlike, verderflike leer was. Vir dergelike ‘leering en
leiding’ moes die een, deur oorlogsgeweld van die ander so pas tot kneg in sy eie
land gemaak, liewer gespaar gebly het. Maar Voor God en Vaderland is 'n getroue
weerspieëling van die mentaliteit van 'n groot aantal Kaapkolonialers en Natallers
wat nog nie tot nasionale bewussyn gekom het nie.
Die ‘held’ van die roman DICK PRITCHARD is 'n Engelse Afrikaner uit Natal, seun
van 'n sonderlinge, verdwaasde winkeliertjie op Eikenwoudstasie in die Kaapkolonie.
Sy enigste aandeel aan die oorlog het bestaan uit transport ry vir die Engelse, tot die
Boere hom en sy vader gevange neem en vashou tot die verlossing vir hom kom van
die oorwinning van die Engelse! DICK is verlief op GERTIE, die pleegdogter van
PIETER JORDAAN, die eienaar van die mooi bolandse plaas ‘Eikenwoud’

1) WYNBERG, K.K. De Rustica Pers Drukkers en Uitgevers, 1904.
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met sy gemoderniseerde woonhuis oorspronklik in Kaaps-Hollandse styl gebou. Die
ouderwetse rame met klapluike van ‘Eikenwoud’ is vervang deur groot
kijaathoutvensters met vouluike aan die binnekant, die voordeur wat uit 'n outydse
onderen bodeur bestaan het, het plek gemaak vir 'n nuwerwetse straatdeur met panele
en 'n nagslot en knip. Vooruitgang is die leuse! Die moontlike mededinger van DICK
om die hand van die Boerenoî, maar in werklikheid verlief op haar suster JOHANNA,
is 'n student in die medisyne, PONTER, 'n jong man met skitterende geestesgawe wat
egter sy studietyd in Nederland moes onderbreek weens studentikose uitspattinge en
by die plaaslike landmeter kuier tot tyd en wyl dat hy tot bedaring sou gekom het en
terug sou kan keer om sy studie te voltooi. Die vreemde, rustelose ou PRITCHARD
lewe onder 'n idee fixe dat daar 'n vloek op hom rus, vergal die lewe van sy vrou en
kind en vlug steeds uit homself deur van een plek na 'n ander te swerf. Dit is die egte
wild-romantiese figuur wat die romanskrywer van die romantiek altyd skep om
spanning en sensasie in sy kuns te bring. As die jong liefde tussen DICK en GERTIE
mooi aan opbloei is, word DICK weggesleur die onbekende binneland in tot by die
Victoria-waterval waar die swartgallige vader vir die soveelste maal probeer om
selfmoord te pleeg. Dit word deur sy vrou verhinder soos telkens tevore. Tekenend
vir die opgeskroefde styl van die hele roman, is die teatrale dialoog wat tien tone te
hoog is, in die toneel wat hom daar afspeel:
‘God z'n doem ligt op mij, JESS’, snauwde hij haar bijtend tegen. ‘Ik sta in Satan
z'n dienst. Ga uit mijn pad, of ik vergrijp me aan het liefste, dat ik ooit heb gehad!’
Ze zeeg op de knieën. Handenwringend en met ten hemel geslagen ogen riep ze:
‘Mijn God, wees ons genadig!’
Op dat ogenblik knalde er een geweerschot uit het donkere kreupelhout op honderd
treden afstand. PRITCHARD viel tegen de grond’ ens.
As PRITCHARD tenslotte sterf aan die wonde wat hy as transportryer toevallig
opgedoen het in die buurt waar die slag aan die Toegela gelewer is, kom die oplossing
van sy raaiselagtige gedrag, 'n fantastiese verhaal van 'n mededinger wat hy op die
hoogste spits van 'n berg gelok en daar afgestoot het in sy
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waansinnige jaloesie. Maar as hy die begeerde JESSIE besit wat die aanleiding tot die
misdaad was, het die stem van die gewete hom so gefolter dat hy nooit rus vir die
holte van sy voet kon vind nie.
Die atmosfeer van hoë bergspitse, van skemer- en maan- en halfligte, die grillighede
van drifte soos jaloesie en wraak, hoe gewild en onnatuurlik dan ook, is tog nog altyd
te verkies bo die bladsye uitweidings en moralisasie en subjektiewe vae beskouings
waarop ELFFERS ons trakteer, meestal teen die nasionale intuïsie in. Nou is dit oor
‘de plicht van Afrikaander meisjes, in deze tijd van verdachtmaking en valsche
beschuldigingen, de banden nauwer toe te halen’ tussen die twee volksgemeenskappe;
dan weer oor die enghartigheid van die Afrikaners op taalgebied, die verklaring
waarom JOHANNA nie wil sing nie want sy het net ‘songs’ op skool geleer en meen
dat PONTER, haar verloofde uit Nederland dié nie graag wil hoor nie maar hy is juis
die ‘breedheid’ in eie persoon op taalgebied. Maar as PONTER terugkeer na voltooide
studie en as medikus werksaam is in die Boerelaers, hoop hy weer dat die uitkoms
van die vyandelikhede 'n glorievolle oorwinning sal wees van die Hollandse taal wat
in die loop van die voorafgegane jare deur die onderwys en die spoorwegmaatskappy
enorm versterk is in Transvaal. En as JOHANNA intussen aan die tering oorlede is en
hy probeer DICK, die transportryer vir die Engelse, op allerlei maniere dwarsboom
en in gevaar bring daar hy GERTIE hoop af te rokkel, maar sy trou bly aan haar gegewe
woord, heet dit weer dat sy 'n voorloper is van 'n tyd ‘waarin de banden die ons volk
omstrengelen zullen worden toegehaald. Een tijd, waarin de arme, weinig geleerde
broeder de voorkeur van het vrouwenhart onder ons hebben zal boven de meer
bevoorrechte vreemdeling.’ Op die driedubbele huwelik aan die slot tussen die pare
SANNIE en WILLEM, WILLEM wat die wapens gedra het vir die Boere, NELLA en
PONTER, PONTER wat as oorlogsdokter hul lyding versag het en GERTIE en DICK,
DICK wat vir die Engelsman transport gery het, is dit bo die stoele van laasgenoemde
paar dat die opskrif, tewens titel van die roman, gevolglik boodskap daarvan, pryk,
‘Vir God en Vaderland’!!
Daar sit geen lyn in die idee van die roman nie. Die skrywer
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praat uit verskillende monde van nie alleen verskillende karakters nie maar selfs
verskillend deur een en dieselfde karakter wat die leser beurtelings verveel en met
ergernis vervul. Nie om die taalvorm nie maar om hierdie hink op verskillende
gedagtes is die roman roemloos verongeluk. Natuurlik is die taalvorm die uitgedrukte
siel van die skrywer, immers taal is 'n biologiese feit. Ons moet dus konkludeer dat
die Taalbondskrywers hul Afrikaanse siel nog nie ten volle besit het nie en dat hulle
in die volksontwikkelingsgang die laaste uitlopers was van die natale stadium wat
in 1652 begin het, die skutblad van die blom wat later inkrimp en omkrul maar
nietemin deel van die blom bly al het dit sy funksie vervul. Dié funksie was afweer
van, beskutting teen die gevaar van buite sowel as net voldoende prikkel van
weerstand uitoefen op die natuurlike groei van die knop van binne om die groeiproses
te stimuleer. Ongeveer gelyktydig met die verskyning van Voor God en Vaderland
en die verhoogde vernude werksaamhede van ‘De Zuid-Afrikaansche Taalbond’
kom die dinamiek van die nuwe tyd wat eerste vorm vind in die Afrikaanse
Taalverenigings en in JOHANNES VAN WIJK van J.H.H. DE WAAL as eerste roman in
Afrikaans, gebore uit die nuwe volkstuwing na 1902, en word die Afrikaanse
bewuswording onkeerbare werklikheid.
Met die invoering van die vereenvoudigde Nederlandse spelling in 1905 het
ELFFERS dit druk gekry om sy verskillende reekse van leesboeke en sy spraakkunste
vir skoolgebruik in dié spelling om te sit. So groot was die aanvraag dat in 1906
reeds die derde druk verskyn het van die agdelige serie Leesboek voor Zuid-Afrika,
Standaard I-VIII, in die vereenvoudigde spelling met 'n inleiding tot die nuwe serie
en in dieselfde jaar die tiende druk van An elementary Grammar of the Dutch
Language, Simplified spelling. Die volgende jaar kom die derde uitgawe van The
South-African Letter-writer. De Zuid-Afrikaanse briefsteller, 'n onmisbare handboek
vir 'n verdwynende geslag van skoolmeesters wat nog gesteld was op 'n geykte
briefvorm. Ook 'n tweede druk van Nieuwe Hollandse Spraakkunst voor de
volksscholen van Zuid-Afrika het in die vereenvoudigde spelling verskyn in 1907 en
The Standard Dutch Grammar for South Africa in dieselfde jaar. En in samewerking
met dr. W.J. VILJOEN het
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hy 'n vertalende woordeboek in twee dele saamgestel, Woordenboek Hollands-Engels
Engels-Hollands wat so 'n alleenheerskappy op die skole gevoer het1) dat dit vir 'n
hele generasie die opvatting gevestig het dat 'n woordeboek alleen vertalend hoef te
wees en nie verklarend behoort te wees nie, wil dit die beste aan die doel van
bevordering van die volkskultuur beantwoord.
Tussen sy werksaamhede as samesteller en skrywer van skoolboeke deur het
ELFFERS telkens nog die verskuns beoefen in dieselfde trant van Bloemen in het
Kaapland geplukt. Voor God en Vaderland is deurspek met verse soos ‘De woning
van Eikenwoud, zoo zegt de Heere’, ‘De aardbol is rond en vierkant is hij niet!’,
‘Zuid-Afrika, gij houdt mijn hart en al mijn krachten’, wat bedoel was as opluistering
van die prosa maar in werklikheid die indruk dat die skrywer op hoë stelte loop, nog
verhoog. Die verstardheid en onnatuurlikheid van die digterlike taal het die versmaker
net so min aangevoel as die ongerymdheid en inkonsekwentheid van die inhoud wat
hom eendag 'n vertaling van ‘God save the King’ laat maak - wat deur een van sy
mede-arbeiders warm aanbeveel word vir gebruik ‘aan het slot van vergaderingen
en feestelijke bijeenkomsten, waar het Hollandse element de overhand heeft’,2) - en
die volgende dag 'n ‘Huldebewijs van het Afrikaansche Volk aan de nagedachtenis
van STEPHANUS JOHANNES PAULUS KRUGER’ laat dig. Sy trou was hopeloos verdeeld
soos die laksheid grenseloos verraderlik was van Afrikaanse predikante wat kerkskole
kon stig waarin die studie van die Engelse taal verpligtend was, dié van die taal van
die kerk fakultatief. Alleen onder die geweldige druk van die politieke gebeure aan
die end van die 19de eeu sou hieraan virgoed 'n end gemaak word in die volgende
periode van die volksontwikkelingsgang.

5. Willem Jacobus Viljoen (1869-1929).
In wese minder verdeeld van trou, want uit Afrikaanse aarde self gespruit, alleen
deur die tydgees en later deur sisteemdwang

1) Blykbaar verloor dr. CONRADIE hier uit die oog die ook besonder geslaagde vertalende
woordeboek van C.J. VAN RIJN. - A. DE V.
2) VAN DER TUUK in sy resensie in Z.A. Tijds., 1886.
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aangetas was die begaafde leerling van die oprigters van ‘De Zuid-Afrikaansche
Taalbond’, WILLEM JACOBUS VILJOEN. In Richmond in die noordelike Kaapkolonie
gebore in 1869 aan die buitenste rand van die verengelsingsfeer, het die Karo-seun
nie van sy eerste skoolonderrig af die denasionalisering ondergaan nie maar het hy
ook nie van die begin af self ervaar die prikkel van oorheersing nie. Eers in Kaapstad
waarheen hy gestuur is om opgelei te word aan die Normaal College, later aan die
Victoria-College te Stellenbosch en die South African College, Kaapstad, het VILJOEN
in die volle maalstroom gekom waarin alleen rotsvaste nasionale beginselvastheid
kon bly staan. Met die vertrek van ELFFERS na die Republieke was die student
VILJOEN wat toe voor sy B.A.-graad gesit het, van 1889 af 'n tydlank werksaam as
lektor aan die Normaalkollege in Kaapstad waar hy op sy beurt weer in die klas 'n
begaafde leerling J.H.H. DE WAAL besiel het, daar hy toe al as gebore onderwyser
die kuns verstaan het om geesdrif vir sy vak, Hollands, te wek1). Die Nederlandse
taal het hy grammatikaal uitstekend leer beheers en die halfuur per week wat
beskikbaar gestel is vir hierdie vak van die ‘School Higher’ klas en wat gewoonlik
as 'n klugspel omgegaan het daar byna alle leerkragte van hierdie vername inrigting
deur die Nederduits Gereformeerde Kerk gestig, Skotte was, het hy uitgebuit tot nut
van sy mede-Afrikaners. Met die Skotse rektor WHITTON het die student-onderwyser
VILJOEN in 1889 'n skermutseling gehad waarby die vreemde baas die onderspit vir
die kneg moes delf. VILJOEN het naamlik volgehou en deurgevoer dat sy leerling DE
WAAL op die jaarlikse skoolkonsert twee Afrikaanse verse sou voordra in plaas van
die enkele Nederlandse vers wat jaar na jaar as die enigste Hollandse item op die
program gepryk het om die Afrikaners tevrede te hou. Dit mag miskien voortgespruit
het uit jeugdige voortvarendheid, maar dit het 'n groot belofte ingehou vir nasionale
beginselvastheid.
Die volgende jaar, 1890, vertrek W.J. VILJOEN, B.A. na Europa om sy studie in
die moderne en vergelykende taalkunde voort te sit aan die universiteite van
Amsterdam, Leiden en Straatsburg.

1) Vgl. J.H.H. DE WAAL: My herinnerings van ons Taalstryd, 1932, p. 19.

Elizabeth Conradie, Hollandse skrywers uit Suid-Afrika. Deel 2 (1875-1905)

172
Aan laasgenoemde universiteit is hy gepromoveer tot doktor in die wysbegeerte op
'n dissertasie getiteld Algemeine Einleitung zur Geschichte des Cap-Holländischen
waarin hy die goeie reg van Afrikaans kragtig verdedig het. In 'n lesing ‘De
Taalbeweging in de Kaapkolonie’1) gehou in Amsterdam in 1891 vir die ‘Nederlandsch
Zuid-Afrikaansche Vereeniging’ het hy gewag gemaak van die twee verskillende
vorme waarin die Nederlandse taal hom voordoen in Suid-Afrika, een vorm wat die
spreektaal is, Afrikaans, en 'n ander wat die skryftaal is, 'n eenvoudige Nederlands
wat daar Hollands heet. Die pogings van die ‘Genootskap van Regte Afrikaners’ om
die spreektaal tot skryftaal te verhef, het hy in die jare eerder as 'n gesonde uiting
van nasionale gevoel beskou dan as die dwase chauvinisme van 'n paar partikulariste.
Selfs die ultra-fonetiese spelling van S.J. DU TOIT, 'n filoloog vir wie hy die hoogste
agting gekoester het, het hy goedgepraat. Alleen beskou hy die spreektaal in 'n nog
al te vroeë stadium van ontwikkeling om toe reeds die plek in te neem van die ouer
taalvorm, Hollands.
Dit het geskyn of alles daarop wys dat die gesproke volkstaal in VILJOEN met sy
filologiese kennis, sy erns en entoesiasme, sy verbasende welsprekendheid, sy
imposante voorkome 'n kampvegter gaan vind het wat haar tot die segepraal sou
voer. Maar toe hy by sy terugkeer in die vaderland in 1895 benoem word tot professor
in die moderne tale en in 1900, by die skeiding van die leerstoele, tot hoogleraar in
Nederlands aan die Victoria-College op Stellenbosch, het hy nie bestand geblyk nie
teen die politieke geharrewar en die sisteemdwang van 'n logge konservatiewe
liggaam, die Universiteit van de Kaap de Goede Hoop wat met die radikale skeiding
van die leerstoele in moderne tale aan die Victoria-College reeds buite sy oewers
getree het volgens die mees konservatiewe stroom. Van 1897 af het hy sitting gehad
op die Raad van die Universiteit van de Kaap de Goede Hoop en in die
Zuid-Afrikaansche Taalbond waarin hy ten opsigte van die taalvraagstuk 'n voorbeeld
gestel het hoe om gesag uit te oefen en tot daadwerklike optrede oor te gaan, hoewel
op versigtige, al te behoudende wyse, in plaas van eindeloos te bly

1) Afgedruk in die Verslag Ned. Z.A. Ver. over 1890-1891, Bijlage IX.
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praat. Die taalvorm van die welmenende volksvriende soos VAN OORDT en MANSVELT
en ELFFERS wat in Nederland gebore en getoë is, hul standpunt wat nooit ten volle
Afrikaans was nie hoe seer hul ook al die belange van hul aangenome vaderland op
die hart gedra het, het struikelblokke gebly wat uit die weg geruim kon gewees het
toe die leiding in hande van gebore Afrikaners soos VILJOEN oorgegaan het. Maar
soos in alle ewolusionêre bewegings is die tempo toe tog slegs heel weinig versnel.
Naasaan De Zuid-Afrikaan van dr. J.W.G. VAN OORDT het HOFMEYR al in 1892
'n eie blad opgerig, Ons Land, waarin 'n taalvorm gebruik is wat enersyds na genoeg
aan Afrikaans was om vir elke leser verstaanbaar te wees en andersyds dig genoeg
by Nederlands om aan die konserwatiewes geen aanstoot te gee nie.1). Met die
voorstanders van vereenvoudiging van die Nederlandse spelling in Nederland, het
die Taalbond-manne in voortdurende verbinding gestaan. Ook na die vertrek van
MANSVELT na die Suid-Afrikaanse Republiek is breedvoerig beraadslaag na elke
besluit wat geneem is, soos blyk uit die Verslag van het Eerste Congres ter
vereenvoudiging der Nederlandsche taal (1897)2) waarin nadrukkelik neergelê word
watter gesaghebbende liggame moes geraadpleeg word soos bv. die ‘Koninklijke
Academie van Wetenschappen’, ‘Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde’,
literêre fakulteite van die verskillende Nederlandse universiteite, die besture van die
taalkongresse, ens. om vas te stel of iedere voorgestelde vereenvoudiging in
ooreenstemming met die Nederlandse taaleie is of nie. Daar was 'n besadigde maar
tog vaste wil om te handel. As die vereenvoudigde spelling eindelik ingevoer word
in 1905, is dit ook eers na dr. VILJOEN in 1903 in opdrag van die Taalbond na
Nederland gereis het om met die taaloutoriteite in noord en suid tot 'n ooreenkoms
te kom. Daar is 'n ‘verklaring’ aan hom uitgereik wat na die indiening van sy verslag
in 1904 uitgewerk en gepubliseer is in brosjurevorm getiteld De Z.A. Taalbond en
de Taalvereenvoudiging3). Die taal-

1) Vgl. ANNA J.D. DE VILLIERS: Die Hollandse Taalbeweging in Suid-Afrika, hoofstuk V, ‘Die
Vereenvoudiging’.
2) JAC. DUSSEAU, Kaapstad, 1897.
3) Stellenbosch, 1904.
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kongres wat aan die end van dieselfde jaar belê is deur die Taalbond, het die
vereenvoudiging bekragtig, die ‘Zuid-Afrikaanse Onderwijzersunie’ wat deur
beywering van VILJOEN tot stand gekom het in 1905, was 'n magtige faktor tot
praktiese invoering daarvan en hyself het in medewerking met FOUCHÉ en ELFFERS
die reekse leesboekies begin saamstel en 'n voorbeeld gestel van skepping van 'n
literatuur in 'n taal wat in werklikheid veel van 'n papiertaal weg gehad het en ook
bedoel was as 'n oorgangsvorm.1).
In sy hoedanigheid as professor op Stellenbosch het VILJOEN vir die
studentevereniging ‘Ons Spreekuur’ in 1903 uit Duits twee toneelstukke bewerk in
vereenvoudigde Nederlands, Koppigheid en Achter de Schermen, wat 'n groot
populariteit geniet het veral daar hul in die opvoering spoedig verafrikaans is. Verder
het onder sy redaksie die reeks ‘Zuid-Afrikaanse Lektuur’ ontstaan waarin o.a.
verskyn het as Nos. 1 en 3 die Ondervindingen van een jonge Predikant in
Namakwaland (1909) en Op reis in het Zuid-Westen: Brieven aan mijn neef (1910),
beide deur ds. W.J. CONRADIE, werk wat die bewys gelewer het dat Afrikaners uit
die oudste geslagte, boeiende, leesbare ‘Hollands’ kon skryf. Maar die herlewing
van die Taalbond met die invoer van die vereenvoudiging, die daaropvolgende
ineenstorting daarvan as gevolg van die halfheid, die skyn van dieselfde
vereenvoudiging, die eintlike lewenstaak van dr. VILJOEN behoort tot die volgende
stadium in die ontwikkelingsgang van die literatuurgeskiedenis wat aanvang in 1905.
Nog eenmaal sou Nederlands 'n krampagtige poging aanwend onder aanvoering
van professor W.J. VILJOEN om homself te handhaaf as ‘Hollands’ op Afrikaanse
bodem voor dit vir goed verslaan is en die nuwe probleem van die nuwe tyd van die
posisie van Nederlands as vreemde taal vir die Afrikaner in die lewe geroep word.

1) VILJOEN het in 1925 in sy getuienis voor die Regeringskommissie dit bewoord in die gewigtige
Rapport van het Gezamentlike Komitee op het gebruik van Afrikaans in wetsontwerpen,
wetten en officiële dokumenten van het Parlement, as volg: ‘de enige reden waarom ik sterk
propaganda gemaakt heb voor vereenvoudigde Nederlands was, dat ik het beschouwd heb
als een overgangsbrug’.
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Hoofstuk VII.
Letterkundige voortbrengsels van de Zuid-Afrikaanse Taalbond.
1. Johan Frederik van Oordt. Lewensbesonderhede.
'n Kaapkolonialer wie se lewe en werksaamhede op literêre gebied veral die hele
dualistiese kultuurkom van suidwestelike tot noordoostelike Kaap bestryk in die
onderhawige tydperk maar ook in die Oranje-Vrystaat en Transvaal diep spore
nagelaat, die literator wat in praktyk gebring het wat ‘De Zuid-Afrikaanse Taalbond’
beoog het met hul teorie oor die opbou van 'n eie Hollandse literatuur was D'ARBEZ,
die skrywer van die bekende ‘Zuid-Afrikaansche Historie-Bibliotheek’.
JOHAN FREDERIK VAN OORDT (1856-1918) is in 1856 in Kaapstad gebore uit 'n
Afrikaanse moeder, SUSANNA M. CHANGUION, die dogter van dr. A.N.E. CHANGUION
en 'n Nederlandse vader, dr. J.W.G. VAN OORDT, die hoof-assistent aan sy skoonvader
CHANGUION, wat ewe-eens sy lot met ons ingewerp het, se beroemde private
‘Seminarium’ of ‘Instituut’1).
In 1860 het dr. J.W.G. VAN OORDT na Nederland teruggegaan as dosent in die
klassieke aan die gimnasium in Den Haag en JOHAN FREDERIK het in Rotterdam,
Haarlem en Leiden skoolgegaan waar prof. dr. COSYN van Leiden hom die bynaam
van Zebra gegee het wat hy omgekeer tot D'ARBEZ, en later as skrywers-skuilnaam
gebruik het. D'ARBEZ het op sewentienjarige leeftyd met sy ouers na sy vaderland
teruggekeer in 1873, verkry toe die derde-klas onderwysersdiploma in Kaapstad en
word in

1) Lewens- en ander besonderhede ontleen aan P.J. NIENABER: D'Arbez as Skrywer, J.H. DE
BUSSY, Pretoria, 1936.
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1875 onderwyser aan sy oom, F.D. CHANGUION, se Instituut op Zwartland
(Malmesbury). In 1877 behaal hy ook die Eerste-Klas Onderwysersdiploma nadat
hy die B.A.-graad aan die ‘South African College’ soos die ‘Zuid-Afrikaansche
Athenaeum’ toe reeds verdoop was, verwerf het. Gewapen met hierdie vir sy tyd
uitstekende opleiding, hoewel tipies Kaaps-dualisties Hollands-Engels en dus geen
van beide, begewe hy hom na Richmond as onderwyser. In 1878 gaan hy van
Richmond na Fauresmith as hoofonderwyser maar die volgende jaar het hy die
onderwysersamp vaarwel gesê en is hy tweede klerk in die ouditeur-generaalskantoor
te Bloemfontein. Die jaar daarop, 1880, is hy getroud met ALICE ATKINSON met wie
hy reeds op Richmond kennis gemaak het, die dogter van 'n Engelse
nuusblad-redakteur uit Graaff-Reinet, 'n keuse van lewensgesellin wat alweer tipies
is van die heersende dualisme en waardeur sy huistaal Engels geword het.
In 1881 word hy landdrosklerk op Rouxville, bevind hom algou op Smithfield
waar hy in sy advokaatseksamen slaag maar in 1882 is hy terug op Rouxville waar
hy hom as advokaat vestig. In 1885 is hy prokureur in Kroonstad maar in dieselfde
jaar nog, alweer mynkommissaris te Roodepoort, Transvaal. In 1889 is hy advokaat
in Heidelberg (Transvaal) en dan, terwyl sy vrou en familie by haar skoonvader in
Kaapstad gaan woon, om van 'n ernstige siekte te herstel, verdwyn VAN OORDT twee
jaar lank van die Hollands-Afrikaanse toneel en lewe en skryf in die oostelike
Kaapkolonie onder die naam van JOHN HILL. In 1891 duik hy weer op in Richmond
en is toe na Britstown waarheen hy sy familie laat kom het en waar hy ses jaar lank
eers in 'n prokureurskantoor, later 'n tydjie in 'n skooltjie in die distrik, werksaam
was, die langste tyd wat hy ooit op een plek uitgehou het.
In hierdie Britstown-periode het sy beste joernalistieke werk ontstaan en hier is
verskeie dele van die eerste serie van die ‘Zuid-Afrikaansche Historie-Bibliotheek’
geskrywe op versoek van die Hollandsch-Afrikaansche-Uitgevers-Maatschappij
(H.A.U.M.)1) met wie hy in 1896 'n kontrak aangegaan het om ver-

1) Die teenswoordige H.A.U.M., v.h. JACQUES DUSSEAU & Co, Kaapstad; Firma J.H. DE BUSSY,
Amsterdam, Pretoria.
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tellinge en romans met 'n historiese agtergrond te lewer vir 'n reeks wat die naam
sou kry van die ‘Zuid-Afrikaansche Historie-Bibliotheek’ en gevolg sou word deur
die ‘Zuid-Afrikaansche Volksbibliotheek’. In dieselfde jaar, 1896, gaan die skrywer
na Pretoria om stof te versamel vir sy KRUGER-studie en ander werk wat in Transvaal
speel.
Ongelooflik is die skrywersenergie in hierdie jare van die swerwer wat deur sy
rondtrekkery 'n skat van kennis van sy land en 'n rykdom van ervaring opgedoen het.
Deur die drankduiwel gekwel en opgejaag, kon hy hom in die maatskappy nie laat
geld soos sy skitterende gees sou laat verwag het nie. Deur sy skryfwerk sou hy
homself rehabiliteer in die oë van sy medemense en moes hy in sy onderhoud
voorsien.

2. Sy joernalistieke bydrae.
In die skrywersberoep was sy vader hom steeds ten voorbeeld. Eers redakteur van
Het Volksblad, vername bydraer tot die Engelse blad Standard and Mail, later tot
1894 in die redaksiestoel van De Zuid-Afrikaan, weer-oprigter van Het
Zuid-Afrikaansche Tijdschrift, tot byna aan sy dood in 1904 verbind aan Ons Land,
het dr. J.W.G. VAN OORDT slegs een tussenpoos in sy Kaapse joernalistieke loopbaan
gehad nl. die tydjie toe hy opgetree het as Transvaalse historikus. Die seun, JOHAN
FREDERIK, het sy joernalistieke loopbaan begin met bydraes te stuur aan Engelse
blaaie, meestal onder die skuilnaam van JAMES KING HILL, maar toe die
‘Zuid-Afrikaansche Taalbond’ na 1890 'n hele herlewing op literêre gebied in die
Nederlandse taalvorm teweegbring, het JAMES KING HILL van die Engelse blaaie
D'ARBEZ van die Hollands-Afrikaanse geword. Na die dood van die Zuid-Afrikaansche
Tijdschrift het 'n nuwe blad, Jong Zuid-Afrika ontstaan onder redaksie van M.J.
STUCKI en toe dié in 1896 gestaak is, het dit plek gemaak vir 'n uitgebreider en daarby
geïllustreerde tydskrif, Ons Tijdschrift (1896-1901), waarvan D'ARBEZ een van die
vernaamste medewerkers was. 'n Enkele verhaal soos ‘Mimi de Wet’ wat oorspronklik
tot sowat op die helfte in die Zuid-Afrikaansche Tijdschrift geplaas is toe hierdie blad
gestaak word, het in Ons Tijdschrift die vorm en titel gekry, ‘David Malan’
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(1896), wat dit in boekvorm sou dra deur duisende eksemplare in drie drukke tot
1917 en tot 1932 vyf drukke in vertaling in Afrikaans1). 'n Ander vry verdienstelike
historiese verhaal in dieselfde tydskrif in die jaargang 1899-1900 is ‘De Neef van
den Kommandant. Een verhaal uit het einde der vorige eeuw’. Hiernaas staan suiwer
historiese vervolgstukke soos ‘Oranje en Zuid-Afrika’2), geskryf na aanleiding van
die feesviering in die hoofstede veral Kaapstad, Bloemfontein, Pretoria, by geleentheid
van die kroning van koningin Wilhelmina op 31 Augustus 1898, ‘De Veldslagen en
Gevechten in Zuid-Afrika geleverd’ waarin die skrywer begin met die Portugese en
Hottentotte en eindig met die slag van Boomplaas in 18483) en ‘Onze Groote
Mannen’4), waarin die lewensloop van JOHANNES HENRICUS BRAND, E.J.P. JORISSEN
en F.W. REITZ agtereenvolgens geskets word. Byna elke tydskrif-bydrae met 'n
historiese agtergrond is net die eerste raamwerk vir 'n historiese roman in die serie
bekend as ‘De Zuid-Afrikaansche Historie-Bibliotheek’. Die tydskrifsketse en verhale
wat wortel in die sosiale lewe van die tyd van ontstaan en 'n uiting is van die
humorkultus en die kopiëerlus van die daelikse lewe, is egter die eerste wat in
boekvorm herdruk is onder die titel Kaapsche Stories (1896). Nie die verre verlede
nie maar die daelikse werklikheid is letterlik en figuurlik die uitgangspunt, die spil
waarom alles draai by die nasionale romantiek. Slegs die stof is by die een aktueel,
by 'n ander histories, of soms aktueel en soms histories by een en dieselfde skrywer.
Kaapsche Stories bestaan uit vier kort-verhale waarvan die titels agtereenvolgens
lui: ‘Hoe Neef PIET zijn Predikant rond reed’; ‘Het Testament van Oom PIET’; ‘De
Drankduivel’; ‘De Schoolmeester’. Smaakloos en soutloos is die eerste verhaal, wat
vir 'n grappige vertelling moet deurgaan, van die broers PIET en JAN in 'n noordelike
distrik van die Kaapkolonie wat hul ouderling en predikant dwing om saam
brandewyn-sopies te drink, anders

1) Drie drukke 1896, 1915, 1917.
Afrikaanse vertaling deur ESTER KRITZINGER, vyf drukke, 1e 1927, 2e 1928, 3/4e 1929, 5e
1932.
2) Ons Tijdschrift, 1899.
3) Ibid, 1899-1900.
4) Ibid, 1898-1899.
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dreig hulle om so wild te ry dat die perdekar by elke draai byna omslaan.
Weinig minder plat is die bas-komiek van die volgende verhaal waarin die familie
in die kantoor van die prokureur krokodiltrane stort oor die dood van Oom PIET,
maar by die opening van die testament, ontnugter deur die klein sommetjie wat aan
hulself en die groot som wat aan die kerk nagelaat is, hulself in hul ware gedaante
laat sien. Dit is die soort vertellinge wat heeltemal in die teken van die tyd van die
Grappige Stories van MELT BRINK staan, net soos die laaste twee kort novelle, veral
‘De Drankduivel’, in die moralisasie en in die allegoriese titel herinner aan die werk
van J. LION CACHET, hoewel dit as pentekening van sosiale toestande in die verste
verte nie by die Sewe Duiwels haal nie. Meer as twintig jaar later is ook ander verhale
van D'ARBEZ uit Ons Tijdschrift van 1897-8: ‘Hoe ik een Dief ving’; ‘'n
Malmesburyse Spookstorie’, in boekvorm getiteld Losse Klippe, Zes Zuid-Afrikaanse
Verhalen (1918) herdruk, saam met nuwe verhale wat oorspronklik in Die Brandwag,
die 20ste eeuse opvolger van Ons Tijdschrift, die eerste lig gesien het. Die verhale
uit die daelikse lewe is alles jeugwerk, dié element in die voorspel van die skrywer
se werk wat nie tot die vernaamste historiese werklikheid uitgegroei het nie. Want
D'ARBEZ sou nie ontwikkel tot sede- of sosiale romanskrywer nie; hy was geen realis
by wie die aksent op die verstand en die werklikheid val nie, maar tot historiese
romanskrywer omdat hy in wese romantikus was by wie die gevoel en die verbeelding
die oorhand gehad het. Veel beter as in die aktuele stof kon hy in die historiese
materiaal die gevoels- en gedagtesfeer van sy eie tyd lê, veel beter die volkseie wat
daar gewoel en gebruis het teen die end van die 19de eeu vertolk deur dit 'n kostuum
om te hang uit verskillende nasionaalhistoriese tydperke dan dit van die werklikheid
self af te skilder.

3. De Zuid-Afrikaansche historie-bibliotheek. Twaalf romans van die
eerste serie bestaande uit dertien dele.
Die sukses wat D'ARBEZ met die fragment van sy historiese verhaal ‘Mimi de Wet’
in die Zuid-Afrikaansche Tijdschrift gehad het, het vir goed die aandag van die
redaksie van die nuwe
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blad op hom gevestig en vir hulle skryf hy die verhaal om, onder 'n nuwe titel ‘David
Malan’. En toe hy in 1896 eenmaal 'n kontrak met die uitgewers gesluit het, het die
historiese romans dan ook een na 'n ander gevolg in boekvorm. Kronologies kom
David Malan (1896) die eerste aan die beurt hoewel dit in die eerste serie van die
Historie-Bibliotheek, bestaande uit dertien dele, as nommer tien genummer is. Hierdie
Voortrekkerverhaal waarvoor dikwels letterlik uit G.M. THEAL geput is, bring die
geskiedenis van die Voortrekkers onder PIET RETIEF wat hul laer getrek het op die
grasvlakte tussen die teenswoordige Dewetsdorp en Tabanchu as die boek open op
2 April 1837. Hulle besoek MAROKO in Thabanchu en die ander Voortrekkers in
Winburg en so word die leser voorgestel aan al die ander bekende figure van die
trek, MARITZ, POTGIETER, UYS, CILLIERS, en eerw. LINDLEY met wie hul in aanraking
gekom het by Thabanchu. Die geskiedenis van die Basoeto-kafferkapiteins
SIKONJELLA en MOSHESH word ook geskets sodat die leser hom des te beter in die
suidelike streek van die teenswoordige Oranje-Vrystaat kan oriënteer. Maar dan trek
RETIEF wat tot Kommandant-generaal gekies is, met sy volgelinge na Natal en slaan
sy laer op aan die voet van die Drakensberge. Opnuut moet die laer hom oriënteer
en nou word die geskiedenis van die Zoeloes geskets. Die verder onbeholpe
behandelde dramatiese historiese gebeure is oorbekend: RETIEF en sy manne kom
om op Umkungunhlovu deur die lis van DINGAAN, MARITZ word tot
Komandant-Generaal gekies, UYS en POTGIETER kom hul broers te hulp in Natal en
'n straf-ekspedisie word teen die Zoeloes georganiseer, maar UYS en sy dapper seun
DIRKIE lê die lewe neer in die mislukte aanslag op die Zoeloe-mag.
Parallel met die historiese gebeure loop die romantiese liefdesverhaal van DAVID
MALAN, 'n neef van RETIEF en MARTJIE JOUBERT wat hul in die laer van RETIEF
bevind. Dit is die ou-ou geskiedenis wat elke generasie van romanskrywers of liewer
vertellers in die volkstaal opnuut vertel, elke generasie met klein plaaslike variasies.
As hy op brandwag staan, kom sy in die helder maanskyn na hom toe; as hy twee
leeus agtermekaar skiet, gloei sy van trots; as hy van plan is om saam met RETIEF
en sy sestig man na DINGAAN te gaan, word sy in slapelose nagte deur tweestryd
gekwel; as ou ANNA hom vergiftig waardeur hy verhinder word
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om mee te gaan, word sy deur die nuwe vrees dat sy hom deur die gifdood sal verloor,
gemartel. Daar is niks nuuts onder die son in 'n liefdesverhaal self nie daar die mens
sinds die dae van ADAM en EVA nie veel ten opsigte van hierdie emosie verander
het nie, maar die romanvorm waarin dit hier gegiet is, is tog kenmerkend nuut van
die laaste dekade van die 19de eeu in die ontwikkelingsgang van ons letterskat.
D'ARBEZ het by die Europese historiese romanskrywers SCOTT, VAN LENNEP,
CONSCIENCE in die leer gegaan en hulle drakerighede, kinderagtige sentimentaliteit,
weë patos, toevallighede, is ook syne. Na die moord op RETIEF wat DAVID deur die
toevallige vergiftiging ontsnap het, kry die held en die heldin mekaar maar hul
huweliksgeluk is van korte duur want DAVID moet op die strafekspedisie met UYS
mee en hoewel hy bomenselike heldedade verrig, word hy tog dodelik gewond en
sterf met die woord ‘Martje’ op sy lippe. Sy word kranksinnig van verdriet en volg
hom in die dood met die woorde ‘Ja DAVID, ik kom!’ Seer seker
goedkoop-bioskoperig van styl vir 'n nugter later tyd, maar die tyd van die ontstaan
van die Historie-Bibliotheek met sy JAMESON-inval en bedreiging van die grootse
prestasie van die Voortrek was geen nugter tyd nie. En geen versinsel kan meer
romanties wees nie dan die werklikheid van die behandelde historiese Voortrekkerstof.
Hoe onbeholpe ook al van styl, D'ARBEZ het veel beter as enige tydgenoot daarin
geslaag om met sy eerste historiese roman die verlede van die nasionale dinamiese
krag, die geskiedenis van die ekspansievermoë van die Hollandse Afrikaner te laat
leef vir 'n tyd waarin die selfbeskikkingsreg van die Voortrekker-republieke aan alle
kante bedreig is en daarmee die verwesenliking van hierdie reg van alle Hollandse
Afrikaners vertraag en uitgestel is.
'n Vervolg op David Malan is Tusschen Berg en Zee (1897)1), 'n verhaal van die
stryd van die Boere in Natal van 1838 af tot 1841.
Die dood van RETIEF, die Zoeloe-aanval op die laers by Blauwkrans en Weenen,
die betreurenswaardige toestand van die Voortrekkers in Natal tot op die koms van
ANDRIES PRETORIUS word

1) No. 3 van die Z.A. Historie-Bibliotheek, 2e druk, 1915. In 1936 vertaal in Afrikaans deur
S.P.E. BOSHOFF onder die titel: Die Slag by Bloedrivier.
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populêr vertel. In besonderhede word 'n beskrywing van die gelofte en die beslissende
slag by Bloedrivier op 16 Desember 1838 gegee, 'n hoofstuk waaroor die skrywer
self so tevrede is, dat hy dit aanprys as ‘wel een van de beste, die uit de pen van den
schrijver zijn gevloeid’. Dit is 'n suiwer historiese verhaal, die ingevlogte gebruiklike
romantiese liefdesgeskiedenis ontbreek hier omdat dit tog enkel bysaak is en hier
miskien die aandag sou aftrek van die allergrootste gebeure in die
Voortrekkergeskiedenis. nl. die vernietiging van die mag van die barbaredom van
DINGAAN. Waar die werklikheid soveel bloed en trane bevat het, hoef die romantikus
nie nog sy verbeelding daarby te pas te bring nie, want inderdaad Tusschen Berg en
Zee, ‘is de grond als rood van het bloed van brave mannen, trouwe vrouwen en
onschuldige kinderen; daar is het gras doorweekt door de tranen van weduwen en
wezen, van liefhebbende ouders, en troostelooze kinderen’. En hierdie land Natal is
‘den Afrikaner ontstolen...... door dat volk, dat zich in grootheidswaan de Paramount
Power in Zuid-Afrika noemt’, eindig D'ARBEZ met 'n begryplike bitter opmerking.
Dat die magsewewig so moes geskommel word dat Engeland die ‘Paramount Power’
in Afrika bly, was immers die enigste miserabele ekskuus vir die anneksasie-politiek
van 'n eeu van onreg, 'n staaltjie waarvan, die JAMESON-inval, weer so pas agter die
rug was in 1897 toe D'ABEZ die roemryke dade van die Voortrekkers by die slag van
Bloedrivier aan die Afrikaanse jeug aan vertel was. Hy wil nasionale trots by die
jeug opwek om hul te staal by die selfhandhawing van hul eie veelbewoë tyd.
Voor Land en Volk (1899)1) is in seker sin 'n vervolg op Tusschen Berg en Zee
(1897) soos dié 'n vervolg is op David Malan (1896). Met die koms van die
Boere-aanvoerder ANDRIES PRETORIUS in Natal het daar 'n gunstige wending
‘Tusschen Berg en Zee’ gekom vir die Voortrekkers, maar as hierdie verhaal, wat
hom afspeel in die laaste elf jaar van die lewe van die groot
Voortrekker-Kommandant-Generaal (1798-1853), open in die jare veertig, stroom
die emigrante uit Natal, ‘den Afrikaner ontstolen’, oor die Drakensberge terug.
Sommige vestig hulle in die suidelike Transvaal, ander voeg hul by die landgenote
tussen die

1) No. 4 van die Z.A. Historie-Bibliotheek, 2de druk, 1920.
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Oranje- en Vaalriviere waar hul op eentonig sarrende wyse nogmaals agterhaal is en
tot Britse onderdane deur Sir HARRY SMITH verklaard word. Weer kom die
Boere-aanvoerder ANDRIES PRETORIUS te hulp maar dié keer delf hul die onderspit
in die slag van Boomplaats.
Hierdie neerlaag, daarna die ontmoeting van die twee groot teenstanders PRETORIUS
en POTGIETER naby Lydenburg, die dood van CHRISTINA, die vrou van PRETORIUS
wat haar man op haar sterfbed nog aanspoor om die Vrystaters te hulp te gaan ‘ANDRIES, ga ANDRIES, luister na die roep van jouw volk’ - al hierdie historiese
momente uit die laaste lewensjare van PRETORIUS word lewendig en aanskoulik
vertel, steeds met die doel om die jeug aan te vuur om soos die groot Voortrekker
‘te doen wat uw hand te doen vindt, voor Land en Volk’. Die romantiese gedeelte
bring die lotgevalle van JAN RUDOLF, die dappere adjudant van PRETORIUS, en MITA
PRINSLOO, bekend uit die geskiedenis as een van die meisies wat by die aanval op
die Voortrekkerlaer by Moordspruit swaar gewond is maar later herstel het1). Hulle
liefdesverwikkelinge vind 'n oplossing in 'n gelukkige huwelik maar oor die historiese
gedeeltes, Boomplaats, die dood van die leier, hang die sombere voorgevoel van die
uitslag van die aangeknoopte worstelstryd vir land en volk. 'n Direkte bewys dat by
die skrywe van hierdie romantiese Voortrekker-verhale, die eie benarde tyd, waarin
die wolke vinnig aan saampak was oor die Republieke, D'ARBEZ steeds as
uitgangspunt gedien het, lewer sy voorwoord tot Onder de Vierkleur (1898)2). Hierin
vertel hy dat hy aangeraai is na die verskyning van Tusschen Berg en Zee om ‘liever
geen politieke kwesties in zulke boeken te behandelen’, maar dat dit 'n raad is wat
geen geskiedskrywer van Suid-Afrika, wat vir sy mede-Afrikaners skryf, kan volg
nie. Hier waag hy hom aan die skokkende politieke gebeure, die voorspel van die
oorlog wat spoedig sou volg, die JAMESON-inval self. Sy opgegewe bronne is die
pasafgelegde getuienis voor die Engelse Parlements-Komitee in 1897 en The History
of a Crisis deur

1) Vgl. Magrita Prinsloo van S.J. DU TOIT; word in Jan. 1897 vir die eerste maal tydens die
2de Afrikaanse Taalkongres in die Paarl opgevoer.
2) No. 8 van die Z.A. Historie-Bibliotheek, 2de druk. 1918.
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E. GARRET, die redakteur van die Cape Times, albei Engelse bronne. Maar die beste
bron van D'ARBEZ is sy Afrikanerhart wat hom so 'n sin in die pen gee: ‘Ik schrijf
niet en ik hoop nooit te zullen schrijven ten gunste der algemene politiek die Engeland
jaren lang (ik had bijna gezegd een eeuw lang) in Zuid-Afrika volgt. Ik schrijf niet
voor Engelsche lezers.’ Dit is Afrikaanse lesers aan wie hy vertel wie die hoofpersone
van die sameswering was - JAMESON, RHODES, ens. word almal sprekend in die
verhaal ingevoer -, hoe die sameswering inmekaar gesit is, hoe KRUGER op die hoogte
van die plan gekom het en hoe hy ‘toen de schildpad zijn kop uitstak’ by Doornkop
gehandel het. Vir sy mede-Boere wil hy laat sien hoe vier jong Boere met
Nuwejaarsfeesviering plotseling opgekommandeer is en nog in hul feesklere die
stryd vir hul vryheid en onafhanklikheid by Doornkop meemaak. In die romantiese
gedeelte is die Vierkleur die band wat die minnende harte verenig en uit die hele
verhaal klink die nasionale propaganda van begin tot end: ‘Wees paraat onder die
Vierkleur’.
Hierdie strooptog en die daaropvolgende Transvaalse sukses het weer moed gegee,
die weerstandsvermoë versterk, die gevoel van eenheid deur bloedgebondenheid van
Transvaal tot Kaap laat oplaai soos met die anneksasie en die daaropvolgende sukses
van 1881 vyftien jaar vroeër ook gebeur het. Die brutale daad van JAMESON het
ineens weer dié van SHEPSTONE lewendig voor die gees geroep. In Macht en Recht
(1899)1), oorspronklik twee dele, later omgewerk tot 'n lang historiese roman, beeld
D'ARBEZ die teenstelling van hierdie twee begippe uit in verband met die Eerste
Vryheidsoorlog van 1881 waar reg tog oor mag geseëvier het. Vir sy mede-Afrikaners
wat deur die politici van die Paramount Power hoe langer hoe skeller die leuen
toegeskreeu is dat hierdie begrippe sinoniem is, het D'ARBEZ die historiese gebeure
van Amajoeba as die onomstootlike bewys van die teenoorgestelde voorgespieël.
Die rol van leiers soos KRUGER, JOUBERT, BOK, JORISSEN, persoonlikhede toe nog
in lewe, wat ook hier sprekend ingevoer word, word so mooi as moontlik voorgestel
en uitgebeeld met fel romantiese gloed. Dit moes die nasionale trots

1) No. 7 van die Z.A. Historie-Bibliotheek, 2de druk, 1920.
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op die keerpunte in die vaderlandse geskiedenis in hierdie uur voor die grootste
gevaar op die drumpel van die allergrootste keerpunt, enorm gestyf het.
Hoewel die geskiedenis van die Voortrek wat uitgeloop het op die Republieke,
veral Transvaal, die grootste prestasie van die Hollandse-Afrikaner, begyplikerwyse
die grootste plek inneem in die ‘Zuid-Afrikaansche Historie-Bibliotheek’, het D'ARBEZ
uit die staanspoor uit besef dat die pionierswerk van die stigters wat die Kaap
bewoonbaar en veilig gemaak het vir hul nakomelinge, nie minder hulde verdien nie.
Mooi Annie, die populêrste roman van D'ARBEZ wat gewoonlik as die dertiende,
die laaste nommer dus, van die reeks van die ‘Historie-Bibliotheek’ aangekondig is,
het ook al in 1896 die lig gesien, vier drukke in die taal van die skrywer beleef, en
tot 1934 nie minder as agt in die vertaling in Afrikaans1) en is omgewerk in 'n
toneelspel wat steeds vol sale trek. Hierdie roman gryp dwars-oor die tydperk van
verengelsing heen, voer ons terug na die dae van JAN KOMPANJIE, waarin die begin
van ons Afrikaanse beskawing lê en word daardeur die grootste inspirasie vir die
jeug van die tyd van ontstaan sowel as vir dié van later geslagte. Mooi ANNIE of
ANNE MARIE DE SULLY, soos sy in werklikheid heet, word deur WOLRAAD
WOLTEMADE, 'n jong Kaapse wewenaar wat op die punt staan om die ja-woord te
ontvang van die weduwee MIEMIE SEVENBLAD, uit die gestrande skip ‘De Jonge
Thomas’ gered op 1 Junie 1773. Die held vind self die dood in die golwe maar die
twee-jarige kindjie wat 'n groot goue medaljon met haar naam en geboortedatum om
die halsie gedra het, groei op as pleegkind van die weduwee MIEMIE SEVENBLAD tot
die beeldskoonste Kaapse nôientjie van die laaste kwart van die 18de eeu. 'n Franse
skip strand aan die Kaap en een van die skipbreukelinge, Majoor DE SULLY, 'n skatryk
oom, ontdek sy doodgewaande niggie aan die medaljon, 'n geskenk van hom aan sy
skoonsuster. Mooi, en nou ook ryk, trou ANNIE tog met PIET JOUBERT, 'n eenvoudige,
onbemiddelde en daarby deur 'n tier verminkte Graaff-

1) 1e 1896, 2e 1914, 3e 1916, 4e 1919 in die Nederlands-Afrikaans van D'ARBEZ. 1e 1926,
2/3e 1928, 4e 1929, 5e 1930, 6e 1931, 7e 1933, 8e 1934 in die vertaling van dr. P.C.
SCHOONEES. Toneelbewerking deur LEON MARÉ, 1929.
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Reinetse boer en die roman eindig op die stoep van die woonhuis van die plaas
Klipheuvel in Zwartland waar 'n mooi jong vrou met 'n kindjie op haar arm die
tuiskoms van die jong boer van sy landerye af inwag.
Veel geskiedenis word hier nie gegee nie, dit is in hoofdsaak 'n liefdesverhaal vandaar ook die populariteit daarvan - maar die sosiale toestande aan die Kaap en
die lewe op die grense van die kolonie in die laaste helfte van die 18de eeu word
goed weergegee waardeur die roman sosiaal-historiese betekenis kry. Daar is die
spanning en opgewondenheid as 'n seilskip by die Kaap van Storme in moeilikheid
raak; daar is die daelikse gebruik van 'n glasie brandewyn om te voorkom dat die
koue en angs op die maag slaan; daar is die melkboer se melkwaentjie met een perd
daarvoor gespan wat dou voor dag stadwaarts ry, voor hom die slapende stad sien lê
en die woeste see hoor storm met die skepe ‘als zovele notedoppen’ daarop aan
dobber in doodsgevaar; daar is 'n jag op die Boesmans op die grense; 'n geveg met
'n tierwyfie; 'n reis per ossewa na Kaapstad om die produkte van die grens af na die
mark te bring; kaartspel van die jong mense, ens. Hoewel daar dus minder historiese
uitweidinge as gewoonlik gegee word, minder suiwer historiese feite, is hier
verdienstelike historiese atmosfeer geskep as agtergrond vir 'n romantiese verhaal
so boeiend en kleurryk dat dit as jeuglektuur hom nog steeds bly handhaaf.
Die volgende verhaal wat ook in die dae van JAN KOMPANJIE speel en wel in die
tyd van die beroeringe onder WILLEM ADRIAAN V.D. STEL aan die begin van die 18e
eeu is De Strijd om Recht (1897)1). Die bronne is weer THEAL en 'n enkele weer
KOLBE2) en in sy inleiding getuig die skrywer dat ook hy in die geskil die kant gekies
het wat deur die historie geregverdig is ‘als meer overeenkomende met ons algemeen
Zuid-Afrikaansch nationaal gevoel, om onze voorouders ten minste de eer voor het
oogenblik te laten dat zij streden voor hun recht’. Hier is dit 'n geval van 'n baie dun
romantiese kleed om die bekende historiese gebeure

1) No. 2 van die Z.A. Historie-Bibliotheek; 2de druk 1915. Afrikaanse vertaling deur dr. P.C.
SCHOONEES, 1931.
2) Caput Bonae Spei Hodierum, 1719.
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gehang; die hooffigure is almal historiese persone, WILLEM ADRIAAN VAN DER STEL,
ADAM TAS, HENNING HUISING, ETIENNE NEL, nie soos in die vorige romans uit die
skrywer se verbeelding gekonsipieer nie. Die betekenis van hierdie historiese verhaal
is dan ook allermins literêr maar lê in die politiek-historiese daarvan. Die
JAMESON-inval in die Zuid-Afrikaanse Republiek was so pas agter die rug; opnuut
het die Afrikaner in politieke en geestelike reaksie teen dwangbeleid en heerssug
gekom en vanuit sy eie tyd gryp die historiese romanskrywer terug na 'n uiterlik
enigsins ooreenstemmende hoewel na die wese totaal verskillende historiese geval,
projekteer hy die gevoelens van sy eie tyd in 'n verre verlede om dié des te duideliker
te omlyn vir sy lesers, om hul politiek voor te berei om te bly stry vir hul
selfbeskikkingsreg soos hulle dit in die verre en nabye verlede gedoen het.
De Familie van den Ziekentrooster (1898)1) is die familieroman van die eerste
skoolmeester en sieketrooster van Stellenbosch, SYBRANDUS MANKEDAN. Waar die
seun goewerneur WILLEM ADRIAAN V.D. STEL, in die voorafgaande roman daar so
sleg van afgekom het, word hierin die vader, goewerneur SIMON VAN DER STEL,
verheerlik as die stigter van Stellenbosch, as die ondernemende reisiger na die
kopermyne van Namakwaland toe sy koets by Piketberg deur 'n renoster aangeval
is, as die beskermer van en ontfermer oor die Franse Hugenote-neersetters wat in
1688 in die wyk Stellenbosch en omgewing grond gekry het. Deur toedoen van 'n
vreemde onderwys-owerheid is stelselmatig JAN KOMPANJIE in die geskiedenis van
Suid-Afrika genegeer of verkleineer totdat die Hollandse Afrikaner die ‘onbeduidende’
van die allergrootste gebeure in sy geskiedenis, die beplanting van 'n nuwe bodem
deur JAN KOMPANJIE, self gaan glo het. Dwarsdeur die 19de eeu het die tradisie,
gedeeltelik uit godsdienstige oorweging ontstaan, gedeeltelik gekweek deur die
vreemde heersers wat in die Franse anders as in die Dietse bloed geen gevaar meer
gesien het nie, die betekenis van die Hugenote oordryf en hulle bydrae op
kultuurgebied geïdealiseer. Hierdie idealisering het egter nie alleen die letterkunde
goed te pas gekom nie, maar ook

1) No. 1 van die Z.A. Historie-Bibliotheek; 2de druk 1917, Afrikaanse vertaling deur dr. P.C.
SCHOONEES, drie drukke, 1929, 1930, 1932.
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die enigste historiese houvas uit die 17de eeu gebly van die Afrikanervolk in donkere
ebtye. Byna sonder uitsondering word 'n Hugenoot of afstammeling van 'n Hugenoot
in die mooiste rolle geteken deur D'ARBEZ in die ‘Zuid-Afrikaansche
Historie-Bibliotheek’. In David Malan is dit MALAN, in Mooi Annie is dit JOUBERT,
hier is dit HERCULE DU PRÉ wat die jong held van die romantiese gedeeltes, die
hooffiguur deur die skrywer geskep, van die verhaal is. Die jong Hugenoot raak
verlief op ANNIE MANKEDAN, die bevallige dogter van die skoolmeester, wat van
hom les in die Franse taal ontvang met soveel sukses, dat sy die betekenis van Je
t'aime gou agterkom. Na allerlei verwikkelinge met haar broer en heftige rusie met
sy sleggehumeurde en bitsige aanstaande skoonmama, want ‘vrouw Grietje had den
broek aan’, kry DU PRÉ uit Drakenstein die jonge dogter van die Sieketrooster van
Stellenbosch. 'n Kenmerkende gebrek van die ou historiese roman is die vaag
getekende, byna week-vroulike jong held, vol sentimentele versugtinge wat aan die
end altyd die geliefde aan sy hart druk. Die natuur word dan dikwels te pas gebring
as agtergrond vir die liefde en hier ‘ook hoorden de moschjes het, die vroolijk in de
boschjes sjilpten.... (zagen), dat de jonge dochter van den zieketrooster den jongen
Hugenoot uit Drakenstein had gezoend’. Veel beter is die karaktertekening van
MANKEDAN self, hoewel dit die karikatuuragtige nader in sommige gedeeltes. Die
sieketrooster is rond en geset, vandaar dat hy dan ook die bynaam het van De Dikke;
hy praat in sy slepende plegtige katedertaal onder alle omstandighede, sy toesprake
is hoogdrawend retories, as hy 'n gedig maak, is dit hom veral te doen om hoe dit te
giet in die mooiste ‘sierlijke krulletters, waarin de meester een kunstenaar was.’ Sy
vrou is 'n feeks en alleen met die grootste moeite kan hy sy waardigheid teenoor haar
volhou. Die kontras tussen die Dikke Mankedan tuis waar hy onder die plak sit en
op skool waar hy die plak hanteer, die geestige opmerkings van die skrywer soos dié
na aanleiding van die lagwekkende van die Sieketrooster te perd - ‘wie er niet om
lachte was zeker het arme paard, dat niet gewoon was aan zulk een zwaar gewicht,
en dat het dan ook zuur genoeg had’ - gee aan hierdie verhaal 'n grappige toon wat
bygedra het tot die populariteit daarvan by die jeug. Ook hier weer die bewuste en
geslaagde strewe om uit
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die argivalia van die verbygegane tyd van Ou JAN KOMPANJIE 'n ander gees en sfeer
aan te voel en aan die jeug voor te tower dan dié wat hul op skool ‘op zijn Engelsch’
voorgehou word of in 'n ander styl deur geleerdes te boek gestel is ‘zoo hoog
geschreven dat het hun een te zware taak is, om uit de lange ingewikkelde Hollandsche
zinnen los te komen’.
Die Nederlands van D'ARBEZ is dan ook so skerp Afrikaans gekleur en in die
dialoog gebruik hy soveel Afrikaans, hoewel in 'n inkonsekwente spelling, waarvan
hy net soos MELT BRINK alleen die reëls geken het, dat sy werk net soos dié van
BRINK onbedoeld die oorgang op taalgebied van Nederlands na Afrikaans bevorder
en help bewerkstellig het.
Ook Aan Tafelbaai's Strand (1898)1) en Van Klerk tot Goeverneur (1897)2) speel
in ‘den goeden ouden tijd’ van Hollands-Afrikaanse beskawing voor die teenstelling
met die Engelse kultuur op die Afrikaanse bodem aanwesig was. Die romantikus
probeer om die sleur of die bande (soos in hierdie geval) van die werklikheid te
ontvlug deur homself en sy lesers terug te voer na 'n tydperk in die nasionale verlede
wat in sy kunstenaarsverbeelding as 'n ooreenstemmende worstel- of as 'n ideale tyd
leef. Sy eie haat en afsku van bedrieërs, vlottende onverwerkte vreemde elemente in
die volk of gedenasionaliseerde verraaiers, gebrek aan eenheid van strewe by 'n
geweldige sosiologiese teenstelling, wat die JAMESON-inval help voorberei het, en
hoewel voorlopig afgeweer, nog noodlottig kon en sou word vir die Republieke,
word weerspieël in sy tekening van figure soos GORDON, PRINGLE, VAN RYNEVELD
in Aan Tafelbaai's Strand of Twintig jaar uit het leven van een Kapenaar (1791-1811).
Dit is die geskiedenis van die laaste jare van die regering van die Kompanjie, die
treurige bladsy in ons geskiedenis van die inbesitname van die Kaap in 1795 deur
die Engelse sonder dat slag of stoot gegee is om dit te verdedig deurdat die bestuurders
en aanvoerders in 'n staat van algehele gevoelsvertroebeling en korrupsie verkeer
het.

1) No. 12 van die Z.A. Historie-Bibliotheek; 2de druk, 1916.
2) In Ons Tijdschrift; 2de druk, 1919, in die Tweede Serie van die Z.A. Historie-Bibliotheek,
No. 3.
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Die Kapenaar JAN VAN ECK wat in 1791 op Papendorp, die teenswoordige Woodstock,
woon, hou 'n dagboek - die bekende en vrywel enigste vorm van die vroeë skrywers
op Afrikaanse bodem - waarin hy die denkbeelde en toestande van sy tyd uiteensit,
die tyd van die Franse Revolusie, van die werke van VOLTAIRE, ROUSSEAU, DIDEROT,
werke wat die dagboekhouer aan die Kaap JAN VAN ECK verslind het. Van die Engelse
bestuur moet hy niks weet nie, nog minder van die werk van die Londense sendelinge;
die futloosheid wat eufemisties ‘geduld’ en ‘gehoorsaamheid’ heet en die onderlinge
verdeeldheid van sy landgenote beskou hy as die vernaamste redes vir die gebrek
aan weerstandsvermoë in die politieke krisis van die jare 1791-1811. Maar wie is
JAN VAN ECK anders as J.F. VAN OORDT self wat sy eie tyd honderd jaar terugkaats?
Luister ons na die gesprekke oor die inbesitname van die Kaap, dan is dit asof ons
die Boere oor die JAMESON-inval hoor: ‘En wat men ook zeggen mag, zal de
Engelschman altijd de vloek voor ons land blijven’. Dit is die slotsom waartoe JAN
VAN ECK kom in 1795, maar die figuur kan tog net 'n spreekbuis van die skrywer
wees, wat op sy beurt die vertolker is van 'n eeu van ervaring van die
Hollands-Afrikaanse bevolking; 'n 18de eeuse Kapenaar wat nog geen ervaring van
die Britse bewind kon opgedoen het nie, kon hierdie gevolgtrekking nie maak nie.
As sy niggie ANNIE trou met 'n Engelse offisier i.p.v. dat hy haar nie meer as lid van
die familie beskou nie spreek deur hom die 19de eeuse minderwaardigheidsgevoel
van die Hollandse Afrikaner wat die eie bestaan slegs in negatiewe terugtrek kan
bewaar in 'n uitspraak as die volgende: ‘En nu gij Engelsch-gezind gaat worden....
verzoek (ik) voortaan niet meer als een lid dezer familie te worden beschouwd’. Van
karaktertekening uit 'n historiese tydperk van menslike wesens wat 'n eie bestaan
voer, is hier geen sprake nie. Ook nie om die tydsbeeld wat die skrywer probeer gee
nie van 'n vervloë tydperk, maar om die onbewuste weerkaatsing van sy eie tydsbeeld
is ook hierdie historiese verhaal van kultuur-historiese betekenis.
Vir die teenstellinge, kontrastekeninge wat so kenmerkend is van die romantiek
het die vaderlandse geskiedenis hom buiten-
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gewoon goed geleen. In die roman Liefde en Plicht (1897)1) waarvan die titel reeds
as teenstelling bedoel is, word die verskil in rassebeskouing tussen Boer en 19de
eeuse Europeër, tussen Afrikaner en Brit, weer die hooftema. In hierdie verhaal van
die opstand van Slachtersnek in die jare 1815 en 1816 is daar karakterontwikkeling
te bespeur in die hooffiguur HENRI ROUSSEAU, Luitenant by die Hottentot-korps en
bevelhebber van die afdeling Hottentotte wat FREDERIK BEZUIDENHOUT moes gevange
neem en toe hy hom verset, doodgeskiet het. ROUSSEAU is verlief op die dogter van
CORNELIS FABER, maar sy luitenantsrang by 'n Hottentot-Korps staan soos 'n muur
tussen hom en sy aanstaande skoonfamilie. Vir die liefde is egter geen muur te hoog
nie in die fantasie van die romanskrywer en ROUSSEAU laat sy nôi na Cradock kom
waar hul in die geheim trou. Die klandestiene huwelike wat 'n nasleep het van
eindelose verwikkelinge was 'n geliefkoosde tema van die romantiese, historiese
romanskrywers wie se sukses in die eerste plek van die mate van spanning in hul
verhaal afgehang het.
Van diep-menslike worsteling tussen jong liefde en tradisionele ouerlike opvattinge
of tussen liefde en sogenaamde plig teenoor 'n vreemde maghebber wat Afrikaner
as Hottentot-aanvoerder teenoor mede-Afrikaner gebruik om sy gesag te handhaaf,
is hier nie veel sprake nie. Tog na afloop van die opstand neem ROUSSEAU sy ontslag
uit die Engelse diens; hy het tot ander insigte gekom. Die skokkende gebeurtenis van
die galgdood van vyf Afrikaner-aanvoerders wat die smadelike dood van 'n broer
wou wreek waaraan luitenant ROUSSEAU ten dele skuld het deur die voos plek van
binne wat geen rasseverskil meer kon aanvoel nie, het hom toe hy hom laat gebruik
het as bevelhebber van die Pandoere plotseling nugter wakker geskok. Die hele opset
van die verhaal, die hele manier van probleemstelling is kinderlik onbeholpe soos
trouens die geval met al hierdie verhale is maar by die kontrastekeninge seëvier
sonder uitsondering die natuurlike reg soos die Afrikanervolk dit intuïtief dwarsdeur
sy geskie-

1) No. 11 van die Z.A. Historie-Bibliotheek, 2de druk, 1917.
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denis by alle botsinge aanvoel of dit nou al ooreenslaan met die staatsreg of nie.
Soos die titel laat vermoed word weer 'n teenstelling gemaak in Zwart en Wit
(1897)1), maar hier is dit nie tussen slaafse Pandoer, 'n gemengde volk met al die
ondeugde van verbastering aan die een kant, en Blank aan die ander kant nie, maar
tussen swart Natuurvolk en wit Kultuurvolk wat ook nog dig by die natuur lewe, elk
met 'n selfstandige volksbestaan. Dit is die verhaal van die eerste Vrystaatse
Basoeto-oorlog, 1865-1866, wat vir die aanvoerder van die Boervolk, LOUW
WEPENER, noodlottig word op Thaba Bosigo. Die onafwendbare noodlot van die
Basoeto wat hom sou dwing om hom in sy berglandskap terug te trek en nie oor die
Vrystaatse vlaktes te dwaal nie, het hom nog nie voltrek nie. Die kanse in die
dramatiese worsteling tussen Swart en Wit in die jong Boere-Republiek was
aanvanklik nie ongelyk nie en in die eerste botsing het die Boereleier WEPENER dit
dan ook afgelê teen die Basoeto-opperhoof MOSHESH. In sang en verhaal word die
gesneuwelde Vrystaatse held deur die Romantiese skrywers verheerlik in die
nasionalistiese tydperk van die laaste kwart van die 19de eeu soos ook hier die geval
is2). Histories het MOSHESH hier getriomfeer, maar in die gefantaseerde, romantiese
gedeelte red sy seun TSEKELO 'n Boerefamilie uit die hande van 'n woeste bende, as
teenprestasie vir 'n weldaad aan hom verrig deur die jong Boer wat hom eenmaal
gewond in die veld gevind en tot genesing op die boereplaas verpleeg het.
Oppervlakkige sentimentele romantiek wat tog by nadere beskouing kan berus op
die diepe waarheid dat die mens in sy allerdiepste wese enkeling is vir wie, afgesien
van kleur of ras, een en dieselfde grondwaarheid van die liefde teenoor 'n medemens
naas die eerste lewenswet van selfbehoud standhou. Maar D'ARBEZ was geen
volkpsigoloog wat met beklemming die wonderlike lotsteenstelling op Afrikaanse
bodem tussen natuurvolk en kultuurvolk volg nie, maar 'n eenvoudige volkse verteller
van die wel en die wee uit die verlede van die Boervolk.

1) No. 5 van die Z.A. Historie-Bibliotheek, 2de druk, 1916. Vertaling in Afrikaans deur dr. P.C.
SCHOONEES, 1928.
2) Vgl. die hoofstukke oor die O.V.S., veral die vers van F.W. REITZ.
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In Een Vader des Volks (1896) word die verdere geskiedenis van die Oranje-Vrystaat
vertel van 1869 af tot 1871 soos beliggaam in die figuur van president BRAND. Die
romantiese gedeelte bring die lotgevalle van JAN BRONKHORST, 'n brandarm jongman
wat deur allerlei verrassende kronkelinge van die lewenslot en eie voorvaderlike
deugde 'n skatryk boer word. Die diamantvelde, ontdekking, ontginning, anneksasie,
is die spil waarom alles draai. Histories-sosiologies van betekenis is die tekening
van die daelikse bestaan van die diamantdelwers in die jare sewentig, maar van nog
groter betekenis kultuur-histories is weer die weerspieëling van die eie tyd van die
skrywer in die keuse sowel as die behandeling van die historiese stof. Die natuurlike
teenstelling tussen Boer en Brit, elk met 'n selfstandige volksbestaan, die een enkel
en alleen op Afrikaanse bodem, die ander op Engelse bodem met imperialistiese
uitlopers oor die gehele aarde, het menslike magshebbers op 31 Mei 1902 by
Vereeniging uitgewis. Aan die slot van hierdie roman word as byvoegsel na 1902
meegedeel dat hierdie werk die ‘Zuid-Afrikaanse Historie-Bibliotheek’ wat die
Hollands-Afrikaanse jeug sy eie geskiedenis wou eer, afsluit daar dit te verwag is
‘dat de wereldsche machten die over ons regeren, het beter beschouwen dat wij zoo
min mogelijk er van weten, en slechts dat hooren, dat dienen kan tot verheerlijking
van Groot-Brittanje’.
Dreigend profeties eindig die onoorwinlike tydelik-oorwonnene as hy sy pen, sy
swaard, voorlopig in die skede steek. ‘Men mag de waarheid een tijdlang
onderdrukken; haar vermoorden kan geen mensch en geene regering; éénmaal moet
en zal zij zegevieren, en verschrikkelijk zal dan de wraak zijn die ze nemen zal op
hen die haar aan banden hebben gelegd’.
D'ARBEZ is 'n gestaltewording van 'n nasionalistiese tydperk, waarin die nasionale
besef eers nog half intuïtief leef, maar algaande sterk bewus aan opkom is. By die
ontstaan van die eerste reeks het hy die onderdrukte of bedreigde nasionale gevoel
gestreel en behaag. In die lig van die historie gesien het hy dit juis daardeur
aangemoedig in die Kaapkolonie waar aanmoediging broodnodig was en dit versterk
in die Republieke waar versterking die enigste kans op die behoud was van die
selfbeskikkingsreg wat deur selfgevoel verkry is deur die Voortrekkers.
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4. De Zuid-Afrikaanse historie-bibliotheek. Tweede reeks, bestaande uit
ses dele.
Dit sou ruim twintig jaar duur voor die tweede serie van De Zuid-Afrikaanse
Historie-Bibliotheek in 1918 aangekondig word en dan het 'n totaal nuwe tydperk in
die geskiedenis van die Hollands-Afrikaanse lettere reeds 'n groot afstand bestryk,
is daar soos D'ARBEZ in sy inleiding van die eerste deel sê ‘een Zuid-Afrikaanse
literatuur geboren die veel voor de toekomst belooft’. Van die nuwe serie het ses
dele verskyn, verskeie posthuum daar die rustelose swerwer D'ARBEZ in 1918 die
ewige rus ingegaan het: 1. De Nichtjes van de Kommandeur (1918); 2. Antje de
Boerin (1919); 3. Van Klerk tot Goeverneur (1919); 4. De Dochter van de Zeekaptein
(1920); 5. De Grensbewoners (1920); 6. De Zoon van de Hugenoot (1921). Van
hierdie ses is vyf verhale nuut en val gevolglik kronologies na tyd van ontstaan buite
die tydsbestek van die onderhawige nasionalistiese tydperk. Maar die derde deel,
Van Klerk tot Goeverneur, of het Leven en Bestuur van Rijk Tulbagh (1699-1771)
is oorspronklik in Ons Tijdschrift in 1897 geplaas en val dus in alle opsigte binne
die kader van die reeds besproke verhale uit die dae van JAN KOMPANJIE. Nie dat
daar die minste verskil te bespeur is in tegniek tussen die eerste en tweede reekse
nie.

5. De Zuid-Afrikaanse volks-bibliotheek.
Onder redaksie van D'ARBEZ is ook 'n Zuid-Afrikaanse Volks-Bibliotheek
aangekondig, waarvan die eerste twee dele: Van het Veld tot de Kansel (1907) en
Het Leven van Johannes Calvijn (1908) verskyn het. Om in dieselfde serie te kom
is in die vooruitsig gestel: 3. Hoe Amerika zijn Vrijheid verkreeg en 4.
Levensgeschiedenis van President Brand, wat eventueel in 1914 as Nos. 4 en 6
onderskeidelik in De Bussy's Groene Serie geplaas is; 5. Bladen uit de Geschiedenis
onzer Voorouders en 6. De Twee Zusters wat oorspronklik in een band in die eerste
serie van die ‘Zuid-Afrikaanse Historie-Bibliotheek’ verskyn het. Laasgenoemde
twee verdien nadere beskouing1).

1) No. 9 van die Z.A. Historie-Bibliotheek, Eerste Reeks.
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In Bladen uit de Geschiedenis onzer Voorouders word op populêre wyse in agt
afsonderlike sketse vertel van die ou Germane, die Galliërs en die Bataviere, KAREL
DIE GROTE, FLORIS V en JEANNE D'ARC en hoe die Wes-Europese volke gelewe en
oorlog gevoer het tot aan die regering van Keiser KAREL V. Die voorgeskiedenis
van die afsonderlike Wes-Europese elemente, Nederlanders, Franse, Duitsers, wat
op Afrikaanse bodem tot 'n hoër eenheid gegroei het, kan nie sonder voorbehoud die
geskiedenis van ons voorouers genoem word nie. Die stamboom van die Afrikaner
begin in die dae van JAN VAN RIEBEECK, nie daarvoor en nie daarna nie. Maar
D'ARBEZ en sy tydgenote, aan wie 'n Engelse onderwysstelsel wat vaderlandse
geskiedenis ‘Cape History’ genoem het, opgedring is, kon tot geen helderheid gekom
het oor die vraag van datering van die ontwikkelingsgang van die Afrikaanse kultuur
nie. Vertroebel was hul gedagtegang, hul wetenskaplike insig oor hul volksyn deur
die Britse teenstelling en ook deurdat hul nog nie ver genoeg op die pad van
Suid-Afrika gegaan het om perspektief op die wegspringplek te kry nie. Radeloos
het hulle na elke houvas gegryp teen die stroom van verengelsing en 'n groot houvas
was ongetwyfeld hierdie voorgeskiedenis van die afsonderlike Wes-Europese
stamvolke. Dit het die gevoel en die versekering gegee dat hoewel 'n nuwe volksoort
op die Afrikaanse bodem ontstaan het, die Boer, dit 'n volksoort is, ontstaan uit
Wes-Europese elemente in wie die tradisie, die opgehoopte beskawingservaring van
Wes-Europa leef en wat dus geen nuwe primitiewe volk is, geen Melchisedek sonder
vader of moeder, maar 'n nuwe Wes-Europese Germaanse nasie op Afrikaanse bodem.
Teenoor hierdie eie geweldige prestasie van die aanwas van 'n nuwe kultuur-volksoort
op Afrikaanse bodem met 'n eie boustyl, eie staatsinstellings, eie regspraak, eie
geskrifte, eie taal in 'n ouer en jonger vorm, eie aard, kon die Britse ‘colonial’ niks
inbring nie dan sy lasterlike hoogmoed en pratgaan op Engeland, ‘een land dat niets
met Zuid-Afrika te doen had voor 1795’ soos D'ARBEZ in sy inleiding tereg opmerk.
Die Afrikaanse kind is volgeprop met feite en eensydige interpretasies van feite uit
die geskiedenis van Engeland totdat hy geleer het om hom te skaam dat hy geen
Engelsman is nie. As teëwig vir hierdie van owerheidsweë hooggeroemde grootheid
van
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die Engelse verlede het die verhaal van die verlede van Nederland, Frankryk en
Duitschland, die lande van herkoms van die Afrikaner, diens gedoen, want daar kon
op gewys word dat dit 'n verlede was net so oud en net so roemryk as dié van die
Engelse. Die Hollands-Afrikaanse jeug word aangemoedig om hul te spieël aan die
‘Oud-Germaanse volhouding voor het behoud van onze eigen haard, van ons
volksrecht en van onze moedertaal’ in die strewe om ‘een zuiver Afrikaans-nasionaal
gevoel aan te kweken’.
De Twee Zusters, die verhaal wat aanvanklik saam met Bladen uit de Geschiedenis
onzer Voorouders gebundel is, is geen historiese verhaal nie maar 'n sosiale, en is
dan ook later uit ‘De Zuid-Afrikaanse Historie-Bibliotheek’ verwyder om dié rede.
Hier word die kontras geteken tussen 'n huwelik wat wortel in die volkstradisie en
een wat gesluit is deur 'n ontwortelde Afrikaanse nôi en 'n Engelsman. Die werk ly
verskriklik onder die tendens, die slot van die gemengde huwelik tussen TRUITJE
VAN DER WALT en ARTHUR ROBINSON is bankrotskap en selfmoord, dié tussen haar
suster HANNIE en HANS VILJOEN 'n stel engelagtige kindertjies, die teenstelling van
die plaas- en die dorpslewe teen die end van die 19de eeu is aangedik hoewel elke
milieu opsigself nie onverdienstelik geteken is nie. Daar is die plaasdogter wat na 'n
verblyf van twee jaar op 'n kosskool in Kaapstad haar nie meer tuis voel op Ongegund
waar huisgodsdiens gereeld gehou word nie, waar niemand Engels praat nie en
niemand gesteld is op haar met Engels deurspekte taal nie, waar nog Hollands geskryf
word en die mooi Engelse briefies ongelees bly. Op die dorp Buffelsvlei word daar
‘parties’ en ‘balls’, ‘entertainments’ en ‘social evenings’ gegee. As masker vir die
lewensmoegheid en ontevredenheid, is die huwelik van die een stel hoofpersone
kinderloos, die besigheidsmoraal laag. Dit is verregaande oordrywing en kinderagtige
romantiese verheerliking van die landelike lewe by estetiese maatstawe van
literatuurbeskouing gemeet, maar deur die vaderlandse gees van die verhaal pas dit
uitstekend in die kader van die nasionalistiese tyd en het dit kultuur-historiese
betekenis. Die politiek-wetenskaplike insig van D'ARBEZ in die konsekwensies van
'n huwelik tussen man en vrou uit verskillende groepe van die kultuurteenstelling is
waarskynlik gegrond op
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persoonlike ervaring. Die outobiografiese breek orals deur in die verhaal ‘vrolik
begonnen, treurig geëindigd’ so tipies van die romantiese realisme van die tyd van
die nasionale romantiek.

6. De kinderbibliotheek.
Naas die Historie- en Volks-Bibliotheke het ook De Kinderbibliotheek tot stand gekom
in 1917. Hierdie kinderlektuur bestaan uit twaalf deeltjies, in numerieke volgorde
getiteld: 1. 'n Mooi Feest; 2. Het Katje; 3. Amper in die Hande; 4. Iets o'er 'n perd
en 'n donkie; 5. Het grijze vogeltje en Die Kneg van Koning Salomo; 6.Groot Piet
en Klein Piet; 7. Die verlore Geldtrommel; 8. Willems Boompje; 9. Het Veldbloempje;
10. Dokter Slim; 11. As-muisje; 12. Wachter.1) Ook hierdie twintigste eeuse werk wat
moes voorsien in die behoefte van 'n totaal ander jeug as dié wat De
Historie-Bibliotheek verslind het, wat 'n onderwysstelsel wat algeheel ander taal- en
literatuureise gestel het aan die Afrikaanse literatore, moes bevredig, val buite die
tydsbestek van hierdie studie.

7. Biografieë.
In die kader van die nasionalistiese tydvak val ook twee lewensbeskrywings van die
Transvaalse staatshoof, een 'n biografie wat tot op sekere hoogte 'n standaardwerk
kan beskou word, Paul Kruger en de opkomst van de Z.A. Republiek (1898), die
ander 'n populêre vertelling vir die jeug, Van Schaapwachter tot President (1904)2)
wat in vlugtige taferele drie dramatiese lewensloop van Voortrekker-skaapwagter-seun
tot Banneling-President laat verbytrek. Dit is 'n hooggekleurde rolprent wat, tog op
die werklikheid gegrond, 'n blywende inspirasie is. In Napoleon Bonaparte (1917)
word 'n ander lewensloop wat op ballingskap

1) 'n Ongenoemde verwerker het De Kinderbibliotheek in verbeterde Afrikaans omgesit en in
drie reekse uitgegee: Die Kinderbiblioteek I, le druk 1928, 2de druk 1931. Die
Kinderbiblioteek II, le druk 1928, 2de druk 1931, 3de druk 1933; Die Kinderbiblioteek III,
1e druk 1928, 2de druk 1931, 3de druk 1932.
2) Afrikaanse bewerking (Die lewe van Paul Kruger (1825-1904) deur ds. P.J. VILJOEN, le druk
1925, 2e druk 1929.
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uitgeloop het, geskets, maar ondanks die matelose bewondering vir die Franse van
D'ARBEZ, veral vir die Franse Hugenote, is dit 'n biografie wat nooit die hart van die
Afrikaner getref het nie soos dié van die eie volksheld.

8. Toneelstukke.
Ook die drama het J.F. VAN OORDT beoefen onder die skuilnaam NEMO. Groot sukses
het hy gehad met De Koekdief (1904), 'n platte klug in die trant van die toneelstukkies
van MELT BRINK, en De Erftante wat op 'n enigsins hoër toneelplan staan.1) 'n
Kombuis in 'n agteraf plattelandse dorpie is die eerste toneelskikking vir die klug.
DOORTJE ALLEMANS wat net 'n koek gebak het vir haar man se verjaarsdag word
deur MITA SNUFFEL na buite geroep en dan neem PIET SLIK 'n ondeunde skoolseun
wat homself in die koskas skuil gehou het, sy kans waar en verdwyn met die koek
onder sy arm. Die gevolg is dat DOORTJE 'n pak van haar man kry met 'n stuk saalleer
waarby sy skreeu: ‘Ek is dood! Ek is dood’ en dat 'n hofsitting plaasvind waarin die
slim seun die magistraat, die konstabels, DOORTJE, JAN en MITA almal vir die gek
hou met sy deurtrapte antwoorde. Hoewel nie fyn nie, lok menige geestigheid tog 'n
skaterlag uit. As die hoogwaardigheidsbekleër verklaar dat die Hof van mening is
dat die koek gemaak is van stoommeel, krente, rosyntjies en ander dinge waarvan
die name hulle nie bekend is nie, hou DOORTJE vol dat dit gemaak is ‘met mijn eige
sweet en niks anders nie.’ Die sukses van NEMO wat verseker was deur hierdie
kinderagtige grappigheid, komiese situasietekening, neerhaal van misplaaste
ingevoerde poppekastery, was ongetwyfeld 'n aansporing vir MELT BRINK om sedert
1904 sy toneelwerk te hervat. Daar het 'n groot behoefte bestaan aan speelbare
toneelstukke met die kulturele opstanding van die Hollandse Afrikaner na die
nederlaag van die Tweede Vryheidsoorlog, en hier was NEMO die eerste om
voorsiening in te maak hoewel hy dit gou in bevoegder hande, MELT BRINK, J.H.H.
DE WAAL, ens. oorgelaat het en teruggekeer het tot sy historiese romankuns waarin
hy so bedrewe was, reeds voor die instorting van die Republieke.

1) Vierde drukke in 1917 van Die Koekdief en 1929 van Die Erftante.
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In De Erftante het ons die gebruiklike oppervlakkige oplossing deur 'n deus ex
machina van 'n probleem waarvoor die skrywer geen natuurlike oplossing meer kon
vind nie en toe maar sy toevlug tot die toeval geneem het. JAN LAMP en sy deur die
kosskole verengelste familie weet nie hoe om die tering na die nering te sit nie met
die gevolg dat hul hoe langer hoe dieper in die skuld gedompel word. As hy ten einde
raad op die punt staan om boedel oor te gee, kom die berig dat sy skatryk suster sy
vier dogters, waaronder die beeldskone KITTY wat die held tot man kry en die skurk
ontmasker, as haar erfgename aangewys het. Die erftante lees en leer hulle eers almal
'n les deur te weier om dadelik die rekeninge te vereffen en wis dan soos 'n
grootmoedige beskermengel uit die ouderwetse voorvaderlike boeregeslag alle tekens
uit van die skuld van die kultuurverbasterde familie LAMP in wie deur swaarkry en
vernedering die lig van verre Afrikanerdae weer gaan skyn het. Tema en opset, moraal
en toneelrolle van prokureur, predikant, boeretannie, kleurling, toon en inhoud van
hierdie blyspel staan alles in dieselfde nasionalistiese sfeer as dié van die historiese
romans van ‘De Zuid-Afrikaanse Historie-Bibliotheek’ - 'n bewys dat die aandag
van die publiek voorlopig eensydig gekonsentreer bly op sake van nasionale belang.

9. Taalstandpunt.
Na 'n verlore stryd in die Noorde toe alles Engels was wat die klok slaan van Kaap
tot Transvaal, het die taalprobleem 'n saak van die allergrootste nasionale belang
geword in die 20ste eeu. Eers toe daar geen onderlinge staatsgrense meer was nie,
toe alle Hollandse Afrikaners met mag en geweld in vreemde staatsverband gebring
is, losgeskeur is van die kulturele invloedsfeer van Nederland, die land van herkoms
wat soos 'n al te besorgde moeder menigmaal die selfstandige ontwikkeling op
kultuurgebied geweldig gehelp, maar ook begin dreig het om dit te strem soos die
19de eeu na sy end loop, eers toe kon daar aan die moderne wêreld die eerste bewys
gelewer word dat spreektaal tot amptelik erkende taal verhef kan word deur die
onverbiddelike wil en vasberadenheid van 'n volk wat diep bewust geword het
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dat daar geen wesenlike grense bestaan nie ander dan dié wat 'n eie taalgemeenskap
aandui, dat daar geen band te lê is nie ander dan dié van bloed wat kruip waar dit nie
kan loop nie. Net soos MELT BRINK was D'ARBEZ 'n oorgangsfiguur, 'n 19de eeuse
gestaltewording van 'n oorgangstydperk van Nederlands na Afrikaans wat die
skryftaalvorm van Hollands betref. Uit die staanspoor uit het hy sy historiese romans
deurspek met Afrikaanse uitdrukkinge en dialoog uit die volksmond opgeteken;
dadelik het hy die Vereenvoudigde Nederlandse Spelling oorgeneem toe dit deur die
Zuid-Afrikaanse Taalbond in 1905 ingevoer is, geleidelik sterker oorgeneig na
Afrikaans, maar behalwe in sy toneelstukkies, nooit uitsluitend Afrikaans as
skryftaalvorm gebruik nie. Die Hoog-Hollandse Taalparty het in hom hulle
allergrootste steun gehad hoewel hy hom nooit persoonlik in die stryd om die taalvorm
gemeng het nie, 'n bewys dat hy in alle opsigte konstant verteenwoordiger van die
laaste kwart van die 19de eeu gebly het in die ontwikkelingsgang van die
Hollands-Afrikaanse kultuur. As tolk van die nasionale verlede het hy 'n Nederlands
gebesig wat hom so ver as moontlik na die volkstaal gerig het en daardeur het hy sy
mede-Afrikaners leer lees soos niemand voor hom nie en weinige na hom.
Gedurende en na die oorlog het hy dit blykbaar sy plig geag, of miskien was dit
slegs terwille van sy broodwinning, om die Engelssprekendes Afrikaans te leer. Hy
het 'n tydjie les gegee aan die ‘South African College’, Kaapstad, onder professor
W.S. LOGEMAN, die hoogleraar in sogenaamde ‘moderne talen’, 'n vak waaronder
Nederlands ook inbegrepe was en privaatlesse in Afrikaans. As gevolg van die
betrekking het ontstaan How to speak Dutch (1902), in samewerking met professor
LOGEMAN, English-Cape Dutch vocabulary for the use of Englishmen (1902) en
Phrases and Dialogues with translations in Cape Dutch preceded by short
grammatical notes on the latter language. (1903).1)
Omstreeks dieselfde tyd het VAN OORDT ook sterk geïnteresseerd geraak in die
studie van Bantoetale. In 1905 slaag hy daarin om' n Kaapse regeringstoelaag vir
twee jaar te kry vir navorsings-

1) Al drie by JACQUES DUSSEAU uitgegee.
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werk in Bantologie. Twee boekdele van 'n voorgenome reeks van vyf het verskyn
toe by wisseling van die Kaapse ministerie die toelaag opgeskort is.
Die gerug van sy groot talekennis wat in werklikheid skreiend oppervlakkig was,
het berus op 'n vergelykend-taalkundige proefskrif uit verskillende woordeboeke in
sy vader se biblioteek saamgeflans. Hierop is hom eenmaal 'n Russiese professoraat
aangebied wat hy gelukkig die verstand gehad het om nie aan te neem nie!1)
Toe het die rustelose skrywer wat tog nie vir navorser of professor in die wieg
gelê was nie, nog minder geskik was om hom in die maatskappy te laat geld, in 1907
weer 'n tydjie op Harrismith onderwys gegee en daarna van plek tot plek rond getrek,
dikwels te voet, steeds voortgedryf deur die kwelling van drankmisbruik, aldeur
skrywende om in sy onderhoud te voorsien, om die drang tot uiting te bevredig, en
om die vloek wat op hom gerus het, soos hy dit self noem in ‘A Mad Passion’2), te
besweer. In 1917 tref ons hom aan in 'n siekehuis in Johannesburg, in 1918 is hy
terug in sy geboortestad Kaapstad, en hoewel nog siek, alweer ywerig aan die opstel
van 'n nuwe reeks historiese romans, die tweede serie van die Z.A.
Historie-Bibliotheek, maar voor die jaar ten einde geloop het, het die dood 'n end
gemaak aan die swerwersneiging, hom van die vloek verlos en sy pen tot stilstand
gebring.
Die blywende en allergrootste betekenis van D'ARBEZ is nie dat hy die oorgang
van Nederlands na Afrikaans help bewerkstellig het nie, nie dat hy tot ons letterskat
bygedra het in kwantiteit soos niemand voor hom nie, self nie eens dat hy ons volk
behaag en leer lees het deur sy romanties-historiese verhale nie - maar dat sy
‘romantiek’ ons ‘geskiedenis’ gered, altans help red het. Tot diep in die twintigste
eeu het op die gesag van soveel vreemde sogenaamde ‘Cape Historians’ die Hollandse
Afrikaner totaal los, indien nie vyandig nie, teenoor die stigtingsperiode van sy bodem
gaan staan of die onkruid van provinsialisme het hom verdeel. Ondanks hierdie soort
‘wetenskap’ het

1) Mededeling van prof. GODEE MOLSBERGEN.
2) Groot sitate deur P.J. NIENABER: D'Arbez as Skrywer, bls. 33-42.
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die kunstenaars altyd volledig gelyk en D'ARBEZ was deur en deur kunstenaar van
sy tyd in wie 'n volwaardige nasionale besef geleef het, wesenlik nie verskillend van
die hedendaagse nie, al word dit met eie bewoordinge van die tyd uitgedruk. Ondanks
menige feil in die klein besonderhede het hy die groot lyne van die werklikheid van
JAN VAN RIEBEECK af tot aan die end van die 19de eeu juis gesien en wesenlik getrou
afgeteken in sy literêre werk, soos ons wetenskap nog wag op 'n sintese van ons
volksverlede deur 'n eie vaderlandse geskiedskrywer.
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Hoofstuk VIII.
Uit Natal.
1. Wat Natalse skrywers voor 1904 bedoel met ‘Afrikaanse’ pennevrugte.
'n Natalse digter, PIERRE HUET, het in 1878 dit nodig gevind om in 'n voorrede tot
sy Verspreide Gedichten waarin die bundel Afrikaansche Gedichten, wat toe reeds
twee afsonderlike drukke beleef het, gedeeltelik opgeneem is, te verduidelik dat hy,
‘met een misschien niet volkomen juisten titel nl. ‘Afrikaanse’ bedoel ‘op
Zuid-Afrikaanschen bodem vervaardigde verzen’1). Hierdie verduideliking was
noodsaaklik as hy misverstand by die Afrikaanse publiek oor die taalvorm van sy
verse wou voorkom want drie jaar vantevore is daar 'n Genootskap in die dorp gestig
waar sy eerste pennevrug: Paarlsche Gedichtjes (1856) vervaardig is, wat doelbewus
aan strewe was om Afrikaans tot skryftaal te verhef.
In die Noorde het die Afrikaanse taalvorm hier en daar ook al sporadies opgeduik
in efemera maar van 'n landsbeweging is daar nog geen sprake nie. Met die
uitsondering van die klein groepie aan die Paarl, gebruik wie behoefte het aan
godsdienstige of kulturele uiting voorlopig nog altyd die Nederlandse taalvorm so
goed of so kwaad dit gaan in die laaste kwart van die 19de eeu. Die lewe en
werksaamhede van H.F. SCHOON, die vader van die Natalse kerk, die joernalistiek
van die koerantskrywers, die vader en seun HERSCHENSOHNN, sal dit toelig.

1) Vgl. Hollandse Skrywers uit Suid-Afrika I, p. 308.
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2. H.F. Schoon (1851-1930) kom as kind na Natal, word onderwyser en
die digter van Stichtelijke Gedichtjes, 1873.
HERMAN FREDERIK SCHOON, gebore in 1851 te Rotterdam waar hy twee jaar
skoolonderwys ontvang het voor hy op negejarige leeftyd saam met sy ouers, vier
broers en drie susters met die seilskip ‘Hermanus Izak’ na Suid-Afrika verhuis het,
het 'n rotsvaste Afrikaner geword wat vir die Afrikanersaak selfs gevangenskap veil
gehad het1).
Die plan van die familie was om hul in Nu-Gelderland, Natal, nou bekend as
Pinetown te vestig, 'n nedersetting waarheen etlike Hollandse families geëmigreer
het as gevolg van 'n pamflet van J. Colenbrander getiteld Brieven uit en over Natal
(1856) en die propaganda van die Utrechtse professor G. LAUTS onder sy landgenote
om te verhuis na 'n land waar Nederlandse afstammelinge worstel om hul vryheid,
in sy werkie De Kaapsche Landverhuizers (1847)2). Ook De Hollandse Afrikanen en
hunne Republiek van J. STUART in 1854, grotendeels geput uit LAUTS, het die aandag
gevestig op die Afrikaners wat die Kaapkolonie verlaat het en aangespoor tot
emigrasie uit Nederland, almal roepstemme waaraan die familie SCHOON gehoor
gegee het.
In 'n storm het hulle in Durban aangekom; die ‘Hermanus Izak’ moes drie weke
buitekant die hawe bly lê en na 'n verder verblyf van enige maande daar het die
familie na Pietermaritzburg gegaan waar ds. PIERRE HUET nog in die
Voortrekkerkerkie sy dienste gehou het hoewel die gemeente reeds ywerig besig was
om 'n nuwe kerk te bou. Daar het HERMAN FREDERIK die godsdiensoefeninge
bygewoon, sondagskoolonderwys ontvang en vol kinderlike bewondering na menige
Voortrekker, waaronder ook ERASMUS SMIT, opgesien. Die familie was arm en as
eers die moeder hul ontval in Pietermaritzburg in 1861, en in 1866 die vader op
Weenen waarheen hul verhuis het, is die vyf jong kin-

1) Vgl. Die Voortrekker, Des. 1928, Maart 1930; Die Afrikaner, 4 Feb. 1930; De Kerkbode, 12
Feb. 1930; Die Saamwerk, 12 Feb. 1930 oor H.F. SCHOON. Die Huisgenoot, 7 Maart 1930.
Lewenskets van wyle ds. H.F. SCHOON, deur eerw. A. DREYER.
2) Vgl. S.P. Engelbrecht: Geskiedenis van die Nederduits Hervormde Kerk in Suid-Afrika, p.
73-75 en I.D. BOSMAN: George McCall Theal as die Geskiedskrywer van Suid-Afrika, p.
14-15.
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ders wat nie soos die oudste drie selfstandig hul weg kon vind nie, in Afrikaanse
families opgeneem. 'n Welgestelde boer, PETRUS POTGIETER van Boschfontein,
Houtboschland (nou in Balgowan verdoop) het HERMAN by hom geneem en die
skrander seun 'n paar jaar laat skoolgaan by die onderwyser KAREL VAN
VOLLENHOVEN tot ook hy die skoolmeestersamp in die plaasskole eers op
Biggarsberg, daarna op Doornberg, 'n plaas anderkant Buffelrivier, kon beklee.
Vyf jaar lank het H.F. SCHOON hom aan die onderwys gewy onder die Natalse
Boere, met behulp van die povere voorraad boeke voorhande sy eie ontwikkeling
voortgesit en gedurende daardie tydperk sy eerste letterkundige proewe tot stand
gebring. Die Stichtelijke Gedichtjes wat hy in 1873 in Pietermaritzburg uitgegee het,
is jeugwerk met al die feile en gebreke gewoonlik aan 'n eerste bundel verbonde,
maar hoogs merkwaardig as ons die weinige skoolopleiding, die tyd en plek van
verblyf van die skrywer in aanmerking neem1). Dit bevat 'n inleidingswoord deur die
predikant van Ladysmith, JOHN MCCARTER, waarin met regmatige trots gewys word
op die ‘jongeling, die van zijne kinderjaren onder onze Natalse Gemeente is
opgegroeid’ en wat nou ‘zulke gedachten en zulk talent toont te bezitten’. Die outeur
self is egter minder seker van sy bekwaamheid, tenminste wat sy taalbeheer betref,
want in die voorwoord versoek hy ‘den juisten taalkenner mij te excuzeren, naardien
het reeds bijna bij mij is verstorven’. Dit lê voor die hand dat sy skryftaal die geykte,
versteende Nederlands van die tyd sou wees, wat hy uit die Bybel en Gesangboek
geleer het, as ons in aanmerking neem dat hy in 'n Afrikaanse huis en onder 'n Skotse
dominee wat die mees gebroke Hollands gepraat het,2) opgegroei het in 'n streek
waarvan die wed. STUCKI in 1846 al geskryf het: ‘de Hollandsche taal wordt hier
slecht gesproken door den Afrikaner. Daarvoor spreekt de Engelsman het nog veel
slechter want hij heeft een

1) Gedruk by P. DAVIS, Langmarktstraat, Pietermaritzburg, 1873.
2) J.D. KESTELL vertel my van 'n brief van MCCARTER aan 'n ouderling, waarin hy versoek het
om gehaal te word ‘met een kar met een deksel’.
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inwendige afkeer van het Hottentotsch Hollandsch, gelijk zij het noemen’1).
Soos die titel aandui moes die liedere tot stigting en vertroosting van sy medemens
dien. Die eerste afdeling, Aan Jezus, bestaande uit vier-en-dertig geestelike liedere,
herinner sterk aan die Psalme en Gesange waaruit talryke bekende reëls woordelik
oorgeneem is, heel waarskynlik soos dit in sy gedagte opgekom het, om sy strofe
vol te maak. So word in 'n ‘Nieuwjaarslied’, wysie Gesang 29, - die aangegewe wysie
is altyd 'n aanduiding uit watter lied geput is - uit genoemde gesang en uit verskeie
ander klakkeloos oorgeskryf:
‘Dierbre Heiland! Wilt mij leeren
Dat ik onder vreugd en leed
Nimmer uwe komst vergeet.
Dan zal blij mijn leven snellen
Als een klare beek daarheen.
Niets zal mij van Jezus scheiden,
'k Zal mij steeds in Hem verblijden’ ens.

Van oorspronklikheid is daar geen sprake in hierdie afdeling nie; dit is die mees in
die ooglopende naskrywery vir wie enigsins vertroud is met ons kerksange hoewel
die digter in die ‘Aanhangsel’ opgestel tot nagedagtenis van sy ouers darem iets
minder met anderman se kalwers ploeë. Maar ook daarin is geen eie klank nie, ook
daarin tril geen diep bewoënheid nie, die beelde is dieselfde afgesaagde soort van
die voorafgaande verse, die maat dieselfde eentonige gedreun, maar onder al die
verouderde retoriek voel ons tog dat dit 'n persoonlike ervaring was wat hom tot
hierdie vers geïnspireer het, dat dit nie net blote oorskrywery is omdat hy ook graag
'n vers wou maak maar nie kon nie.
Die tweede afdeling, ‘Blijdschap in God of het Ware Geluk’ bevat verskillende
dankliedere soos ‘Aan God’, ‘Genade’, ‘Danklied’, maar wie verwag dat hier gesing
word oor menslike

1) M. DE VOOGHT, wed. STUCKI: Reis naar en verblijf aan de Kaap en te Natal, gedurende het
jaar 1846 en 1847, in brieven uitgegeven te Kampen bij K. VAN HULST, 1849. Haar ‘Afscheid
aan mijne vrienden te Pietermaritzburg’ in versvorm het in Di Patriot, 8 Mei 1847, verskyn.
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blydskap en geluk sal bedroë uitkom, want steeds word hier maar weer gejammer
oor die wêreld as 'n tranedal en 'n poel van ellende. So erg het die jong man dit nie
gemeen nie; dit is maar die digterlike taal waarin die rymelaars uit dié tyd hul verse
gegiet het, die beklaenswaardige peil waartoe die poësie ook in Nederland voor 1880
gesink het. 'n Koeplet soos die volgende uit 'n sogenaamde natuurgedig ‘De
Morgenster’, sal 'n kritikus by wie dit alleen om die estetiese gaan, in 'n sataniese
lag laat skiet:
‘Zij kondigt aan den dag
Die nu verschijnt met rasse schreden
Nu kan ik vroolijk grafwaarts treden
Op 's Heren groot gezag!’

Dit is nie die grenselose versmading van die lewe uit drang tot God wat ons by die
mistieke digters soms so diep ontroer nie, dit is onbeholpe rymelary van 'n
twintigjarige wat nog geen selfkritiek besit nie, met die gevolg dat die verse soos
parodieë klink wat ons lagspiere sou prikkel as dit nie al te profaan sou wees nie en
ons nie weet dat die digter in dodelike erns was toe hulle ontstaan het. Van 'n eie
natuurvisie is daar geen teken nie, net jeugdige soet sentimentele gekweel oor Filomeel
in 'n vers op ‘De Maan’ waarin die rymwoord vanselfsprekend ‘traan’ is. Die son,
lente, somer, herfs, en winter word agtereenvolgens hierin besing, maar selfs in die
felle sonlig en kleureprag van die Afrikaanse somer kan die digter slegs treur oor
vervloë jongelingsjare en dit op twintigjarige leeftyd! In die herfs en in die winter is
dit natuurlik heeltemal mis - dan is dit net een droewige gepeins oor die stille graf.
Die sentimentele Nederlandse tranedigter RHYNVIS FEITH wie se verse ons
herhaaldelik teëkom in koerante en tydskrifte uit dié tyd, moes 'n groot invloed op
SCHOON gehad het, en vir sover die natuurverse nie op enige gedeelte van die aardbol
kon ontstaan het nie, het begrippe soos ‘beemsterveld’ en die vors ‘die man met
ijzere knakken’ veel meer betrekking op natuurtonele uit die land van FEITH dan uit
dié van die digter self. 'n Uitsondering is ‘De Sterrenhemel’, die beste gedig uit die
bundel waarin ons sien dat hy nie sy afstamming verloën nie, sy Hollandse verlede
nie vergeet nie, maar die gees en strekking van die vers is tog suiwer Afrikaans:
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‘De Zevenster met niet min stralen
Blijft steeds mijn hart bij zich bepalen
Zij trekt mijn hart naar Nederland:
Den grond waarop ik ben geboren.
Het Zuiderkruis doet mij gedenken,
Dat God zijn waarheid nooit zal krenken
Hij schonk de zeeg' ons door het Kruis:
Dat kruis moet steeds mijn oog bepalen
Tot eens mijn zon ter kim zal dalen.’

Met 'n estetiese maatstaf gemeet, het Stichtelijke Gedichtjes (1873) geen waarde nie,
maar as 'n produk wat onder gegewe omstandighede op 'n bepaalde historiese tydstip
gelewer is, het dit wel betekenis vir wie nie alles niksbeduidend beskou omdat dit
nie aan die moderne eise van poësie voldoen nie. Dit is in die eerste plek 'n bewys
dat die Hollandse Afrikaners in Natal nie alleen vasgehou het aan hul taal nie, maar
ook nie agtergestaan het vir enige ander provinsies in hul poging om literêre werk
in die skryfvorm van die tyd te lewer in die Voortrekkergebied, toe reeds lank nie
meer in Voortrekkerbesit, geografies afgesonder van die res van die land en met 'n
blanke bevolking wat grotendeels Engels en van Engelse afkoms was. Vervolgens
is die produk na vorm en inhoud tekenend van die predikantepoësie van die 19de
eeu en in die godsdienstige strekking daarvan praeludium, voorspel van die rigting
waarin die skrywer later sou ontwikkel. Anders as godsdienstige verse was vir
Afrikaanse digter en leser nog so goed as ondenkbaar.

3. Die onderwyser word student in die teologie op Stellenbosch en die
digter van Uitstorting des Harten (1884).
Die drang om sy onderwysersamp vir dié van evangeliedienaar te verwissel het hoe
langer hoe sterker by SCHOON geword. Nie kulturele opheffing en ontwikkeling van
die volk nie, maar godsdiensywer was aan die orde van die dag en hy is ongetwyfeld
hierin gesterk deur JOHN MCCARTER by wie hy sy belydenis gedoen het. Toen
MCCARTER na Ladysmith gekom het, was hy nog
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ongetroud en hy het in die jong talentvolle gemeentelid 'n vriend gevind vir wie hy
'n inspirerende voorbeeld van vroomheid was. Later het sy Skotse vrou, AGNES
ARNOLD, vroom, godsdienstig, toegewy, ‘doch die het werk van haar man en haar
eigen werk in de Gemeente soms bedierf wegens gebrek aan inzicht in onzen
volksaard’1) gekom, en kultureel het sy nog meer invloed op die jong Natalse digter
gehad as haar man. Temperamenteel van aard was sy tewens digterlik aangelê en as
hy op die pastorie kom, het sy van haar verse voorgelees wat hom tot groot stigting
en tot aanmoediging was om sy studie voort te sit en sy digterlike talent verder te
ontgin. In 1874 is die nodige geldmiddele gevind deur tussenkoms van die
Voortrekker-Ouderling GERRIT JACOBUS NAUDÉ vir wie hy in sy kinderdae op
Boschfontein reeds liefde en hoogagting gekoester het en kon HERMAN op
drie-en-twintigjarige leeftyd na die gimnasium op Stellenbosch vertrek waar hy een
van die eerste leerlinge van die pasaangekome dosent NICOLAAS MANSVELT was en
binne twee jaar die matrikulasie-eksamen met lof afgelê het.
By sy aankoms het SCHOON geen woord van die klassieke geken nie en behalwe
rekenkunde geen wiskunde. Daar het hy 'n groot liefde vir die wiskunde opgedoen
wat volgens 'n klasgenoot, J.D. KESTELL, nooit verroes het nie, want in sy hoë
ouderdom het hy soms nog algebraïse probleme uitgewerk omdat hy plesier daarin
gevind het2). Daar het hy hom verdiep in die filosofie en die ingewikkelde Duitse
volsinne van Duitse wysgerige skrywers volkome meester geraak. Daar het hy begin
belangstel in die regte maar bo alles het hom die verskuns van alle lande en tye
geinteresseer en hy het hom verder in die letterkundige genre geoefen. Sy oordeel
oor kunsprodukte het by sy medeleerlinge as gesaghebbend gegeld en hy was die
erkende geleentheidsdigter onder hulle. Hoewel sy volgende digbundel Uitstorting
des harten pas tien jaar later verskyn het, het verskeie verse daarin op Stellenbosch
ontstaan, nl. dié wat betrekking het op gebeurtenisse

1) Vgl. Na Vijftig jaren. Openingsrede van de Natalsche Synode, uitgesproken te Greytown
den 17den April 1915, door ds. H.F. SCHOON, de aftredende praeses Synodi.
2) De Kerkbode, 27 Feb. 1930. Vgl. ook Ibid, 18 Feb. 1930.
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en persone uit die studentejare sowel as 'n paar stukke van algemene aard. As
gimnasias het hy b.v. die ‘Lied’ gedig ‘gezongen door de kweekelingen van het
Hugenoten Seminarie te Wellington, by het leggen van den Hoeksteen van het Nieuwe
Schoolgebouw aldaar, 19 November, 1874’. Dit moes 'n groot eer vir die jong digter
gewees het dat sy lied waardig gekeur is om by hierdie plegtige geleentheid gesing
te word. Kultuur-histories het dit waarde hoewel die gedig op sigself nie besonder
treffend of toepaslik is nie. In 1877 is hy weer die aangewese geleentheidsdigter om
'n ‘Lied’ te maak ‘gezongen bij de Inwijding van het gebouw der Christelijke
Jongelingsvereeniging, te Stellenbosch, 6 November, 1877’, wat ongeveer van
dieselfde gehalte is. Geboortedae, huwelike en sterfgevalle van vriende en familielede
het hy gereeld met 'n vers herdink bv. ‘Op mijn Geboortedag’, ‘Op het huwelijk
van......’, ‘Bij het geopende graf van een dertienjarig meisje’, ‘Aan...... bij het afsterven
van hun kind’, alles in die konvensionele trant van die 19de eeuse geleentheidsdigter.
Slegs in een van die geleentheidsverse, ‘Mijn hart vergeet u niet’, ingegee in 1877
deur die afwesigheid van sy geliefde suster, styg hy enigsins bo die banale
alledaagsheid, die ‘digterlike’ taal en die konvensionele sedeprekery van die genre
uit. Die trane oor sy ‘koon’, die sombere voorspelling dat hy spoedig ‘den aardschen
band zal slaken’ bly nie onvermeld nie maar onder die verouderde uitdrukkinge
stroom tog 'n deurleefde gevoel van studenteheimwee en verlange na die verre
familiebetrekkinge.
‘'k Denk menigmaal aan 't heil te zaam met u genoten
Wij zijn op Nederlands grond uit eenen stam ontsproten;
Een moeder minde ons met liefde onverdroten;
Een vader hield het hart steeds lievende ons ontsloten......
Nu ben ik ver van u...... herhaal' het dan mijn lied:
Mijn hart vergeet u niet.’

In 1877 is hy met vyf ander, waaronder J.D. KESTELL tot die kweekskool toegelaat
en soos kan verwag word, is die ‘Uitstorting des harten’ nou meestal godsdienstige
ontboeseminge. Hy rig 'n dankgebed ‘Aan God’ (na het afleggen van mijn examen
voor

Elizabeth Conradie, Hollandse skrywers uit Suid-Afrika. Deel 2 (1875-1905)

211
admissie tot de Theologische Kweekschool) waarin hy juig oor die blye vooruitsig
van
‘Twee paar jaren, om mij toe te rusten
Met kennis, wetenschap en wijs beleid.’

Maar die student in die teologie, hoe diep ernstig en godsdienstig ook al, was nie
heeltemal afkerig van gesellige omgang met sy medestudente nie, soos blyk uit 'n
tafellied, naïef en onbeholpe, maar tog opgewekter dan die orige ontboeseminge,
‘Aan mijne mede-studenten in de heilige Godgeleerdheid’ wat hy aanspoor om te
eet en vrolik te wees, nie omdat hulle môre sterf nie maar
‘Tot versterking van den band
Die ons aan elkander houdt gebonden.’

Hy volg die toenmalige mode onder die studente om 'n album aan te skaf waarin sy
vriende en kennisse, waaronder J.D. KESTELL, J.R. ALBERTYN, J.H. HOFMEYR1), 'n
oorspronklike of aangehaalde vers of spreuk gepen het. Hierdie Monumentum
Theologici Seminarii het hy altyd met die grootste sorg bewaar en groot behae geskep
in die sinspeling op sy naam wat daarin voorkom, o.a. van die latere predikant A.J.
LOUW:
‘Schoon alleen zij niet uw handel,
Schoon moet ook zijn al uw wandel,
Schoon elk woord dat gij moet uiten
Schoon! Ja, van binnen en van buiten.’

En dié van A. ALBERTYN:
‘Wat is het gebod toch schoon, Schoon!,
Uw leven moet een lofzang zijn!’

Hyself was baie gewild as albumdigter en in sy Uitstorting des Harten is nie minder
as veertien gedigte wat hy ‘In het Album

1) Die album nog in besit van die wed. SCHOON bevat getekende bydraes van sewe-en-dertig
bekende figure uit die 19de eeu.
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van......’ een of ander vriend of vriendin geskrywe het, opgeneem nie. Dit is 'n
letterkundige genre wat heeltemal uit die mode gegaan het maar dit het 'n enorme
populariteit geniet. Die Nederlandse kritikus E.J. POTGIETER wat deur woord en daad
bewys het dat hy nie van ‘overdrevene sentimentaliteit’ hou nie, het tog graag met
sy Album Amicorum voor hom gesit. Oorspronklik was die beoefenaars van die soort
nooit nie, daar ongeveer dieselfde gedagtes telkens by verskillende digters en ook
by SCHOON terugkeer nl. die onbestendigheid van die ondermaanse, die
onwankelbaarheid van God, die verganklikheid van alle rykdom, roem en eer en die
blywende van die rykdom van die gemoed en die vriendskap as die oog maar op God
gevestig is.
Uit 'n enkele spreek teerder gevoel as blote gerym oor vriendskap en dan is die
maat vanself sangeriger, klink die toon egter, is die refrein wat die hoofgedagte van
die albumvers bevat, welluidend:
‘Bemind te zijn is zoet;
Nog Zaal'ger is het, te beminnen;
Maar 't allerhoogste goed
Is, én bemind te zijn, én te beminnen.’

In 1881 as die studentetyd verby is, het hy sy ‘Afscheidsgroet aan de Theologische
Kweekschool’ en ‘De Kerk des Heeren vooral met het oog op de Theologische
Kweekschool’ gedig waarin die seën op die professore en studente van die inrigting
afgesmeek word. Die jong proponent het 'n beroep na Nu-Bethesda in die distrik van
Graaff-Reinet ontvang waar hy in 1882 sy intreerede gehou het wat in pamfletvorm
uitgegee is onder die titel Intreerede, uitgesproken door H.F. SCHOON te
Nieuw-Bethesda (Zuid-Afrika) op 10 Junij 1882, zijnde den dag zijner ordening en
Bevestiging tot Herder en Leeraar der Ned. Geref. Gemeente aldaar. Voorlopig het
hy nog tyd en lus gehad om sy digkuns voort te sit en behalwe die kort uitstortinge
van sy hart soos die begroeting ‘Aan Natal’ in die retoriese trant van 'n egte
BILDERDIJK na sy ballingskap, die vertalings of bewerkings van Engelse en Duitse
verse by voorkeur uit SCHILLER, bv. ‘De Macht der Zangkunst’, het hy op
Nu-Bethesda 'n digterlike ver-
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telling ‘Jozef’ bygevoeg by die twee wat op Stellenbosch ontstaan het, ‘Geheiligde
Liefde’ en ‘Vredevorst’. Met hierdie mees geliefde vorm van sentimentele rigting
en die romantiek het ook die Afrikaanse versmakers gedweep, en dit is asof FEITH
of BEETS in sy ‘Zwarte Tijd’ self aan die woord is in die klagte oor eensaamheid,
die mistroostige stemming teen 'n agtergrond van bloeiende natuurskoon, die
beskouinge, uitweidinge en visioene in verband met die ‘Geheiligde liefde’ van ‘een
meisje, schoon en teer’ en ‘een jong-ling nevens haar’ wat eindelik in die newels en
in die maanlig in die stille graf op die kerkhof verenig word. Vir die moderne smaak
grens die sombere vertelling aan die lagwekkende want die oratiese styl het nie
saamgesmelt met die gevoel wat dit wou uitdruk nie en telkens in patos oorgegaan:
‘Hy stierf voor 't Vaderland op 't lof'lijk bed van eer;
Zij hoorde 't, kwijnde en stierf, en is op aard niet meer.’

Die oordrewe gevoelige romantiese verse van die Nederlandse digters het grotendeels
onder prikkel van BYRON en SCHILLER ontstaan1), uit wie se verse SCHOON dan ook
herhaaldelik vertaal; maar soos altyd met navolging gaan, het die navolger net die
foute van die oorspronklike opgevang en lyk die kopie bitter weinig op die origineel.
‘Vredevorst’ is heeltemal onleesbaar weens die vaagheid en newelagtigheid en
verwardheid van die epiek, die duisterheid van die allegorie, maar in ‘Jozef’ bevind
die jong predikant hom op bekende terrein en dan kan ons sy gedagtegang vry goed
volg. Die klare eenvoud van die Bybelverhaal word egter verruil vir 'n retoriese
gebulder oor die ‘Ziltig Vocht’ wat ‘biggelend langs 't aanzicht neer komt dalen’, as
die ‘boezems prangen’. Die nood, die menslike gebondenheid, die angs, die boesems,
alles ‘prang’ net soos by BILDERDIJK - en die behoefte aan sterk effekte, aan
grootspraak, aan uitweidinge en bespieëlinge, aan buitensporigheid van gevoel wat
vir verhewenheid moes deurgaan, van die romantiek, verstik die skoonheid van die
oorspronklike Bybelverhaal totaal.
Uitstorting des Harten was 'n groot verbetering op Stichtelijke

1) Vgl. G. KALFF: Gesch. der Ned. Ltk. VII, p. 109 en volg.
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Gedichtjes wat die klakkelose oorskryf betref maar iets meer as jeugwerk is dit tog
ook nie, met dieselfde gebreke van die eerste poging. Maar as tydspieël het dit
betekenis, na die inhoud, wat Afrikaanse gebeurtenisse en omstandighede betref, na
die vorm wat die 19de eeuse romantici aangaan, waarin ook sy eie ontwikkeling as
digter, deur ernstige studie en goeie voorligting, weerkaats word1).
Ds. SCHOON het in 1883 'n beroep na Ladysmith aangeneem waar hy die opvolger
geword het van dieselfde predikant, JOHN MCCARTER, in wie se pastorie hy die
digkuns leer liefkry het, wat die gemeente moes verlaat omdat sy vrou alles bederf
het ‘wegens gebrek aan inzicht in onzen volksaard’. Sy afskeidsrede te Nu-Bethesda
en intreerede te Ladysmith is saam uitgegee onder die titel Tweetal Preeken2). In
laasgenoemde is hy diep onder die indruk van as profeet geroepe te wees in die streek
waar hy 'n groot gedeelte van sy jongelingsjare deurgebring het. Op Ladysmith het
hy bewus geword van sy nasionale taak as kerkman en volksleier, en het die digkuns,
'n jeugaangeleentheid, gaan swyg. Daar is hy getroud met MARIA JOHANNA BESTER,
'n Natalse dame, daar is hulle veertien kinders gebore en daar het hulle onafgebroke
saam gearbei en saam gely deur die stormjare van die oorlog en Rebellie tot hy in
1917 sy emeritaat ontvang het en daarna nog in hul hoë ouderdom, tot sy dood in
1930. Die kultuurgeskiedenis van Natal in die algemeen en Ladysmith in besonder,
in die laaste kwart van die 19e eeu veral, hang dus ten nouste saam met die
lewensgeskiedenis van hierdie ‘vader van die Natalse kerk’.

4. Die predikant se belangstelling verskuif van letterkundige na
geskiedkundige terrein; hy word die uitgewer van die Dagboek van eerw.
Erasmus Smit (1897).
Sy kulturele belangstelling het nou verskuif van letterkundige na geskiedkundige
terrein, van 'n taamlik twyfelagtige poging tot

1) SCHOON is ook die uitgewer van Dichterlijke Nalatenschap van een Ongenoemde, 'n bundel
godsdienstige verse in dieselfde trant as sy eie digwerk, by VAN MEURS en STUFKENS,
Rotterdam. Ongedateer (± 1890?). Die ‘ongenoemde’ is 'n oom, COENRAAD SCHOON uit
Rotterdam.
2) By DAVIS EN ZONEN, Pietermaritzburg, 1883.
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skeppende werk na navorsing in ons volksverlede. Die vernaamste resultaat was die
uitgawe van die Dagboek van Eerw. Erasmus Smit in 1897, wat in besit was van die
familie Smit naby Winterton1). As dertienjarige seun het hy in 1864 'n openbare
viering van Dingaansdag by Bloedrivier, waartoe op 'n vergadering van die Ring van
Transgariep in 1863 besluit is, bygewoon, en die laaste diens wat die byna tagtigjarige
in 1930 gehou het, was by geleentheid van die Dingaansdagviering op Ladysmith.
Tot aan die end van die eeu hou hierdie mees romantiese tydperk uit ons verlede sy
gees gaande soos ook blyk uit sy pamflet Gedenkstuk van de Gemeente Weenen, die
plek waar sy vader begrawe lê. SCHOON het 'n groot krag in die lewe van sy volk
geword deur die herskepping, in beeld bring van die verlede maar heeltemal
wetenskaplik het hy nie te werk gegaan by die uitgawe van ons belangrikste bron
oor die Voortrek, die dagboek van die miskende sendeling-predikant onder die
‘uitgewekenen’ nie. Hy het gedeeltes geskrap wat hy van minder belang beskou het
maar wat moontlik vir die geskiedenis van waarde kon gewees het en die hele werk
‘geredigeer’. Van bronnepublikasie en geskiedskrywing gebaseer op behoorlik
aangeduide bronne het ons vroeë historici bitterweinig geweet2) maar gelei deur sy
suiwer Afrikaanse gevoel het SCHOON wel geweet dat hier 'n handskrif is wat nie
alleen vir die nageslag bewaar moes word nie maar in druk vermenigvuldig sodat
dit in groter kring kon getuig van die verlede om die hede tot voorbeeld te wees. Hy
sluit sy voorberig dan ook af met die woorde: ‘Als dit Journaal ertoe moge bijdragen
om, bij de nakomelingen der Voortrekkers meerdere Vaderlandsliefde, meerdere
belangstelling in de geschiedenis der Vaderen, meerderen ijver in het vermijden van
de feilen en in het betrachten van de deugden der Vaderen en vooral meer vertrouwen
op en meer toegewijdheid aan den God der Vaderen, op te wekken; - dan zal de
ondergeteekende zijn arbeid aan hetzelve besteed, ruimschoots beloond achten’.
Ongetwyfeld het hy in sy doel geslaag en hom is des te meer dank verskuldig vir die
bronne-

1) Kaapstad: Townshend, TAYLOR & SNASHALL, 1897.
2) Vgl. Tydskrif vir Wetenskap en Kuns, Jan. 1937, my artikel oor A. DREYER.
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publikasie daar die handskrif van Eerw. ERASMUS SMIT verlore gegaan het met die
vandalisme van die Tweede Vryheidsoorlog en die eerste druk nou die betekenis van
'n origineel het. Die vernietiging van hierdie handskrif is meteen simbool van die
verwoesting van alle regte en voorregte wat die Afrikaners in Natal met moeite,
opoffering en volharding tot stand gebring het in die laaste jare van die 19de eeu1).

5. Taaltoestande in Natal voor 1900.
In die hof, in die staat, in die skool, in die maatskaplike lewe was dit alles Engels
wat die klok slaan na 1848 toe die tweede eksodus begin het, en voor 1861 was daar
maar net één predikant van die Hollandse kerk in Natal wat die Hollandse vonkie
onder die as kon lewendig hou. In die hof het die enkele tolk 'n armoedige bestaan
gehad as vertaler van getuienis of van 'n enkele brief aan een of ander
resident-magistraat uit die Boeredistrikte, Kliprivier, Weenen, Umvoti. Uit die raadsale
het Hollands sedert 1845 totaal verdwyn en die regering het selfs 'n vyandige houding
daarteenoor aangeneem vanaf 1851 toe die vertoë begin kom het om Hollandse
predikante en Hollandse onderwysers aan te stel. Kerk en onderwys wat vir die
grootste gedeelte van die 19de eeu veral godsdiensonderwys was, was, naas die
begeerte om die moeilikhede met die Kaffers opgelos te kry, die hartewens van die
Afrikaanssprekendes en daarvan was hulle so goed as totaal verstoke. Hulle besware
teen die agteruitsetting van Hollands in die staatskole waar dit nie meer verpligtend
maar 'n opsionele vak geword het, wat buite die gewone lesure moes gegee word, is
byna altyd oorkom deur as bewyse aan te voer vir die noodsaaklikheid van Engels
dat daar meer Engelse as Hollandse skoolboeke is en dat die Superintendent 'n
Engelsman is! Die gevolg was dat die Afrikaanssprekendes van die skole af weggebly
het, geen belangstelling in landsake getoon het nie, lydelike verset aangeteken het
tot ongeveer 1890 wanneer die oproep van ‘De Zuid-Afrikaansche Taalbond’ aan
‘alle voorstanders der Hollandsche Taal in Zuid-Afrika’ deur die land weerklink.

1) Die volgende feite oor die taaltoestande is ontleen aan G.S. NIENABER: Honderd jaar Hollands
in Natal, Hoofstuk III. J.H. DE BUSSY, Pretoria, 1933.
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Die tyd was ryp om georganiseerd op te tree teen die vreemde kultuur wat gedreig
het om ieder oomblik die eie te verstik, elkeen van die vier streke van ons land na
eie aard en omstandighede. Die Hollandse beweging het hom maar flou in die gedaante
van 'n Taalbond in Natal afgespieël; De Natal Afrikaner het 'n uitvoerige verslag van
die stigting op die Taalkongres 1890 in Kaapstad en die Statute gepubliseer,
Boereverenigings aangemoedig om takke te stig waaraan enkele soos dié van
Newcastle gehoor gegee het, maar groot invloed het daar nie van uitgegaan nie omdat
die bestaande ‘Natalse Boereverenigings’ prinsipieel dieselfde beoog het en beter
daar geaard het as die Taalbond. Hierdie Boere-organisasie, die stigting van J.R.
HERSCHENSOHNN, het hom nie alleen met landbousake bemoei nie, maar ook met
kulturele na die voorbeeld van die ‘Afrikaner Bond’ en die
‘Boerebeschermingsvereenigingen’ van die Kaapkolonie en het die mondstuk van
die Boere geword veral op die jaarlikse kongresse om protes aan te teken teen die
onderdrukking van hul taal. Die stryd het veel meer behels as die blote taalvorm, dit
het gegaan om die voortbestaan van die Hollands-Afrikaanse groep in Natal of die
algehele sukses van die anglisasiepolitiek van die regering, maar eers moes die
taalvorm weer 'n beskeie plek in die hof, in die staat, op skool kry. In 1897 het die
afdeling Newcastle daarin geslaag om 'n tolk vir Hollands in die magistraatskantoor
aangestel te kry en reeds in 1897 is die reg om die Hollandse taal in die Wetgewende
Raad te besig, bevestig op aandrang van die Tweede Kongres van die Boerevereniging.
'n Reg wat egter nooit gehandhaaf kon word in dié tyd nie omdat niemand die spreker
tog sou verstaan het sonder 'n tolk wat nie beskikbaar gestel is nie! Maar die reg is
lewendig gehou waardeur dit vir 'n volgende generasie moontlik gemaak is om die
toepassing te verkry. Op skool moes van nuuts-af vergunning gevra en afgedwing
word om 'n beskeie plekkie vir Hollands, eers buite die gewone lesure, daarna as
nie-verpligte skoolvak en in 1894 as een van die onderwerpe vir die volgende jaarlikse
kollektiewe Novembereksamens, die sg. ‘Elementary’. Uiters langsaam maar seker
het die getalle wat onderwys in die vak ontvang, gestyg, danksy die ywer van die
boereverenigings en die sinodale skoolkommissie wat op die 24ste Algemene
Kerkvergadering in 1892
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in die lewe geroep is ‘om het onderwijs in de Gemeenten onzer Kerk in het algemeen
en van het onderwijs in de taal onzer kerk in het bijzonder’, te behartig. Hulle slaag
daarin om groter staatstoelae te kry vir plaasskole waar Hollands of Hollands en
Engels gegee word, om te volhard met vrae tot hul Hollandse leerkragte kry vir die
platteland en hul stem met krag in protes te verhef as die regeringspublikasie wat
tweetalig sou wees, The Agricultural Journal and Mining Record, in 1898 feitlik as
eentalige blad sy verskyning maak. Tyd het egter ontbreek om in laasgenoemde te
volhard want die tyd van lydelike verset was verstreke, dié van beslegting van die
botsing met wapengeweld het onvermydelik geword.

6. Ds. H.F. Schoon, kerkhistorikus, skrywer van 'n oorlogsdagboek, en
godsdienstige oorpeinsinge.
Aan die opbouende werk wat die verwoestende oorlog voorafgegaan het, het H.F.
SCHOON 'n groot deel gehad. In 1898 publiseer hy Geschiedkundig Overzicht der
Ned. Geref. Kerk van Natal1) en wys met dankbaarheid op wat reeds tot stand gebring
is deur die Ned. Geref. Kerk wat toe reeds uit vyf gemeentes bestaan het, nl.
Pietermaritzburg, Ladysmith, Weenen, Greytown, Newcastle, benewens die
geaffilieerde gemeente Melmoth in Brits Zoeloeland. Twee jaar later bevind hy hom
in die neutrale kamp Intombi, net buite die dorp, waar hy van die uitbreek van die
oorlog tot 2 Maart 1900 moes bly en na die ontset van Ladysmith, van 20 Maart tot
29 Junie 1900, as gevangene in Pietermaritzburg, omdat hy onder verdenking gestaan
het dat hy informasie aan die Republikeine verskaf het, hoewel daar uit die brandkas
van die verwoede roker geen geheime papiere of goud maar slegs 'n rol tabak te
voorskyn gehaal is, tot die teleurstelling van die Engelse offisier2)! Dadelik na die
uitbreek van vyandelikhede het

1) By J. HERSCHENSOHNN EN ZOON, Maritzburg (1898).
2) Allerlei staaltjies word vertel van sy verslaafdheid aan die tabak. Na die beleg het hy aan 'n
vriend wat met hom gesimpatiseer het oor die ontberinge van die tronkstraf die versekering
gegee dat hy ‘deur die genadige beskikking van die Hemelvader darem altyd 'n bietjie tabak
gehad het’. 'n Kerkraadslid wat hom op straat met 'n rol tabak onder die arm ontmoet het,
het afkeurend die vraag gestel waarheen hy met die afgod gaan. Die gevatte antwoord was:
‘Ik ga ze verbranden!’
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hy sy oorlogsdagboek begin aanlê: ‘De Anglo-Afrikaansche Oorlog (1899-1902),
Dagelijksche Aantekeningen van ds. H.F. SCHOON, Nederduitsch Gereformeerd
Predikant te Ladysmith, Natal1), Zuid-Afrika. Die lywige manuskrip, in 'n keurige,
maklik leesbare handskrif, die mees waardevolle bron vir ons kennis van die oorlog
op die oostelike front, wag nog steeds op 'n uitgewer. Sy doel met die opstel van die
bron was tweeërlei soos hy in die naskrif vermeld: om getuienis af te lê voor die
nageslag wat eenmaal as regter sal optree teen die skreiende onregverdigheid en om
sy nakroos uit eie mond te laat verneem wat hul moes ly en hoe die Heer hul gehelp
het. Die inhoud kan onder drie hoofde verdeel word, nl. wat hy self beleef het en
deur briefwisseling tot hom gekom het, wat hy uit boeke, koerante en tydskrifte
oorgeskryf het en wat hom deur ander meegedeel is. Die saaklike daelikse
aantekeninge, onder die agterdogtige oë van die krygswet en die sensuur gemaak,
laat weinig ruimte vir die ‘uitstorting des harten’ oor sy persoonlike lyding en dié
van sy volk maar wie tussen die reëls kan lees, hoor 'n aanklag teen geweld en
onregverdigheid wat ten Hemel skrei, 'n droewige gelate klag oor eie smart wat
verlore raak in die gesamentlike koor. Sy dogtertjie NAOMI HUET is in die kamp
oorlede en ‘ter ruste gelegd onder een alleenstaande mimosaboom aan de westzijde
van het kamp. Bij gebrek aan iets beters, hebben wij haar begraven in een
kruidenierskistje door de zusters met linnen bekleed.’ Wie dink nie onwillekeurig
aan C.L. LEIPOLDT se tragiese patos:
‘Hulle het jou in Engeland gemaak, seepkissie,
Om hier in ons land as doodkis te dien.’

'n Maand later, 15 Nov. 1899, teken die bedroefde vader weer op: ‘Vanochtend
hebben twee Indiërs2), bij vergissing naar men zegt, den boom bij het graf van ons
dochtertje omgehakt; en de

1) Die lywige manuskrip, meer as duisend bladsye folio, is in die Staatsargief Pietermaritzburg.
'n Kopie is in besit van die wed. H.F. SCHOON, Ladysmith.
2) Die woord ‘koelies’ is sorgvuldig doodgekrap in die manuskrip en in die plek ‘Indiërs’
geskrywe.
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magistraat heeft hen toen daarover berispt. Ook heeft de autoriteit vier ijzerdraden
om het graf vastgezet; en wij hebben het met takken van den afgehakten boom
omheind.’ 'n Paar maande later, 12 Jan. 1900, is hy in die grootste angs en besorgheid
oor 'n ander dogtertjie wat egter glansryk uit die vlakte en bo sy skaduwees oorgekom
het1) en teken op: ‘verledene week gaf de dokter een recept voor ons dochtertje LINDE;
en het bleek toen, dat de apotheker geeneen der bestanddeelen in dat recept vermeld
in zijn bezit had.’ Wat my letterkundige smaak betref sou ek gewilliglik al die
bewus-letterkundige pogings van SCHOON wou prysgee vir hierdie terloopse
aantekeninge in sy dagboek waarin die diepste roersele van die menslike hart
weerspieël word en die hele smartlike lyding en vernedering van 'n volk gekonsentreer
is. Onder die eerste hoof, nl. wat hy self beleef het en deur briefwisseling tot hom
persoonlik gekom het, val ook interessante meedelings soos dié op Febr. 1900 van
'n besoek van sy vriend uit die Vrystaat, ds. J.D. KESTELL, die veldprediker, wat
nuus van familielede en van die slag van Utekwana gebring het waar KESTELL
teenwoordig was en die gewondes help verbind het. Verder soos dié op 6 Maart 1900
wanneer hy vir die eerste keer sedert 1899 weer pos ontvang en daaronder 'n brief
vind van die intussen gestorwe F. LION CACHET met die versoek om ‘uwe Uitgave
van Eerw. SMITS dagboek. Ik ben nu bezig aan de 3de Editie van mijn Worstelstrijd
der Transvalers, bijgewerkt tot op heden; en daarin wil ik gaarne melding maken van
uwe uitgave. Hoe verlangt mijn oud hart naar Transvaal. Doch ik ben te versleten
en te onbruikbaar om onze menschen bij te staan’; soos dié op 5 April 1900 oor die
vertrek van 'n ander studievriend, ds. J.R. ALBERTYN van Wellington met die
bannelinge na St. Helena; oor kennisse onder die krygsgevangenes in Ladysmith-kamp
waaronder ook 'n jong VAN WARMELO, seun van ds. N.J. VAN WARMELO,

1) Sy is op die oomblik onderwyseres in die Meisieskool ‘Oranje’ Bloemfontein, en het my
etlike belangrike meedelings oor haar vader gedoen, waarvoor ek hiermee my hartlike dank
betuig. Ook aan my oud-leerling, mej. M. MARAIS, is ek dank verskuldig vir aantekeninge
oor en uit die dagboek wat sy op my versoek in Ladysmith gemaak het, en aan mev. en mej.
SCHOON, suster van H.F. SCHOON, vir waardevolle meedelings.
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predikant eers by die Hervormde Kerk, later by die Verenigde Ned. Herv. of Geref.
Gemeente, Heidelberg, Transvaal1). Wat SCHOON uit boeke, koerante en tydskrifte
oorgeskryf het o.a. uit The Natal Witness, De Natal Afrikaner, De Kerkbode, Het
Gereformeerde Maandblad, Stemmen voor Waarheid en Vrede kan ons gedruk êrens
anders vollediger terugvind, ook sy meedelings oor beleëringe en veldslae kan uit
ander bronne gerekonstrueer word maar dit is die tragiese agter 'n beheerste meedeling,
die blymoedigheid onder die mees benarde omstandighede wat hom, van die perskes
wat sy vrou met groot moeite van die militêre in hul pastorie, na die kamp toe gestuur
het, laat aanteken, 30 Jan. 1900: ‘Ze waren zoo groen en verkrompen dat wij ze onder
gewone omstandigheden te slecht voor een varkenshok zouden hebben geacht; maar
nu zullen wij ze gestoofd nog als een versnapering achten.’ Dit is die persoonlike
klank wat uit die manuskrip opstyg wat die blywende waarde daarvan bepaal.
Na die Vrede van Vereeniging 1902 het hy op versoek voorlesings gehou op
Bloemfontein, Pretoria en elders en van die oorlog, wat 'n hele volk in 'n smeltkroes
gebring het, getuig, 'n onderwerp wat hom nooit meer losgelaat het nie. In die
jaarvergadering van de ‘Zuid-Afrikaanse Akademie voor Taal, Letteren en Kunst’
hou hy op 4 Julie 1911 nog 'n voordrag ‘Vrouwen-Kampen: Het lijden van Vrouwen
en Kinderen in de Anglo-Afrikaanse Oorlog 1899-1902’2). As hy in die lees- en
studie-sirkel Chautauqua op Kestell voorlesings hou in 1906 oor die Tagtigjarige
Oorlog in Nederland, uitgegee onder die titel WILLEM I en WILLEM III3), voel ons
voortdurend dat hy die

1) Vgl. S.P. ENGELBRECHT: Gedenkboek van die Ned. Herv. Gemeente, Heidelberg, Wallach's
Beperk, Pretoria, 1936, vir die lewe en werksaamheid van hierdie predikant. D.S. VAN
WARMELO, die seun van wie SCHOON melding maak, is die skrywer van Mijn Commando
en Guerilla-Commando-Leven, Amst., 1901 bij W. VERSLUYS.
2) Afgedruk in Die Brandwag, 1 Aug. 1911.
3) By De Afrikaner Drukkery, Pietermaritzburg. Vir dieselfde studie-sirkel het hy in 1908 die
suiwer godsdienstige voorlesings gehou, Abraham, uitgegee by Die Vriend-drukkers,
Bloemfontein, 1909. Chautauqua is deur Amerikaanse inisiatief opgerig, 'n soort van
volkskool, waarby boere aangesluit het en les ontvang het in die elementêre skoolvakke.
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worstelstryd in eie land voor oë het. Hy besluit dan ook: ‘De vrijheden die de
Engelschen sedert genoten hebben en waarover zij zich vaak beroemen (hoewel zij
ze sedert de JAMESON-Inval in Transvaal erg miskend hebben) hebben zij naast God,
vooral te danken aan WILLEM III, den Prins van Oranje, een Nederlander uit de
Nederlanders. En daarom mogen en moeten wij, afstammelingen van 't volk van
Oranje, die door Gods beschikking onder de Engelsche Regeering zijn komen staan,
begeeren en verwachten dat die vrijheden ook over ons zullen worden gehandhaafd,
overeenkomstig de leuze van 't Huis van Oranje: Ik zal handhaven.’
Een aspek van die nederlaag wat gely is, die rol van die ‘National Scouts’, was
vir hom 'n skrikwekkende voorbeeld van wat 'n volk voor die deur staan wat te doen
het met 'n imperiale moondheid wie se leuse is ‘Divide et impera’. Vandaar dat hy
op kerklike gebied, die enigste gebied waarop die Afrikaner vry onafhanklik van die
nuwe Britse Kolonie was en hom dus kon saamtrek as aparte groep om weer op asem
te kom, 'n groot voorstander van kerkeenheid was. Die uitspraak van die Hoë
Geregshof in 1862, waarby die gemeente buite die grense van die Kaapkolonie van
die Kaapse Ned. Geref. Kerk afgesny is, het hy altyd betreur en die poging tot
kerkvereniging in Transvaal toegejuig1). Hy het die dryfveer tot die aansluiting van
die Natalse Kerk by die Federasie van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika en
tot die oprigting van die Raad der Nederduitse Geref. Kerke in 1905 geword, waarop
hy in verskillende hoedanighede, in 1911 as ondervoorsitter, gedien het. Sy illusie
van ‘een volk, een kerk’ is 'n ideaal wat nie naby verwesenliking is in die 20ste eeu
in die Staat met die mees geslote eenheid nie - des te minder kon dit in die 19de eeu
in 'n land waar daar nog geen sprake was van staatkundige eenheid met 'n groep
onder Engelse bewind en 'n ander verdeel in verskillende Republieke. Selfs na die
totstandkoming van die Unie in 1910, 'n staatkundige eenheid van die

1) Vgl. sy Geschiedkundig Overzicht der Ned. Kerk in Natal, p. 4 en p. 16 en sy artikel oor
kerkvereniging in De Kondschapper, Feb. 1910.
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mees heterogene soort in gemeenskaplike afhanklikheid van 'n Britse Kroon, in 'n
tyd wanneer die kerk nie meer dieselfde belangstelling geniet het nie, was die ideaal
van ‘een volk, een kerk’, uitgeslote. Hoewel alle provinsialisme op kerklike gebied
dus vreemd aan hom was, spreek dit tog vanself dat die Natalse Kerk die eerste plek
by hom ingeneem het, die geskiedenis waarvan hy in vlugtige oënskou geneem het
in sy openingsrede van die Natalse Sinode te Greytown, 17 April 1915, by sy aftrede
as Praeses Synodi, uitgegee onder die titel Na Vyftig Jaren, 'n uiters waardevolle
bron vir ons kennis van die groei van die Ned. Geref. Kerk waarin ook etlike Skotse
elemente gekom het1) in Natal gedurende 'n half-eeu.
In 1918 het daar 'n bundel oorpeinsinge van hom verskyn, De Gelijkenissen des
Heeren, kort stukke na aanleiding van bekende Bybelse Gelykenisse vol praktiese
lewenswysheid2) en by sy dood in 1930 is nog 'n manuskrip, stigtelike lektuur van
dieselfe soort, De Wonderen des Heeren, sorgvuldig nagesien, in sy laai gevind. Tot
op die end van sy lange lewe het hy hom in diens van sy kerk en volk gestel soos die
opstellers van die adres wat hom in 1911 by geleentheid van sy goue bruilof
voorgelees is, dit so raak gesien het: ‘Hoe zeer behoeft ons Afrikaanse volk zijn eigen
zonen en dochteren, om te werken en te strijden voor zijn bestaan en voortleven! En
de gemeente, in welke gij een geheel geslacht, in een enkel geval bijna twee geslachten
hebt gedoopt, bevestigd en ten huwelijk ingezegend, betuigt u hare grootste
erkentelikheid; en dat niet alleen als gemeente, maar ook als telgen van onze
Afrikaanse Natie. Uw werken en streven is voor en met dit volk geweest, ook om
zijn geschiedenis in het ware licht te stellen; en Uw gedichten en vele lezingen
getuigen van de grote kunde, ijver en liefde, die gij niet hebt geaarzeld aan te wenden,
waar 't

1) G.S. NIENABER: Honderd jaar Hollands in Natal, p. 50 maak egter die groot fout om ds.
L.G.F. BICCARD, die ‘Kleine Louis’ van die Camera Obscura, ook tot die Skotte te reken.
2) Nationale Pers Bpk, Kaapstad, 1918.

Elizabeth Conradie, Hollandse skrywers uit Suid-Afrika. Deel 2 (1875-1905)

224
lief en leed van het Hollands-Afrikaanse volk en de lering en instandhouding der
natie betrof.’1)

§ 7. Hollandse joernalistiek in Natal voor 1875.
Die Hollandse skrywers uit Natal in die laaste kwart van die 19de eeu wat hul werk
in boek- of pamfletvorm uitgegee het, is nie meer as 'n handjievol nie: P. HUET, H.F.
SCHOON, en daarmee is die lys sowat uitgeput. Daarenteen het daar heelwat Hollandse
en tweetalige koerante sporadies hul verskyning gemaak na MOLL en BONIFACE se
eerste pogings met De Natalier in 1844, De Natalsche Getuige in 1846, en De Patriot
- The Patriot ook in 1846. Gekom en gegaan het ook De Natal en Zuid-Oost Afrikaan,
1853, De Zuid-Oost Afrikaan, 1853-1855, De Ware Patriot, 1856, De Natal Bode,
1862. Al die koerante het voorsiening gemaak vir die opname van aangename lektuur
wat meestal egter

1) Lesings en historiese stukke behalwe die reeds genoemde wat vermelding verdien, is die
volgende: 'n Getikte eksemplaar van elk is in besit van die wed. H.F. SCHOON, Ladysmith.
(Hierdie lys is in kronologiese volgorde gerangskik deur A. DE V.).
a. Geschiedkundig Overzicht der Ned. Ger. Kerk van Natal (Kaapse Sinode, 15 Okt. 1897).
b. De Gemeente Weenen in Natal (Lesing Moria, 16 Okt. 1909).
c. Kerkvereeniging (geskryf 17 Jan. 1910).
d. Toespraak op Uniedag (31 Mei 1910, Ladysmith).
e. Het Lijden van Vrouwen en Kinderen in den Anglo-Afrikaanschen Oorlog. (Lesing gehou
voor die Akademie in Pretoria, 1911).
f. Dingaansdag te Pietermaritzburg (16 Des. 1912).
g. Wijdingsgebed bij de onthulling van het Monument te Bloemfontein, ter nagedachtenis
aan het lijden van vrouwen en kinderen in den Anglo-Afrikaanschen Oorlog (16 Des. 1913).
h. De Profeet Elia (Natalse Sinode, Moria 18 April 1914).
i. Wijlen President MARTHINUS THEUNIS STEYN (Ope Brief, 4 Des. 1916).
j. Openingsrede bij het Taalcongres (Greytown, 25 Jan. 1917).
k. De Geschiedenis van ons volk, vanuit Holland en Frankrijk tot aan de Kaap. (Lesing gehou
Estcourt, 15 Des. 1917).
l. Eenige opmerkingen over de oorzaken, moeilijkheden en gevolgen van den Grooten Trek
uit de Kaap naar Natal. (Lesing Volksrust, 16 Des. 1918).
m. Na vijftig jaren. (Natalse Sinode, 1918).
n. Behoefte aan liefde. (Taalcongres, Dundee, 19 Junie 1919).
o. KAREL PIETER LANDMAN. (De Kerkbode, Kerstnommer 1919).
p. Overzicht van de Geschiedenis van ons Volk, van de Vestiging aan de Kaap tot het jaar
1835. (Lesing gehou Sidbury, 16 Des. 1920).
q. Het vieren van Dingaansdag. (Taalkongres, Newcastle, 29 Sept. 1921).
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niks anders was as verkapte politiek of persoonlike satire in versof briefvorm in die
jare toe C.E. BONIFACE en C. MOLL aan die Natalse joernalistieke trans geskitter
het1). De Natalier onder redaksie van genoemde here het 'n rubriek ‘Zonderlinge en
vermakelijke geruchten van de Week’ bevat, waarin die satiriese toon kenmerkend
is van die 18de eeuse vorm van vermaak in die kuns in die algemeen en van die
bitsigheid van BONIFACE in besonder, die Afrikaanse voortsetter van die 18de eeuse
tradisie van satire en hekeling in die kuns. Inderdaad vermaaklik is die brief met 'n
gepaste satiriese vers daarby aan die adres van Regter CLOETE en sy ‘kromgeleerde’
sekretaris oor die geknoei met die Hollandse taal:
‘Zeg Snaak! wat is dat voor een taal?
Is dat uw manier van opstellen?
Waar hebt gij toch zoo leeren spellen?
Of denkt gij veelligt, gij Snoeshaan!
Dat wij hier geen Hollandsch verstaan?
Kunt gij de pen niet beter voeren
Dan deugt gij niet hier bij de Boeren.’2)

Die volgende jaar heet die rubriek ‘Origineele Correspondentie’ en het MOLL die
toon van die hele blad enigsins versag hoewel nie sonder fatale gevolge nie, want
BONIFACE kon nou eenmaal geen ander toon aanslaan nie. Geestig en heeltemal in
die bekende trant is die stuk van ‘Een Oude Emigrant’ teen die landdros ZIETSMAN
met die gebruiklike vers daarby:
‘Landerossen, loze vossen
Wilt u houden op den duur
Uit de posten, wat 't mag kosten,
Want die druif is u te zuur!’3)

As 'n enkele keer 'n vers van 'n ander opgeneem word soos die Lied van A.N.E.
CHANGUION aan die lede van die ‘Kaap de Goede

1) Vgl. Hollandse Skrywers uit Suid-Afrika I, p. 258-259.
2) De Natalier, 17 Mei, 1844.
3) De Natalier, 7 Mei, 1845.
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Hoop Landbouwkundig Genootschap’1) is die toon 'n verademing, maar deurgaans
het BONIFACE homself getrou gebly in sy hoon en venyn tot in die twis met sy kollega
en die gewone nasleep van 'n hofsaak wat die ondergang van De Natalier beteken
het. In sy eie tweetalige blad, De Natalse Getuige, wat slegs die jaar van oprigting,
1846, bestaan het, het sy wraak uitgewoed, en toe De Natalier herrys in 1846 was
dit 'n tweetalige blad De Patriot - The Patriot en die redakteur 'n Engelsman, ARTHUR
WALKER. In die tweetalige blad is die rubriek ‘Origineele Correspondentie’ voortgesit
maar die koue rasionalisme met sy bitsige en onsmaaklike persoonlike aanvalle, maar
ook met sy prikkelende geestigheid en heldere ontleding - die produkte van 'n skerp
verstand, het plek gemaak vir die gevoel maar ook die newels van die romantiek. In
geen tydperk in die Dietse literatuurgeskiedenis is daar groter onsin verkoop as in
die romantiese en die peil van die verskuns in die koerante het die nulpunt bereik.
Wat moet 'n mens dink van sulke ‘origineele’ verskuns soos die retoriese natuurgedig.
‘Het Onweder’2) of die skreeuende plagiaat van TOLLENS in ‘Mijn Refrein’, 'n
ellelange lied:3)
‘Wien 't jeugdig bloed door d'aders vloeit
Van alle banden vrij
Wiens hart voor vreugd' en vriendschap gloeit
Verhef' den zang als wij.’ ens.

Dan veel liewer 'n voortsetting van die ou tradisie van die satiriese toon soos in die
vermaaklike stuk: ‘Houdt op zotte Davidje, gij zijt eenen Dwaes’4) of die onkiese
‘Besnijding en Operatie van Malle Davidjie’5) oor skouburgbesoek en toneel. Daar
is ten minste sin in en ook egte gevoel al is dit dan van die plat, tergende muskietsoort.
Die eentalige blad van Ladysmith in 1856 uitgegee, De Ware

1)
2)
3)
4)
5)

De Natalier, 26 Mei, 1846.
De Patriot, 4 Junie 1847.
Ibid., 21 Mei 1847.
Ibid., 21 Mei 1847.
Ibid., 25 Junie 1847.
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Patriot, wat De Patriot - The Patriot in aanspraak op nasionalisme wou oortroef soos
die naam aandui, bevat die lesings van H. CLOETE te Pietermaritzburg gehou, ‘De
Uitgewekenen’ in vervolgstukke, en verder enkele digterlike ontboeseminge van
‘een waren Emigrant’ of ‘een ware Patriot’, heeltemal in die chauvinistiese toon van
die vaderlandse sange van Di Patriot van die ‘Genootskap van Regte Afrikaners’
van veel later. In 'n ‘Vlaggelied’1) op die wysie van ‘Io Vivat’ word die vlaghysing
op Winburg besing, en in ‘Dichterlijke Ontboezeming’ word 'n antwoord die nageslag
in die mond gelê op 'n waarskynlike vraag waarom die voorgeslag weggetrek het:
‘En hier in 't woeste veld
Waar leeuw en tiger huist
Zijn tenten heeft gesteld
Zoo antwoord vrij en onbeschroomd:
Wij werden door den Brit gehoond!’2)

Al verskil tussen hierdie verskuns, voorlopers van die tydperk onder behandeling en
die Afrikaanse van die eintlike tydperk van romantiese nasionalisme, is kwantitatief
en na die uiterlike vorm alleen. Met De Natal en Zuid-Oost Afrikaan, 1853, en De
Zuid-Oost Afrikaan, 1853-1855, is ons in die sentimentaliteit en moralisering en
retoriese gebulder in verse soos ‘Het arm Weesje’3) ‘Het ouderlik Huis’4) ‘Aan een
verrader's Vaderlands’5) in die rubriek ‘Origineele Correspondentie’, en ook die prosa
van die rubriek is vol sieklike sentimentaliteit, romantiese onsin, dweepsieke
verheerliking van die natuur, en prekery oor abstrakte onderwerpe. Slegs by
uitsondering kom daar nog 'n grappige vers voor soos ‘Neef Kees en Neef Koos’6),
'n tipiese geval van twee honde wat om een been geveg het, of 'n geestige stuk met
'n persoonlike angel daarin soos dié oor die predikant

1)
2)
3)
4)
5)
6)

De Ware Patriot, 29 April 1857.
De Ware Patriot, 17 Des. 1856.
De Zuid-Oost Afrikaan, 6 Okt. 1854.
Ibid., 3 Aug. 1855.
De Natal en Zuid-Oost Afrikaan, 9 April 1853.
De Zuid-Oost Afrikaan, 30 Maart 1855.
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FAURE se haastige vertrek te perd op Sondag, 'n daad waarvoor sy berisping van
ander nie sou uitgebly het nie1). Die dagbreek van bombas en huisbakkenheid en
predikante-verskuns ook in die koerante was daar en van sommige ‘origineele’
pogings is met geen sekerheid te sê of hulle hier of in Nederland ontstaan het en slegs
oorgeneem is, terwyl ander weer duidelik nie tot ons penneproduksie hoort nie. Die
literatuur van alle nuwe lande is altyd swak in teenstelling met die letterkunde van
die land of lande waaruit die oorheersende elemente in die bevolking gestam het en
as ons die lae gehalte van die Nederlandse poësie aan die begin van die 19de eeu,
toe TOLLENS hoogty gevier het, in aanmerking neem, hoef hierdie geknutsel ons nie
te verbaas nie.
In 1862 verskyn die eentalige De Natal Bode waarvan die prospektus onderteken
is deur drie predikante, P. HUET van Pietermaritzburg, L.G.F. BICCARD van Greytown,
en F. LION CACHET van Ladysmith, wat min twyfel oorlaat oor die toon van die blad.
Die godsdienstige verse soos ‘Komt Herwaarts tot mij’2) of ‘De vragende Zondaar
en het antwoord’3) en vertalinge uit die Engels soos ‘To whom, my Saviour, shall I
go’4) is byna almal uit die hand van die dweepsieke digter van Uit Natal, P. HUET,
met sy sterk sondebesef, terwyl die skerp opstelle Theologicum Odium, soos
‘Godsdienst Vrijheid in de Transvaal’5) en die sentimentele preke soos ‘Tranen’6) van
die hand is van die leier van die Transvaalse Kerkstryd, F. LION CACHET, skrywer
van De Worstelstrijd der Transvalers. Die ‘kleine Louis’ het blykbaar nie veel meer
as morele steun tot die blad bygedrag nie. Opmerklik is dit dat die belangstelling van
die Natalse Pers in die twee ander Voortrekkergebiede nou skuif van die Vrystaat
na die Transvaal, dat by die satiriese politieke of persoonlike vers die godsdienstige
moraliserende gevoeg word, wat dreig om die ander heeltemal te verdring. Dit sou
twee

1)
2)
3)
4)
5)
6)

De Natal en Zuid-Oost Afrikaan, 9 Des. 1853.
De Natal Bode, 17 Maart 1862.
Ibid., 30 Junie 1862.
Ibid., 26 Mei 1862.
Ibid., 18 Aug. 1862.
Ibid., 24 Maart 1862.
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dekades duur voor die aksent val op die landbou, die praktiese sy van die boerelewe
sonder egter die kulturele te verwaarloos in De Natal Boeren-vriend (1885-1887) en
De Natal Afrikaner (1886-1932) wat soos 'n feniks uit haar as telkens herrys het in
verskillende gedaantes (later het dit De Afrikaner en nog later Die Afrikaner geheet)
om in 1932 nogmaals en waarskynlik onherroeplik onder te gaan. Hiermee het ons
gekom by 'n nuwe tydperk in die Hollandse joernalistiek in Natal.

8. Hollandse joernalistiek in Natal, 1875-1905. Joshua Herschensohnn,
soldaat, skoolmeester, joernalis, boerevriend, romanskrywer.
Die Joodse naam van HERSCHENSOHNN, vader en seun, is onafskeidelik aan die
Hollandse joernalistieke arbeid in Natal en die onderhawige tydperk verbind. JOSHUA
HERSCHENSOHNN, die oprigter van Boere-verenigings en Boere-politieke organisasies
was aanvanklik die vertolker van Boere-sentiment in die Hollandse koerante wat hy
opgerig en geredigeer het. De Natal Boeren Vriend in 1885 en De Natal Afrikaner
in 1887. Soos sy voorganger C.E. BONIFACE, het hy 'n avonturierslewe vol afwisseling
en rond-en-bont-springery agter die rug gehad voor hy hom in 1881 virgoed in Natal
gevestig het. Gebore in Ekaterinoslav, Rusland, in 1834, uit 'n Duits-Joodse familie
het hy diens gedoen in die Russiese leër en was een van die agt oorgeblewenes van
sy regiment in die slag van Alma. Daarna het hy rondgeswerf deur Turkye, Palestina,
Egipte en Indië, tot hy uiteindelik aan die Kaap beland het maar nie voordat sy skip
digby die kus gestrand het en hy twee uur in die water moes rondspartel nie. In 1858
het hy na Natal gegaan om taalonderwys te gee, maar kon ook daar geen rus vir die
holte van sy voet vind nie, en is toe na die Transoranje en die Transvaal waar hy 'n
taamlik bedenklike rol gespeel het en ons hom dan ook as Engelse soldaat teen die
Suid-Afrikaanse Republiek sien veg in die Eerste Vryheidsoorlog. Na die oorwinning
behaal is en die onafhanklikheid teruggegee aan Transvaal, keer hy druipstert terug
na Natal en wy hom aan die joernalistiek, die vak by uitnemendheid van die
avonturier. Laat dit tot sy eer gesê word dat hy daarna koers
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gehou het en as joernalis in die Hollandse taal die belange van die Afrikaner met
klem bepleit en verdedig het. Sy venynige aanval op president KRUGER en dié se
uitlander-politiek waarmee die Afrikaanse koerantlesers nie gediend was nie, in De
Natal Afrikaner, waaraan die koerant dan ook sy eerste ondergang in 1904 te danke
het, moet ten dele verklaar word uit sy boesemvriendskap met die aartsvyand van
KRUGER, Kommandant-Generaal PIET JOUBERT met wie hy in Wakkerstroom 'n
tydlank as wetsagent saamgewerk het1). HERSCHENSOHNN het die ‘Natal Publishing
and Printing Company, Ltd.’ help oprig en redakteur geword van die Hollandse
weekbladjie van vier bladsye, De Natal Boeren Vriend, wat die maatskappy in 1885
begin uitgee het. Daarin het hy sy politiek verkondig van 'n verenigde Suid-Afrika
met gelyke regte vir alle blanke seksies, 'n politiek wat aan die orde van die dag was
daar Lord CARNARVON aan die planne maak was vir konfederasie van die
Suid-Afrikaanse kolonies. Insgelyks het ‘Die Genootskap van Regte Afrikaners’ in
die Paarl gehoop op 'n verenigde Suid-Afrika onder 'n Afrikaanse vlag en sy
staatkundige verwagtinge by monde van C.P. HOOGENHOUT in Di Patriot uitgesing
in ‘Ons Toekomstige Volkslied’ uit daardie jare:
‘Waar Tafelberg begin tot ver in die Transvaal,
Woon een verenigd volk, een algemene taal.’

In sy blad het HERSCHENSOHNN dieselfde verwagtinge gekoester en hom opgewerp
as pleitbesorger vir die veronregte Afrikaanse seksie, nie sonder sukses nie, want in
1886 is nie minder as nege Boereverenigings oor die lengte en breedte van Natal
gestig wat soos die Afrikanerbond en Boerebeschermingsvereenigingen van die
Kaapkolonie hul nie alleen met landbou, maar ook met politieke sake bemoei het.
Daarby het die redakteur gesorg vir aangename lektuur by wyse van afwisseling van
die politieke haarklowery en die praktiese landbou.

1) Vir die lewensbesonderhede is ek dank verskuldig aan 'n artikel in Die Afrikaner 27 Junie
1912 en G.S. NIENABER: ‘Honderd Jaar Hollands in Natal’, p. 62-63, hoewel ek nie
onverdeeld die skrywers se bewondering vir hierdie Hollandse skrywers uit Natal deel nie.
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Van die eerste aflewering De Natal Boeren Vriend op 24 September, 1885 tot die
laaste op 21 Oktober, 1887 van hierdie weekbladjie kom daar boeiende vervolgverhale
en sketse voor uit die pen van JOSHUA HERSCHENSOHNN, onder 'n skuilnaam. Die
eerste vervolgverhaal van hom is getiteld: ‘Florence en Vroommeyer’1) en die skrywer
teken homself Philadelphus, almal ewe digterlike, onafrikaanse name. Dit is 'n
romantiese historiese verhaal uit die Afrikaanse Boere- en Trekkerslewe wat begin
het in Uniondale, Kaapkolonie, en eindig in Pietermaritzburg, vol dwase onsin van
geheimsinnige moord, sterfbedbeloftes, oneindige rykdomme, en 'n hertogdom in
Frankryk vir die seëvierende heldin, maar tog ook vol raak historiese tekening van
Afrikaanse Trekkersprobleme en toestande. VROOMMEYER, 'n Kaapse jong boer,
word in sy liefde vir FLORENCE, 'n Engelse nooi, gedwarsboom deur haar ouers wat
op die boerestand neersien en in 1835 deur sy ouers, vir wie die Engelse heerskappy
ondraaglik geword het, gedwing om by die Groot Trek aan te sluit. Sy suster,
MARGARITA, is verlief op 'n offisier in die leër, MARAIS, 'n uitlander wat net so skeef
aangekyk word deur sy aanstaande skoonfamilie, daar alle Engelse en vreemdelinge
vir die ou VROOMMEYER Egiptenare, en alle Boere Israëliete is, 'n ortodokse opvatting
wat sy kinders gans nie deel nie. Die jong geslag triomfeer ten slotte, en word
inwoners van Pietermaritzburg, nadat die skurk GOLDHEAP, 'n groot negrofiel,
ontmasker is, en FLORENCE die lang verlore suster van MARAIS blyk te wees. Die
motief, die botsing tussen Boer en Brit wat volgens die skrywer berus op misverstand
oor die Kaffers, kom vry duidelik uit in die historiese gedeeltes van die verhaal wat
egter te los staan van die romantiese, avontuurlike gefantaseer.
Dat die verhaal ingeslaan het, blyk uit die weeklikse voortsetting daarvan in De
Natal Afrikaner van die tweede aflewering, 10 Junie 1886 tot 30 Sept. 1887, al te
same 49 hoofstukke. HERSCHENSOHNN het ondervind dat wie sy lot inwerp met die

1) In 'n brief gedateer 5 Julie 1937, bevestig John M. HERSCHENSOHNN, Greytown, dat sy vader
die skrywer is van hierdie vervolgverhaal wat uit 14 hoofstukke bestaan en loop van 24 Sept.
1885 tot 1 April 1886 in hierdie weekbladjie.
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Afrikaner hom gereed moet hou vir stryd en opoffering en volharding want met die
Engelse vennootskap wat sy weekbladjie De Natal Boeren Vriend gedruk en uitgegee
het, het hy al gou gebots en was verplig om 'n ander blad, De Natal Afrikaner in
Junie 1886, op te rig, die blad wat byna 'n halfeeu lank die smeulende Dietse vonkie
onder die as van die Voortrekkers bewaar het. In hierdie blad het hy sy seun, J.M.
HERSCHENSOHNN, die onderwyser in wiskunde aan die Pietermaritzburgse Kollege
wat vergunning gekry het om na die gewone skoolure les in Hollands te gee, kragtig
gesteun in sy poginge om die skreiende verwaarlosing en minagting van Hollands
op skool te bekamp. Hyself het sy lesers vermaak en genoeë verskaf met die
voortsetting van die verhaal oor 'n verder tydperk van nog byna anderhalf jaar wat
hy oorhaastig afgesluit het in die vorige blad, miskien omdat sy drukkers en uitgewers
beswaar teen sy motief gemaak het. Die verhaal word vervat met hoofstuk 13 en
Philadelphus verwerp die slothoofstukke in De Natal Boeren Vriend, as nie van hom
nie, in die rubriek korrespondensie van die eerste aflewering van De Natal Afrikaner.
Die toneel van ‘Florence en Vroommeyer’ skuif nou hoofsaaklik na Frankryk
waardeur die skrywer sy fantasie vryer spel kon gee en minder gevaar geloop het
om andersdenkendes in die harnas te jaag, maar waardeur die historiese roman wat
so boeiend begin het met 'n skildering van Afrikaanse mense en toestande en
probleme, verloop in 'n onreële romantiese avontuurstuk, vol verrassings en dwase
spektakeleffekte, so kenmerkend van die ou historiese roman.
De Natal Boeren Vriend het ook 'n tweede vervolgverhaal van Philadelphus bevat,
getiteld: ‘Gescheiden’, 'n stuk vol trane en wroeging en kranksinnigheid en
sterfbedtonele, wat hulle in Amerika, New Orleans, afspeel1). Nog een deur Stella,
getiteld: ‘Maar een Boer’ wat in Southampton open en hom verder in Kaapstad
afspeel, behandel dieselfde gewaagde motief van die liefde tussen die Engelse
stadsnooientjie en die boereseun2). Al die verhale is in die trant van die ouderwetse
romantiek, onge-

1) De Natal Boeren Vriend, 17 Junie tot 17 Des. 1886.
2) De Natal Boeren Vriend, 15 April tot 3 Junie.
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motiveerde verbeeldingspel teen 'n los, uit perspektief getekende reële of historiese
agtergrond waarin die deug altyd beloon word en die kwaad gestraf, boeiende
onskadelike leesstof vir 'n jong volk wat nog nie die kinderskoene ontgroei het nie.
Verskeie vertaalde verhale uit die Duits is ook opgeneem en dié onderskei hul van
die oorspronklike stukke deur beter tegniek, maar ook deur nog groter romantiese
sentimentaliteit1). Dit alles het egter bygedra om die Afrikaner by sy godsdienstige
leesstof in 'n tydperk wat nog oorwegend godsdienstig was, vermaak en genot te
verskaf sonder al te opsetlike lering en by hom leeslus en 'n smaak vir literatuur aan
te kweek deur middel van sy koerant.
As letterkundige pogings is die verhale in die koerant veel beter geslaag as die
jammerlike onbeholpe versies, hoewel die redakteur, 'n boeiende verteller, in alte
groot beskeidenheid blykbaar die ou mening toegedaan was dat slegs poësie aanspraak
op letterkunde kan maak. By 'n nonsens-vers, ‘Een Lied gedicht over Jonkman’, deur
M.M.B. en J.C.B. oor 'n jong man wat 'n opgestopte paddaboud of 'n gebraaide slang
eet, 'n stalvloer van goud besit maar in 'n erdvarkgat vir 'n huis slaap, voeg hy 'n noot:
‘Het getuigt onzes inziens van liefde voor de taal des lands, ja zelfs zien wij het aan
als een kiem voor de ontwikkeling van Afrikaansche letterkunde, en als zoodanig
houden wij ons aanbevolen voor dergelijke inzendingen.’2) Gelukkig maar dat in
vergelyking met die groot aantal prosaverhale weinig van dergelike sotte gerym
opgeneem is. Kultuur-histories van belang en grappig op sigself is darem die
Afrikaanse versie getiteld ‘Fortuin’3) deur D.F. LOURENS waarin allerlei sinspelings
op die ontdekking van goud en die goudkoors wat daar onder die vreemdelinge sowel
as die boere geheers het in die jare 1880-1890 voorkom. 'n ‘Digger’ beledig 'n boer
deur sy kraal meer waardevol dan sy beeste te vind, totdat die fortuinsoeker hom
daarop wys hoe die fortuin hom, die boer, agterna geloop het:

1) Bv. ‘Goeden Nacht’ deur ANNA FROMM (8 April 1887) en ‘Juffvrouw Gusta’ deur H.
VILLINGER. (Aug. 1887).
2) De Natal Boeren Vriend, 20 Mei 1886.
3) De Natal Boeren Vriend, 20 Mei 1886.
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‘Die boer staat daar glad verstom, toen hij dit reg beskou,
Van goudkwarts is die kraal gemaak, dit sien hij duidelik nou.’1)

Die hele belangstelling van die Natalse Pers is soos dié van die res van die wêreld
nou op Transvaal gekonsentreer. Reekse van plate van die goudvelde deur die Kaapse
kunstenaar CAMBRINIA, bestem vir die Engelse tydskrif The Graphic, met uitvoerige
verduidelikings daarby, word in 1887 geplaas, en ook ‘Transvaalsche Schetsen’,2)
skerp geestige kritiek op die Transvaalse Regering in die algemeen en die President
in besonder, wat miskien ten dele te wyte is aan HERSCHENSOHNN se vriendskap met
JOUBERT, die teenstander van die President.
In De Natal Afrikaner het HERSCHENSOHNN onder dieselfde skuilnaam
Philadelphus, sy vervolgverhale voortgezit. Die roman ‘Niet hij noch zij’3) waarin
die hoofpersone Jode en Russe is, speel in die geboorteland van die skrywer, en dra
'n sterk outobiografiese karakter. Ons voel dadelik dat die skrywer op bekende terrein
is waar hy die Russiese sedes en gewoontes beskryf, en ter inleiding sê hy dan ook
dat sy doel is ‘niet alleen om vermaak te verschaffen maar vooral om kennis en
onderricht te verspreiden’4). Hoewel volgens eie verklaring sy model 'n duiwelsverhaal
is, ‘Asmodeus or The Devil on Two Sticks’5) het HERSCHENSOHNN self so 'n spannende
en avontuurlike lewe gehad dat waarheid en verbeelding hier moeilik te onderskei
is, en die lesers ademloos gespanne moes gehou gewees het van week tot week, meer
dan 'n jaar lank deur hierdie verhaal van die kluisenaar ALMA.
Waar die redakteur in sy eerste weekbladjie so gretig was om die verskuns aan te
moedig, verklaar hy nou in 'n noot by 'n hopeloos onbeholpe historiese gedig ‘Uit
de Worstelstrijd’

1)
2)
3)
4)
5)

De Natal Boerenvriend, 12 Aug. 1887.
Ibid., 21 Okt. 1887.
De Natal Afrikaner, 13 Jan. 1888 tot 22 Feb. 1889 (29 Hoofstukke).
Ibid., 6 Jan. 1888.
Dit kan die 18de eeuse satiriese verhaal van COMBE: ‘The Devil on Two Sticks in England’
of van SAMUEL FROSTE: The Devil on two sticks, 'n 18de eeuse satire op geneeshere wees,
wat op hulle beurt weer geïnspireer is deur die 18de eeuse Franse dramaturg LE SAGE se
stuk: Le Diable boiteux.
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deur WILLIE MCGREGOR1), dat gedigte te veel ruimte opneem, en vra dat lesers hom
nie moet kwalik neem nie as hy in vervolg weier om hul verse te plaas nie. Die verse
wat wel opgeneem is sowel voor as na hierdie kennisgewing, is meestal uit die pen
van J. VAN RIJN, 'n korrespondent uit Weenen, soos ‘Bede’2) 'n gebed om vrede in
die konvensionele trant van wie nog geen oorlogsverskrikkings beleef het nie; ‘De
Dooden aan den Blauwkrans’3) en ‘Weenen’4) matte historiese verse van wie nòg in
werklikheid nòg in gloedvolle verbeelding die Trekkerslyding deurgemaak het, en
‘In heilig aandenken van den Wel Eerwaarden Heer GOTTFRIED ANDREAS DÖHNE5),
'n geleentheidstuk vol sinspelinge op die ontydige dood van die predikant van Weenen
as gevolg van die laster wat hom geknak het. Nie onverdienstelik is die beeldspraak
in laasgenoemde gedig, nie sonder egte menslikheid die toon:
‘Een sterke boom met groene blâren,
Diep vastgeworteld in den grond,
Kan vele zware stormen dragen,
Meer dan zijn zwakke broers in 't rond.
Maar somtijds is de slag zoo doodelijk
Zoo diep tot 't harte doorgegaan
Dat zelfs een reuzenboom gaat kwijnen,
Dat 't met zijn leven is gedaan!’

Die grappige vers in die vorm van 'n samespraak oor 'n kontensieuse onderwerp soos
‘Zamenspraak tusschen Oom Fanie en Neef Hannie’6) oor skyfskiet, of ‘Zamenspraak
tussen Jacobus en Meester Robert’7) oor die Brandsiekte-wet, bly nie uit nie maar in
kwantiteit sowel as in letterkundige kwaliteit het

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

De Natal Afrikaner, 3 April 1891.
Ibid., 22 Maart 1889.
Ibid., 7 Okt. 1892.
Ibid., 26 Okt. 1894.
Ibid., 23 Aug. 1889.
De Natal Afrikaner, 3 Aug. 1894.
Ibid., 12 Feb. 1895.
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die verskuns van die korrespondente in die Natalse koerante die nulpunt bereik.
Belangrik en kenmerkend van hierdie periode in die literatuurgeskiedenis bly die
spieëlgetroue weerkaatsing van die sosiale, politieke, en kerklike atmosfeer, maar
by die intellektuele krag wat in die volk aan werk was, nl. die kalvinisme wat sy
uiting vind in die verskuns, kom nou ook die Europese invloed van gedagte en tegniek
wat aanvanklik in die prosa tot uiting kom. Geografiese, rasse- en intellektuele
invloede het 'n nuwe jong-Holands-Afrikaanse groep gevorm wat hulle deur
landsgrense geskei gevind het, maar wat in die uitwis van die grense hul nou in die
maalstroom van 'n groot Europese kultuurvolk sou vind. Die verafrikaanste
Nederlanders soos H.F. SCHOON of Europeërs soos HERSCHENSOHNN kon in die
onderhawige tydperk nog leiding gee op kerklike, politieke en literêre gebied omdat
hul in meerdere ontwikkeling tog een van gevoel was met die landseuns.
Maar toe De Natal Afrikaner in 1904 ondergaan omdat die redakteur
HERSCHENSOHNN nie meer sy vinger op die pols van die Afrikaner het in lands- en
buitelandse sake nie, was HERSCHENSOHNN Junior, die gebore Afrikaner, die
kampvegter vir sy moedertaal, die organiseerder van die Hollandse taalstryd op
skoolgebied in Natal, die aangewese persoon om besturende direkteur te word van
‘De Afrikaner Drukkers- en Uitgevers Maatskappy Beperkt’ wat onder redaksie van
J.S.M. RABIE op 14 Oktober 1904 De Afrikaner begin uitgee het as voortsetting van
De Natal Afrikaner. Hiermee tree egter 'n nuwe tydperk in die Afrikaanse kultuuren literatuurgeskiedenis in Natal in wat in 'n volgende deel sal behandel word1).

1) Die bedoeling was dat daar 'n Deel III op hierdie werk sou volg. (A.D.V.).
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Hoofstuk IX.
Transoranje voor 1875.
De taalstrijd hebben wij, evenals de armen, altijd bij ons. Dat was het geval
in het verleden, is zo in het tegenwoordige, en zal wel zo zijn in de
toekomst, zover wij die voorzien kunnen.
J. BRILL in Grey College School Magazine, November 1916.

1. 'n Dualistiese kultuurbeleid uit die staanspoor.
In 1845 is Natal as Britse gebied geannekseer en die grootste gedeelte van die
Voortrekkers het die land verlaat en na die Transoranje of Transvaal getrek. In die
Transoranje, waar die oudste dorp, Winburg, reeds in 1842 aangelê is,1) het die
moeilikheid al gou begin, tussen die Boere aan die een kant en aan die ander kant
die Basoeto's onder MOSHESH, die Griekwas onder ADAM KOK, en hul bondgenoot
die Engelse, wat uitloop op 'n neerlaag vir die Trekkers in 1848 by Boomplaas, en
die totstandkoming van die Oranjerivier-Soewereiniteit wat sou duur tot 1854. Die
hegte grondslae vir die dualistiese taalbeleid, die hink op twee gedagtes in die politiek,
die gevaarlike sit op twee stoele van die kultuurleiers, wat so kenmerkend is van die
hele geskiedenis van hierdie ‘modelstaat’, is in die tydperk van die Soewereiniteit
gelê, toe 'n groot aantal Engelse en Skotte die streek binnegekom het, deur die Britse
owerheid in gesaghebbende posisies geplaas is, en die kultuursentrum, in soverre
daar sprake van so iets kon wees, van Winburg na Bloemfontein verskuif het.

1) Vgl. VAN DER WALT: Die Ontstaan en Groei van Winburg.
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Die wortels van die dualisme gaan egter al verder terug in die geskiedenis van die
Trekkers. Na die opstelling van 'n Konstitusie en die verkiesing van RETIEF as
goewerneur, het die gepikeerde POTGIETER en UYS verkies om nie saam Natal toe
te trek nie, maar in die omgewing van Thabantsjoe te bly. Toe die broers egter in die
hoogste nood in Dingaansland verkeer, het hulle 'n hulpekspedisie gestuur. By
POTGIETER se terugkeer het hy by Winburg verbygetrek, waar sommige van sy
volgelinge agtergebly en 'n dorp gestig het, en hom aan Mooirivier gaan vestig. Die
Trekkers in die gebied ten noorde van die Oranjerivier was dus heeltemal
ongeorganiseerd en het daarby tussen verskillende stamme gewoon, MAROKO, ADAM
KOK in die suide, en MOSHESH in die suidooste. Waar dit hulle te pas gekom het en
nie al te veel met hul individualisme gebots het nie, het die suidelike en suidoostelike
groep na 'n sekere MICHIEL OBERHOLSTER as hul leier opgesien, en hierdie groep,
in teenstelling met dié van JAN MOCKE wat na vereniging met die ander Trekkers
gestrewe het, het hom onderskei deur sy Britsgesindheid en oriëntering op die
Kaapkolonie. MOCKE se afwesigheid na Port Natal in 1842 om die Boere teen die
Engelse te help, het aan OBERHOLSTER die gewenste geleentheid gebied om met die
magistraat van Colesberg te heul. Dit het as gevolg gehad die dreigement van MOCKE
by sy terugkeer om die hele gebied onafhanklik van Engeland te verklaar, en die
voorbarige verklaring van die streek tot aan die 25ste breedtegraad tot Britse gebied
deur Regter MENZIES van die Rondgaande Hof op Colesberg, en die NAPIER-verdrae
met ADAM KOK en MOSHESH in 1843, waarby genoemde kapteins onafhanklik, en
as bondgenote van Engeland verklaar is. Dat die boer nie net weiveld van die swartes
kon huur nie, maar ook hul gesag moes erken, het die rassetrots en ingewortelde
kleurgevoel in opstand gebring, en ondanks die Britse neiginge van die
OBERHOLSTER-groep, het die resident, Majoor WARDEN, wat in 1846 in Bloemfontein
geplaas is, sy hande tog vol gehad met die weerspannige Trekkers en sy wettige
bondgenote, die Basoeto's en Griekwas, van wie hy meer sonde as plesier beleef het.
Op 3 Februarie 1848 het sir HARRY SMITH in persoon die proklamasie, sy geestelike
swaard, oor die gebied geswaai, maar hy moes sy swaard op 25 Augustus letterlik
uit die skede trek voor hy die soewereiniteit van die Oranjerivier
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kon besit. Die Britsgesinde groep het nou 'n groot versterking gekry, 'n hegte grondslag
vir 'n Engelse kultuur is in Bloemfontein gelê, en toe sir GEORGE RUSSELL CLERK
in 1853 in die Soewereiniteit kom om te onderhandel, na die neerlaag van CATHCART
teen MOSHESH by Berea in 1852, wat die Engelse tydelik moeg gemaak het vir die
rol van beskermheer vir wie wars was van sy beskerming, het hierdie groep hemel
en aarde beweeg om nog onder die soewereine vleuels te bly. Hulle het selfs 'n
afvaardiging na Engeland gestuur, en dit onder leiding van die eerste Hollandse
predikant van Bloemfontein, om teen hul vryheid te protesteer. Maar op 23 Februarie
1854 is die gebied tussen die Oranje- en die Vaalrivier as onafhanklike staat erken
deur die Konvensie van Bloemfontein. Die beurt het aangebreek vir die republikeinse
groep om te sien wat hulle tot stand kon bring in die staat wat volgens lotsbeskikking
nou eenmaal in 'n dualistiese rigting gestuur is deur omstandighede van buite en eie
innerlike gesteldheid van die Trekkers wat hul daar kom vestig het.1). Dit spreek
vanself dat die psigologie van die Vrystater en gevolglik sy kultuurprestasie hierdeur
'n totaal ander is as dié van die noordelike buur, wat hom altyd op die land van
herkoms en so ver moontlik weg van Engeland georiënteer het. Altyd moes daar in
Transoranje rekening gehou word met die Engelsgesinde groep, anders het dié gou
'n vaatjie buskruit gekry om agter te skuil, soos die eerste president, JOSIAS PHILIP
HOFFMAN, wat net vyf maande die roer van die staat in sy hande gehad het, moes
ondervind. Meer in die Engelse smaak het sy opvolger geval, J.N. BOSHOF, in die
Britse Kaapkolonie gebore en opgevoed, eenmaal voorsitter van die Natalse
Volksraad, wat ook na die anneksasie daar bly woon het, en na sy presidentskap van
'n onafhanklike staat in 1859 weer na daardie Britse kolonie teruggekeer het. Ook
die eerste predikant van Bloemfontein het oor die algemeen hulle volle steun geniet.
Die tweede deputasie van die Kaapse Sinode in 1848, bestaande uit dr. ROBERTSON
van Swellendam en ds. P.E. FAURE van Wynberg, het 'n gemeente in Bloemfontein
gestig

1) Vgl. artikel van dr. G.D. SCHOLTZ in die Winburg-feesuitgawe van Die Volksblad, 24 April
1937, en verder sy proefskrif Die Konstitusie en die Staatsinstellings van die Oranje-Vrystaat
1854-1902, SWETS & ZEITLINGER, 1937.
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en in hul teenwoordigheid het majoor WARDEN die hoeksteen van 'n kerk gelê op 8
Januarie 1849. In dieselfde jaar is die eerste predikant van die
Nederduits-Gereformeerde Kerk deur sir HARRY SMITH, die man wat die boere met
die geestelike swaard sou tem, benoem. Die man wat die eerste Hollandse geskrif
op Vrystaatse bodem ontstaan, sou pen, het sy verskyning gemaak.

2. Andrew Murray doen elf jaar pionierswerk in Transoranje, (1849-1860),
skryf daar Jezus de kindervriend (1858) en Wat zal toch dit kindeke wezen,
(1863), en stig ‘de bloemfonteinsche kweekschool’.
ANDREW MURRAY,1) (1828-1917), is in Graaff-Reinet gebore waar sy vader, een van
die Skotte wat deur lord CHARLES SOMERSET hierheen gebring is in 1822, predikant
was. Op tienjarige leeftyd is hy saam met sy ouer broer JOHN, die latere professor
aan die Teologiese Kweekskool op Stellenbosch, na Skotland gestuur om teologie
aan die Marischall-College, Aberdeen, te bestudeer. Hulle het by 'n oom ingewoon,
prof. J. MURRAY, en die kerkstryd waaruit die Vrye Kerk van Skotland voortgekom
het in 1843, meegemaak, en saam met hul oom na die afgeskeie kerk oorgegaan. Op
twintigjarige leeftyd is ANDREW deur sir HARRY SMITH aangestel as predikant van
Bloemfontein en konsulent van al die ander gemeentes in die
Oranje-Rivier-Soewereiniteit.
Toe ds. ANDREW MURRAY, van Skotse afkoms, met 'n sewejarige opleiding in
Skotland in sy puberteitsjare wanneer hy die meeste vatbaar vir indrukke was, wat
die driejarige verblyf daarna in Holland nouliks kon neutraliseer tot iets wat in die
verte op 'n Dietse inhoud lyk, in sy werkkring kom in 1849, was daar weinig wat op
'n Hollandse kultuursentrum gelyk het. Sy eerste publikasies het dan ook hul ontstaan
te danke aan 'n besef van die skreiende behoefte aan die opleiding van die
Voortrekkerkinders, en was bedoel as hulpmiddel vir die moeders op wie die taak
van opvoeding meestal geval het. Daar het van hom in 1858 'n

1) Vgl. J. DU PLESSIS: The Life of Andrew Murray, hoofstukke 1 tot 8, waaraan hierdie
lewensbesonderhede ontleen is. Ook THEAL: History of the Boers, p. 264.
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geïllustreerde lewe van Christus verskyn, Jezus de Kindervriend1) wat heeltemal
binne die begripsvermoë van die kind en die eenvoudige van hart gehou is. 'n Tweede
werkie, Wat zal toch dit Kindeke wezen (1863), is die samevatting van toesprake wat
hy by doopsgeleenthede gehou het op sy reise in die noorde as predikant van
Bloemfontein2). Hierdie werkies het in 'n behoefte voorsien en is belangrik as spieël
van wat in die jong skrywer se gemoed omgegaan het in sy eerste werkkring. Maar
hoe verdienstelik sy pionierswerk op geestelike en algemeen kulturele gebied in die
elf jaar van sy verblyf in die noorde ook al mag gewees het, tot die suiwer Dietse
kultuurbou wat die Hollandse geskrifte betref, het hy weinig bygedra, ondanks die
feit dat hy predikant was van die Hollandse kerk. Later het die beroemde skrywer
van godsdienstige lektuur hom dan ook meestal van albei tale bedien maar dit is sy
Engelse geskrifte waaraan hy sy populariteit te danke het.
Deur sy toedoen het die stigting waarvan hy die eerste rektor was, ‘De
Bloemfonteinsche Kweekschool’, die latere Grey College, tot stand gekom in 1856,
met behulp van 'n geskenk van die Kaapse goeverneur, sir GEORGE GREY van £2000
en die rente van 'n verdere £ 3000 vir die salaris van die hoof. Dat die skool die
dualistiese rigting ingeslaan het, lê voor die hand. Een van die voorwaardes van die
skenking van 'n Engelse goewerneur aan 'n Afrikaanse republiek waarin die Hollandse
taal as die enigste offisiële taal van die land verklaar is in die grondwet van 1854,3)
was dat die Engelse taal in die inrigting geleer moes word. Die kommissie van beheer,
bestaande uit ds. MURRAY en president BOSHOF - die derde, 'n boer, Griesel, wat
buite die dorp gewoon het, en so goed as niks in te bring gehad het nie - het dit
geïnterpreteer dat die medium van onderwys en die bestuur van die skool in die
Engelse taal gevoer moes word, wat aanleiding

1) Dit is een van die weinige van sy boeke wat nooit in Engels vertaal is nie, vgl. Life of Andrew
Murray, p. 461.
2) Die vermeerderde Engelse uitgawes hiervan, The Children for Christ, het later die
oorspronklike Hollandse uitgawe heeltemal verdring.
3) In 'n aanvulling van die Konstitusie, Ordonnansie 3, vgl. G.D. SCHOLTZ: Die Konstitusie en
die Staatsinstellings van die Oranje-Vrystaat.
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gegee het tot heelwat wrywing met die Volksraad.1) Heeltemal tereg het oud-president
HOFFMAN en sy aanhangers soos HAMELBERG en GROENENDAAL in 1856 geëis dat
die Hollandse taal, as die taal van die regering en van die meerderheid van die
bevolking, die hooftaal van die skool sal wees, anders sou geen regeringstoelaag
toegeken word nie. Maar die trustees het volgehou ‘dat het maar niet mogelijk zou
zijn aan de Akte getrouw te blijven en tevens te voldoen aan de letter en de geest
van het Volksraadbesluit van 1856.’ Geen wonder dat ondanks die fraai geboutjie
en volop vreemde geld die skool 'n veertienjarige ebtyd tegemoet gaan van
voortdurende afwisseling van hoofde en van beleid, voor die man uit die stamland
van die Trekkers, dr. J. BRILL, in 1873 arriveer, en dit opvoer tot 'n hoë vloed van
Dietse beskawing.
Ds. MURRAY het gearbei by die lig wat in hom was, en sy hele werksaamheid in
Transoranje van 1849-1860 was in harmonie met die troebele dualistiese kultuurbeleid
van die jong staat, wat nog aan worstel was om koers te vat in Dietse rigting. Daar
het die later beroemde skrywer van talryke godsdienstige stukke sy eerste twee
publikasies gepen, maar tekenend is dit dat die eerste, wat nooit in Engels vertaal is
nie, Jezus de Kindervriend (1858), in die vergetelheid geraak het, terwyl die
vermeerderde Engelse uitgawes van die tweede, Wat zal toch dit Kindeke wezen
(1863) onder die titel The Children for Christ later die oorspronklike Hollandse
publikasie totaal verdring het.

3. Joernalistiek voor 1875. The friend - de vriend.
Die predikant was die aangewese skrywer, godsdienstige lektuur die enigste leesstof
voor die koerant in die lewe geroep is in 1850. So groot was die behoefte aan kragte
vir allerlei vertakkinge van die lewe dat J.G. GROENENDAAL, wat deur die Utrechtse
professor LAUTS in 1850 uitgestuur is om onderwys te gee aan kinders van die
Trekboere, spoedig die roede op Rietrivier vir die pen op Bloemfontein verruil het
deur in

1) Vgl. ‘Geschiedenis van het Grey College’, deur dr. BRILL in Grey College School Magazine,
afleweringe 1915-1918. J.H. MALAN in Die Opkoms van 'n Republiek, p. 454-5, snap van
die posisie totaal niks.
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regeringsdiens te gaan, en een van die opstellers te word van die grondwet van die
Oranje-Vrystaat van 18541), 'n voorbeeld wat deur etlike onderwysers soos J.W.
SPRUYT en later C.W.H. VAN DER POST gevolg word. Die ongeletterde Afrikaners
moes na hul stamgenote omsien om hul gees te vertolk so goed of so kwaad soos dit
gegaan het, in The Friend of the Sovereignty and Bloemfontein Gazette, 'n tweetalige
blad wat omstreeks die middel van 1850 deur GODLONTON en WHITE uitgegee is,
die Hollandse gedeelte waarvan geheet het De Vriend van de Soevereiniteit en
Bloemfonteinsche Courant2). In vry suiwer Nederlands3) is die artikels oor buitelandse
nuus, hofsake, finansies, kafferoorloë, handel, volksraadsittings, in hierdie afdelinge
van die blad. Maar die politiek en die hele gees is deur en deur Engels, soos ons kan
verwag van 'n blad wat byval gevind het by Sir HARRY SMITH, en opgerig is op
voorwaarde dat die Soewereiniteit £150 as hulpfonds daarvoor stort. Oppervlakkig
beskou het die blad herhaaldelik sy staatkundige rigting verander, soos na die Tweede
Vryheidsoorlog toe dit die belange van die inheemse bevolking teenoor die oorheersers
bepleit het, terwyl dit voor die oorlog die Vrystaatse regering help ten gronde bring
het, maar in werklikheid was die gees nooit iets anders as Brits-imperialisties, of op
sy beste Engels-Afrikaans nie. Die voor die hand liggende vorm was weer die satiriese
politieke vers en die hekelsamespraak of brief om andersdenkendes te bestry, waarin
ons vandag die Engelse kant van die beeld lees van die staatkundige en sosiale
beroeringe van dié tyd. Tekenend is dit dat die eerste spotrympie4) in die rubriek
Origineele Correspondentie in 1852 teen Winburg gerig is, die Voortrekkerdorp wat
steeds die doring in die vlees was van Bloemfontein, die Engelse militêre kamp.

1) Vgl. A.H. LUGTENBURG: Die eerste onderwysers, in Die Huisgenoot van 18 en 25 November
1927 en G.D. SCHOLTZ: Die Konstitusie en die Staatsinstellings van die Oranje-Vrystaat.
2) Later verdoop tot The Friend of the Free State, wat vandag nog bestaan as eentalige Engelse
koerant The Friend.
3) Vgl. MULLER: Oude Tijden in den Oranje-Vrijstaat, p. 80 verklaar dat die eerste en
oorspronklike gedeelte in Nederlands geskrywe was en dat die Engelse gedeelte die vertaling
was, maar die ware gees van die blad uit die staanspoor peil hy nie.
4) The Friend - De Vriend, 22 Mei 1852.
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Die rymelaar dig die Winburgers allerlei gemeenhede toe, hulle neem jou perd, saal
en geweer af onder voorwendsel van proteksie, en vertoon geen kleurgevoel of
huweliksmoraal nie, - net vuige laster:
‘Een bijwijf wit, wordt 't u belet?
Behoef g' niet veel te klagen.
Zoo gij in plaats zwart meiden zet,
Daar zal geen mensch na vragen
te Winburg.’

Na die opheffing van die Soewereiniteit en die verkiesing van president HOFFMAN
het die Republikeine nog 'n enkele keer in dieselfde blad probeer antwoord in net
sulke onsmaaklike skeltaal op rym, bv. in 1854 in twee lang satiriese verse deur
TJAART en A.B.C. uit Burgersdorp, teen Oom JAN wat die petisie teen President
HOFFMAN geteken het, getiteld ‘Aan Oom JAN’, en ter ondersteuning van die
president, getiteld ‘De Oranje Vystaat’. Oom JAN wat aangeraai word om verder te
trek, desnoods sonder die hulp van esels as trekdiere omdat hyself 'n esel is, heet:
‘Gij oproermaker in het land
Wie vraagt u om uw raad?
Gij zijt aan Beelzebul verwand,
Een wolf in schaaps gewaad.’

Almal word aangeraai in laasgenoemde vers om nie die vreemdelinge nie, maar die
president te raadpleeg, want:
‘Het volk heeft hem tot Hoofd gemaakt
Tot zulk een hoogen rang’1).

4. Joernalistiek voor 1875. H.A.L. Hamelberg. De Tyd.
Die pers was 'n dorpsinstelling van Bloemfontein, en die min of heeltemal nie
geskoolde Boere van die platteland het aanvanklik slegs die invloed daarvan
ondergaan, hulle eerste smaak in

1) The Friend - De Vriend, 28 Oktober 1854. Is Oom Jan J. LION CACHET?
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vers en prosa anders dan godsdienstige, is daardeur gevorm, maar self het hulle niks
van hulle kant kon bydra of meepraat nie. Die Boere se skrywers in Transoranje
sowel as in Transvaal, die onmisbare meesters en agente wat in Nederland dikwels
die mees uiteenlopende beroepe uitgeoefen het, maar in ons land die grootste deel
gelewer het van die gesamentlike Hollands-Afrikaanse skriftelike en letterkundige
besit van die twee Republieke, het ongelukkig aanvanklik selde die kuns verstaan
om in die verwarrende dualisme konsekwent hul natuurlike aansluiting by die Dietse
groep te vind, net so min soos hul die kuns verstaan het om mekaar te steun. Hul
verskoning is dat die verwarring in die dorpe in Transoranje vir die Afrikaners self
dikwels nie te ontrafel was nie in 'n tyd toe bloedverwantskap kultureel nie sterk
bewus gespreek het nie. In Bloemfontein was J.A. SMELLEKAMP wat na sy rusie met
ds. VAN DER HOFF in Transvaal in 1854 na die Vrystaat afgesak het, waar president
HOFFMAN hom landdros gemaak het, 'n betrekking wat hy gou verruil het vir dié van
prokureur, een van die vroeë joernaliste in die Hollandse deel van The Friend. Daar
kon hy sy kennismaking hernu met J.W. SPRUYT, 'n Transvaalse onderwyser, vroeër
uit Oosterwolde, wat in 1850 deur prof. LAUTS aan die Overvaalse Boere gestuur is,
deur die Volksraad in Rustenburg geplaas, en eweneens betrokke in die
Lydenburg-Potchefstroom-rusie tussen SMELLEKAMP - BüHRMANN - VAN DER HOFF.
SPRUYT is aangestel tot goewernementsekretaris in Bloemfontein, is in 1866 terug
na Transvaal toe hy daar tot staatsekretaris benoem is, maar dit is in verband met die
vroeë Vrystaatse joernalistiek dat sy naam in die herinnering gunstig bewaar bly. 'n
Ander ex-onderwyser uit Amersfoort, GROENENDAAL, wat in 1848 uitgekom het en
ook staatsekretaris van die Oranje-Vrystaat geword het onder president BOSHOF in
1855, was verantwoordelik vir die koms in 1856 van die grootste Dietse joernalis
wat Transoranje voor 1875 gehad het, H.A.L. HAMELBERG. Hierdie groep
Nederlanders waarvan HAMELBERG van die begin tot die einde van die republiek 'n
oorweënde invloed uitgeoefen het op die landsake, het fel kant gekies teen die
Transvaalse nasionale leier genl. PRETORIUS, en na sy dood in 1853 teen sy seun en
opvolger MARTHINUS WESSEL PRETORIUS, en deur middel van hul vaardige penne
eers in The
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Friend-De Vriend, later in hul eie blad De Tyd, die droom van PRETORIUS, die
vereniging van die twee republieke, die hardste help verydel. Almal het hul buiging
voor die Vrystaatse publiek in die eerste Vrystaatse koerant gemaak.
HENDRIK ANTHONIE LODEWYK HAMELBERG1) gebore te Zalt-Bommel op 2 Mei
1826, het skoolgegaan op Amersfoort waar sy vader yker en skoolopsiener was en
lektor in wis- en natuurkunde. Aan dieselfde skool was GROENENDAAL vroeër
verbonde voor hy na Suid-Afrika gekom het, en deur korrespondensie het hy die
familie HAMELBERG op die hoogte gehou van die nuwe landsomstandighede. HENDRIK
het eers op die ‘Nutsschool’ daar skoolgegaan en toe op die Franse skool, voor hy
na die gimnasium is. In Utrecht het hy in die regte gaan studeer, waar hy 'n groot rol
in die studentelewe gespeel het en 'n boesemvriendskap gesluit het met J.M.L.
HEYLIGERS wat hom na die Vrystaat gevolg het, en eweneens 'n joernalis van
betekenis geword het.
Reeds in sy studiejare het HAMELBERG 'n aanvang gemaak met sy letterkundige
werk, as redaksielid van die Utrechtse Studenteblad en as opsteller van die
studente-adres wat in Januarie 1849 aan die Koning aangebied is, en sy hele lewe
lank het hy geen boeke maar joernalistiek gelewer, wat indien eenmaal gebundel,
etlike boekdele sal beslaan. Na hy in 1853 in die regte gepromoveer is tot Meester
het hy na sy ouerlike huis teruggekeer waar hy klein, swakbetaalde baantjies beklee
het, maar dit tog gebring het tot regter-plaasvervanger in die Amersfoortse regbank.
Sy vrye tyd, waarvan hy as jong advokaat 'n oorvloed gehad het, het hy opgevul met
letterkundige arbeid wat bestaan het in die opteken van flou grappe en uitvoerige
redenerings oor onbelangrike gebeurtenisse. Hierdie betekenislose jeug-prulwerk is
nogtans 'n weerkaatsing van die benepenheid en kleinheid van sy Amersfoortse
omgewing, en het hom oefening gegee wat hom goed te pas gekom het toe hy eenmaal
in 'n werkkring beland wat groot eise aan sy talent gestel het. En toe GROENENDAAL
wat staatsekretaris van President BOSHOF, die opvolger van President HOFFMAN,
geword het, hom laat weet in 1855 dat die nuwe, jong staat nog geen enkele
gepromoveerde regsgeleerde het nie, het HAMELBERG

1) H. MULLER: Oude Tijden in den Oranje-Vrijstaat, bls. 57 en volg.
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besluit om sy geluk en talent in die stamverwante land te gaan beproef.
Vanaf sy vertrek uit Nederland het hy 'n Dagboek1) aangelê, wat hy bygehou het
dwarsdeur sy vyftien jaar regspraktyk in die Oranje-Vrystaat en tot in sy konsulêre
jare in 's-Gravenhage daarna. Dit vorm die vernaamste bron vir ons kennis van die
oue tyd in die republiek en op sigself as letterkundige genre het dit ook verdienste.
Van begin tot end is dit 'n hoogs boeiende geskrif van autobiografiese en
sosiaal-historiese belang. HAMELBERG besig onberispelike Nederlands, 'n foutelose
styl wat deur te groot sorgvuldigheid en te veel sinspelings soms swaar en moeisaam
word. Aan vreemde woorde in Nederlands het hy 'n hekel, vir woordspelings 'n groot
voorliefde gehad. So bv. word die kaptein aangeraai om hom as volg teenoor sy
bemanning te gedra: ‘Geef allen vrij een oorlam; er is geen enkele lamoor bij’; of
van die prisma waardeur sy hut lig kry, word gesê: ‘die daaraan 't minste blootstaan,
zijn zij, die 't minste bloot staan’; of van Kaapstad heet dit ‘die door de Engelschen
gekaapt is’. Tog, die tyd in aanmerking geneem, is dit 'n styl wat moderner en losser
is as die toenmalige deftige stadhuis-prosa.
In Kaapstad het HAMELBERG 'n halfjaar gebly om georiënteerd te raak voor hy
koers geneem het na die Oranje-Vrystaat in letterlike sin, en figuurlik gesproke in
die liberale kerklik-politieke rigting. Hy het hom as advokaat in Bloemfontein
gevestig.
'n Paar maande na sy aankoms in 1856 begin sy artikels oor staatkunde in Het
Volksblad wat in daardie jaar herleef het onder redaksie van prof. RODERICK NOBLE,
die woordvoerder van B.J. VAN DE SANDT DE VILLIERS se strewe na ‘samenwerking
der beide kolonistenrassen ten behoeve van hun Zuid-Afrikaansch vaderland, en van
zichzelve als heerschend volk’2).
Politiek het hy hom dus aan die kant geskaar van die Afrikaanse liberaliste, meestal
jong predikante waaronder T.F. BURGERS, 'n vaardige joernalis, wat omstreeks die
middel van die 19de eeu na hul vaderland teruggekeer het na afgelegde teologiese

1) In besit van dr. H. MULLER wat dit as leidraad gebruik het vir sy Oude Tijden in den
Oranje-Vrystaat.
2) Vgl. BOSMAN en DREYER: Hollandse Joernalistiek in Suid-Afrika, p. 5.
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studie in Nederland, en 'n opskudding verwek op kerklike, politieke en sosiale gebied.
As die Hollandse Afrikaners se oë self nie oop was vir die gevare van die
oppervlakkige idealisme van hierdie rigting wat dan ook te pletter geloop het op
onwil van Engelse kant om in meer dan teorie goedgesind te wees teenoor
Hollands-Afrikaanse handhawing, kan dit beswaarlik verwag word dat die pas
aangekome Nederlander eie Dietse regte eers prakties erken sou wou sien alvorens
hom vir samewerking te gaan beywer. Die ortodokse, nasionalistiese groep het
HAMELBERG dan ook sy hele lewe deur hopeloos onderskat, hoewel hy later duidelik
ingesien het dat samewerking tussen twee verskillende kolonisterasse in sy aangenome
vaderland altyd uitloop op magsoorskryding van die sg. ‘paramount power’ in Afrika.
Behalwe politieke artikels het hy ook in dieselfde jaar nog 'n reisbeskrywing vir
Het Volksblad gelewer onder die skuilnaam L.C.G.H. HALBERMA1). Dieselfde boeiende
beskrywings vind ons terug in die Dagboek van die vertrek uit Rotterdam, die ruwe
gedrag van die bemanning aan boord, die seremonies by die passeer van die linie,
die vermoeiende maar interessante reis noordwaarts per kar oor Paarl, Letjesbosch,
Beaufort West, Richmond, Colesberg, Philippolis, Boomplaats tot in Bloemfontein.
Tegelyk begin hy in The Friend-De Vriend die wetsontwerpe van die nuwe jong
staat bespreek2) waarvan president BOSHOF toe die roer in taamlik onvaste hande
gehad het, en bied hy sy dienste aan as sekretaris van die Volksraad. Van toe af is
hy dadelik nie alleen die vernaamste joernalis nie, maar ook die vernaamste
staatskrywer van die Vrystaat met kort tussenposes. Van die dramatiese verskyning
van M.W. PRETORIUS in die Volksraad in Februarie 1857 en opeising van die land
sowel as van die Renosterrivier-episode, 'n paar maande later, 'n noodlottige begin
van die edele saak van vereniging van die twee Hollands-Afrikaanse republieke, kry
ons breedvoerige beskrywings in die Dagboek, alles uit liberale oogpunt gesien en
sterk anti-Pretorius m.a.w. teen die ortodoks-nasionalistiese rigting van die Boere;
so sterk selfs dat hy herhaaldelik verklaar weer

1) Het Volksblad, Julie tot Aug. 1856.
2) The Friend - De Vriend, Des. 1856.
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inlywing by Engeland verre te verkies bo vereniging met Transvaal wat toe dan ook
in 'n taamlik chaotiese toestand was. Die loftuitende adres wat President BOSHOF
aangebied is na sy terugkeer van Renosterrivier1) en die skerp antwoord van die
Vrystaters op die proklamasie van M.W. PRETORIUS2) is beide opgestel deur
HAMELBERG, maar 'n paar dae later as die vrede herstel is tussen broers van deeskant
en Overvaal en BOSHOF handhaaf die krygswet waarvan hy self voorsitter was ex
officio om die skuldiges aan landverraad self te oordeel, verskyn die hewige protes
van advokaat HAMELBERG in The Friend-De Vriend3). Hierdie protes wat wrok gewek
het onder die Afrikaners kan geïnterpreteer word as brandende ywer om die
advokateberoep hoog te hou, maar daar hang ook 'n luggie aan van geldsug wat nie
kon gedoog dat die ryk buit van landverraaiers - die gevoel van die oorgrote
meerderheid van Boere het in die rigting van vereniging begin loop en verskeie
Vrystaters het hulle in die laer van PRETORIUS bevind - hom deur die vingers loop.
President BOSHOF motiveer sy versoek dan ook om van hom ontslae te raak as
goewermentsekretaris, deur te sê dat hy te veel in koerante geskrywe het, waarop
HAMELBERG hom met 'n paar sarkastiese opmerkings oor die gedweeheid en
bewondering vir die president wat blykbaar van sy sekretaris verwag word, uit die
Volksraad verwyder het.
In die pers moes M.W. PRETORIUS en J.J. VENTER, die leier van die
ultra-republikeine in die Vrystaat, waarnemende president as BOSHOF in 1859 finaal
bedank, dit gedurig ontgeld. VENTER was 'n tipiese Voortrekker met 'n buitengewone
Bybelkennis, 'n oorspronklike, hoewel weinig ontwikkelde gees, wat uiting gevind
het o.a. in talryke karakteristieke godsdienstige briewe4), 'n pamflet Wat is Waarheid?5)
oor die kerkgeskil met ds. J. LION

1) The Friend - De Vriend, 13 Junie 1857.
2) Ibid., 20 Junie 1857. Tekenend is dat van die 63 ondertekenaars van die adres net by
uitsondering 'n Afrikaner voorkom - die res is Engelse en Hollanders, o.a. HAMELBERG,
GROENENDAAL, VAN FOREEST, SPRUY, VAN SOELEN, SMELLEKAMP.
3) Ibid., 20 Junie 1857.
4) Vgl. Bylae by H. MULLER: Oude Tijden.
5) Bloemfontein, 1875.
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CACHET van die Afgeskeie Kerk, en nie al te fyne hoewel kernagtige vergelykinge
en uitdrukkinge waarvan HAMELBERG sommige in sy Dagboek opgeteken het soos:
‘Er zijn twee soorten van beschaving; God heeft een schaaf en de duivel heeft een
schaaf, en elk van hen schaaft met de zijne. Zoo is er dus een Goddelijke beschaving
en een duivelsche beschaving’; of ‘ik zal hem een oorkonkel geven dat zijn hartslag
hem voor de voeten valt’. VENTER was ook nie al te goedgesind teenoor die
verenigingspolitiek nie, maar op 'n merkwaardige avontuurlike manier het 'n vurige
voorstander daarvan, J.P. VAN DER WALT uit Middelburg, Kaapkolonie, hom en twee
ander volksraadslede, A.S. DU TOIT en J. VORSTER, daartoe probeer beweeg in 1859.
Hy het 'n Bybel van ds. MURRAY geleen, met die drie volksraadslede op 'n goeie dag
na Blomberg of Tafelberg (nou ‘Naval Hill’) gestap, en hul daar vertel dat hy 'n
visioen gekry het dat VENTER nog as hoëpriester en koning van die Vrystaat sou
gesalf word. In 'n vers van C.G. in De Vriend, 1859, vol growwe plathede, getiteld
‘Lied van de zalving’1) kry ons een van die eerste spotverse op hierdie voorval, wat
'n dekade lank die lagspiere geprikkel het. Tekenend van die trant van die
Hollands-Afrikaanse verse in The Friend is die slot van hierdie beledigende lied aan
die adres van 'n aantal volksmanne:
‘Ou A. DU TOIT, VERMAAK en VORSTER, die verkoos,
hy dan tot ouderling te maken,
En u neef PAPENFUS benoem ik als diaken.
Zij zeiden: ANDRIES, gij dwaalt, waar is het licht?
Hij zeide: In den Bijbel met het grootst gewigt.
Ik denk den besten zalf voor Koos VENTER is
Een hoop van natte beesten mist’2).

Die Afrikaner se behoudende nasionalisme en konserwatiewe godsdienssin skyn 'n
onuitputlike bron van vermaak te wees vir sy vyande, en om van kwaad tot erger te
gaan, word die felste

1) The Friend, Feb. 1859.
2) Vgl. J.H. MALAN: Die Opkoms van 'n Republiek, p. 419 vir die voorval wat aanleiding gegee
het tot die spot.
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belediginge kort daarop by voorkeur in die volkstaal gegiet.
Opmerklik is die pogings om met 'n doeltreffender en vaardiger taalmedium as
die geykte Nederlands, die volksiel van die Afrikaner te raak, sy volkstaal te gebruik
juis om sy republikeinse staatsinstellings, veral die nuwe president, MARTHINUS
WESSEL PRETORIUS wat tog in 1860 verkies is as president van beide republieke, en
ex-fungerende president J.J. VENTER, die hele republikeinse party, te verkleineer en
te beveg op die mees listige wyse. Voor die einde van die jaar 1860 het die Kaapse
blaaie Het Volksblad en De Zuid-Afrikaan die Zamenspraak tusschen KLAAS
WAARZEGGER en JAN TWIJFELAAR van MEURANT begin oorneem uit The Cradock
News maar die Vrystaatse blad het 'n stap verder gegaan in dieselfde jaar van die
verskyning van die beroemd geworde samespraak, 1860-1861. Die Cradockse
Meurant-impuls van KLAAS WAARZEGGER en JAN TWYFELAAR het 'n drietal KLASE
in The Friend tevoorskyn geroep, wat in hulle briewe en samesprake die platste
Afrikaans gebesig het, wat geen ander uitwerking kon hê dan die toenemende
verengelsing in die hand werk. Merendeels stukke wat verband hou met politieke
gebeure, oppervlakkig beskou grappig-geestig van toon, maar in werklikheid venynige
aanvalle. Die briewe van KLAAS WAARZEGGER aan JAN TWYFELAAR deur MEURANT
het as model gedien en is skandelik uitgebuit deur The Friend. Die bedoeling van
die oorspronklike was ook om die boerebevolking in die strik van die Engelse te lei,
in 'n vorm wat besonder geskik was as medium vir politieke aangeleenthede, maar
in die kopie was die vorm veel platter, die toon een en al imperialistiese en
negrofilistiese beswaddering.
LOUIS HENRI MEURANT was nou verbonde met die uitgewers van die Vrystaatse
pers, en toe hy aan die einde van die jaar 1860 sy Zamenspraak begin skrywe, het
hy slegs teruggekeer tot 'n taal en vorm wat hy tien tot sestien jaar in die grensblaaie
en gevolglik in Transoranje reeds gepopulariseer het1).
As MEURANT uit Grahamstown na Cradock verhuis in 1851 word sy blad vir 'n
jaar gestaak, maar die volgende jaar het Het Kaapsche Grensblad herrys met JOHN
GEORGE FRANKLIN van The Cape Frontier Times self in die redaksiestoel tot 1861,
toe ook

1) Vgl. J. DU P. SCHOLTZ in Tydskrif vir Wetenskap en Kuns, Julie 1934.
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hy Grahamstad verruil vir 'n ander dorp, Bloemfontein. Ook Het Kaapsche Grensblad
het die Zamenspraak van MEURANT uit The Cradock News oorgeneem in die laaste
jaar van sy bestaan, die eerste Afrikaanse stukke wat daarin weer opgeneem is na
MEURANT se vertrek. Van 1844 af het MEURANT al talryke briewe en samesprake
in die Afrikaanse taalvorm en op grappig-propagandistiese toon, soos o.a. dié van
‘Grietje Beuzemstok’ in 1850 en ‘Elsie Beuzemstok’ in 1845 geskrywe, toe die blad
nog sy eiendom was1), lank voor sy beroemde Zamenspraak oor die brandende
vraagstuk van die tyd: of die Oostelike Provinsie van die Kaapkolonie van die
Westelike sou afskei en 'n cie wetgewende liggaam moes besit. Ook met ROBERT
GODLONTON van die Grahamstown-pers, was hy 'n hele paar jaar van 1834-1839
geassosieer voor dié na Bloemfontein gekom het om in die Soewereiniteit 'n pers op
te rig. Die uitgewers van The Friend - De Vriend het dus ook van hierdie stukke
kennis gedra toe hulle hul pers in Transoranje opgerig het. Soos MEURANT propaganda
maak vir afskeiding van sy provinsie van die aangrensende streek, maar nog steeds
onder die Britse kroon, in 'n taalvorm en 'n letterkundige vorm waarmee hy die
Hollandssprekende publiek makliker kon bereik dan met sy inleidingsartikels, so
word daar ook in Transoranje propaganda gemaak om die skeiding tussen die
noordelike Republieke te bewaar en nouer aanhegting by Engeland te propageer deur
geesverwante, indien hy self nie die skrywer was van sommige van die briewe nie.
In 1861 begin die briewereeks in The Friend-De Vriend van die Vrystaatse ‘Klaas
Waarsegger, Klaass zoon, aan Klaass Waarsegger de Oude’, waarin boertig-plat alles
neergehaal word. Die Volksraad is ‘een verspotte spul’, hulle sekretaris, ‘een baviaan
nog nat agter zijn ooren’, president M.W. PRETORIUS, die voorstander van die
Transvaal-Vrystaatse konneksie wat die voorstanders van die Brits-Suid-Afrikaanse
state dwars gesit het, ‘is een groote lompe kerel en ziet regt dom uit, maar een van
zijn aanhangers zeg hij denk dus te meer net als een kalkoen Allah’. Aan die end van
die brief kom die aap uit die mou, die ware rede

1) Vgl. J. DU P. SCHOLTZ in Tydskrif vir Wetenskap en Kuns, Julie 1934, ‘Afrikaanse Geskrifte
van LOUIS HENRI MEURANT uit die jare 1844 tot 1850’.
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vir die neerhalery van die Afrikaner: ‘Victoria zijn vlag zal weer eendag hier waay,
en ik denk het zal maar best wezen vaayer want de vrotte speul van de Vrystaat
Gouvernement kan toch nie lank staan nie’1). In 'n volgende brief is PAUL KRUGER
‘de man die in de berg in de nacht na openbaringe zoek, net zoo als Oom COBUS’,
die Vrystaat ‘een dopper kind zijn kleeren hoe verspot kan vaayer wel begrijpen’ en
die populêre KLAAS WAARSEGGERS natuurlik manne na die hart van die lesers wat
hulle oë wyd oopmaak en ‘schut hulle kop als hulle de vernukkorie wat vaayer
uitbring hoor lees, en hulle zeg het is so waar als de schrift’. KLAASSIE voeg hom
nou ook in dieselfde aflewering van die koerant aan die kant van KLAAS
WAARSEGGER, KLAASS zoon en rig briewe aan sy neef KLAAS WAARSEGGER DE
JONGE. Ook hy misgun PRETORIUS sy woonhuis ‘amper zoo groot als koning
NEBUKATNEZAR zijn’, hoon die Volksraad ‘als een party kalkoene wat wil bakkly,
maar hulle was voor die President bang, want hy het gezeg de eerste wat zijn bek
oopmaak, die zalde moort steek, Allah’ en tree op as die kampvegter van ‘ons arme
Engelsmanne’2). 'n Week later antwoord KLAAS WAARSEGGER, KLAASS zoon sy
nefie KLAASSIE wat hulle die geleentheid gee om nogmaals die draak te steek met
die ‘salving’ van Oom COBUS, waarvoor ‘de groote Kerk Bybel die predikant
MURRAY hem het geleen’ meegeneem is. Die bytende geestigheid van hierdie briewe,
die handige gebruikmaking van die pittige spreekvorm, die deursigtigheid van die
verbloemde kritiek van die felste soort, die onmiddellikheid van die toon maak hierdie
reeks in The Friend van 1861 tot een van die beste voorbeelde van hierdie genre.
Hoe suksesvol die briefskryfkuns en die samespraak in diens van die politiek gestel
is, bewys die feit, dat die Volksraad die blad vir laster wou dagvaar oor hierdie briewe
van die geesverwante van die oorspronklike KLAAS WAARSEGGER3). Dan is die
redakteur minder seker van sy saak, gedagtig aan die dagvaardings van sy koerant
vir laster tydens die ampstermyn van Majoor WARDEN en president BOSHOF, en praat
in die knyp maar tog uit die hoogte oor vryheid

1) De Vriend, 23 Aug. 1861.
2) De Vriend, 6 Sept. 1861.
3) De Vriend, 13 Sept. 1861.
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van die pers en beskerming van skrywers deur die publiek, toe die staatsekretaris die
name van die skrywers van die Klaasbriewe opeis met die doel om vervolging in te
stel. KLAAS WAARSEGGER, KLAASS Zoon, alias KLAASSIE, want heel waarskynlik
het die briewe uit een en dieselfde pen gevloei geoordeel na die styl, moet nou 'n
toontjie laer sing onder die gedugte houe van JAN DE BOER en Een Burgervriend wat
hom vir 'n Engelsman en 'n vyand van die Boer uitmaak, miskien gefingeerde name
vir een en dieselfde Klaas om die lesers op dié manier sand in die oë te strooi en
KLAAS die geleentheid te bied om water in sy wyn te doen1). Met 'n splinternuwe
program kom hy nou voor die dag. Net soos sy meester op skool uit Knikkebokker's
Geschiedenis van Nieuwe York voorgelees het as hy in 'n vrolike bui was, so sal hy
in luimige trant gaan vertel van die PIETER STUYVESANTS en RIP VON WINKELS uit
die Oranje-Vrystaat wat groot ooreenkoms met die eerste Amerikaanse immigrante
vertoon, ‘die ik hoop uwe lezers niet alleen hartelyk zal laat lach, maar hulle oogen
ter gelyke tyd zal oop maak voor hulle beste wil’2). Nie alleen propagandisties nie,
maar ook opvoedend-didakties word KLAAS en KLAASSIE nou.
Van begin tot end is hierdie in Afrikaans geskrewe briewe en samesprake in The
Friend niks anders as propaganda, hoofsaaklik teen president PRETORIUS, in 'n
aanneemlike vorm vir die ongeletterde boer wat smaak het in 'n grap, veral as dit in
sy eie pittige volkstaal vertel is, sonder om al te diep na te dink oor die
landsvraagstukke wat die onderwerp van die listige spot is. Dit is 'n bekende metode
van skrywers van skimpskrifte en hekelverse om die volkstaal in sy laagste uiting te
gebruik vir eie politieke doeleindes. Die gebruik van Afrikaans deur 'n koerant wat
die Afrikaner vyandig gesind was, moet dus allermins as 'n bewys vir 'n sterk gevoel
vir die taal beskou word, en in plaas van die taal te help populariseer het dit slegs
die teenstanders versterk in hulle mening, dat dit 'n kombuis- en hotnotstaal is. Die
realisme en die frisheid van die sketse is egter onmiskenbaar en treffender as die in
Nederlands geskrewe stukke soos die lang reeks ‘Zamenspraak bij eene Uitspanning’.

1) De Vriend, 20 Sept. 1861.
2) De Vriend, 15 Nov. 1861.
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Dit spreek vanself dat die Engelse ‘Friend’ op die duur die oorweënd
Hollandssprekende bevolking nie kon bevredig nie en so ontstaan in 1862 De Tyd
wat ons die keersy van landsvraagstukke gee. Die stigter en die voorsitter J.W.
SPRUYT en J.F. VAN IDDEKINGE onderskeidelik, die redakteur HEYLIGERS en die man
wat die siel daarvan was, HAMELBERG, was almal Hollanders en al sou 'n enkele
aandeelhouer daar miskien aan gedink het om die mondstuk van die volksparty in
die volkstaal uit te gee1), die saak waarvoor die blad in die lewe geroep is, die
presidentsverkiesing, was veels te ernstig om met 'n taalmedium te gaan
eksperimenteer wat soveel vyande het onder die invloedrykes. Die blad het die
kandidatuur van J.H. BRAND en J. VENTER gesteun by die ophande synde verkiesing
na die bedanking van PRETORIUS in 1863, die een die geleerde advokaat, die ander
'n ongeletterde boer, en daar is geen mooier voorbeeld van hoe die gehoor die styl
bepaal nie dan hierdie eleksie-propaganda. Aanvanklik is hierdie orgaan van die
nasionaalgesindes wat hul staatkunde uitsluitend laat bestuur het deur die belange
van die Oranje-Vrystaat so goed as geheel deur HAMELBERG geskryf2). Rigting bly
konsekwent Afrikaans, maar vorm en styl wissel af tussen Nederlands en Afrikaans
al na gelang HAMELBERG hom rig tot die ontwikkelde Afrikaners en Hollanders of
sy landsbroeders, die Boere. Hoewel hy ook die volkstaal vir politieke doeleindes
gebruik, die spelling net so ultra-foneties is, is die taalvorm tog iets meer versorg en
die toon hoër dan dié van dieselfde politiekletterkundige genre in The Friend. Op
waardige toon, vol idiomatiese uitdrukkinge uit die volksmond opgeteken motiveer
hy sy kandidatuur en waarsku die lesers teen die kandidatuur van die teëparty: ‘Ons
het al lang twee kandedaats voor die presedentspos, dat alleby gebore Aferkaaners
is, BRAND en VENTER, en dat is nou heel te maal genoeg. Een die nou denk dat een
boer voldoenelyk zal wees om ons land te bestuur en om vrede te bewerk

1) The Friend, 25 Feb. 1875 beweer: Mr. C.E. FICHARDT and some of the original shareholders
would in the beginning have made it an Afrikander paper and conducted it in Cape Dutch
in the ‘Klaas Waarzegger’ style, but this idea or suggestion was overruled by Mr. HAMELBERG
and others who were determined to make it the organ of the Hollander party’.
2) Vgl. dr. H.P.N. MULLER: Oude Tijden in den Oranje-Vrijstaat, p. 150.
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die kan voor Koos VENTER kies, maar een mens die denk dat ons een geleerde kerel
noodig het om ons te regeer, die kan zyn stem voor de heer BRAND uitbreng. En als
ons een boer wil kies, het is nie noodig nie na die Kalonie te gaan om daar een Engelse
boer te loop haal, want ons kan banje boeren in ons land kry. Maar die Engelse van
Bloemfontein wil ons net omloop en voor ons een Engelse presedent aandraai, want
als ons een Engelsman an de hoofd het, dan zal die Engelse die baas speul en dan
kan hulle die Afrikaners lekker voor leg’1).
H.A.L. HAMELBERG is in 1858 tot lid van die Volksraad vir die wyk
Onder-Valschrivier (Kroonstad) gekies, maar in 1860 het hy sy bedanking ingestuur,
omdat hy met sy kiesers verskil het oor die verkiesing van M.W. PRETORIUS tot
opvolger van J.N. BOSHOF en die hele verenigingspolitiek met Transvaal, waardeur
drie jaar lank een president heen en weer ‘gekuier’ het tussen die twee onafhanklike
state. In The Friend se voortdurende neerhalery van PRETORIUS in die sketse van
KLAAS WAARSEGGER, KLAASS zoon het hy ongetwyfeld toe behae geskep, maar toe
die geleentheid hom aanbied om 'n nuwe president te kies en die Engels geöriënteerde
pers 'n Engelse boer BOWKER uit die Kaapkolonie propageer, het hy, die voorstander
van 'n selfstandige Republiek, nie onder Transvaal maar nog minder onder Britse
vleuels, in die volle besef, dat uit eie geledere alleen die heil kan kom, sy
advokate-vernuf tot die uiterste ingespan om sy kandidaat verkies te kry.
Van die staanspoor uit neem De Tyd Afrikaanse stukke op en kry HAMELBERG se
propaganda onder die Boere in hul eie taal versterking o.a. van Uw Vriend van
Overkant, wat dit met hom roerend eens is en dieselfde waardige toon bewaar: ‘ik
zou my wat schaam om een wild vreemde man zoomaar voor ons als Presdent te
stem, dan veel liever COOS VENTER, en als die kerel wat meer had geleerd, dan was
hy niet te dom voor ons - maar dan weer als ik denk aan ons geregtshof dan moet
ons tog maar een

1) De Tyd, 23 Sept. 1863. Die brief is onderteken deur die lang skuilnaam ‘Ik is een burger die
wil stem voor een Aferkaner president’, maar ons het die woord van dr. H.P.N. MULLER:
Oude Tijden in den Oranje-Vrijstaat, p. 150, dat HAMELBERG die skrywer is.
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knappe kerel hebbe of anders gaat het ook niet’1). In dieselfde gemaklike styl, lig
ironies maar nêrens bitter sarkasties of plat nie, beveg hy 'n week later die kandidatuur
van die Engelse seksie: ‘hulle mag goed wees om mee te smous, maar om over ons
te regeer neen, dat nooit niet, zoo lang als de wereld staan, want toen hulle weggetrek
is, toen is de sprinkhanen ook weggetrek en ons is allemaal te danig bly daaroor en
nouw zal ons weer de Engelsman roep, neen warentig niet, dan kom de sprinkhanen
ook weer met al de andere plagen in ons land’2). Geen wonder dat The Friend stik in
woede, glad vergeet om takvol sy ware houding teenoor die volkstaal wat hy vir sy
eie propagandadoeleindes soveel maal al gebruik het, te verswyg en in deftige
Nederlands na die vorm, in toon homself getrou, uitblaker dat De Tyd se korrespondent
hom verbeel ‘de lompe boeren styl knaphandig nageaapt te hebben.... Het is geen
Afrikaansch Boer Hollandsch, maar de taal van de Platbergsche Hottentots, waarvan
hy de geestelyke leidsman is’3). 'n Ander vriendelikheidjie in dieselfde brief aan die
adres van Uw vriend van Overkant werp miskien lig op sy identiteit, ‘de oude
spinnekop die in het groote College gebouw weggekropen heeft’ en laat ons vermoed,
dat die vriend van HAMELBERG een van die Hollandse hulponderwysers was (KRUZE
en later WILLEMSE) wat beskuldiginge ingebring het oor onaangename behandeling
deur die opvolger van ds. A. MURRAY, rektor BROWN. Die eentalige hoof BROWN
het in sy driejarige ampstyd aan die kweekskool, 1860-1863, uitgevind dat dit nie
so maklik gaan as hy gemeen het om die amptelike taal van sy land van broodwinning
aan te leer en gevolglik die agteruitsetting en verdrukking daarvan kragtig in die
hand gewerk4), waarteen die hulponderwysers geprotesteer het.
De Tyd word tydelik gestaak van 28 Okt. 1863 tot 4 Okt. 1865, 'n welverdiende
rus, want HAMELBERG en HEYLIGERS het hul kandidaat J.H. BRAND veilig deurgeloods
met 'n oorgrote meerderheid

1)
2)
3)
4)

De Tyd, 30 Sept. 1863.
De Tyd, 7 Okt. 1863.
De Vriend, 9 Okt. 1863.
Vgl. dr. J. BRILL: De Geschiedenis van het Grey College in Grey College School Magazine,
April 1917.
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by die volksreferendum in 1863. HEYLIGERS vertrek na Holland en The Friend roep
hom 'n vaarwel toe in 'n spotvers, waarin spytig gesinspeel word op die neerlaag wat
hy en HAMELBERG KLAAS WAARSEGGER, KLAASS zoon besorg het. The Friend se
poging deur die jaar om nogmaals die Oranje-Vrystaat geannekseer te kry deur
Engeland, onder die voorwendsel, dat die Basoeto-oorloë dan op 'n end sal wees, het
jammerlik misluk danksy die Hollander se veglus en vandaar die persoonlike steek
in die rug:
‘Landgenooten ik wensch u vaarwel.
Naar Holland vertrek ik met een enkel mannel.
Stukkende broek met hemd hangende uit Een eenige doek de neus in te snuit1).

Van 4 Oktober 1865 verskyn De Tyd weer en dan kan die tweegeveg wat so fel
gewoed het oor die presidentsverkiesing en waarvan die eerste ronde aan die
nasionaalgesinde blad toegeken is, voortgesit word, dié keer nog feller, wat vir die
opposisieblad die naam van ‘The Fiend’ - ‘De Vyand’ uitgelok het. Alleen die
gemeenskaplike swart gevaar onderbreek die rusie op gesette tye. Dan gee 'n
pasbeëindigde Basoeto-oorlog aanleiding tot allerlei verse, net berymde nuusberigte,
sommige waarvan in albei die weekblaaie van Bloemfontein gepubliseer word soos
die lang gedig van dertien sesreëlige strofes van H.C. VAN DER BERG en P.P. HUGO,
waarin die oorsaake van die stryd van 1865-1866, die heldedood van WEPENER, die
onderhoud van die president met MOSHESH getrou weergegee word in 'n taal wat
baie meer op Afrikaans dan op die offisiële taal lyk. Die aanvang lui:
‘O droevig lot en nare klag:
De Kaffer steel bij dag en nag.
De boer word nu al te kwaat
Omdat het hun zoo kwalijk gaat.
Hun vee wort daaglijks weggehaal
Het gaat maar na Pasoelies kraal’2).

1) De Vriend, 5 Junie 1863.
2) De Vriend, 25 Mei 1866. De Tyd, 6 Junie 1866.
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Hierby sluit aan die poging tot heldeverering, net berymde prosa wat 'n kritikus nogal
as ‘een kostbaar letterkundig produkt’ bestempel, oor die terugkeer van die landdros
na Fauresmith ‘Aan onzen geëerden en onpartijdigen Landdrost SIEBERT’1) en die
Kommandoliid van H. BRUWER van Bethlehem, een van die beste verse uit die tyd
uit die Vrystaat afkomstig, wat opgeneem is deur S.J. DU TOIT in sy bloemlesing
Afrikaanse Gedigte:
‘Kom, frye burgers fan ons land!
Te same in Basutoland....
Laat waai die Frye Staat syn doek
Tot in di ferste Kaffers-hoek!’2).

5. Uitslag van The Friend versus De Tyd.
By die Konvensie van Bloemfontein is dit aan die Vrystaat oorgelaat om die
Basoeto-probleem self op te los, voorwaar geen gemaklike taak vir 'n staat sonder
finansiële inkomste en 'n listige sterk teenstander, want MOSHESH was geen katjie
om sonder handskoene aan te pak nie, maar ook geen onoorkoomlike moeilikheid
vir die republikein, as die oplossing maar kon geskied volgens Hollands-Afrikaanse
insigte sonder die voortdurende bemoeiinge van Engeland. Dit is hierdie moeilikhede
wat die eerste pogings onder BOSHOF en PRETORIUS om die Kafferopperhoof klein
te kry, aanvanklik telkens laat misluk het, en nie alleen die Engelse opposisie nie
maar ook etlike kleingelowige republikeine se gedagtes laat gaan het in die rigting
van federasie met die Britse kolonies in Suid-Afrika. Weer in 1868, in 'n
‘Zamenspraak tusschen Groot Brittanje en Jonge Vrystaat’ in The Friend, word die
Republiek voorgestel as die verlore seun wat smag om terug te keer na Vader
Brittanje3). KLAAS WAAR-

1) De Tyd, 18 Sept. 1867.
2) Afrikaanse Gedigte, byeenfersameld uit wat in di laaste 30 jaar verskyn is, 1876-1906, p.
29. Die bekende ‘Ter Nagedagtenis fan Kom. LOUW WIPPENAAR’, deur F.W. REITZ, p. 18,
is van 'n latere datum. Die grappige vers van H. BRUWER, ‘Di Api syn Bruilof’, p. 164, is
ook opgeneem deur S.J. DU TOIT.
3) Vgl. The Friend, 17 Jan. 1868 (Bijvoegsel).
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SEGGER,

KLAASS zoon se voorspelling in 1861: ‘Victoria zijn vlag zal weer eendag
hier waay’1) is op pad om in vervulling te gaan. Maar in 1865 onder die nuwe president
JAN BRAND is die probleem met krag aangepak en spoedig opgelos. By die
ooreenkoms wat die volgende jaar met MOSHESH gesluit is, het die ‘Frye Staat syn
doek tot in di ferste Kaffers-hoek’ gewaai.
Maar toe sou die bemoeiinge van buite in die Vrystaatse binnelandse politiek eers
met erns begin. MOSHESH weier of is magteloos om sy stamgenote uit die streke wat
aan die Vrystaat afgestaan is, te verwyder, en onder voorwendsel dat die Basoeto's
wat landeloos geword het 'n gevaar is vir die Kaapkolonie se grens, begin sir PHILIP
WODEHOUSE, die opvolger van sir GEORGE GREY, met die opperhoof heul. Die ware
rede was dat hy die konvensies afgekeur het, en daarop uit was om Britse gesag in
die republieke benoorde die Oranjerivier te herstel2). En toe die oorlog tussen die
Vrystaat en MOSHESH in 1866 opnuut uitbreek om laasgenoemde te dwing om hom
aan die ooreenkoms te hou, tree die Kaapse goewerneur openlik tussenbeie aan die
kant van MOSHESH, tot verontwaardiging van die digters in De Tyd wat net
mondstukke was van die Hollands-Afrikaanse groep. 'n Korrespondent wys daarop
dat dit die oorlog is wat in Griekeland die digkuns laat ontvlam het, ‘en zelfs in dit
land onzer inwoning heeft het aan dichterlijke ingevingen niet ontbroken’3). So gou
die gemeenskaplike swart gevaar enigsins afneem, is dit maar weer die tradisionele
vyand wat moet afgeslaan word, soos blyk uit die vers getiteld ‘Sir Philip en de
Vrystaat’, waarin geprotesteer word teen die houding van Engeland:
‘Op Bosigo's kruin gezeten
Is Sir Philip's dierbre zoon
De zwarte dief, Moshesh, geheeten’4).

Die begeerte word uitgespreek dat HAMELBERG in ‘Engel’-land die duiwelstreke van
die ‘dierb're zoon’ moet gaan blootlê, en

1)
2)
3)
4)

Sien Afdeling 4 van hierdie hoofstuk.
Vgl. JAN H. HOFMEYR: South Africa, p. 87.
De Tyd, 18 Sept. 1867.
De Tyd, 29 April 1868.
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gaan protesteer teen die skending van die Bloemfontein-Konvensie, waarby bepaal
is dat Engeland geen ooreenkoms met die kafferstamme in Transoranje sou sluit, 'n
skending deur die eie seun sir PHILIP WODEHOUSE wat Basoetoland in daardie jaar,
1868, geannekseer het. Die verse en samesprake oor hierdie gewetenlose daad en
oor die opposisieblad is vol gal en bitterheid, die volmaakte uiting van 'n volk wat
nou begin voel waarheen sy oriëntering op die Britse Kaapkolonie hom voer, en nou
begin insien dat sy heil in weg-oriëntering van Engeland lê, as hy nie alleen die streek
wat hy met moeite en opoffering van die Basoeto's verkry het, maar ook sy vrygevogte
onafhanklikheid wou bewaar. DAANTJE DONDERBOSCH proklameer dat hy en veertig
man sou kom om The Friend se Engels-imperialistiese pers in hulle Vrye Staat plat
te slaan1). In 'n samespraak tussen Neef PIET en Oom GERT, bars die twee Boere uit:2)
Neef PIET: Wel sabels, maar dat gaan toch hoe langer hoe dolder, je kan maar zeg
hij beschuldig ons President reguit van moord en maak hem zoo sleg as ik nog nooit
aan een Kaffer gezeg het.
Oom GERT: Ja, neef, daarom word ik zoo kwaai; maar gebruik nog maar een beetje
tijd en geduld, ons zal weet wat ons met zulke knaape moet maak; as ons Goverment
nie gaauw genoeg nie met al zulke kerrels werk, zal ons publiek dat zelf doen.
Maar JACK DONDERBOSCH het die groot kanonne aan sy kant gehad in 'n eeu toe
mag reg was. En veilig van agter hulle, kon hy skree in The Friend:
‘Jij is gek,
Hou jou bek,
Arme zot
Gij zijt verspot:
Bang praten is geen dood maken’3).

Net soos in De Tyd vind hierdie staatkundige verrigtinge ook weerklank in die
tweetalige blad The Friend, maar dit is 'n klank

1) De Tyd, 16 November 1868.
2) De Tyd, 30 September 1868.
3) The Friend - De Vriend, 11 Desember 1868.
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van gans andere timbre. ‘De Vrystaat het de Brandziekte, alles: de Land, de
Gouvernement, de Publieke Kas, de Politiek, onze Schapen, onze Beesten; de Paarden
ook krij een soort van vuurziekte; ja, magtig, allerlei plagen heeft wij nu’1). Kundige
mense is ‘bezig om middels te vinden’ en 'n beproefde middel is weer spot en hoon,
in die vorm van die samespraak. In 'n reeks van drie-en-dertig samesprake van Junie
1868 tot 1871, sommige in Afrikaans, andere in Nederlands, en 'n paar in albei media,
in 'n rubriek ‘Zamenspraak bij eene Uitspanning’ word die Engelse standpunt
gepropageer. Die Volksraad se afgevaardigdes na die Engelse Sekretaris van
Buitelandse Sake en Koningin Victoria, om protes in te dien, die Hollandse koerant
en redakteur, die president, word gedurig in 'n bespotlike lig gestel en die
onafhanklikheid van die land wat hierdie imperialiste bewoon, skyn die grootste bron
van vermaak te wees. Die Hollanders word in die samesprake ‘platvoet annas’,
‘platannas’, ‘platvoete’ ens. genoem, die Afrikaanse worsteling om die
onafhanklikheid te bewaar deur teen alle skending daarvan te protesteer heet ‘alles
pure verneukery van die Platannas’
‘Wij hebben HAMELBERG en BRAND
En nix nie komt nu regt’2).

Werklik vermaaklik, afgesien van die politieke houding wat dit vertolk, is die allegorie
waarin met literêre realisme en beelde direk aan die boere-omgewing ontleen, die
vernaamste groepe en figure in die drama geteken word in die gesprekke van die
boere by die uitspanning, in 1868:3)
ANDRIES: Maar hoe is ou tante haar wagen dan zoodanig gebreek? Dit lijk mos
amper of daar niet meer kans is om het regt te maak.
TANTA VICTORIA: Wel, dat is de schuld van die twee dolle

1) The Friend-De Vriend, 6 September 1867.
2) The Friend-De Vriend, 3 Julie 1868.
3) The Friend-De Vriend, 10 Julie 1868.
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voorossen HAMELBRAND en BERGBRAND, hulle spook mos om de heele dag met de
zwarte ossen van mijn buurman te baklei. en dan wil hulle ook niet in de regte pad
blijf nie, maar loop gedurig daaruit.
JACOB: Waarom laat Tanta VICTORIA dan niet PHILIP de voortou vat nie?
Tanta VICTORIA: Ik het voor PHILIP gestuur om de voortou te vat en hulle in die
regte pad te lei, maar hulle is zoo parmantig en wil voor PHILIP stoot en PHILIP wordt
bang om hulle nekke scheef te trek, zoo het hij die touw laat blijf, maar toe neem
hulle de hol en loop met de wagen over gaten en slote, en nouw is alles stukkend, de
wagen omgeslaan in een grote sloot, en hulle het dit een end, tot hiernatoe, gesleept.
ANDRIES: En daar is nie ander schade en ongeluk nie?
Tanta VICTORIA: Ja, daar is regte banja van mijn kinders dood en bezeerd, sommige
de beenen en armen af, anderen de kakebene aan stukken en......
JACOB: En hoe is het met de goed en de geld wat in de wagen was?
Tanta VICTORIA: Al de goud, zilver, en koopergeld en goede koloniale banknoten,
ja alles, weg en verloren, en niks anders overgeblij als een beetje bluebacks en
goedvoors.
ANDRIES: En is dat nog al veel wat overgeblij het in de wagen?
Tanta VICTORIA: Ach, amper niks meer nie, en dan is het zoodanig slegt en vuil
bemorst dat het amper nix meer waard is as scheurpapier.
JACOB: Hoe wil Tanta nouw maak? Het die agterosse dan nie geprobeer om te
rem? Tanta moet een paar goede achterossen zoek als Tanta die voorossen weer laat
trek.
Tanta VICTORIA: Ik weet nie wat de achterossen mankeer, hulle kijk gedurig maar
na de voorossen, en van de middelossen is amper twee bezeer. NEEDEBERG en
REEDBERG wou nog pad hou, maar dit was nie mogelijk nie. Als ik weer altemit
diezelfde span inspan, dan zal ik PHILIP order geef om de voorosse te koppel en te
kniehalteren, en dan moet PHILIP hulle maar terdege onder de voorslag zet. Maar
nou moet ik plan maak om de wagen eerst reg te krij. Goeden dag.’
Koningin VICTORIA stuur die deputasie, ‘twee stout kinders
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met die kous op die kop’1) huil-huil huis toe. Hulle gaan nog eers hulle nood klae in
die land van die ‘plat annas’ maar:
‘O Wee,
Van de Zuider Zee
Kom geen assistensie
De clique zijn in een dikkedensie’2).

Van PONTIUS na PILATUS is die afgevaardigdes gestuur, van die Engelse Minister
van Buitelandse Sake na die Minister van Kolonies, wat hulle op sy beurt weer verwys
het na die goewerneur van die Kaapkolonie - 'n duidelike bewys dat Engeland die
Oranje-Vrystaat nog altyd as een van sy kolonies beskou. En tot vreugde van The
Friend wat in dié tyd in die boeremond die bynaam gekry het van ‘The Friend of the
Enemies of the Free State’ en ‘The Fiend’ in die mond van die stamgenote, die
Hollanders, met nog groter sin vir geestige woordspelinge, is al antwoord wat die
deputasie op hul protes teen die anneksasie van Basoetoland kry:
‘Hip, hip Hoezee!
Weg met dat brandziek Vee!’3)

Voordat daar tyd was om weer aan die slaap gesus te word deur die wysiginge tot
op sekere hoogte in die houding van WODEHOUSE en sy konfraters, kom die tweede
ongelooflik brutale daad, die anneksasie van Griekwaland-Wes, in 1871, die
Vrystaatse diamantvelde wat vier jaar vantevore ontdek is. Die nasionale golf van
verontwaardiging hieroor was nog groter dan oor die anneksasie van Basoetoland,
en The Friend en De Tyd gryp na die beproefde vorm, die samespraak, elkeen om
sy eie kant van die saak te verdedig. Die titels alleen van samesprake soos
‘Zamenspraak tusschen Oom VAALPENS en Neef BLIKOOR’ in The Friend4) en
‘Zamenspraak tussen DIVAD TONRA ('n omsetting van

1)
2)
3)
4)

The Friend-De Vriend, 10 Julie 1868.
The Friend-De Vriend, 11 Des. 1868.
The Friend-De Vriend, 4 Maart 1869.
The Friend-De Vriend, 4 Aug. 1870.
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DAVID ARNOT, die agent van Waterboer, die Griekwa-Kaptein vir wie hy oorgehaal
het om Britse beskerming in te roep in die dispuut met die Vrystaat) en NICOLAAS
WATERBOER’ in De Tyd1), weerspieël die verskerpte wrywing tussen Boer en Brit in
die Vrystaat. Uit laasgenoemde hekelende dialoog blyk duidelik, dat die planne van
Engeland glashelder was vir die Republiek; effens flikker 'n vlammetjie van hoop
op dat die troue stamgenoot met sy meerdere kennis en gladder tong miskien ook
nou raad sal weet, om slegs des te meedoënloser uitgeblus te word by die gedagte
aan die bittere ervaring met die Britse politiek:
DIVAD TONRA: Goede morgen, NIKLAAS, hoe gaat dit met jou, ou Zwaer?
NICHOLAS WATERBOER: Zoo op twee beene, ou broer, maar ik kan bijna nie meer
's nachts slaap nie oor die Kembel se gronden.
DIVAD TONRA: Ne wat jong, maak jou hart gerus, ik zal die zaak ver ons heeltemal
goed regkrijg, ik zal die Governeur maklik een gat in die kop praat.
NICHOLAS WATERBOER: Nee maar, TONRA, jij het net zoo gepraat oor die VETBERG
zijn lijn, en toe jij voor die Vrijstaats Commissie kom, toe het jij nix voor jou zelve
te zeg nie; die Hollander VELS het jou zoomaar mors gedaan gepraat.
DIVAD TONRA: Nee Klaas, wag maar een beetje, ons het nou de Governeur op
onze kant, want die Engelse Gouvernement wil zelf graag die Kembelze gronden
van ons koop; daarom zal hulle ons regt gee; al honderd en tien dat de Vrystaat ze
Gouvernement dit gekoop het, moet nie zoo haastig wees nie, ou baas, jij moet met
politiek in die zaak werk.’ TONRA se politiek het gewerk, die Vrystater se proteste
en dreigemente, in vers en samespraak het niks gebaat nie. Kimberley was Britse
gebied, en is deur 'n aparte Britse Administrasie beheer, tot 1880, toe dit by die
Kaapkolonie gevoeg is.
Die Hollands-Afrikaanse groep het nogmaals die onderspit gedelf en in 1872
verneem The Friend dan ook spottend na die welstand van De Tyd, die orgaan van
die Republiek wat op sy laaste dae was:

1) De Tyd, 29 Des. 1870.
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‘Mijnheer de Editeur!
Ik bespeur
Dat “De Tyd”
Eens zoo wijd
Verspreid
Tot mijn spijt
Bijna op zijn rug leit!’1)

Die blad wat in die lewe geroep is om JAN BRAND tot president verkies te kry, kon
die skok van vertroue wat die burgers in hom gekry het deur sy gematigde houding
(wat hulle as 'n neiging in die Britse rigting vertolk het), in hierdie groot nasionale
verlies van die wêreld se rykste diamantvelde, nie oorleef nie.
By die nasionalistiese liriek en politieke prosa klink die orige bydraes in die
Vrystaatse koerante flou en betekenisloos. Soms keer die persoonlike aanvalle in De
Tyd terug, soos in ‘De Moordaanslag te Smithfield of Schoenmaker blijf bij je leest’,
'n berymde verhaal van 'n hofsaak in tien sange met 'n leuse, 'n voorsang, en 'n
slotkoor2), of in ‘Een aangename wijze. Elk vogeltje zingt zooals het gebekt is’, wat
volgens die insender bedoel was as 'n vrolike sangstukkie tot afwisseling van die
‘klagen, treuren en peinzen’, maar in werklikheid niks anders is as 'n bespotting van
'n Harrismithse ‘saakbederver’3). 'n Enkele keer word ook geleentheidsverse opgeneem
in die ou konvensionele trant soos ‘Gedachten by het droevig verlies van onze braven
predikant’4), of ‘Kruis Nuwejaarswensch’5), maar in kwaliteit sowel as in kwantiteit
lê die prosa en vers in die rubriek ‘Stukken van verschillende aard’, die letterkundige
rubriek van die tyd, wat buite die volkstuwing staan en in hul tyd die beskeie bewuste
poging tot literêre arbeid was, soos doodsbeendere onder bloedwarm mense. Waar
die hekelvers of samespraak as bliksemafleier in 'n persoonlike rusie moes dien, is
dit net die irriterende geblaf van 'n brak waarvan geen notisie hoef geneem te word
nie.

1)
2)
3)
4)
5)

The Friend, 21 Nov. 1872.
De Tyd, 15 April 1868.
De Tyd, 22 Jan. 1868.
De Tyd, 14 April 1870.
De Tyd, 22 Des. 1870.
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Terwyl brandende politieke vraagstukke by voorkeur in die vorm van die samespraak
ingeklee is, is die losse briefvorm in die maklik-verstaanbare, grappige taal by
voorkeur gebruik om 'n beeld te gee van die maatskaplike milieu. Die een het meer
historiese (want die politiek van gister is die geskiedenis van vandag) die ander meer
sosiale betekenis as letterkundige genre. Tog word die samespraak ook 'n enkele keer
met groot sukses gebesig om 'n voorval of gebeurtenis van suiwer maatskaplike
belang uit te beeld. In ‘een scena der oude tijden’ deur J.M.H. word in 1866 in The
Friend raak-realisties 'n opsit-toneeltjie op 'n Saterdagaand geskets1). Oom GERT
brom dat TJAART elke Saterdagaand konsuis na 'n verskalf kom soek net om by sy
dogter TRYNA te kom vlerk sleep. Tante AANTJE verleen haar toestemming vir die
opsittery, maar gee TRYNA net 'n vier duim stukkie kers. Dié weet darem om 'n langer
een te vind by die flou lig waarvan sy TJAART ewe koket vra: ‘Hoe kom je altoos
hier na jou vaars zoek?’
TJAART: Zij is mos hier.
TRYNA: Je is gek.
TJAART: TRYNA, kom laat ons onze schaapjes door malkaar jaag.
TRYNA: Je is mal. Hoeveel schapies het je?
Hulle word gesteur in die optelsom van hul vee en die hele vryery deur Tante
AANTJE, wat kort-kort roep dat TRYNA moet kom slaap. Tevergeefs spook TJAART
om 'n soen, haar handjie mag hy wel vashou:
‘In mijn handje mogt je houden, eh, eh, eh,
Maar komt je nader
Dan klaag ik bij vader. Eh, eh, eh.’

Hy dring aan op die jawoord, en dat sy haar so gou as moontlik moet laat aanneem,
maar dan dreig die moeder, die ‘nacht merrie’ met die sambok uit die slaapkamer
uit, waarop TRYNA in een asem albei antwoord: ‘Ik kom mos, moeder. Ja TJAART,
net om moeder mij zoo vererg, anders zou ik nie ja zeg. Nacht TJAART’.

1) The Friend-Vriend, 31 Maart 1866.
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Dis 'n verademing om tussen die fel politieke samesprake op so 'n juweeltjie van
humor en realisme uit die maatskaplike lewe af te kom. Maar nog beter as die
samespraak is die brief geskik vir die geselstrant van die sosiale omgang. Die
allerbeste briewe in die Hollandse joernalistiek van die Oranje-Vrystaat is gepen
deur TRYNA SNAAKS in De Tyd1). Die epistolêre kuns is by uitnemendheid die kuns
van die vrou, en is nog 'n bewys van mensekennis en verbasende insig in maatskaplike
sake. Op 'n frisse, aangename, opgewekte toon lag TRYNA oor die uitheemse modes,
die nuwerwetsheid wat die Vrystaatse dorpsbewoners na-aap, die vreemde van oor
die see aangewaaide vermake en sosiale gewoontes. Die geestige steek en fyn spot
ontbreek nie, maar die angel is tog nie al te skerp nie. In 1867 skryf sy aan haar
moeder wat in Colesberg woon: ‘Moeyer moet mij toch een pond goud en halwe
kroon, silling en zespens zulver stuur. Ik vraag dit nie uit gebrek van geld, want wij
het blauwbekke genog, maar ik wil graag goud en zulver geld weer zien, het is nou
drie jaar van dat ik zulke goed gezien het’2).
Na ontvangs bedank sy: ‘Ik dank Moeyer voor de pond, banje mense, engelsche
ook, het kom kijk, en TJAART het daar door een gat geboor regt in VICTORI haar oog,
en draag het nu aan zijn horlogie ketting en stap daarmee net als een pauwmannetje’3).
As sy oor haar man se ydelheid met die horlosieketting lag, skater sy dit uit oor
dié van haar buurvroue met hul lang slepe, ‘piering’-hoede en ‘teepot’-coiffures:
‘Die hoepelrok het de vrouwens heeltemal afgeschaft, zies de leelyke ding, maar
nou, na hulle die drag zo lang gedraa het, lijken hulle na verkluimde hoenders op
een regendag, hulle drag nou een slip van achter, en ik is blij, want hulle veeg de
straaten schoon’.
Die lang sleep bewys dus ten minste nog 'n diens aan die maatskappij, maar die
hooftooisel, ‘piering’-hoede soos sy hul noem, dien net tot blote vermaak:
‘Moeyer het toch opgelet dat in Grahamstad dikwels de gekleurde meisjes, die
ook hoedjes draag, rusie krijg. Nou moet

1) ANTJIE BRITS. Vgl. G.S. NIENABER, De Nieuwe Taalgids, No. 3, 1929. - A. DE V.
2) De Tyd, 11 Sept. 1867.
3) De Tyd, 9 Okt. 1867.
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Moeyer jou een denkbeeld maak, denk dat na hulle uitbaklij het, hulle weer afmaak,
en vind dan dat hulle hoetjes stukkend geskeur is, en dat hulle dan een van de hoetjes
die de minste gelei het, zusterlijk in twee stukken verdeel, voor iedereen een stuk,
en daar het Moeyer nou die ding wat hulle op die kop draag’1). En die ‘piering’-hoede,
niks anders as ‘een zoort van een strooi mat, heeltemal plat’2), moet nou 'n
‘teepot’-coifure bedek. As TRYNA haar dogter na die dorp stuur om 'n nuwe teepot
en piering te koop, om die gebreektes te verplaas op haar kombuisrakke, kom sy
terug met haar hare in die nuwe ‘teepot’, en 'n ‘piering’ op die kop! Geen wonder
dat TRYNA by haar moeder klaag oor die modesug van die kleindogter TRYNA, hoewel
sy uit selfverdediging en behaagsug ook ten prooi daaraan begin te val, want die
mans vind die mode aantreklik: ‘Ach, Moeyer, als ik denk aan die tijd toe ons kort
lijfvies, en kappies, en leerschoenen het gedraag, toe was daar liefde onder de mense;
maar van al de nuwe modes ingekom het, word een op de andere jalours over kleeren.
KLAAS het ook weer een piering gekoop en hy dwing TRYNA moet het draag, en
onze schoolmeester zeg het staat mooi; en het zal voor mij ook mooi lijken. Maar
Moeyer moet nie praat daarvan; ik het ook voor mij een laat kom, om bij de kerk te
drage’3).
SARTOR RESARTUS, die spotter het met die spot na bed gegaan, die ‘piering’-hoed
op die ‘teepot’-coiffure, in die strakke atmosfeer van die Calvinistiese Hollandse
Kerk! 'n Ander snaakse mode van die ‘Jufvrows’ wat haar dwars sit, is die ‘stuk
harde glansachtige pampier onder de voordeur met hulle naam daarop geschreif’
ingeskuiwe. ‘KLAAS zeg het beteken een “call”, maar wat “call” meen weet hy daarom
niet met alle zijn slimmigheid. Ik het toe vir een Engelischman gevraag wat “call”
meen en de Lunsriem zeg het is een beroep, de vent het natuurlijk met mij de gek
gescheer. Wie zal mij beroep, ik het hem toe met een vuile vadoek gegoi, een andere
gek wat ik gevraag het “call” zeg het beteken een “helm”, mijn hemel zou dan alle
de vrouens die ik

1) De Tyd, 11 Sept. 1867.
2) De Tyd, 9 Okt. 1867.
3) De Tyd, 30 Sept. 1867.
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ken met de helm geboren wezen’1). As die dames nie ‘call’ nie, speel hulle ‘grokie’,
'n nuwerwetse uitheemse spel met 'n stok en 'n bal wat in die middaghitte van ons
somer nageloop word.
TRYNA is 'n voortreflike voorloper van NEELSIE en sy sonde met die bure en sy
STOFFEL GIELJAM se ergernis oor die Filistyne is ook hare. Soos Vroutjie-Soetlief
sy takhaar-baard afgeskeer en sy mond vol valstande gestop het, tot hy by die
verkiesing saam met MAKPAATRIE en ou BROES DEKSTROOI en MIESIES JA-MES
werk in die salige waan dat hy hulle bekeer het, so het TJAART-KLAAS TRYNA 'n
‘piering’-hoed en 'n ‘teepot’-coiffure op die kop gedruk om eers mee kerk toe te gaan
en later te gaan ‘call’, tot sy deur die sirene-sang van die vreemde uitheemse modes
en vermake aan die slaap geneurie was: ‘KLAAS zeg, hij het gister na die grokie speul
gaan kijk, en ik raas voor niet zoo banje over de grokie, en de theepot en de piering.
Hij zeg het is toch te mooi om de lieve meisje mense te zien speul krokie’2).
In die jare sewentig na die anneksasie van die diamantvelde aan albei kante van
die Vaal 'n voldonge feit was, brei die Engelse taal en kultuur so geweldig uit dat
Afrikaans (en trouens ook Nederlands) in die Engelse pers as middel nutteloos word
en as doel in sigself natuurlik die aandag nie werd is nie. In die Hollandse pers was
toe reeds die skryftradisie in die gesproke taalvorm geskep en gevolglik sou daarin
weldra 'n stryd ontbrand tussen die geskrewe en gesproke vorm. Oor die algemeen
kan ons sê dat albei koerante, The Friend en De Tyd, hulle in die jare voor 1875 aan
die stelreël vashou dat die gehoor die styl bepaal, en Afrikaanse prosa en verse
opneem uit die pen van die minder geletterdes of met opset in die vorm dig vir die
minder ontwikkeldes, terwyl Nederlandse verse uitsluitend uit die pen van die
ontwikkeldes vloei en vir hulle bedoel is. Nie alleen in vorm nie, maar ook veral in
toon is die skeiding merkbaar - almal wat grappig, sarkasties en ironies wil wees,
kies die Afrikaanse vorm; in die ernstiger poësie en prosa neem Nederlands die plek
van die volkstaal in. Afrikaans is middel, nog geen doel op homself nie. Die intensiteit
van nasionale gevoel

1) De Tyd, 9 Okt. 1867.
2) De Tyd, 30 Sept. 1867.
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word algaande dieper in die Afrikaanse dan in die Nederlandse verse, maar die
Vrystaatse volkslied van H.A.L. HAMELBERG in 18661):
‘Heft, Burgers, 't Lied der Vrijheid aan
En zingt ons eigen volkbestaan!’

hoef nog vir geen enkel gedig uit dié tyd in diepte van nasionale gevoel agteruit te
staan nie. Van oorspronklikheid wat die vorm betref, is daar geen sprake nie, want
HAMELBERG het kennelik by die Nederlandse ‘predikant-digters’ van die eerste helfte
van die 19de eeu, in besonder by TOLLENS, die digter van die Nederlandse volkslied
‘Wien Neerlands Bloed’, in die leer gegaan, getuie die brallende chauvinistiese reël
in beide volksliedere ‘van vreemde smetten vrij’. Tog is die twee kenmerke van die
Afrikaner, vaderlandsliefde en godsdienssin, in 'n besielende taal en kragtige maat,
wat goed pas by die gees van die volkslied, so goed daarin beliggaam dat dit die
mees geliefde Vrystaatse lied geword het en nog steeds bly. Moedig en sterk spreek
die nasionale bewussyn uit die hele vers, kragtig is die melodie van NICOLAI wat by
elke openbare geleentheid uit volle bors aangehef is deur oud en jonk, want die digter
het gesorg dat die lied dadelik aangeleer is deur die leerlinge van die Bloemfonteinse
Kweekskool, toe ds. RADLOFF in 1869 die rektoraat van O.C. KAYS, die opvolger
van BROWN en eweneens 'n Engelssprekende wat sy taak nie as roeping opgevat het
nie, oorneem, en die vername kultuurinstelling vir die eerste keer 'n
Hollands-Afrikaanse nasionale kleur kry2).

1) De Tyd, 28 Feb. 1866. The Friend, 2 Maart 1866.
2) Ds. RADLOFF, opvolger van KAYS en voorganger van dr. BRILL, skryf aan prof. FRANCKEN
jare later: ‘Terwijl ik iets over het zingen in de school zeg, denk ik er aan, dat advokaat
HAMELBERG op een goeden dag mij het Vrijstaatsche Volkslied met de kompositie van
NICOLAI, pas door hem uit Holland ontvangen, toonde. Ik schreef de noten en woorden op
het zwartbord en leerde de kinderen het te zingen, zoodat wij bij de eerstvolgende viering
van den Vrijstaatschen jaardag (24 Febr.) en vervolgens bij een andere openbare gelegenheid
het met het publiek konden aanheffen’.
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Hoofstuk X.
Ooranje-vrijstaat 1875-1905.
1. 'N Dualistiese kultuurbeleid nog steeds onvermydelik maar nuwe tydvak
van konsolidasie breek aan.
Die tydperk van die ‘Busy Bees’ - BRAND, BREBNER, BRILL, BORCKENHAGEN,
BLOEM, BISSEUX het aangebreek. Deur president BRAND in die raadsaal en ds.
RADLOFF uit die preekstoel is hoe langer hoe meer geesdrif vir die saak van
kultuurlewe, opvoeding en onderwys opgewek, en dis opmerklik dat die bedrag
daarvoor op die begrotingslyste die grootste was. Maar na die ontdekking van die
diamantvelde het 'n groeiende stroom van nuwe inwoners binnegekom, hoofsaaklik
Angel-saksers wat die dualisme gevaarlik na die Engelse kant laat oorhel het vir die
staat met Hollands as amptelike taal, deur Engels vry algemeen die medium te maak.
Bloemfontein, die mees Engelse dorp in die Vrystaat, het ook 'n eerste stadhuis gekry,
warin die nucleus van 'n biblioteek gelê is en 'n kommissie bestaande uit enige van
die B's weeklikse byeenkomste gereël het vir musiek en literatuur om die beurt, die
Winterevening Entertainments van die sg. Maatschappij van Letterkunde en
Wetenschap, Bloemfontein, en selfs die predikant van die Hollandse kerk, ds.
RADLOFF, het sy lesing waarin hy 'n raak toekomsbeeld ontwerp het van sy staat,
‘The Free State in 1954’, in Engels as ons na die gedrukte stuk moet oordeel, gehou1).
Nuwe koerante met literêre byvoegsels en 'n tydskrif is in die lewe geroep, met 'n
enkele uitsondering alles tweetalig. In 1875 is deur samewerking van kerk en staat
die Dames-Instituut ‘Eunice’ opgerig maar 'n Engelse dame, ELIZABETH

1) Vgl. Orange Free State Monthly Magazine, Nov. 1877.
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LAIRD, wat geen Hollands geken het nie is tot eerste prinsipale benoem. In die opbouw
van 'n eie volksbestaan was daar dus geen sprake van ‘van vreemde banden vrij’ te
wees, waarvan HAMELBERG in sy volkslied sing nie. Maar die groeipyne van die
eerste jare van die jong staat was gely en die nuwe tydvak van konsolidasie, van
nasionale eenwording, van kultuurbou, het aangebreek. Die Bloemfonteinse
kweekskool was die aangewese inrigting om die leiding te neem op kultuurgebied
en uit die stamland van die republikeine kom op die regte tyd die regte man wat die
weerstrewige Afrikaanse elemente weer soos in 'n koerantversie van 'n tien jare te
vore laat uitroep het:
‘Kom, ou broers, vrienden, kom laat ons ons zaam vereenig
In liefde, geloof en hoop, mit lof an onze Heer.
Kom laat ons boeke lees en banje krante menig,
En op Sur Georges skool bring wy ons kinders weer’2).

2. Dr. Brill, vermaarde rektor, klassikus, taalgeleerde.
Advokaat HAMELBERG het in die Volksraad in 1856, toe president BOSHOF as lid
van die trustees verslag gedoen het van sy vergeefse poginge om 'n geskikte
hoofonderwyser uit die Kaapkolonie te kry, en van die tydelike reëling om ds.
MURRAY aan die hoof te stel sonder dat hy sou hoef onderwys te gee, daarop gewys
dat daar in Nederland wel bekwame persone te vind is om as rektor en tewens as
onderwyser aan die hoof van die skool te staan. As hierdie raad uit die staanspoor
aangeneem is, het die kultuurgeskiedenis van die Vrystaat 'n totaal andere verloop
gehad, meer Diets in kern, minder vertaalde Engels. Maar HAMELBERG moes wag
om sy plan uit te voer totdat daar sestien jaar later 'n ander politieke konstellasie aan
die bewind was met 'n kragtige president, J.H. BRAND, wat Hollands van inhoud
was, en 'n man aan die hoof van die onderwys in die Oranje-Vrystaat, ds. JOHN
BREBNER, wat ondanks sy Skotse geboorte en opleiding 'n goeie ondervinding van
die Boeremense en die landstoestande gehad het en gevolglik 'n stelsel van
laeronderwys kon invoer en

2) The Friend, 9 Des. 1864.
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vyf-en-twintig jaar lank opbou (1873-1898), waarop die dosent vir hoër onderwys
kon voortbou.
Dr. JOHANNES BRILL, (1842-1924) was die seun van 'n eie suster van HASEBROEK,
die bekende ‘Jonathan’ van Waarheid en Droomen. Sy vader was die Utrechtse
professor W.G. BRILL, skrywer van geskiedkundige opstelle, 'n handboek oor
taalkunde en stylleer, godsdienstige traktaatjies, en die uitgewer van die Dagverhaal
van Jan van Riebeeck in die ‘Werken van het Historisch Gennootschap van Utrecht’1).
Na sy gimnasiale opleiding in Zutfen het JOHANNES in 1859 student in die lettere
geword in Utrecht, in 'n tyd toe prof P. HARTING, die bekende vriend van die
Afrikaanse Boere, rektor van die universiteit van die biskopstad was. In sy sewejarige
studie voor sy promosie in 1867 magna cum laude op 'n proefskrif getiteld
Commentatio Litteraria inauguralis continens Quaestiones Scenicas ad Choragiam
Pertinentes2), het BRILL vriendskap gesluit met die vyftal Kaapse studente, waaronder
die Vrystater G. RADLOFF, wie se huistaal Duits was. Met sy landgenote het RADLOFF
in Engels of Afrikaans gekonverseer, en in die huis van die familie BRILL behoorlik
Nederlands geleer, wat hom goed te pas gekom het by sy evangelieprediking in sy
geboorteland later. Op dié manier is die jong BRILL se belangstelling in Suid-Afrika,
veral die Vrystaat, vir goed opgewek deur sy studiegenoot. Na sy promosie was dr.
BRILL ses jaar by die onderwys aan die gimnasia van Deventer en Kampen voor hy
op die advertensie van H.A.L. HAMELBERG, aan wie die Vrystaatse Regering opgedra
het om uit te sien na 'n geskikte rektor vir die Grey-Kollege tydens sy besoek aan
die Nederlande in 1872, geantwoord het. In Maart 1873 het hy sy werksaamhede
aanvaar ‘tot meerder licht en betere kennis’, soos die bede lui wat tewens 'n
voorspelling geword het van die adres wat hom aangebied is deur die komitee van
ontvangs by sy aankoms in die kweekskool wat volgens sy

1) Vir lewensbesonderhede is ek dank verskuldig aan prof. A. FRANCKEN se persoonlike
meedelings en sy artikels ‘Uit het leven van Dr. BRILL’ in die Tydskrif vir Wetenskap en
Kuns, 3de, 4de en 5de Jaargange.
2) Utrecht, 1867.
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eie beskrywing meermale ‘in 'n staat van schijndood’ was1).
Die Dietse kultuurdraers van die Oranje-Vrystaat in die algemeen en Bloemfontein
in besonder, o.a. HAMELBERG, digter van die Vrystaatse volkslied en vaardige joernalis
in geestige Afrikaans en ernstige Nederlands, soos reeds geblyk het, president BRAND,
besitter van 'n Hollandse graad in die regsgeleerdheid, van 'n uitstekende boekery,
beoefenaar van die briefskryfkuns, ds. G. RADLOFF, gebore Vrystater met 'n Utrechtse
teologiese opleiding, geesdriftige nasionaalbewuste rektor vir anderhalwe jaar toe
hy tot predikant van die Nederduits Gereformeerde Kerk, Bloemfontein beroep is,
musiekliefhebber met 'n pragtige stem, in wie se pastorie die akademievriend en sy
jong vrou aanvanklik tuis gegaan het, het met hierdie benoeming groot versterking
gekry. In die kultuurlewe van die laaste kwart van die 19de eeu het hy op die voorpunt
in die Oranje-Vrystaat gestaan. Maar dr. BRILL, lid van die Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leijden van 1876 af en oprigter van die Maatschappij
van Letterkunde en Wetenschap, Bloemfontein, die seun van 'n ywerige outeur en
susterskind van 'n beroemde literator, was 'n dosent, 'n spreker, geen skrywer nie. In
die geskiedenis van ons lettere is hy slegs om een lesing, ‘De Landstaal’2), gehou in
Mei 1875 bekend, die stuk waarmee hy hom in die strydvraag Afrikaans of Nederlands
gemeng het. In die lesing verduidelik hy dat hy onder die titel nie die amptelike taal
verstaan nie, maar die spreektaal van die Kaap tot ver in die binneland, Afrikaans,
waarvoor hy 'n lansie wil breek. Die skitterende filoloog bewys, dat die verwaarlosing
van uitgange, die ontwikkeling van 'n sintetiese vormrykdom na analitiese afstomping
daarvan, nou eenmaal die wet van die taalgroei is, waaraan alle tale onderworpe is
en dat Afrikaans in dié opsig dus geen uitsondering is nie. Die vormvereenvoudiging
mag barbaars vir Hollandse ore klink. maar, vra hy: ‘welk recht hebben wij eigenlijk
om aan de Afrikaansche taal onze wetten voor te schrijven?’ Dit is nie die taal-

1) Vgl. ‘Geschiedenis van het Grey College’ in Grey College School Magazine, afleweringe
1915-1918.
2) Gepubliseer in Geskiedenis fan di Afrikaanse Taalbeweging, deur 'n lid fan di Genootskap
fan Regte Afrikaners, 1880 (in die herdruk van 1909, p. 37-53).
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vereenvoudiging tot 'n vorm wat groot ooreenkoms vertoon met die 17de eeuse
Nederlands, maar die taalverbastering met Engels wat sy ‘haren te berge doet rijzen’.
In teenstelling met 'n verskeidenheid van dialekte in die ou kultuurlande, heers in
Suid-Afrika 'n merkwaardige eenvormigheid in die landstaal, en die tyd sal leer of
die nasionale bewussyn kragtig genoeg sal ontwikkel om hierdie taal as afsonderlike
taal naas Nederlands te laat optree. Hierdie beroemde lesing waarmee hy in die
strydperk van die ‘Genootskap van Regte Afrikaners’ getree het, is 'n goeie bewys
van sy wetenskaplike taalkennis, van sy diep insig in Afrikaanse taaltoestande en
tewens van sy buigsaamheid van gees, sy aanpassingsvermoë, wat hom so uitnemend
geskik gemaak het as opvoeder in 'n staat met 'n dualistiese geneigdheid. Hy het ten
volle besef dat Afrikaans die enigste landstaal van Nederlandse stam in Suid-Afrika
was, maar vir die amptelike erkenning, die verheffing tot skryftaal, daarvoor het hy
nie geywer nie. Daarvoor was hy ‘geen nieuwlichter, geen hervormer brandende van
begeerte om zijn fonkelnieuwe ideeën uit te pakken in 'n wereld, die hij eerst nog
moest leren kennen’1), genoeg nie. Sy enigste kommentaar toe die stryd vir die
erkenning van Afrikaans gewen is, was dan ook ‘de Afrikaners moeten zelf maar
weten wat zij hieromtrent willen beslissen’2).
Net soos dr. A.N.E. CHANGUION 'n dertig jaar vroeër, het ook dr. BRILL 'n kort
grammatika van Nederlands, Beknopte Nederlandsche Spraakkunst voor
Schoolgebruik in Zuid-Afrika (1876) opgestel3). Die beknopte grammatika sluit nou
aan by dié van dr. P.J. COSYN, is net 'n elementêre skets tot meer wetenskaplike
studie, en is samegestel deur die Vrystaatse rektor omdat, soos hy in sy voorwoord
sê ‘eene ondervinding van eenige jaren had hem geleerd, dat wat volkomen voldoende
is in Nederland, daarom nog niet voldoende is in Zuid-Afrika’. 'n Groter aantal
voorbeelde dan ons gewoonlik in die Hollandse grammatika aantref, van volledige
verbuiging en vervoeging van naam- en werkwoorde, die groot struikelblok van die
Afrikaanssprekende kind, word hier

1) Prof. FRANCKEN in Tydskrif vir Wetenskap en Kuns, 4de Jaargang.
2) Ibid., Vyfde Jaargang.
3) Leiden, 1876.
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gegee. 'n Paragraaf word gewy aan die verbreidheid van die Engelse taal in hierdie
streke en aangetoon hoe die kennis van die een taal die leerling kan van pas kom by
die bestudering van die ander.
Op die onderwerp van die taal het hy herhaaldelik terug gekom in lesings en artikels
soos ‘De Afrikaansche Taal’, ‘Over het Afrikaansch’ in Ons Tydschrift, deel IV,
1899-1900, en The Teaching of the Dutch Language in South Africa, Together with
a letter addressed to the Rector by Mr. E.B. Sargant, Education Adviser to Lord
Milner 19041).
Die pleidooi na die oorlog ‘The Teaching of the Dutch Language’, vir meer
Hollands op skool in die Oranje-Rivier-Kolonie dan die karige drie uur onderrig per
week, indien die ouers dit verlang, en die gebruik van daardie medium in die twee
uur per week godsdiensonderwys wat die Ordonnansie toegestaan het2), is gelewer
in die vaste oortuiging dat tweetaligheid die enigste basis is waarop die twee rasse
in betreklike rus kan saamleef en volgens BRILL uiteindelik een volk word. Vir
voorrang van die taal van die meerderheid kon hy toe nie meer pleit in die tyd van
die Milner-regime nie, waaronder, soos die nuwe adviseur in onderwyssake dit
uitgedruk het, ‘the acquirement of the English tongue, even through imperfect
methods, remains of paramount importance’3). Hy beken dat wat die onderwys van
die taal van die oorgrote meerderheid van die bevolking so bemoeilik is, dat daar nie
minder as vier taalsoorte is nie nl.
1. The Landstaal, or simply the Taal, or Afrikaans-Hollans, or Cape Dutch, as the
spoken language of the country is indiscriminately called.
2. The language as written in Holland: ‘High Dutch’, as it is called here.
3. The language of the Bible, different both in the style and in the forms it makes
use of from modern ‘High Dutch’.

1) LONGMANS, GREEN AND CO., 1904.
2) Vgl. dr. ANNA DE VILLIERS: Die Hollandse Taalbeweging, p. 242-243, vir verder pogings
om die Ordonnansie (No. 27) verander te kry.
3) Vgl. Brief van SARGANT aan BRILL in The Teaching of the Dutch Language, p. 20.
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4. A simplified form of ‘High Dutch’ adapted to the wants of this country1).
Hy is 'n voorstander van laasgenoemde, dus van die strewe van die ‘Zuid-Afrikaansche
Taalbond’ en gee aan die hand dat die Kollewijn-spelling dwarsdeur die land deur
die onderwysoutoriteite moet aangeneem word. Afrikaans verag hy nie, maar dit is
selfs nie in die tyd van die Republieke erken nie, en ‘a large proportion of the
Africanders themselves look down upon it, and would have first have to be educated
up to its merits and charms’2). Daartoe het dr. JOHANNES BRILL, die deftige rektor
wat fouteloos sy Nederlands tot aan die end gebesig het, die skitterende taalgeleerde
wat in wetenskaplike detachement die landstaal van sy aangenome vaderland bestudeer
het, hom blykbaar nie geroepe gevoel nie. Maar ewemin kon hy stilswyend toelaat
dat wat in 'n kwarteeu met die grootste moeite en opoffering op taalgebied opgebou
was, met een veeg deur die veroweraar sou uitgewis word.
Owerigens het die Engelse opvoedings- en eksamenstelsel hom nie gehinder nie;
trouens die stelsel het volgens hom veel goeds vir hierdie land gehad en
langsamerhand kon ons dit hier en daar verbeter. Dit is dan ook geen toeval maar
die gevolg van sy afwagtende houding, sy geduld en takt met die Britsgesinde groep
in die Republiek, sy ewewigtigheid en gebalanseerdheid en aanpassingsvermoë, dat
die Grey-Kollege dwarsdeur die troebele jare van oorlog en vernietiging van die
Republiek van die Oranje-Vrystaat, oopgebly het.
Met die C.N.O.-skole na die oorlog wat as opposisie teen die goewernementskole
in die tyd van die Milner-regime, waaronder ‘the acquirement of the English tongue,
even through imperfect methods, remains of paramount importance’, gekom het, het
hy weinig gesimpatiseer. Sy mening was dat daar dan i.p.v. een bloeiende skool twee
kwynendes sou kom, en dat ‘the rising generation of the country will be divided into
two camps more or less hostile to one another and consequently grow up as a divided
and restless nation, or rather as two nations.3) Die wonder-

1) Vgl. The Teaching of the Dutch Language, p. 11.
2) Vgl. The Teaching of the Dutch Language, p. 5.
3) Vgl. The Teaching of the Dutch Language, p. 5.
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baarlike herstel van die Hollands-Afrikaanse groep, die vasbeslotenheid dat daar dan
liewer twee volke naas mekaar as een Engels-Afrikaanse sou wees, kon hy toe moeilik
voorsien. Ook in die artikel ‘Education in the Orange River Colony’ in die tydskrif
Science in South Africa in 1908, neem hy die tipies Nederlandse flegmatiese houding
in van ‘met het getij verzet men de bakens’, maar hy het 'n geslag Afrikaners opgevoed
wat in kennis nie meer die mindere van die Engelse landgenoot was nie en in
nasionaalbewusheid sy meerdere. Die stryd met die wapens was beslis - dié met die
geestelike swaard sou pas in alle erns aanvang in die 20ste eeu.
Na dr. BRILL in 1908 afgetree het, kon hy hom verlustig in sy geliefde klassieke.
In The South African Journal of Science, 1910, het hy 'n artikel gepubliseer ‘Classics
in our Secondary Schools’ en hom jarelank besig gehou met 'n volledige vertaling
van die Hiad van HOMEROS, wat egter geen uitgewer gevind het nie. Maar sy
onverganklike betekenis lê in sy opvoedkundige werk aan die Grey-Kollege, die
geskiedenis waarvan hy uiteengesit het in The School Magazine, 1915-1918, op rustig
wetenskaplike wyse, in sy taalkundige insig en helder wetenskaplike uiteensetting
van taaltoestande, en in die versameling en gedeeltelike bekendmaking van Vrystaatse
historiese bronne as lid van die ‘Maatschappij van Letterkunde en Wetenschap,
Bloemfontein’ en as oprigter en bewaarder van ‘Het Historisch Argief’ van die
Republiek van die Vrystaat.1)

3. F.W. Reitz, hoofregter, president, staatsekretaris, senator, historikus,
digter.
Hervorminge kom nie van bo af nie maar van onder uit, nie van die onderwysers en
geleerdes wie se taak dit is om rustig die gebeure in oënskou te neem, in beeld te
bring, in edeler bane te voer nie, maar van die gevoelsmense, die spontane, intuïtiewe
‘ewige kinders’. So iemand was hoofregter, later president,

1) Vgl. Orange Free State Monthly Magazine, April 1879 vir sy verslag van die Argief; Ibid.,
July 1879 vir sy inleiding tot en publikasie van die Gedenkschrift van ANNA E. RETIEF; Ibid.,
Aug. 1879 vir sy inleiding tot en publikasie van Journaal van HERKULAS ALBERTUS
PRETORIUS.
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F.W. REITZ (1844-1934) die man wat so kinderlik bly was ‘dat daar tog eindelik 'n
koerant Di Patriot in ons eie taal gedruk en uitgegee word’ dat hy ‘as 'n soort van
dankoffer, £5 aan die uitgewers gestuur het’,1) 'n man in wie 'n bewus-nasionale drang
om die eie te propageer geleef het. REITZ is in Swellendam gebore, en het na sy eerste
skoolopleiding in Rondebosch, ‘Rouwkoop Huis’ onder dr. DROSSEL, op twaalf-jarige
leeftyd na die South African College School, Kaapstad gegaan. Toe het hy in die
regte gaan studeer in Engeland, in die Inner Temple Londen, en in 1868 advokaat in
Kaapstad geword, waar hy tot 1870 bly praktiseer het.
Toe diamante aan die Vaalrivier ontdek is, het hy as togganger daarheen gegaan
en, sonder sukses, diamantdelwer geword in Pniël. Toe het hy weer 'n tyd as advokaat
in Kaapstad gepraktiseer en in 1872 lid van die Kaapse Parlement vir George geword.
In 1874 is hy na die Oranje-Vrystaat op uitnodiging van BRAND as voorsitter van
die Hof van Appèl, waar hy later hoofregter geword het toe die Hooggeregshof
ingestel is. In 1888 is hy as opvolger van President Brand gekies. Twintig jaar
vantevore is sy naam reeds genoem by die tweede presidentsverkiesing van JAN
BRAND wat sonder teenkandidaat geskied het, volgens The Friend - De Vriend ‘omdat
de brandziekte hier in de Vrijstaat heerscht onder de ezels en bavianen’. In 'n
hoofartikel in 1868 het die blad sy kandidatuur toe gepropageer omdat hy ‘een goed
Hollandsch Taalkundige is, zijnde even kundig in het Engelsch als Hollandsch
spreken,’2) getuie sy artikels in The Cape Monthly Magazine in 1857 oor besproeiing.
Die hoë amp het hy sewe jaar lank beklee maar alles behalwe tot onvermengde genoeë
van sy oorspronklike propagandiste, tot hy in 1895 weens langdurige siekte moes
bedank, en opgevolg is deur 'n gebore Vrystater, leerling van dr. BRILL, M.T. STEYN3)
in 1897 het hy Staatsekretaris van die Zuid-Afrikaanse Republiek geword as op-

1) Brief aan G.R. VON WIELLIGH: Eerste Skrywers, p. 142.
2) The Friend-De Vriend, 24 Julie 1868.
3) Vgl. F.W. REITZ: President Steyn, p. 199-200, Haarlem, TJEENK WILLINK, 1902 in die serie
‘Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen’.
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volger van dr. W.J. LEYDS wat tot gesant in die buiteland benoem is. Hy het die
Tweede Vryheidsoorlog tot die einde deurgemaak met al sy ontberinge soos die
minste kommandoburger, in die regeringslaer van Tautesberg. Na die verlies van die
onafhanklikheid was hy so biter teleurgestel dat hy sy vaderland op 4 Julie 1902 'n
vaarwel toegeroep het uit Delagoabaai om hom in Amerika te gaan vestig. Hy het
gewag totdat selfbestuur aan Transvaal en die Oranje-Vrystaat verleen is, voordat
hy op die versoeke van gen. BOTHA en SMUTS gereageer het om terug te kom en te
help aan die heropbou van sy land wat sy onwrikbare gees nodig gehad het. Toe is
hy gekies tot eerste president van die Senaat en was senator van die Unieparlement
van 1910 tot 1929, waarin hy as president van die Senaat eenmaal uitgetart is om sy
republikeinse geloof te bely, en geantwoord het dat hy in sy siel republikein is en
die republikeinse regeringsvorm nog die beste vir die land ag. Hy is in 1934 oorlede
in die hoë ouderdom van byna negentig jaar in sy woning in Kaapstad.1)
Uit die advokatetydperk in Kaapstad dateer sy eerste letterkundige proewe, o.a.
‘Die Steweltjies van Sannie’ en ‘Klaas Geswint en sijn Pert’ wat oorspronklik in die
Kaapse blaaie in 1870, Het Volksblad en Cape Monthly Magazine verskyn het2), en
later gebundel is in Vyftig uitgesogte Gedigte, 1888. In eersgenoemde word die jong
mans op vermaaklike wyse, in egte Patriot-trant, teen voortvarendheid gewaarsku.
Die onbesonne, voorbarige vryer wat die geliefde se voetjies in 'n nuwe paar
steweltjies in sy droom gesien het en haar dadelik ten huwelik gaan vra het die
volgende môre, sug later as die liefde nie meer blind is nie:
‘Hull' mag van kleine voetjies praat,
Mar Sannie het twee knewels’.

1) Lewensbesonderhede ontleen aan DENEYS REITZ: On Commando; Trekking on; F. ROMPEL:
‘F.W. Reitz’, Die Huisgenoot, 13 April 1934; E.J. WEBER: ‘Pres. Reitz op Kommando’, Die
Huisgenoot, 6 en 13 Julie 1934, en G.R. VON WIELLIGH: Eerste Skrywers, p. 141; Cape
Times, 28/3/34; HOEKSTRA en VILJOEN: Zuidafrikaanse Prozabundel, p. 35.
2) Oorgedruk in F.W. REITZ: Vyftig Uitgesogte Gedigte en Twee-en-sestig Uitgesogte Gedigte,
5de druk 1916, p. 34 en p. 41.

Elizabeth Conradie, Hollandse skrywers uit Suid-Afrika. Deel 2 (1875-1905)

282
Vol humoristiese berusting in sy verdiende straf, klink die slot:
‘Dit help nou weinig om te huil,
Al het ek spyt van Sannie;
Kon ek die ou ding mar verruil
Dan sou ek - mar ek kan nie’.

Nog beter geslaag is ‘Klaas Geswint en sijn Pert’, 'n verafrikaansing van ROBERT
BURNS se ‘Tam O'Shanter's Ride’. In die Skotse digter aan wie A. PANNEVIS 'n hekel
gehad het1), het REITZ, die ondersteuner geldelik en moreel van ‘Die Genootskap van
Regte Afrikaners’ 'n noue geesverwant herken. Daar het selde 'n aand omgegaan in
sy huislike kring waarop daar nie uit BURNS of SCOTT gelees is nie en net soos sy
vader voor hom, wat in Skotland landbou gestudeer het, het hy sy hele lewe deur die
liefde vir die Skotse literatuur bewaar. Die verering vir alles wat nasionaal is, eie
geboortegrond, eie taal, eie landelike mense en lewe, ook die tekortkominge soos
platheid en onsmaaklikheid, oppervlakkige lawwe flouïteite en slordigheid in
taalgebruik, het die twee digters, BURNS en REITZ, gemeen gehad. Soos gewoonlik
met 'n kopie het die geur, die essence, in baie van sy bewerkinge van BURNS se verse
vervlieg, en het hy net die swakhede opgevang, maar hierdie bewerking is tog in baie
opsigte verrassend oorspronklik. Die verskriklike storm en al die grieselighede wat
BURNS daarby sleep om atmosfeer te skep, is hier weggelaat. KLAAS het sy tyd
verdraai op die dorp in die kantien en op weg na die plaas moet hy 'n kerkhof verby
waar hy in sy drankbenewelde brein spoke sien dans. Hy skree na hulle in opgewonde
meeleef en uitdagende vermetelheid, die klomp sit hom agterna en hy moet jaag so
hard as hy kan tot by die rivier, want:

1) Vgl. briewe van hom in De Volksvriend, September 1867, een waarvan gedeeltelik oorgedruk
is in die Gedenkboek ter ere van die Genootskap van Regte Afrikaners. (1875-1925), p.
69-71; ook hfs. III, p. 43.

Elizabeth Conradie, Hollandse skrywers uit Suid-Afrika. Deel 2 (1875-1905)

283
‘'n Spook is nes 'n bokkapater,
Hij loop nie sommer in die water.
Toe, Kol, die duiwel snij jou spoor!
Hier lê die drif; HIERT, sij's daaroor!
Haar stert het hul glad uitgeruk,
Maar Klaas is los - dis een geluk’.

Van die oorspronklike Tam het weinig oorgebly; KLAAS is 'n pure Hotnot in sy
dranklus, sy ronddraaiery en nagtelike ritte, sy bygeloof en spokesienery, sy brutaliteit
en grootspraak op 'n afstand, maar lafhartigheid in die uur van gevaar. Die idiomatiese
taal van die digter, die beelde wat direk aan die bekende omgewing van die tuiste
van die Hotnot ontleen is, die hele atmosfeer, is deur en deur Afrikaans.
Spreekwoordelik het geword die koeplet:
‘Plesier is nes 'n jong komkommer,
As jij hom pluk, verlep hij sommer;
Of nes 'n skulpad in sij dop in,
So's jij hom vat, dan trek hij kop in’.

In egte didakties-moraliserende Afrikaanse volkstrant word die sedeles aan die slot
gegee:
‘Ver die wat lus het om te draai
Wil ek mar net 'n woordjie raai:
Gedenk aan Klaas Geswind sijn perd,
En vraag jou self: Waar is haar stert’.1)

Kort na sy aankoms as regter in die Oranje-Vrystaat in 1874 het REITZ ook COOPER
se lewendige vertelling ‘JOHN GILPIN’ verafrikaans in ‘JAN JURGENS’, en sy bekende
samespraak gedig, ‘Die Prokureur sij Hond’, wat hede ten dae nog deur Nederlandse
samestellers van bloemlesings uit eie tyd vir 'n voorbeeld van Afrikaanse digkuns
moet deurgaan.2) Die rympies wat in die

1) Vgl. dr. LYDIA VAN NIEKERK: De Eerste Afrikaanse Taalbeweging (Tweede druk), p. 89-91
en E.C. PIENAAR: ‘Oud-President F.W. Reitz’ in Die Huisgenoot, 20 April 1934, vir 'n
bespreking van hierdie verse.
2) W.C. BRAAT: Uit Eigen Tijd, WOLTERS-Groningen 1934, p. 319.
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verenigingslewe van Bloemfontein bekend geword het deur die voordrag van die
skrywer self, en op versoek in die tweetalige tydskrif van sy kollega, regter JAMES
BUCHANAN, Orange Free State Monthly Magazine geplaas is, met die uitsondering
van ‘Ter Nagedagtenis van Kommandant Louw WEPENER’1), nie veel meer dan
soutelose eksperimente om boeregrappigheid in die Afrikaanse vorm weer te gee
nie. Die grenselose naïweteit, die chauvinisme van die patriotiese digter in die liedjie
ter nagedagtenis aan die Vrystaatse held wat op Thaba Bosigo in 1866 gesneuwel
het, is te verkies bo die oppervlakkige flouïteite van so menige grappige vertelling
waarvoor Afrikaans as literatuurtaal in die jare sewentig uitsluitlik geskik geag is,
en in een koeplet styg die toon selfs bo die alledaagse:
‘Hij leg op Thaba Bosigo,
Gên grafsteen sal hij verge.
Sij monument het God gebou
Die Bouheer van die berge’.

Maar ons moet onthou, die literêre pogings, hoe gebrekkig ook al, was alles uitvloeisel
van, en propagering van die ontwakende nasionale gees. Die Eerste Vryheidsoorlog
in Transvaal het ongekende nasionale geesdrif laat opwel, en soos aan alle nasionale
ondernemings, 'n stoot gegee aan die strewe van die voorstanders van Afrikaans,
onder leiding van S.J. DU TOIT en vernude lewenskrag besorg aan De Afrikaner Bond
wat ook aan DU TOIT sy ontstaan te danke het. In die Oranje-Vrystaat is 'n tak van
die Bond opgerig in 1882 deur toedoen van twee Vrystaatse mediese studente wat
na hul vaderland teruggekeer het om by die verpleging van gewondes behulpsaam
te wees, maar die hoofregter F.W. REITZ en die redakteur van De Express, C.
BORCKENHAGEN2) was die eintlike Bondsleiers in die Vrystaat. Die konstitusie is die
werk van laasgenoemde twee here, en waar S.J. DU TOIT in

1) Oorgedruk in Twee-en-sestig uitgesogte Afrikaanse Gedigte, 5de druk, 1916, p. 64 (JAN
JURGENS); p. 99 (Die Prokureur sij Hond); p. 22 (Ter Nagedagtenis). Laasgenoemde het in
die eerste aflewering van die Orange Free State Monthly Magazine, November 1877, verskyn.
2) Vgl. J.H. HOFMEYR: Het leven van Jan Hendrik Hofmeyr, p. 222-223.
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Di Patriot al die swaarste werk vir die propaganda verrig het, het al die mooiskrywe,
al die argumente ter ondersteuning van 'n organisasie wat as leuse aangeneem het:
‘Afrika voor de Afrikaners’ in De Express, die tweede persorgaan van die Bond,
gekom. Dat die beweging soveel invloedryke ondersteuning in die Republiek gekry
het ondanks die teenstand van president BRAND, is te wyte aan die nasionale bewussyn
wat die Eerste Vryheidsoorlog opgewek het, en die vertolking na eie aard en aanleg
van dié bewussyn deur die twee Vrystaatse kultuurleiers, BORCKENHAGEN en REITZ.
REITZ is altyd op sy beste, en dit is naas die grappige die mees kenmerkende van
sy verskuns, waar hy die nasionale drang vertolk of propageer in watter taalvorm
ook al, hetsy Afrikaans, Engels, 'n soort van Nederlands-Afrikaans of suiwer
Nederlands. By voorkeur gebruik hy daarvoor nie die landstaal nie, seker omdat hy
self dit nog nie geskik geag het vir hoër geestesuiting nie, maar hy laat ook nie toe
dat daar smalend van gepraat word as ‘a barbarous patois’ deur eerw. A.T. WIRGMAN,
wat ondanks sy jarelange verblyf in Suid-Afrika en sy oorspronklike Hollandse
afkoms, geen woord van die taal wat hy verkleineer, verstaan het nie. As gevolg van
die goedgemotiveerde betoog in 1880 van die Vrystaatse hoofregter in die pers,
ontbrand daar 'n hele polemiek oor die taalvorm1). Hy bewys dat Kaaps-Hollands nie
'n ‘patois’ is nie en nog minder ‘barbaars’, en die huistaal is van 'n hele volk, ‘for
that High-Dutch, as a spoken language in South Africa has any existence, excepting
among a few recently arrived Hollanders, no one can contend. The Hollander may
speak it for a while, but very soon he finds it more convenient to do as Rome does,
and his children never speak anything but the purest Cape Dutch.’ Dit is begryplik
dat die voorstanders van Afrikaans in hierdie pleidooi 'n geweldige morele steun

1) Artikel van WIRGMAN in The South African Magazine and Review, Jan. 1880. REITZ se
antwoord in The South African Magazine 1880, Vol. 1, No. 3, p. 128-136; oorgedruk in Cape
Argus, 29 April 1880, in De Zuid-Afrikaan, 1 Mei 1880, in S.J. DU TOIT: Geskidenis fan di
Afrikaanse Taalbeweging, p. 152-164, De Express 2 Junie 1880. Vgl. ook Cape Monthly
Magazine, Junie 1880 en MANSVELT in Handelingen van XXVIIste Ned. Taal en Ltk. Congres,
1902, wat REITZ nie volkome gelyk gee nie.
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gehad het, te meer daar die bekende hoofregter nie geskroom het om sy naam te
teken nie, en van elke geleentheid het hulle gebruik gemaak om hom aan die
teenstanders as 'n voorbeeld op te hou.
Sy daadwerklike belangstelling in die landstaal het hy verder getoon deur
Afrikaanse verse wat hy in koerante en tydskrifte teëgekom het en hom voorgekom
het as beter dan die gewone rymelary, uit te knip, te bewaar en in 1888 in 'n
bloemlesing uit te gee, die bekende Vyftig uitgesogte Afrikaanse Gedigte1) wat van
vyftig uitgegroei het tot Twee-en-sestig uitgesogte Afrikaanse Gedigte2). Die
vermeerdere uitgawe val in die kader van die skaamtelose JAMESON-inval in Transvaal
in 1895 en is gedra op 'n verdere golf van verontwaardiging oor aanvalle op verowerde
regte en nasionale trots oor suksesvolle afweer van die aanval, wat die populariteit
van die verse ten dele verklaar. Deur hierdie uitgawe het hy in wye kring bekendheid
gegee aan die beste onder die vroeë Afrikaanse verse, sy eie ‘Klaas Geswint’, ‘Jan
Jurgens’, ‘Louw Wepener’, ‘Die Steweltjies van Sannie’ ingesluit. Voor 'n tweede
bundel uit sy pen verskyn, moes daar egter eers 'n storm oor die volk losbars, heelwat
ingrypende veranderinge plaasvind wat enigsins 'n ander toon as dié van kinderlik
onbesorgde grappigheid uit sy baaie laat opstyg.
REITZ het die vaderlandse geskiedenis deur en deur geken en in medewerking met
die geskiedskrywer, G. MCCALL THEAL, 'n Korte Geschiedenis van Zuid-Afrika van
1486 tot 1835 geskrywe, in die tyd toe hy nog president van die Oranje-Vrystaat
was, vir die gebruik van die skole in die Kaapkolonie en in die Republieke3). Die
bedoeling was om al die historiese gebeure in die gebiede ten suide van die Limpopo
tot op datum in beeld te bring, maar hulle het slegs een deel voltooi gehad in 1895,
toe allerlei omstandighede, waaronder ook die gesondheidstoestand van die president,
REITZ verhinder het om verder met die werk, wat hoofsaaklik in sy geval vertaling
was, voort te gaan. In Transvaal het in opdrag van die staatsekretaris, maar
waarskynlik sonder

1) HÖVEKER en WORMSER, Amsterdam, Pretoria, 1888.
2) 5de Druk, 1916, H.A.U.M.v.h. DUSSEAU, Kaapstad.
3) 2de Druk, MABTINUS NYHOFF, 's-Gravenhage, 1891.
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sy meedoen, 'n Eeuw van Onrecht (1899) die lig gesien, waarin met gloeiende
verontwaardiging die aanslae op die regte van die Afrikaner met die peen afgeweer
word1). Na die vrede het hy in The North American Review, ter stigting van LORD
KITCHENER, 'n artikel gepen in dieselfde trant ‘Is it Peace?’ waarin hy betoog dat 'n
vrede geteken deur manne ‘with the knives at their throats, ......may be a “peace that
passeth all understanding” but it is not a peace that should be regarded as a lasting
one, or as one binding upon the consciences’2).
Na die verlore vryheid het die oud-staatsekretaris ook 'n kort lewensgeskiedenis
van sy opvolger, President Steyn, geskryf, (1902) in die serie: ‘Mannen en Vrouwen
van Beteekenis in Onze Dagen’, van 'n Nederlandse uitgewersfirma3). Rustige
geskiedskrywing is dit nie, veel meer polemiek teen die vyande van die Republieke,
lord KITCHENER, ROBERTS, en die historiese voortsetting van die Vrystaatse dualiteit
in die politiek, JOHN GEORGE FRASER, Afrikaner van Skotse afkoms wat in sy
onderhoud met lord ROBERTS na die besetting van Bloemfontein, verklaar het dat
hy volkome tevrede was met die anneksasie, felle teenstander van REITZ en STEYN,
skrywer van die Episodes in my Life, 19224) waaronder etlike berug was. Van uit
Afrikaanse standpunt dus, dikwels baie subjektief en sonder skroom vir die ander
ras in sy vaderland, het REITZ as geskiedskrywer die gebeure bekyk, want ‘als de
geschiedenis alles zou verzwijgen wat aanstoot kon geven, dan zou er maar weinig
geschiedenis bestaan’ soos hy sê in sy Voorwoord tot sy Oorlogs- en Andere
Gedichten, 19105).
In samewerking met J.H. HOFMEYR het hy jare later 'n veelomvattende, meer
objektiewe biografie van Onze Jan help opstel, 19136). In die bloemlesing van
HOEKSTRA en VILJOEN, Zuid-

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Vgl. A. DE VILLIERS: Die Hollandse Taalbeweging in Suid-Afrika, p. 160.
The North American Review, No. 5, vol. 175, 1902. Ook as pamflet afsonderlik uitgegee.
TJEENK WILLINK, Haarlem 1902. (Vgl. p. 280).
Cape Town, 1922, JUTA & CO., Ltd.
Uitgegee deur ‘HET WESTEN’, Potchefstroom, 1910.
Het Leven van Jan Hendrik Hofmeyr (Onze Jan) door J.H. HOFMEYR, M.A. in samenwerking
met Senator de Edelachtb. F.W. REITZ, Kaapstad, v.d. Sandt de Villiers, Maatschappij Bpk.,
1913.
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afrikaanse Prozabundel, 1918, gaan sy bydrae ‘Over de Waarde van Geschiedkundige
Bronnen’ waarin die jeug gewaarsku word teen beroepshistorici en aangemoedig om
eie landsarchivalia te lees en in ere te hou1).
Waar REITZ in sy historiese prosa konstant suiwer Nederlands skryf, val die
verskeidenheid van taalvorme en spelvorme op in sy verskuns. In sy laaste versbundel
Oorlogs- en Andere Gedichten is 'n Engelse lesing van die belangrikste gedigte wat
dikwels beter geslaag is as die Afrikaanse, opgeneem. Sommige verse is in 'n soort
van Nederlands-Afrikaans, ander in Afrikaans-Nederlands en verskeie in suiwer
Nederlands. Maar dit is nie die taalvorm nie, nie die gebrekkige raamwerk nie, maar
die gees wat lewend maak en dié is deur en deur Afrikaans. Die vaderlander is aan
die woord in die Oorlogs- en Andere Gedichten, en hoewel die bundel tien jaar na
die Tweede Vryheidsoorlog verskyn het in 'n tyd van verbroedering tussen die twee
rasse, van ‘vergewe en vergeet’, is die meeste verse in die hitte van die stryd geskrywe,
vandaar die spontaneïteit maar ook die onversorgdheid van die taal. Die pas-benoemde
senator van die Unieparlement kan nog nie nalaat om te waarsku in sy voorwoord:
‘Er zijn echter mannen en vrouwen die wij niet durven vergeten, en daden die wij
geen recht hebben te vergeven, tenzij de misdadiger zich eerst bekeert’.
Vlymend skerp, honend is die spot op die ‘Lady Roberts’, 'n skeepskanon wat die
Engelse soldate na die vrou van hul veldheer, Lord ROBERTS van Kandahar, gedoop
het en wat deur die Republikeinse troepe buitgemaak is in Desember 1900. Afrikaanse
geestigheid in woordspeling, volksetimologie en volksvernuf is hier aan die beurt:
‘Lord Roberts is al huis toe
Die Veldheer het getrap
Maar d'ou vrouw het hij hier laat blij,
Sij hou van mieliepap’.

1) H.A.U.M. 1918. In dieselfde tyd, na die besluit van die Provinsiale Rade van die Transvaal
en Vrystaat in 1917 om Afrikaans in die skole in te voer, word onder redaksie van REITZ as
die ‘vader van die A.T.V.’ die Afrikaanse Leesboekies van MASKEW MILLER saamgestel vir
die primêre skool.
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‘Ja, Roberts van “Kandaar”
Is nie Roberts van “Kanhier”,
En dat Tommy hier moet blijwe
Is nie enkel vir plesier’.

Die proklamasie van lord KITCHENER van Augustus 1910 waarin die Republikeine
bedreig word met ewige verbanning tensy hulle hul voor 15 September oorgee, was
die aanleiding tot die uittartende hekeldig: ‘Die Proclamatie of Papieren Bom’, waarin
die satiriese digter die Engelse opperbevelhebber 'n verklaring van sy daad laat gee:
‘Aangezien 'k gên ander raad
Ziet, dan net om groot te praat,
Schiet ik hierdie papieren bom,
Om te zien wat daarvan kom!’

Teen die twee bevelhebbers is ook ‘De Vrouwenkampen’ gerig, 'n vers vol ironie en
bitterheid en magtelose woede:
‘Lord Roberts is zoo hoogst beschaafd
Met alle deugde ruim begaafd,
Zijn goedheid is zoo wonderbaar
Dit zegt hij zelf - dus is dit waar!
Lord Kitch'ner martel vrouw en kind
Omdat hij ons sóseer bemint,
En hij is toch g'en huichelaar,
Hij zegt dit zelf - dus is dit waar!’

Oorwinningsliedere weerklink o.a. op ‘Maarsfontein’, ‘Spioenkop’, ‘Colenso’ waar
Tommy, wat nooit vlug nie, altyd net terugtrek, sy kanonne kwytgeraak het ‘door
pure vergeetachtigheid’. By die ontvangs van ‘De Wet's Krismis-box’, 'n honderd
kiste patrone, het Tommy getoon dat ‘hy er nix teên had om zelfs van 'n vyand
geskenke te vat’. Dan hoor ons weer 'n weemoedige klaagsang soos op die dood van
‘Commandant Danie Theron’ of ‘In Memoriam Vecht Generaal Cornelis Johs.
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Spruyt’. Of hy gésel die lamsakke en renegate in ‘Die Handsupper’, wat 'n ‘Uitlantse
woord en 'n Uitlantse Daad’ is, wat die grootste ramp van die oorlog was en spreek
die getroues moed in:
‘Maar hou moed - in Vrijstaat en ook in Transvaal
Is daar duisende nog die nimmer aan Baal
Die knie-e zal buig; maar wat dit ook kos
Getrouw zal staan, totdat God ons verlos’,

Die verlossing het egter voorlopig uitgebly, en toe die Vrede van Vereeniging op 31
Mei 1902 gesluit is ten koste van die onafhanklikheid van die Republiek, klink die
innig-droewe ‘Vaarwel aan de Vierkleur’ op:
‘Niet langer mag de vierkleur wapperen,
Met tranen gaven wij haar af.
Zij is met onze dode dapperen
Verdwenen in een eervol graf.
Gelukkiger zijn zij die vielen,
Toen nog die vlag werd opgebeurd,
Dan wij die met bedroefde zielen
Haar zagen in het stof gesleurd.
Voor haar is daar geen blijde morgen,
Wij scheiden van haar voor altijd
In 't hart der Natie opgeborgen,
En aan 't verleden toegewijd’.

Soos vir byna al die ernstige verse in die bundel, gebruik REITZ hier die Nederlandse
taalvorm, en daar is geen enkele vers in die Afrikaanse taalvorm uit dié tyd, wat daar
digby kom in beheerste statigheid van vormskoon en in intensiteit van Afrikaanse
verbete smart. Flou, souteloos, plat klink hierby die verse uit die bundel waarin die
ander kenmerk van die digter, die grappige, op die voorgrond tree, soos ‘Die
Vereniging van Lammetjies-Baai’ waarin een van die lede ‘gaan klippe en bene
smijte na
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die ander man se smoel’, of die ‘Droom van Oom Piet’, dat die Grey-Kollege
immekaar stort die dag met die Openbare Eksamen en sy waarskuwing in die
Volksraad die volgende dag:
‘Als wij ons land nie kapot wil laat raak
Dan moet wij terstond een nieuw College laat maak’.
‘Want als wij nog langer de zaak moet laat sloer
Dan gaat onze landje net nou na zijn moer1).

Vermaaklik is tog die verhaal van die ‘Ou Jonkman’ wat ook wel 'n groen blaartjie
lus maar dan in die karkis te lande kom, en moet aanhoor hoe sy jong meedinger die
geliefde die hof maak en hom belaster in hul vryery bo op ‘die vrotsige kis’ waarvan
die deksel toegeklap het. Met 'n gepaste moraal sluit die vertelling af:
‘Die storie die leer as jij ou-jonkman is
En plan maak te vrij, klim dan nooit in 'n kis!’

Met 'n enkele uitsondering soos die ‘Vaarwel aan de Vierkleur’ en ‘The Searchlight’
van sy seun, JOUBERT REITZ, geen van beide in die Afrikaanse vorm, is die hele
digterlike oeuvre van REITZ kenmerkend van die ou tradisie in die verskuns. Dit is
net maar 'n gerym vir die aardigheid of om aan te toon dat Afrikaans as skryftaal wel
kan gebruik word sonder om in die minste op die sierade van kuns, diepte van gevoel
en fynheid van uitdrukking te let. Daarenteen is die verse kultuur-histories van die
grootste betekenis as eksperimente met verskillende taalvorms in 'n tyd toe die
skryftaal nog lank nie vas en konse-

1) Die openbare les het presies so plaasgevind al die jare van die rektoraat van dr. BRILL voor
die oorlog soos OOM PIET dit hier in sy droom sien:
‘Daar zit al die kinders met een tal Curatoren,
Ook Raadsleden en dames om de lessen te hooren,
Onderwijzers en Meesters en Super'tendent
En ook bij die allen de ou President.
En net toe die kinders die “Volkslied” wou zing
Toen gebeur daar een vreeselijke, akelige ding’,
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kwent was nie, en as tydspieël van die gebeurtenisse wat die volkshart in beroering
gebring het, hetsy in vreugde of in smart. Aan menige leser het dit in sy tyd uitbundige
genot verskaf, en die betekenis daarvan is blywend verseker deur die teenswoordige
beskouing van ons verskuns as uiting van die nasionale gedagte.

4. J.D. Kestell, bekende predikant, literator, historikus.
Waar REITZ die beste Vrystaatse verteenwoordiger is van die verskuns van die tydperk
onder behandeling, is J.D. KESTELL die beste Vrystaatse verteenwoordiger van die
literêre prosa van die laaste kwart van die negentiende eeu. Nog meer dan die gebonde
vers het die losser prosa wat algaande al losser gewoel het uit sy keurslyf van
Nederlandse styfheid, geleentheid gebied vir nasionale didaktiek en propaganda, 'n
geleentheid wat nie ongebruik gelaat is nie, getuie die werk van hierdie
predikantliterator.
JOHN DANIEL KESTELL is op 15 Desember 1854 in Pietermaritzburg gebore. Dr.
H.E. FAURE het hom in die ou Voortrekkerskerkie gedoop en niemand minder as
Eerwaarde en mevrou ERASMUS SMIT was sy doopgetuie. Aan die Teologiese
Kweekskool op Stellenbosch het hy sy teologiese opleiding ontvang waar hy in 1881
gelegitimeer is. In daardie studentjare het hy reeds blyk gegee van sy lewendige
belangstelling in die Suid-Afrikaanse geskiedenis as bron van inspirasie vir die
kunstenaar. Dit was hy in 1881 gelegitimeer is. In daardie studentjare het hy reeds
enige jare geannekseer is ons op die vooraand van 'n uitbarsting, van 'n nasionale
ontwaking soos daar sporadies in ons ontwikkeling voorkom. Van alle kante, nie die
minste uit die ou Kolonie nie, word geleidelike verset gepreek en met die lewe rondom
hom as uitgangspunt, gryp KESTELL terug na 'n vroeër donker voorval op die Pad
van Suid-Afrika waarin hy sy eie bewoë hede kan projekteer.
Onder die skuilnaam ‘Africanus Jr.’ skryf hy reeds artikels in Het
Zuid-Afrikaansche Tydschrift wat in 1880 in boekvorm uitgegee word onder die titel:
Slagtersnek: Een Verhaal uit het Grensleven van 18151).

1) Paarl, by D.F. DU TOIT & CO., 1880.
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Dit is geen gedokumenteerde relaas van die opstand in die Oostelike Provinsie nie,
maar 'n romanties-gekleurde historiese verhaal waaruit blyk hoe die jong student sy
volksgeskiedenis as 'n worstelstryd om vryheid aanvoel en literêr probeer vertolk.
Met die vulkaniese grond van sy eie tyd onder sy voete herlei hy die trilling in die
verlede terug tot een en dieselfde bron, nl. die onderdrukking van die vryheidsin.
Nog helderder word sy insig in sy volgende werkie, 'n tragedie in vyf bedrywe,
The Struggle for Freedom, or the Rebellion of Slagters Nek onder die pseudoniem
‘Leinad’, die tweede naam van die skrywer omgekeer1). Die jaar van die verskyning,
1881-82, was hy op reis in Europa, en het toe self in Londen 'n uitgewer daarvoor
gevind, maar in die vaderland was die leeslus nog so bedroewend, die belangstelling
in die eie verlede so flou en die werkie was nog so onryp dat die skrywer enige jare
later sowat die hele oplaag in sy skoonvader se tuin op Stellenbosch begrawe het! 'n
Dergelike slot het 'n tweede Engelse stuk, 'n roman getiteld Two Brothers te beurt
geval. Toe hy geen uitgewer kon kry nie, het hy die handskrif verbrand.
Dat die drama, The Struggle for Freedom, in Engels geskryf is, hoef ons glad nie
te verbaas nie. Die studentetyd van KESTELL was 'n tyd toe dit alles Engels was wat
die klok geslaan het en hy kies dan ook gereeld hierdie medium vir die versies wat
hy in die albums van sy vriende skryf, o.a. in die ‘Monumentum Theologici Seminarii’
van H.F. SCHOON. Maar hoewel die medium Engels is as gevolg van die mag van
die omgewing, is die stof, sowel as die gees en die strekking deur en deur Afrikaans.
Die drama is geskryf onder direkte invloed van die tragedies van Shakespeare;
daar is dieselfde bou, dieselfde afwisseling van die ernstige en die komiese, dieselfde
archaïese retoriek, maar die botsing is tussen Boer en Brit op Afrikaanse grond om
die vryheid van eersgenoemde. 'n Nuwe worstelstryd was op hande en die dramaturg
wat die lewe as handeling, beweging, botsing sien, teken die BEZUIDENHOUTS, die
PRINSLO'S en die BOTMA'S van Slagtersnek as vryheidshelde ‘who first essay'd to
gain South Afric's freedom’. Maar die tyd was nog nie ryp nie, ‘the time

1) WYMAN & SONS, Lincoln's-inn Fields, 1881.
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for freedom was not fully come’. Hier word dan ook die neerlaag in beeldende vorm
herskep sodat ons die wese daarvan onmiddellik herken. Soos telkemaal in ons
geskiedenis gebeur het, val die aanvoerders nie deur oormag van die vyand nie, dus
nie deur 'n mag van buite nie, maar deur die ontrou, die verraad van veragtelike
renegate. Dit is teen 'n mede-Afrikaner, kommandant WILLEM NEL, wat JAN
BEZUIDENHOUT sterwend sy beskuldiginge slinger as hy 'u mislukte slag vir die
vaderland geslaan het:
‘Begone, foul traitor, from my dying sight
Thou lovest not thy country’.

Die moderne dramaturg is hoe langer hoe meer geneig om die ondergang van sy held
toe te skryf nie aan 'n Noodlot of 'n Godheid, of een of ander mag van buite nie maar
aan 'n swakheid, 'n siekplek van binne in die siel wat die neerlaag bewerk. Hier lê
KESTELL sy vinger op die siekplek in die volksiel. Met profetiese berusting laat hy
JAN BEZUIDENHOUT sterf met die woorde:
‘I was the first to rise, but not the last,
And he is yet to come, who will not fail!’

Merkwaardig is die siening vir iemand van sy jeugdige leeftyd.
Ds. KESTELL se eerste gemeente was Kimberley waar hy van 1882 tot 1893
werksaam was. Daar het hy 'n reeks belangrike lesinge gehou oor die Groot Trek
wat in 1893 uitgegee is1) en waarvan later 'n Afrikaanse bewerking in die vorm van
'n ‘geskiedverhaal’ verskyn het onder die titel Die Voortrekkers2). Die nasionale
verlede in verhaalvorm te giet, was steeds sy strewe, en die sug na vryheid, waaroor
die eerste hoofstuk gaan, steeds die drang wat hom tot skrywe genoop het. Vir wie
hier wil kom aansit met Tagtiger-begrippe van skoonheidsdrang as die hoogste stukrag
van die literator, het KESTELL nie geskryf nie.

1) D.F. DU TOIT & Co., 1893.
2) J.H. DE BUSSY, 3de uitgawe, 1926.
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In 1894 is hy op Harrismith bevestig waar hy in die geleentheid gestel is om sy
skryftalent nog verder te ontwikkel. Hy skryf kortverhale vir die Gereformeerd
Maandblad wat later versamel en uitgegee is in die bundel: Uit het Afrikaansche
Boerenleven1). Dis die boerelewe op die wye uitgestrekte vlaktes op die oewers van
die Modderrivier wat hier geskilder word; die ‘reuk des velds’, die
landskapsbeskrywing, is onmiskenbaar dié van die Vrystaat. Waar die skrywer hom
tot dusver as romantikus wat sy stof gaan put uit die eie verlede, geopenbaar het, is
dit die ‘copieerlust des dagelijkschen levens’ wat hom hier bekruip. In die eerste
skets, ‘De Schaapkraal’ is daar die tipiese bejaarde Vrystaatse boer BEREND VAN
NIEKERK wat sy skapies op die droë het en hom nou onledig hou met swepe vleg,
stroppe draai, voorslae stryk, jukskeie en veldskoene maak. Daar is die boer wat uit
luiheid en agtelosigheid uit sy plaas geraak het en daar is die bywoner-tipe gewapen
met egte bywonerklagtes, kwale, gebreke, en 'n kollektelys. Elke verhaal vorm 'n
soort van afgeronde geheel hoewel die motief dikwels hopeloos vaag is en ons
verbyster word deur al die figure wat ingevoer en die sypaadjies wat ingslaan word,
maar die figuur van die ouderling, OOM BEREND VAN NIEKERK, verbind tog al die
los drade, hoe lossies dan ook al. In die skets ‘Een Wonderlijke Voorzienigheid’ sien
ons hom op huisbesoek saam met die predikant, 'n plig wat hom geleentheid bied vir
veel bespieëling oor en vermaning teen die styfkoppigheid en rusiemakerigheid van
die gemeentelede. In ‘Piet Lubbe’ is hy die ouderling op wie se plaas die
Nagmaalsviering plaas vind, die mondstuk van die skrywer. Hierdie verhale, en ook
‘De Postdrijver’, wat ons terugvoer na die dae toe die poskar nog tussen Kimberley
en Bloemfontein snags aangesjok gekom het, sowel as die laaste verhaal in die bundel,
‘Kerstvreugde’, dra 'n duidelike didaktiese stempel. Die grondgedagtes van die
Protestantse geloof onderskryf KESTELL heelhartig; hy skryf vir 'n kerkblad en in
hierdie verhale meng hy die nuttige sterk met die aangename. Ongelukkig neem die
nuttige by hom 'n al te groot plek in, sodat ons soms die spoor van die verhaal
heeltemal kwyt raak en ons die gevoel kry dat

1) H.A.U.M., jaartal onvermeld, waarskynlik 1898.
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die skrywer van die hak op die tak spring om sy betoog met des te meer bewyse te
staaf. Maar dit en ook die dialoog wat 'n middeweg tussen Hollands en Afrikaans
volg, staan in die teken van die tyd. Dit is kenmerke wat hy gemeen het met al sy
tydgenote behalwe die enkel voorloper aan die Paarl1).
Behalwe in die Gereformeerd Maandblad het KESTELL ook verhale geplaas in
Ons Tijdschrift waarvan 'n sewetal gebundel is onder die titel Johanna Cloete en
andere Verhalen2). Die eerste verhaal, ‘Johanna Cloete’ asook ‘Klein Hans Smal’ en
‘Hy is nie van jou soort nie’ is weer verhale uit die geskiedenis van die Voortrekkers,
die mees romantiese bladsye uit ons verlede waaruit bepaalde sedelesse getrek word.
KESTELL was 'n leerling van NICOLAAS BEETS en die wysgerig-deurademde romantiek
van die meester het gedien as model vir die leerling. Die dorpskultuur wat in die res
van die sketse soos ‘Hare eerste Avondmaalsviering’, ‘De Meester’, en ‘Het Beroep
van den Predikant naar Y’ weerspieël word, hel bedenklik oor na die weekromantiese.
Daar word veel trane gestort oor gedwarsboomde liefde, die sentimentele kom dikwels
om 'n hoek loer, en dan is die beskrywings weer so saaklik en nugter dat alle
ontroering daaruit weg is, maar as die vaderlandse muse die vryheidsideaal in sy oor
blaas, raak KESTELL werklik vervoerd, hoe verouderd ook al sy beeldspraak, hoe
gebrekkig ook al sy tegniek: ‘Ja vry wil ik wees, zooals die koele luch die ik nou
inadem; vry als die vogel, die de luch met zyn vlerke klief’ roep SCHALK uit in die
verhaal ‘Hy is nie van jou soort nie’.
Dit is hierdie vryheidsin wat al sy werk beheers, wat hom so vas laat staan binne
in die nasionale beweging. Sy volgende historiese roman, saam met NICO HOFMEYR
geskryf, De Voortrekkers of Het Dagboek van Izak van der Merwe3) stuur hy in 1898
die wêreld in, in die hoop dat hy daarmee die opgroeiende geslag sal aanspoor om
die ‘door bloed gekochte en met inspanning bewaarde nationaliteit te handhaven en
zelfstandigheid

1) Uit het Afrikaanse Boerenleven is in Afrikaans vertaal onder die titel Modderrivier.
2) H.A.U.M.; datum onvermeld, waarskynlik 1899.
3) HÖVEKER en WORMSER, Amsterdam-Pretoria. (1898?).
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met 's Heeren hulp tot het uiterste te handhaven en te verdedigen’. Die aansporing
het net betyds gekom want die volgende jaar is die twee Republieke genoodsaak om
die onafhanklikheid tot die bittere end te verdedig. Om die geskiedenis so aantreklik
moontlik voor te stel, het hy die verhaal in die vorm van 'n dagboek van 'n
denkbeeldige Voortrekker gegiet. So 'n dagboek het nooit werklik bestaan nie, 'n
eminente Trekker by die naam van IZAK VAN DER MERWE ook nie, dit is net 'n
geskiedverhaal in dagboekvorm waarin die vernaamste gebeurtenisse uit die
Groot-Trek van die Kersnag 1834 tot op 16 Desember 1838 uiteengesit en saamgevat
word. Die romankuns word hier in diens van die geskiedenis wat die hoofsaak bly,
gestel sodat die roman met die grootste vrymoedigheid as historiebron kan gebruik
word by 'n nie al te diepgaande studie nie. Ons ontmoet al die vernaamste figure uit
die trekkersperiode hoewel daar geen sprake van diepgaande psigologiese
karaktertekening is nie. Net op 'n enkele eienskap val die lig - in SAREL CILLIERS is
dit die ‘grootheid van siel’, in RETIEF ‘edelmoedigheid en openhartigheid’, in
POTGIETER ‘de standvastigheid en onwrikbaarheid’, in MARITZ ‘de waardigheid en
nugterheid’, in mevrou SMIT die onverskrokkenheid, ‘een ware Deborah, een richter
in Israel’. Die boek is deurweek van die awontuurlike, die romantiese, maar tog word
die feite nêrens verwronge terwille van die awontuurlike nie. Maar aan die ander
kant kry ons ook geen mooi harmoniesese samevloeiing van werklikheid en
verbeelding nie. Die romantiese liefdesgeskiedenis van IZAK en HANNIE bly los van
die historiese gebeure. Dit is hierdie tweeslagtigheid wat die historiese roman so'n
gevaarlike genre maak, 'n moeilikheid wat selfs die beste beoefenaars van die
romansoort nie altyd kan oplos nie. En KESTELL is nie in die eerste plek romanskrywer
nie, hy is volksopvoeder wat historiese taferele by ons wil laat verbytrek. Hy sien
hoe ‘een nieuw volk, het Afrikaansche volk, uit een langen slaap ontwaakt is om
zijne roeping onder Gods leiding te vervullen’, en aan hierdie volk wil hy kennis en
voorligting verskaf. As hy gouer en aangenamer sy doel kan bereik deur die prente
wat by te kleur, by te werk vir sy jong lesers, des te beter. So moet ons die romankuns
van KESTELL beskou as ons ons nie wil stoot nie aan die didakties-moraliserende
van die predikante-
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kuns van sy tyd wat in die kader van daardie tyd moet beskou word1).
Toe die Tweede Vryheidsoorlog uitgebreek het, het KESTELL hom as veldprediker
by die Harrismithse kommando gevoeg, ‘'n wandelende staanplek’, wat hy beklee
het tot by die Vredesonderhandelinge op Vereeniging waar hy ageer het as
waarnemende sekretaris van die Vrystaatse Volksraad. Hy het De
Vredesonderhandelingen tusschen Boer en Brit in Zuid-Afrika opgestel2) en na
aanleiding van sy oorlogservaringe het werke verskyn soos Met de Boeren
Commandos3), Through shot and flame4), Christiaan de Wet5) wat sy roem as skrywer
van kontemporaine geskiedenis gevestig het. Van 1903 tot 1912 was hy predikant
op Ficksburg waar hy die Leven van Professor N.J. Hofmeyr6), 'n biografie van sy
skoonvader wat 'n skat van histories kennis bevat, opgestel het. Twintig jaar later
het hy hom weer aan die biografie van 'n predikant gewaag, nl. die van Abraham
Paul Kriel7), maar hoewel hy die onderwerp met dieselfde liefde aangepak het,
vaardiger geword het in die skryfkunst wat nou tot suiwer Afrikaans oorgegaan het,
kan dit wat rykdom van inhoud betref tog nie haal by eersgenoemde werk nie.
Van 1912 tot 1919 was hy predikant op Bloemfontein toe hy redakteur geword
het van Die Kerkbode waardeur hy genoodsaak was om na Kaapstad te verhuis. Maar
sy hart het teruggetrek na die Vrystaat en reeds die volgende jaar is hy terug na
daardie provinsie waar hy 'n enige plek onder die Afrikaners inneem. As oud-rektor
van die Universiteitskollege van die O.V.S.,

1) In 1925 het 'n Afrikaanse bewerking van Het Dagboek van Izak van der Merwe deur NICO
HOFMEYR, onder die titel Fanie, verskyn. Nasionale Pers Bpk.
2) J.H. DE BUSSY, 1909.
3) HÖVEKER en WORMSER, Amsterdam, 1903.
4) METHUEN & Co., 1903.
5) Nasionale Pers, 1920.
6) H.A.U.M., 1911.
7) Nasionale Pers, 1932.
Die lewensbesonderhede is mondeling meegedeel maar ek is ook een en ander verskuldig
aan eerw. A. DREYR, die argivaris van die Kaapse Kerk, se Eeuwfeest-Album. Vgl. my artikel
‘John Daniel Kestell as literator’ in die Tydskrif vir Wetenskap en Kuns, Februarie, 1935.
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Bloemfontein, Bybelvertaler en vermaarde skrywer, het ons hom geëer met
erepenninge en eregrade vir wat hy ons gegee het1). Ons het hom lief vir wat hy is,
'n man uit een stuk op wie die reëls van Visser kan toegepas word:
‘Gelukkig is die man wat bou
Gestaag een grootse plan getrou’.

1) Word in 1938 vader van die Reddingsdaadbond. Oorlede 1941. A. DE V.
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Hoofstuk XI.
Hollandse joernalistiek in die Oranje-vrijstaat 1875-1905.
1. De Express-The Express - Carl Borckenhagen (1852-1898).
Toe De Tyd van HAMELBERG, bekend veral in die geskiedenis van die opkoms van
Afrikaans as skryftaal, om die luimige briewe en samesprake, teen die middel van
die jare 70 vir die tweede maal, en toe virgoed, gestaak is, het De Express (1875-1899)
begin onder redaksie van SCHERMBRUCKER. Hierdie ‘Oranje Vrystaatsche Nieuwsblad
Maatschappy’ was egter aanvanklik geen sukses finansieel nie, en toe in 1877
SCHERMBRUCKER bedank, word die jong, een-en-twintigjarige boekhouer
BORCKENHAGEN, redakteur van die blad, 'n Duitser wat nòg Hollands nòg Engels
behoorlik geken het, maar wat hom in die loop van tyd volkome in die Vrystaatse
belange ingeleef het en groot lof ingeoes het van sy tydgenote en van historici1). CARL
BORCKENHAGEN is in 1852 op Rodenbeck in Wesfale gebore, as die seun van 'n
offisier in die Duitse leër. Hy het in Coblenz gestudeer, maar moes sy vaderland om
gesondheidsredes verlaat. Hy het hom toe na Suid-Afrika begewe, en in Bloemfontein
as boekhouer by die nuwe pers in diens getree. Die tweetalige koerant De Express,
offisiële blad van die regering, ‘political views, anti-English and ultra-Radical,
influential and well circulated’ soos die Directory van 1887 dit beskryf, was sy
skepping en 'n groot bydrae tot die Hollands-Afrikaanse kultuur.
Naas politieke verskille neem die taalkwessie 'n belangrike

1) Vgl. dr. JORISSEN: Transvaalsche Herinneringen.
Lewensbesonderhede ontleen aan De Express, 8 Feb. 1898.
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plek in as bron van inspirasie. Die ‘Origineele Correspondentie’ in die koerante,
hetsy in die gewone briefvorm of in die literêre vorm van die samespraak of in
versvorm, is natuurlik geskryf sonder enige literêre bedoeling, maar bring 'n
uitnemende beeld nie alleen van die histories-politieke nie maar ook van die sosiale
gebeure. Aanvanklik is dit die werk van mense wat hul verantwoordelikhede probeer
aanvaar in 'n gees van gevaarlike tegemoetkoming wat die taal betref, vir die Engelse
landgenote en Engels-georiënteerde Kaapkolonie, maar wat hulle langsamerhand
hoe langer hoe skrapper begin te set teen enige bedreiging van hul onafhanklikheid,
hetsy op politieke, hetsy op taalgebied. Purisme is immers niks anders as nog 'n uiting
van die vaste wil van 'n volk om homself te wees. Soos BORCKENHAGEN in 'n
hoofartikel, ‘Anti-Engelsch’ in 1884, in sy tweetalige blad De Express van die Boere
sê: ‘Wat zij eigenlijk willen zeggen is dat wij niet-Engelsch zijn’1). Maar die
taalkwessie was eintlik 'n driehoekstryd waarvan die drie punte was Engels,
Nederlands, en Afrikaans. Behalwe die bekende Vrystaatse figure, BRILL en REITZ,
is daar nog talryke ‘Origineele Correspondenten’ wat hul van 1876 af in die strydperk
voor of teen die ‘Genootskap van Regte Afrikaners’ werp2) of hul harte lug oor die
netelige posisie van die amptelike taal Hollands wat die owerheid self nie behoorlik
beheer het nie, en wat eers oogluikend, in 1891 openlik as tweede taal naas die
offisiële moes geduld word3). In 1881, na die goeie afloop van die Eerste
Vryheidsoorlog, val in 'n ‘Bondslied’ die nadruk op die taalstrewe van die
Afrikaner-Bond en word 'n wens uitgespreek wat, geoordeel na die foutiewe,
onbeholpe taal van die digter, die skreiendste behoefte van die tyd was4):
‘Komt broeders zingt met hart en mond
Hoog leef de Afrikaner Bond!
Zijn toekomst worde groot.

1) De Express - The Express, 27 Nov. 1884.
2) Ibid., 19 Okt. 1876.
3) Vir die hele taalstryd in die Vrystaat in dié tyd, vgl. A. DE VILLIERS, Die Hollandse
Taalbeweging in Suid-Afrika, p. 226-242.
4) De Express - The Express, 1 Sept. 1881.
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Hij geeft dat onze moedertaal
Van Kaapstad tot in de Transvaal
Ons dierbaar moge zijn;
Hij schenkt ons ook een kloeken man
Die taalkundig beschrijven kan
Die taal ons schoon en rein’.

In prosa vlam die strydvraag, ‘Hollandsch, Hoog of Kombuis’1) in dieselfde jaar weer
hoog op. Die volgende jaar gaan die korrespondensie egter weer oor die ander twee
punte van die driehoek in stukke soos ‘Hollandsch in het Parlement’2) of spotverse
soos ‘Het Efraïmitisch Hebreeuws of de geangliseerde windbrekers’3) waarin die
grenselose taaloorskatting van die eentalige Engelse aan die kaak gestel word:
‘Nu is de groote vraag beslist!
Der Englandren taal is heilig!
Men heeft zich daarvan vergewist
En iedereen geloov' het veilig.
Zij is de taal van 't heilig volk
Tot 's wêrelds heerschappij verkoren
Van 'Hoogsten eere de eedle tolk;
Gezongen zelfs door de Englenchoren!’

In 1883 is weer opvallend die korrespondensie oor die agteruitsetting van die
Hollandse taal en die gebruik van Engels op die mark, in die telegraafkantoor, ens.4).
Maar dit dring nog nie deur tot die korrespondente dat die ware rede vir die opgang
van Engels is die miskenning van die eintlike landstaal, Afrikaans. As 'n digter,
waarskynlik C.P. HOOGENHOUT of iemand anders uit die kring van die ‘Genootskap
van Regte Afrikaners’ uit die Paarl, teen die verengelsing waarsku, in 'n sterk
nasionalistiese vers ‘Een Patriot’5), dan vlieg 'n Vrystaatse korrespondent hom

1)
2)
3)
4)
5)

De Express - The Express, 20 Okt. 1881.
Ibid., 27 Julie 1882.
Ibid., 30 Nov. 1882.
Ibid. o.a. 26 April 1883.
Ibid., 1 Mei 1884.
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na die keel in 'n benewelde vers ‘Wat is een Patriot?’1), wat getuig van meer wil as
verstand om ook 'n uiteensetting van die woord en die begrip te gee:
‘O'er paterjotte in die land het gij een lied gezing
Maar 'n paterjot die is bij jou net zoo een soort van ding;
Waaro'er jul in die Kaap net lag en rijmpies maak verspot’.

Vir hom is die Trekkers die enigste Afrikaanse patriotte, maar Afrikaner Bondgenoot,
in 1885 in ‘Zuid-Afrika's toekomst’2) besing al die volkseenheid van Kaap tot Zambesi
ook op taalgebied:
‘Van de Kaap tot aan Zambesi!
Eene natie en een volk.
Van de Kaap tot aan Zambesi,
Eene taal - maar zonder tolk’.

In 'n noot sê die redakteur met 'n nugterder kyk op die taalstryd, ‘Indien desnoods
meer dan een, wel, dan ook zonder tolk’. Op daardie tydstip toe die Hollandse
Afrikaners dit nog lank nie eens was oor die eintlike vorm van die taal nie, was die
verwesenliking van die ideaal van die redaksie inderdaad verre toekomsmusiek en
dié van die digter waarskynlik totaal onbereikbaar.
Die miskenning van die landstaal op die skole, veral op die Bloemfonteinse
Bewaarskool en Dames-Instituut, laasgenoemde wat nogal deur die Hollandse Kerk
in die lewe geroep is, gee aanleiding tot menige vers, o.a. ‘Groetnis aan Farmer Will’
deur PIET JIS in 1887 waarin die digter dit roerend eens is met HOOGENHOUT dat
‘Engels! Engels! alles Engels!’ tot selfs in die onafhanklike Vrystaat alleenheersend
is:

1) De Express - The Express, 8 Mei 1884.
2) Ibid., 2 April 1885.
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‘Ja, Farmer Will, jij het weer reg
Met wat jij in die krant daar zeg
Dat “Onze Taal” gaat naar zijn moer;
Want nou begin die Winburg boer
Ook Engels praat - maar 't val mij binne
Ik moes gezeg het; die Boerinne.
Die ladies die Boer Will van praat
Het bij 'Eunice' skool gehad.
Ja, dit is zeker van die dames
Wat ver hul' moedertaal zoo skaam is’1).

Verfynd is die vers nie, maar dit is die regmatige verontwaardiging van 'n getergde
volk wat weet dat daar nog 'n groot skroef los is in die volksmasjinerie, maar van sy
ingenieurs, in die geval die here-kuratore van die dameskool, die gerusstelling kry
dat naas Engels tog ook wel Hollands, Frans en Duits geleer word! Die toenmalige
Direkteur van Onderwys, JOHN BREBNER, wat in 1895 met die Engelssprekende
eerste direktrise van ‘Eunice’, ELIZABETH LAIRD, getroud is, is in 1881 afgevaardig
gewees deur die Volksraad na Nederland om onderwysers na die Oranje-Vrystaat te
ontbied. HAMELBERG, toe Konsul-Generaal van die Vrystaat, in Nederland, het voor
sy aankoms links en regs propaganda gemaak vir sy sending; meer as tagtig
gekwalifiseerde applikante het 'n persoonlike onderhoud met die Direkteur gehad;
maar onverrigter sake keer hy terug na die staat waar Hollands amptelik die enigste
offisiële taal heet, sonder een enkele onderwyser, omdat die kennis van die Engelse
taal by die kandidate ‘door gebrek aan conversatie gewoonlijk onvoldoende was’2).
Geen wonder dat BORCKENHAGEN in sy koerant in wanhoop uitroep: ‘Arm
Bloemfontein! In weerwil van uwe vele scholen, zijt gij niet waard de hoofdstad des
Vrijstaats te zijn! gij zijt meer Engelsch gezind dan de hoofdstad der Engelsche
Kaapkolonie!’
In die jare 90 het dit van kwaad tot erger gegaan, maar die stemme wat hul daarteen
verhef, word ook nou hoe langer hoe

1) De Express - The Express, 5 April 1887.
2) Verslag van Direkteur van Onderwijs over het Dienstjaar 1881-1882.
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luider. Die samespraak, hetsy in vers of prosa, is weer die geliefkoosde vorm om die
taaleuwel te bestry. In 'n ‘Samenspraak van een Hollandsche Boer en een Afrikaansche
Heer’ in 1891, word die Afrikaner wat liewer wil Engels praat in 'n tyd wanneer daar
juis 'n taalbond opgerig is, berispe:
‘Die zich zijn afkomst schaamt, is eereloos op aard
Al is 't Hollandsch u niet schoon en goed
't Is toch de taal van uwe Kerk en bloed’1).

Die besef dring deur dat Hollands slegs in naam die alleenreg as landstaal in die
Republiek van die Oranje-Vrystaat het en dat die gelyke regte met Engels in die
Kaapkolonie slegs op papier bestaan. Van 1891 af kan BORCKENHAGEN nie meer vir
alleenreg van Hollands pleit nie, en na aanleiding van Ordonnansie 2 van 1891,
waardeur die Vrystaat feitlik tweetalig geword het op onderwysgebied, moet hy nou
ook net soos die Hollandssprekende Afrikaners in die Kaapkolonie, begin pleit vir
tweetaligheid:
‘Wij hebben dan voor eerst met de groote werkelijkheid te doen, namelijk, dat wij
een tweetalig land bewonen. Er zijn twee talen, de Hollandsche (waaronder natuurlijk
het Afrikaansch meêgerekend wordt) en de Engelsche. De eerste gevolgtrekking die
wij uit dezen omstandigheid van ons land maken, is deze: dat ieder inwoner des lands
moet trachten zich beide talen machtig te maken’2).
In ‘Een Zamenspraak’ tussen GERT en HANS in 1893 kry ons weer 'n lewendige
uiteensetting van die taalvraagstuk. Oom GERT is gebelg dat by 'n Afrikaanse fees,
nogal die onthulling van die Taalmonument op Burgersdorp, bevele in Engels gegee
is aan die menigte deur die seremoniemeester. In die gesprek op die trein van
Springfontein na Bloemfontein met sy vriend HANS, kom o.a. hierdie beskuldiging
voor: ‘Waar hy moet sê de mense moet 'n bietjie terug staan, daar zeg hij “stand
back” en waar hij

1) De Express - The Express, 26 Mei 1891.
2) Ibid., 2 Junie 1891.

Elizabeth Conradie, Hollandse skrywers uit Suid-Afrika. Deel 2 (1875-1905)

306
praat van dames daar zeg hij “ladies”; nou kan jij zelf oordeel wat zijn moedertaal
hom werd is’1).

2. De burger, een onafhankelijk Oranje Vrijstaatsch Nieuwsblad.
Dit het die hoogste tyd geword vir MANSVELT se oproep in 1890 Aan alle
Voorstanders der Hollandsche Taal in Zuid-Afrika om 'n bond te vorm. Toe De
Express daarop antwoord dat nie Hollands nie, maar wel Afrikaans en Engels die
tale van Suid-Afrika is2), maar Afrikaans geen erkenning geniet nie, het die keuse
gelê tussen kragtige propagering van Afrikaans, nie alleen met die woord nie, soos
in die verlede, maar met die daad deur volle ingebruikname van die volkstaal as
skryftaal deur bestaande goedgesinde blaaie, of die oprigting van 'n nuwe blad wat
dan wel nog geloof sou hê in die saak van Hollands as enigste amptelike taal van die
Vrystaat. Vir eersgenoemde sprong na Afrikaans as kultuurtaal, was die tyd nog nie
ryp nie, en so verskyn dan op 3 Januarie 1894 die eerste nommer van De Burger.
Een Onafhankelijk Oranje Vrijstaatsch Nieuwsblad, onder redaksie van A.J. VAN
RAALTE, by Barlow Brothers.
VAN RAALTE was 'n setter voor hy uit Nederland hierheen verhuis het en het 'n
tydlank sy amp in die Staatsdrukkery in Pretoria beoefen.
Na De Burger opgehou het om te bestaan, is hy terug na Transvaal as beëdigde
vertaler in die Magistraatshof in Johannesburg en is in Pretoria oorlede3).
Die redakteur van die nuwe blad was eers verantwoordelik vir die Hollandse deel
van The Friend-De Vriend wat tot op daardie datum nog steeds tweetalig was en,
wat sy staatkundige rigting betref, is die nuwe blad dan ook niks anders as 'n aparte
vergrote edisie van De Vriend. In 'n inleidingsartikel ‘Ourselves’ sê die redakteur
van die oudste Vrystaatse blad:
‘The Friend of the Free State is published to-day (2 Januarie

1) De Express, 7 Maart 1893.
2) Ibid., 3 en 5 Febr. 1891.
3) Lewensbesonderhede dank ek aan ARTHUR G. BARLOW.
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1894) in a new form. For the first time during its existence it appears without Dutch.
This change has not been made without due consideration, and has been the outcome,
not, as is insinuated in some quarters, of any feeling against the Dutch language, but
of a conviction that the interests of both English and Dutch readers would be better
served by the publication of a separate paper in each language, than by one bilingual
paper. For this reason, while continuing The Friend of the Free State in English, the
proprietors are publishing, as our readers are aware, a new Dutch paper, entitled De
Burger, the first number of which will appear to-morrow. In the old days, when
population was sparse, posts few, and the means of communication generally in a
comparatively primitive condition, no other course was possible, to reach both classes,
than the issue of a bilingual paper. It is a proof of the progress of the country, that
separate English and Dutch newspapers should now be able to exist, and if anything
were needed to confirm the reasons for the change, it is the unexpected and gratifying
response made by the burghers of the state to the appeal to support the new venture.’
In die eerste inleidingsartikel van De Burger die volgende dag word gesê dat die
Vrystaat in die tweetalige blaaie te ver gegaan het in hul liefde tot die naaste tot hul
eie skade, en daarom bring die nuwe eentalige blad ‘een steentje bij tot het groote
en schoone gebouw dat wij de Taal noemen; de Taal waarop elk vrijheidslievende
burger trotsch behoorde te zijn; de Taal die de voornaamste spil is waar de
onafhankelijkheid van een volk om draait’.
Telkens word daar 'n vers geplaas waarvan die inspirasie die taalstryd is en in die
verse en samesprake word ook hier die twee taalvorme afwisselend gebruik, al na
gelang van die toon van die skrywer. JAN besing ‘De Goede Oude Tijd’1) 'n bewerking
van 'n bekende Duitse vers:
‘Toen Grootvader eenmaal mijn Grootmoeder nam
Toen was er geen Mrs., geen Miss of Madam.’

1) De Burger, 28 Julie, 1894.
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BOETTE BOSSIE betoog in ‘Over de Taal’ in 18961):
‘De Engelsche taal reeds lang is hier
Wie kan haar nu beletten ....’

Afrikaans vind hy 'n patois sonder enige grammatika, en as langer gelyke regte
toegestaan word aan Hollands en Engels, is die stryd afgeloop oor tien jaar:
‘Dan zal men dog niet hooren meer, ou oom, hoe gaat het met jou,
De spraak die zal dan Engelsch zijn, writes yes, allright, you know’.

Kameelzweep uit Winburg, wat oortuig is dat Hollands die taal sal bly van huis en
kerk, al leer ons kinders nog twintig tale om hul kennis te vermeerder, rig 'n vers
‘Aan Boette Bossie’ waarin hy hom uie alte hoflik aanspreek as:
‘Boettie Boschje, pest van 't land,
Gy steekt ons niet alleen de hand,
Maar gij prikt met groote smarten
In onze Afrikaansche harten’2).

In die rubriek ‘Spreuken en gedachten van ou Dokter BOOI JAFTHA’ in 1896 word
die wonderdokter in die mond gelê: ‘As ik di Hoog Edle Volksraad is, sou ik £ 100
op di begroting geplaas het, om aan prijse uit te loof an di Meesters wat di meest di
Hollandse taal op skool waardeer en die beste Afrikaanse zede en gewoonte di kinders
inprint’3). Dat die verskillende hoeke van die driehoeksprobleem, die taalkwessie,
alle gedagtes gaande gehou het, blyk ook uit die ‘Brief van TRYHA SNAAKS aan hare
moeder te Bloemfontein’ in 18974), uit Philippolis. In dieselfde ou luimige Afrikaanse
geselstrant van dertig jaar gelede in De Tyd, vertel sy hoe daar nou minder oor die
droogte, meer oor RHODES, en die meeste oor BOOI JAFTHA met wie die kinders bang
gemaak word, op die platteland gepraat word. Haar stadsniggie

1)
2)
3)
4)

De Burger, 29 April 1896.
Ibid., 10 Okt. 1896.
Ibid., 25 April 1896.
Ibid., 1 Des. 1897.
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antwoord in dieselfde frisse Patriot-Afrikaans: ‘Ik sukkel om oek die Afrikaans te
leer skrywe, .... Nou die frou studie fan ou Dokter BOOI JAFTHA, (wat in die
Burger-Almanak ferskijn het) het ek as 'n ferbasing seker 'n 20 maal o'er lees, weet
jij dat hij 'n floek fan 'n ou man is om 'n frou so deur te kijk en so te bestudeer’1).
Behalwe die verse en briewe en samesprake oor die taal waarin die taalbeleid van
De Burger so goed weerspieël word, kom daar die gewone grappige verse, meestal
oor vry en trou, of oor mans wat onder die plak sit, of oor ontmaskerde grootpraters,
voor, soos ‘Een graprijmpje’2), ‘Aan mijne Lezers’3), ‘Neef Klaas’4), ‘Een raad voor
Hartkloppings’5), almal deur J. REOUEST uit Ladybrand, en ‘Schijfschieterij’6), ‘Ou
Thorne en zijn schijf’7), ‘Een Gedicht op mij’8), ‘Arme Telegraafsklerk’9), ‘Ou Tante
Zaatje deur Jan Patat’10), ‘Ou Klaas Lap’11), meestal stuitige, lawwe vertellinge op
rym in die trant en die Afrikaans van MELT BRINK, of ‘Samenspraak van Neef Hans
en Neef Piet’12) deur SPREEUW, en ‘De Tierjacht’13) deur DINGES, grappige prosastukke
in half Nederlands, half Afrikaans, wat die maatskaplike lewe weerspieël. Die
Afrikaanse sin vir humor en realisme is onmiskenbaar in reëls soos:
‘Ik het omtrent sewe maande na Bettie gevrij,
Op die end verneuk zij mij’.

in ‘Een gedicht op mij’. Voor hy sy eie, alles behalwe vleiende portret gee, word
eers 'n karikatuur geteken van die nuwe vryer van BETTIE

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

De Burger, 29 Des. 1897.
Ibid., 18 Aug. 1894.
Ibid., 1 Des. 1894.
Ibid., 20 Mrt. 1895.
Ibid., 17 Aug. 1895.
Ibid., 18 Aug. 1894.
Ibid., 7 Sept. 1895.
Ibid., 22 Jan. 1896.
Ibid., 16 Mei 1896.
Ibid., 25 Julie 1896.
Ibid., 24 Okt. 1896.
Ibid., 5 Des. 1894.
Ibid., 2 Okt. 1897.
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‘Hy maak kompleet net soos 'n gans
Dat lust had met een kat te dans’,

Of in: ‘Ou Klaas Lap’ se antwoord op die katkisasie-vraag wat sy Kristenwens is,
‘dat mijn schaapooie almaal tweelinge mag krij’, of JAN en PIET se vreeslike angs
op ‘De Tierjacht’, toe hul 'n paar groot blink oë sien, en ‘daar dreun die geweers,
daar ratel die kogels, daar hol die perde weg, en - en - en daar vlieg die uil weg’.
Maar dit is 'n sin vir humor wat so kinderagtig is, so flou en banaal, dat ons soos die
redakteur by die vers ‘Aan mijne Lezers’, deur REQUEST wat 'n grap sou vertel en
nooit by die punt kom nie, telkens geneig voel om uit te roep: ‘Waar is die grap?’
Net 'n hoogs enkele keer kom 'n nasionalistiese vers voor soos ‘Vrij of dood’1)
deur G.A. ODÉ, die geskiedskrywer, 'n lofsang op die vryheid in die ouderwetse trant:
‘Van de Kaapstad tot Limpopo,
Davere eens de heldenkreet
Afrika voor d'Afrikaners!’

Owerigens in die vier jaar van die bestaan van De Burger wat by die
presidentsverkiesing in 1895 saam met The Friend teen De Express die kandidatuur
van FRASER gesteun het teen STEYN, het dit sogenaamd 'n onafhanklike houding op
politieke gebied ingeneem. Toe sy kandidatuur 'n gedugte neerlaag gely het, klink
daar begin 1896 ‘Een Nieuwe Liedje’2) waarin die ou raad van verkapte a-nasionaliste
gegee word:
‘'t Sop is toch de kool niet waard
Blijf eenvoudig flegmatiek,
Dat's de beste politiek’.

Maar die blad het nie besef nie, soos Di Patriot, Ons Klyntji De Zuid-Afrikaan ens.,
later ook nie besef het nie, - want hoewel die geskiedenis homself telkens herhaal,
leer niemand

1) De Burger, 5 Febr. 1896.
2) Ibid., 8 Jan. 1896.
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werklik sy lesse nie - dat die een spil van die onafhanklikheid, die taal, al is dit ook
die vernaamste, nie kan aangekleef word en die ander nagelaat of verkleineer word
nie. 'n Taalyweraar, 'n literator, kan nie ‘eenvoudig flegmatiek’ teenoor die Afrikaanse
politieke strewe, net 'n ander spil van dieselfde onafhanklikheid, staan nie sonder
ernstige gevolge vir hom en die volksaak. De Burger wat so moedig sy steentjie
bygedra het ‘tot het groote en schoone gebouw dat wij de Taal noemen’ sterf binne
vier jaar nie soos dit in die laaste aflewering lui, 29 Desember 1897, omdat ‘de tijden
slecht zijn en de runderpest en droogte hebben onze boeren zeer verarmd’ maar omdat
dit uit die staanspoor uit nie die vinger op die pols van die volksgevoel op politieke
gebied gehou het nie.

3. Ander Vrystaatse koerante, tydskrifte, literêre byvoegsels, almanakke.
Wat koerantelektuur betref, verdien ook melding die poginge wat op verskeie groot
dorpe plaaslik aangewend is om in die behoefte aan leeslus te voorsien. In die meeste
gevalle was die plaaslike koerantjies tweetalig en bedoel om albei dele van die
samelewing te bevredig, met die gevolg dat hulle geen een bevredig het nie, en na
'n kwynende bestaan, 'n gewisse ondergang te gemoet gegaan het. Op Philippolis
was daar reeds in 1859 'n blad, De Dagster, maar sy lig was van baie korte duur,
Harrismith het tussen 1862 en 1901 'n Harrismith Times, 'n Chronicle, 'n Advertiser,
De Afrikaander, en 'n Post gehad1), Fauresmith van 1871 af 'n tydlank De Vrystaat
Burgher en De Vrijstater in 1882 wat tot verligting van The Mining Record in
dieselfde jaar alweer dood is weens gebrek aan ondersteuning van die Hollandslesende
publiek van Fauresmith. Die bedrywigheid op die diamantvelde wat aanleiding gegee
het tot die ontstaan en bloei van The Mining Record was ook die aanleiding tot die
ontstaan van die tweetalige dorpskoerantjie. Maar hulle invloed, politieke sowel as
literêre, was uiters beperk en van verbygaande aard. Die groot mondstukke van die
twee seksies The Friend - De Vriend, De

1) Vgl. STEYTLER: Die Geskiedenis van Harrismith, bls. 114-118.
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Express - The Express hoewel jarelank tweetalig, was dit net in skyn - in werklikheid
is die tweede taal deur beide enkel en alleen gebruik in die hoop om mekaar 'n paar
vlieë af te vang. Toe die groot dryfvere om Afrikaans vir politieke propaganda te
gebruik deur die spoed van die Britse anneksasie verdwyn het, het die taal as middel
nutteloos geword in die Engelse pers, en is dan ook as medium stilswyend verwerp
en The Friend het eentalig Engels geword, wat dit uit die staanspoor uit in wese altyd
was. Omgekeerd het De Express in sy laaste dae toe die nasionale bewussyn vir goed
wakker was in die uur van gevaar, eentalig Hollands geword, wat hierdie blad in
werlikheid altyd gewees het.
Uit die dae van die onpraktiese, onbereikbare ideaal van die samesmelting van die
twee kulture, dateer ook die enigste Vrystaatse tydskrif uit die 19de eeu, Orange
Free State Monthly Magazine (1877-1880), onder redaksie van Regter JAMES
BUCHANAN, en uitgegee by BORCKENHAGEN se pers. Soos die binnekant van elke
buiteblad aankondig: ‘This Magazine is issued in connection with the Bloemfontein
and the several district Literary Associations’, was die doel suiwer literêr, maar tot
die Hollands-Afrikaanse lettere het die tydskrif bloedweinig bygedra. Die eerste
aflewering, November 1877, bevat as enigste Hollandse bydrae die historiese gedig
van REITZ ‘Ter Nagedagtenis van Kommandant LOUW WEPENER’ en die uit die
Engels vertaalde ‘Voorrede’ van die redakteur. Selfs die lesing, ‘The Free State in
1954’ was ds. G. RADLOFF, predikant by die Hollandse kerk, voor die vereniging
waarvan die blad die orgaan was, gehou het in Bloemfontein, is in Engels1). In die
tweede aflewering is die twee Hollandse stukke nog gehalveer, en kom slegs een
stuk, oor grondverspoeling, ‘Ons Weiland: diens ondergang en de middelen tot
herstel’ in Hollands voor. In die Kersnummer, waarin elke stuk 'n oorspronklike
bydrae is, is 'n klein

1) In 'n noot in die derde aflewering, Christmas 1877, sê die redakteur: ‘Wij hadden verwacht
eene vertaling van het geestige stuk ,De Vrystaat in 1954' door ds. RADLOFF geschreven in
deze uitgave te kunnen plaatsen; maar de afwezigheid van Z.Ew. heeft 't verhinderd. Wij
hopen echter dat deze spoedig zal verschijnen, daar ze voor onze Hollandsche lezers zeer
interessant is’.
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verbetering te bespeur, 'n Spookstorie, ‘Een ware spookgeschiedenis’ en twee verse,
‘Herinnering aan den oorlog van 1865’, ‘Luchtige verzen’, is opgeneem, alles in die
tradisionele skryftaal, volgens 'n noot van die redakteur byna alles wat ingestuur was.
Verbaasd vra hy in 'n noot: ‘Hoe is dit mogelijk? Onze Hollandsche lezers,
ondersteuners en schrijvers gelieven dit feit nader in ernstige overweging te nemen’.
Vir 'n later generasie wat nasionaalbewus is en nie meer tyd verspil met 'n
samevoeging van ongelyksoortige eenhede in dieselfde kultuurblad nie, is dit
glashelder hoe dit moontlik was - waar die een kultuur so sterk oorweeg, trek die
ander hom heeltemal vanself in selfbehoud terug. Ons mag 'n tweetalige land wees
waarvan baie bewoners drie- en meertalig is, 'n tweetaal-land, die waarneembare
kenteken van twee aparte kulture wat ineengesmelt is, is ons nie, en word ons
waarskynlik nooit, gestel dat so iets êrens ter wêreld moontlik is. Maar tot hierdie
insig sou die Vrystaatse kultuurleiers nog lank nie kom nie. Soos V.D.M. in 'n uit
Engels vertaalde Nederlandse stuk, ‘Nederlandsche Spraakkunst voor Zuid-Afrika’,
in die vierde aflewering dit uitdruk, was die gangbare mening: ‘Het bestaan van twee
talen in een land werkt zelden, zoo ooit, nadeelig, en zeker naar we meenen, niet in
Zuid-Afrika. We zouden wenschen dat de schrijvers van opvoedingswerken het
gezamentlijke bestaan van beiden, en hunnen nauwe verwantschap, duidelijk
erkenden’1). Die ‘nauwe verwantschap’ vorm telkens die onderwerp van 'n verkapte
pleidooi vir meer Engels of 'n verskoning vir die verwaarlosing van die amptelike
landstaal. Twee maande na die beroemde lesing van dr. BRILL, ‘De Landstaal’ in
1875, verskyn die Superintendent van Onderwys, JOHN BREBNER, met sy ‘some
relations between Dutch and English’ voor dieselfde literêre vereniging waarin

1) Vgl. Orange Free State Monthly Magazine, Feb. 1878, p. 174. Die volgende spraakkunste
word bespreek:
a. Beknopte Nederlandsche Spraakkunst voor Schoolgebruik in Zuid-Afrika, dr. J. BRILL,
1876.
b. Hollandsche Spraakkunst voor Zuid-Afrika, M.J. STUCKI, 1877.
c. De Nederduitsche Taal in Zuid-Afrika hersteld, A.N.E. CHANGUION, 1844.
d. Elements of Dutch Grammar, A.N.E. CHANGUION.
e. Eerste beginsels van di Afrikaanse Taal. Uitgegee deur die Genootskap van Regte
Afrikaanders, 1876.
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hy die oppervlakkigheid verkondig dat Engels- en Hollands-Afrikaanssprekendes,
wat afkoms en geskiedenis betref, groot ooreenkomste vertoon, ja dat die tale feitlik
identies is: ‘I have tried to show that Dutch and English were originally identical,
and that a Dutchman and an Englishman some 12 or 1300 years ago understood one
another perfectly’1). Dit is tog maar maklik om so oor 'n anderhalf duisend jaar heen
te spring as dit in 'n mens se kraam te pas kom!
Owerige Hollandse bydraes in die driejarige bestaan van die tydskrif is die
volgende, in kronologiese volgorde: In prosa: ‘Alleenspraak van een paard’2); ‘Een
nacht in het veld’3); ‘Eene Ruiter Patrouille’4); ‘Die Geschiedenis van Bethlehem,
O.V.S.’5) (vertaal uit die Februari-uitgawe van dieselfde jaar); ‘Het was maar een
Clown’6); ‘De Struisvogel en de Struisboerderij’7); ‘Voor Orleans’8); ‘Twintig jaar
geleden’9) (oor konfederasie); ‘De Landbouw’10); ‘Een Xmas Dinner’11); ‘Een vreeselijk
oogenblik’12); ‘Een stem uit Holland’13) (HAMELBERG by geleentheid van die XIVde
Ned. Taal- en Letterkundig Congres te Maastricht); ‘Ordonnantie van 1879’14) (oor
die instelling van Publieke Eksaminatore in die Lettere en Wetenskap vir die O.V.S.);
‘Historie van het Gouden Hoof’15); ‘Het Fluitje’16); ‘Een les van geloof’17); ‘Het
Wachten’18); ‘Het Vrystaatsch Archief’19); ‘Eene Schets uit den Oranje Vrystaat’20) ('n
vertaling uit Duits); ‘Eene Taalkundige les’21) (oorgeneem uit Brieven en
Uitboezemingen van den ouden heer Smits); ‘Dood familiaar’22); ‘Eene Vossenjacht’23);
(Oorgeneem uit Brieven en Uitboezemingen); ‘Een Gedenkschrift over den Trek’
(van ANNA E. RETIEF)24); ‘De Jonge Ambtenaar’ (deur J.F. VAN IDDEKINGE)25); ‘Het
Archief’ (Joernaal van HERKULAS ALBERTUS

1) Vgl. De Express, 29 Julie 1875. Die lesing is oorgedruk in The Orange Free State Monthly
Magazine, April 1878.
2) Orange Free State Monthly Magazine, Febr. 1878;
3) Ibid., Maart 1878;
4) Ibid., Maart 1878;
5) Ibid., April 1878;
6) Ibid., Mei 1878;
7) Ibid., Julie 1878;
8) Ibid., Aug. 1878;
9) Ibid., Sept. 1878;
10) Ibid., Des. 1878;
11) Ibid., Jan. 1879;
12) Ibid., Jan. 1879;
13) Ibid., Feb. 1879;
14) Ibid., Feb. 1879;
15) Ibid., Feb. 1879;
16) Ibid., Feb. 1879;
17) Ibid., Maart 1879;
18) Ibid., Maart 1879;
19) Ibid., April 1879;
20) Ibid., April 1879;
21) Ibid., Mei 1879;
22) Ibid., Mei 1879;
23) Ibid., Junie 1879;
24) Ibid., Julie 1879;
25) Ibid., Julie 1879;
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PRETORIUS 1837 en 1838)1); ‘Schets Geschiedenis van Boesmans School, nu
Bethulie’2); ‘Fragment uit het leven van Maria Magdalena’ (die bruid van Klaas, die
amptenaar)3); ‘Iets Comiek’4); (oor wonderdokters en sakdoeke, deur J.F. VAN
IDDEKINGE); ‘Van de Redactie’5) (by die 3de jaar); ‘Een herinnering aan zware
tijden’6); ‘Voortrekkersverhaal van Daniel Pieter Bezuidenhout’7); ‘Gelukwenschingmijn Sinter Klaas’8); ‘Mijmeringen van een telegrafist’9) (deur den ouden heer SMITS);
‘Hoe Haasvel met zijn familie Kerstdag vierde’10); ‘Uit de schatkist der Geheugenis’11);
‘De dochter van het Volksraadslid’12); (Hoofstuk I deur D,ARBEZ). In poësie, ewe-eens
in kronologiese volgorde: ‘Kaap de Goede Hoop’13) (vertaal uit die Engels van W.R.
THOMSON); ‘Wat de Engelsen fluisteren’14); ‘Bladvullingen’15); ‘Drie Gratiën’16);
‘Green grow the Rushes O!’17) ('n vertaling uit Engels met behoud van die
oorspronklike titel); ‘De Rechtsgeleerde’18); ‘Vrystaat Boo!’19) (met 'n Engelse
vertaling); ‘Luilekkerland’20); ‘Dapper maar voorsegtag’21); ‘Vrystaatsch 25ste
Onafhanklikheidsdag’22); ‘Villekins en zijn Dinah’23); ‘In de Afrikaansche Woestyn’24)
(vertaling van PRINGLE: ‘Afar in the desert’ deur die Nederlandse digter J.P.
HASEBROEK); ‘Aanvallied’25); ‘Krygslied’26); ‘Gedicht in het Lager December 1865’27);
‘Die Wiegje’28) (vertaling).
Wat is daar nou van hierdie bydraes af te lei? In die eerste plek is sprekend hulle
numerieke minderheid. Teenoor nog geen sestig stukke alles bymekaar, etlike
vertalinge ingesluit, in Hollands, staan vierhonderd-en-tagtig Engelse stukke, 'n
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

Ibid., Aug. 1879;
Ibid., Aug. 1879; vervolg Ibid., Sept. 1879;
Ibid., Sept. 1879;
Ibid., Okt. 1879.
The Orange Free State Monthly Magazine, Nov. 1879;
Ibid., Nov. 1879;
Ibid., Des. 1879;
Ibid., Christmas Number, 1879;
Ibid., Christmas Number, 1879;
Ibid., Feb. 1880;
Ibid., Maart 1880;
Ibid., April 1880;
Ibid., April 1878;
Ibid., Junie 1878;
Ibid., Julie 1878;
Ibid., Aug. 1878;
Ibid., Sept. 1878;
Ibid., Jan. 1879;
Ibid., Jan. 1879;
Ibid., Maart 1879;
Ibid., Maart 1879;
Ibid., Maart 1879;
Ibid., April 1879;
Ibid., Aug. 1879; (In Oktober-aflewering geen woord Hollands, ook nie in
November-aflewering nie);
Ibid., Nov. 1879;
Ibid., Nov. 1879;
Ibid., Christmas Number, 1879;
Ibid., Maart 1880.
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lewering, November 1877, het die redakteur sy verwondering uitgespreek daar ‘we
toch om bijdragen verzocht hadden zoowel in de Hollandsche als in de Engelsche
talen, .... dat we slechts een stuk, eene patriottische dichterlijke ontboezeming
ontvingen. Onze Hollandsche medewerkers en inteekenaren gelieven dit feit wel in
aanmerking te nemen, en die bestaande armoede, welke ons zelven verwonderde,
aan geen andere dan aan de ware reden toe te schrijven’. Later is die verbasing hieroor
herhaal maar wat ‘de ware reden’ was, is nooit onder woorde gebring nie, net so min
as in die hedendaagse rapporte oor die stilstand of agteruitgang van
twee-medium-blaaie of skole die onnatuurlike dualisme ooit as die skuldige aangewys
word.
Ten tweede is opvallend dat van die reeds so klein proporsie Hollandse stukke
slegs sowat die helfte oorspronklike werk is, die res vertaling uit die Engels of
oorname uit die Nederlandse literatuur van die tyd. Dat Afrikaanse oorspronklikheid,
individualiteit, persoonlikheid nie kan gedy in 'n atmosfeer van tweeslagtigheid nie,
is die vernaamste gevolgtrekking wat hieruit te maak is. Terwyl die blaaie met 'n
vaste Hollands-Afrikaanse beleid orals in die land oorloop met verse in hierdie tyd
van die Anneksasie van Transvaal, plaas die Orange Free State Monthly Magazine
vertalinge uit Engelse sentimentele liedere en as daar nog 'n oorspronklike vers
opgeneem word, is dit 'n nasionalistiese lied uit die Kafferoorloë van 'n dekade vroeër
soos ‘Ter Nagedachtenis van Kommandant Louw Wipener’, ‘Aanvallied’, ‘Krygslied’,
‘Gedicht in het Lager December 1865’ of 'n naamvers op die kwarteeu-fees op die
onafhanklikheid van die Vrystaat, die mees geforseerde, onoorspronklike versvorm
wat die 18de eeuse vernuf ooit uitgedink het:
‘Veracht ons nie - al is ons klijn
Rech en geloof zal eeuwig zijn
Yzer en lood en kruid verdwijn......’

ensovoorts. Ja, dit slaan soos 'n tang op 'n vark!
Grappige verse wat in dié tyd naas die nasionalistiese so 'n vername plek inneem in
ons literatuur, word slegs deur 'n enkele voorbeeld, ‘Luilekkerland’, ‘Dapper maar
Voorsegtag’,
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verteenwoordig, eersgenoemde 'n Afrikaanse bewerking van een van die Romeinse
pastorale liedere van HORATIUS, die ander 'n bydrae uit Transvaal deur C.J. waarin
'n ‘held’ in die Kafferoorlog sy interpretasie van die leuse van die kommando gee.
Soos feitlik al die Hollandse bydraes in versvorm, is beide in die frisse spreektaal
gestel. Statig klink die klassieke versmaat, miskien te statig vir die piepjong taalvorm
en die plaasatmosfeer van ‘Luilekkerland’:
‘Nog baiing lekkerder dan poddang of pastij
Maak zij haar witte boerebrood;
Waar in die wêreld kan een mens iets beters krij
Voor oud of jong, voor klein of groot?
Die varse bultong wat dar in die skoorsteen hang
Dit's smakelijkste nog van al
En als dar iemand is wat nar iets meers verlang,
Dan, wrachtie, dink ik hij is mal’.

Meer in Di Patriot-trant is ‘Dapper, maar Voorsegtag’:
‘Toe ek die eerste koel hoer vluit,
Toe doch ik om mij vrouw,
En hoe, als ek word doodgeschiet
Zij om haar man zal rouw.
Ons is maar achttien jaar getrouw
En die leve is toch zoet,
En toe die tweede koegel schreeuw,
Toe leg ek en die sloet’.

Met die prosa is dit enigsins beter gesteld. Die oorspronklike Hollandse prosastukke
kan verdeel word in suiwer geskiedkundige soos die geskiedenisse van Bethlehem
en Bethulie, die gedenkskrif oor die Trek van ANNA E. RETIEF, die joernaal van die
Trekker HERKULAS ALBERTUS PRETORIUS, almal op aansporing van dr. BRILL, die
grondlegger van die Vrystaatse Argief, ingestuur; landboukundige artikels soos dié
oor grondverspoeling, die volstruisboerdery; taalkundige bydraes soos die bespreking
van Nederlandse grammatika's vir gebruik in Suid-
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Afrika deur V.D.M.1) en die toespraak van HAMELBERG in Nederland oor die
taalprobleem in Suid-Afrika; historiese sketse en verhale soos dié van 'n ruiter-patrollie
waarvan ongelukkig die vervolg en slot in die slag gebly het, 'n Voortrekkerverhaal
van DANIEL PIETER BEZUIDENHOUT en die eerste hoofstuk van 'n historiese roman
van D'ARBEZ; en les bes humoristiese idealistiesrealistiese sketse en novelle soos
die ondervinding van 'n nag in die veld deurgebring, die belewing van 'n vreeslike
oomblik na die aanhoor van 'n slangverhaal, en die lief en leed van 'n jonge Vrystaatse
amptenaar en sy bruid, deur J.F. VAN IDDEKINGE. Laasgenoemde sketse en novelle
getuig van die kopiëerlus van die daelikse lewe ook onder die Vrystaters, veral dié
van die laaste redakteur van De Tyd, VAN IDDEKINGE.
Jonkheer JEAN FRANçOIS VAN IDDEKINGE2) is in 1836 in Groningen gebore, het
student geword in Delft, en daarna op drie-en-twintig-jarige leeftyd na die
Oranje-Vrystaat gekom in 1859, waar hy getroud is met 'n dogter van die landdros
VAN SOELEN, en tot sy dood in Bloemfontein in 1890 gebly het. 'n Vrolike, beminlike
man, het hy dadelik die vertroue gewen. Hy het begin as landmeter in 1859, het die
eerste landdros van Bethulie en in 1862 van Philippolis geword, later was hy jarelank
registrateur en griffier van die Hooggeregshof en volksraadslid. Op algemene kulturele
gebied het sy belangstelling veral uitgegaan na die joernalistiek en die
Landboukundige Genootskap te Bloemfontein waarvan hy sekretaris was. Steeds
was hy behulpsaam met die landboutentoonstellings, het prysvrae vir die genootskap
uitgeskryf en self pryse gekry vir die beantwoording daarvan. Met meer aandag en
oefening sou hy 'n uitmuntende skrywer kon geword het in 'n tyd toe geestige, luimige
stukke in groot aanvraag was. Na die vertrek van HAMELBERG en HEYLIGERS in 1871
was hy die enigste oorgeblewe redakteur van De Tyd waarin die grappige stukke van
TRYNA SNAAKS verskyn het, en3) BORCKENHAGEN, die

1) Die Hollandse onderwyser aan die Grey College, VAN DER MEER?
2) H. MULLER: Oude Tijden in den Oranje Vrijstaat, p. 138. De Express 1890.
3) Sou hy die skrywer van die stukke in The Friend-De Vriend oor ‘Petulie’ en ‘Filpolis’ in die
jare 60 kon gewees het?
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redakteur van die opvolger van hierdie blad het veel aan hom te danke vir populêre
leesstof in sy verskillende joernalistieke ondernemings.
Die stukke in The Orange Free State Monthly Magazine het VAN IDDEKINGE tot
groot vermaak van die Bloemfonteinse gehoor eers voorgedra op die
Winteraandvoorstellings van die Maatskappy van Letterkunde voor hulle aan
BORCKENHAGEN se pers oorhandig is. Hulle was baie gewild om hul raak uitbeeldings
en humoristiese toon. Die dialoog is in suiwer beskaafde Afrikaans, die trant
gevoelig-romanties, weemoedig glimlaggend, didakties-lerend, 'n enkele keer
satiries-humoristies, kenmerkend van die romantiese stroming wat oor Wes-Europa
in die 19de eeu gegolf het. 'n Enkele aanhaling ter illustrasie uit die kring van KLAAS,
‘De Jonge Ambtenaar’ wat verlief is op MARIA MAGDALENA, die dogter van die
boer HAASVEL, ‘iemand, die, volgens zijne eigene bewering, van Fransche afkomst
was, hetgeen ieder, die maar een weinigje Fransch kent, wel aan den naam kan
hooren’. KLAAS, die boerseun, maak maar geen promosie en kry maar geen verhoging
van salaris in die stad Bloemfontein nie. Getrou skryf hy alles aan sy beminde, maar
in plaas van hom te troos, antwoord sy: ‘Ons mot die ding maar liewers laat staan
want jij zal nooit genoeg verdien nie, om een vrouw fatsoenlijk te onderhouwe’.
Veertien dae later pleeg hy selfmoord aan die vlagpaal op die toring van die
Goewernementsgebou. Moraal aan die slot: ‘Verafschuwt gijlieden zelfmoord? Wilt
gijlieden trouwe en gelukkige ambtenaren hebben? Geef hen dan een salaris om
hunnen stand op te houden en zich een vrouw te kunnen zoeken!’
In die volgende skets trou MARIA MAGDALENA, die bruid van KLAAS, uiteindelik
met 'n teringlyer, 'n Engelsman, WILLIAM LAW. LAW kom ouers vra:
‘Mijnheer HAASVEL, ik gevoel het mijn eenen duurzamen pligt om tot u te genaken,
ten einde iets wat mij zwaar op het hart ligt, mededeelen.
‘Ja’, antwoordde HAASVEL, ‘jij moet maar goed eten, dan zal die hartziekte wel
overgaan’.
‘Excuus, mijnheer, ik eet vrij wel, maar er is iets op mijn hart’.
‘Een mostaard-pleister’ vroeg HAASVEL, ‘Zoo'n ding kan te danig trek’.
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‘Neen, mijnheer, uwe dochter, ik wilde u den hand uwer dochter vragen’.
‘Engelsman, jij is gek! Hoe kan mijn dochter jou haar hand geven?’
‘Nee, mijnheer, ik wilde vragen of u er iets op tegen had ik uwe dochter zou
trouwen?’
‘Wat, jij trouwen? Jij is half dood, en mijn dochter ook, dat maakt een doode te
zamen’.
Die huwelik gaan tog deur en in 'n derde skets sien ons hoe HAASVEL Kersfees
vier by sy dogter wat by haar Engelse skoonmoeder inwoon:
‘Eindelik kwam de hoofdschotel voor een Xmas diner op tafel, nl. een groote
plumpudding, rijkelijk begoten met Fransche brandewijn. Zoo'n ding had noch
HAASVEL, noch ZADEL, ooit te voren gezien, en toen LAW de pudding in brand stak,
schrok HAASVEL zoo hevig dat hij zijn baatje uittrok en over de pudding wierp om
den vlam te blusschen.
De vreugde van den dag was gestoord. Schoonmama sprong woedend op en riep:
‘O horrible man, what is the matter with you? Nobody will now partake of the pudding
...
HAASVEL bekeek aan alle kanten zijn baatje om te zien of er geen gaten in gebrand
waren, en ZADEL deed niets dan naar de pudding kijken’.
Esels en kwaggas aan dieselfde Kersfees-krib, Doppers en Filistyne, 'n skaterlag
sonder die versoenende, alles begrypende liefde, oor die kultuurverbastering van 'n
vrye staat met 'n dualistiese taal- en kultuurbeleid.
Het Oranje-Vrystaatsch Familie-Blad het ontstaan om in die behoefte aan letterkunde
in die engere sin te voorsien maar wat die Hollands-Afrikaanse letterkunde betref,
het die dualisme dit uit die staanspoor uit gedoem, en miskien was die Oranje-Vrystaat
ook nog nie ryp vir 'n suiwer letterkundige blad nie. Vir politieke blaaie was daar
lesers genoeg want elke Afrikaner is in sekere sin 'n politikus en lees sy eie politieke
blad. Gevolglik het die redakteure van die Hollandse koerante van vroeg in die 19de
eeu gebruik gemaak van 'n letterkundige rubriek om groter aantreklikheid aan hul
blad te verleen deur 'n groter verskeidenheid
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leesstof aan te bied. Die letterkundige rubrieke het ontspanningsleesstof bevat wat
onwillekeurig of opsetlik by die smaak van die lesers aangepas het maar wat tot op
sekere hoogte tog ook leiding aan die smaak gegee het in 'n tyd toe, afgesien van die
Bybel en godsdienstige lektuur, boeke van suiwer literêre gehalte en ander suiwer
ontspanningswerke uiters skaars was. In De Express-The Express was
BORCKENHAGEN, behalwe vir die inleidingsartikels en gewone redaksiewerk, self
verantwoordelik vir die bewerking of vertaling uit Duits in Nederlands van die
vervolgverhale in die rubriek ‘Voor Jong en Oud’, soos ‘De Overstroming aan de
Ryn’ wat in die jaargang 1878 geplaas is, ‘Vorst Wolfgang’ wat in twaalf hoofstukke
weekliks van Januarie tot Mei 1879, verskyn het. Laasgenoemde didakties-romantiese
verhaal uit die geskiedenis van die Hervorming wat, volgens die redakteur, vir die
eerste maal in die Hollandse taal verskyn het, moes boeiende leesstof gewees het vir
sy lesers. Die sukses wat hy hiermee gehad het, en die gesukkel om Hollandse bydraes
vir die tweetalige tydskrif te kry, was waarskynlik een van die redes wat hom laat
besluit het om hierdie rubriek apart uit te gee, van Junie 1879 af, in die vorm van 'n
los byvoegsel tot De Express, getiteld Het Oranje Vrystaatsch Familie-Blad, Een
Weekblad voor Jong en Oud. Die Familieblad, anders as die koerant waartoe dit 'n
byvoegsel was, en anders ook as die Orange Free State Monthly Magazine, vir die
redaksie waarvan dit onverskillig was of die taal is ‘Hollandsch, of Engelsch, of
Fransch, of Duitsch, of Arabisch of Chineesch’1), was eentalig, d.w.s. beide vorme
van Hollands, Nederlands en Afrikaans, was die taal van die literêre byvoegsel. Geen
wonder dat 'n jaar later, Mei 1880, die laaste aflewering geskied van die tweetalige
tydskrif The Orange Free State Monthly Magazine met die Engels-eentalige buiteblad,
Engelse redakteur en sewe-agstes Engelse inhoud.
Het Oranje Vrystaatsch Familieblad open op 5 Junie 1879 met 'n vervolgstuk wat
in die teken van die tyd staan, ‘De Hedendaagsche Transvaal’, 'n geoutoriseerde
vertaling van ‘The Transvaal of To-day’2) deur ALFRED AYLWARD. AYLWARD ('n

1) Orange Free State Monthly Magazine, Nov. 1878.
2) WILLIAM BLACKWOOD & SONS, Edinburgh & London, 1878.
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pseudoniem) het 'n groot rol gespeel op die diamantvelde waar hy skuldig gevind is
van moord op 'n delwer en 'n tydlank in die tronk op Barkly was, in 1876 deelgeneem
het aan die delweropstand in Kimberley, 'n korps in die lewe geroep het wat die naam
gedra het van ‘Aylward's Company’ en dan ook een van die ses manne van die
‘Diggers Protection Association’ was wat uitgesonder was van die amnestie van Sir
HENRY BARKLY, maar vrygespring en ontsnap het na Transvaal, waar hy ook weer
'n belangrike rol gespeel het. Hy noem homself dan ook ‘Kommandant, Transvaal
Kapitein van het Lydenburgsche Vrywilliger Corps’. In hierdie boek, ‘De
Hedendaagsche Transvaal’, bekyk hy die saak van die Boere vanuit Boere-standpunt.
Hy betoog dat die diamantvelde onder valse voorwendsels geannekseer is en dat die
anneksasie van Transvaal die ongelukkigste van 'n hele reeks ongelukkige
eksperimente is wat die Britse Regering in Suid-Afrika nog onderneem het. Tot die
beste hoofstukke wat in die byvoegsel byna 'n jaar lank1) weekliks verskyn het, is dié
wat handel oor die karakter van die Boere, volgens hom die grootste landbesitters in
die wêreld, spaarsaam, eng godsdienstig, vryheidsliewend, verder oor die eerste
Sekoekoeni-oorlog, die Lydenburgsche Vrywilliger-korps, en die goudvelde van
Pelgrims-Rust.
As die redaksie van die Express Familie Blad begin 1880 in ander hande oorgaan,
maar nog op dieselfde wyse gratis aan die intekenare van die Express toegestuur
word, word die hulp van alle belangstellendes ingeroep om oorspronklike bydrae te
lewer, ‘voornamentlijk die welke betrekking hebben op onze eigene zamenleving’2).
In die behoeftes van oud en jong ‘onzer Afrikaansche bevolking, voor wien het dan
ook voornamelijk wordt uitgegeven’ wil dit voorsien, hulle aanmoedig om te lees
en om originele, skeppende werk te lewer. Die eerste aflewering onder die nuwe
redaksie begin dan ook met 'n nuwe oorspronklike vervolgstuk op die eerste bladsy
‘De Procureur’, 'n verhaal uit die ondervindinge van 'n Vrystaatse prokureur met
allerlei Afrikaanse tipes. ‘De Hedendaagsche Transvaal’ wat nog 'n

1) Tot en met 19 Feb. 1880. Jaargang 1, No. 38.
2) Express Familie Blad, 5 Feb. 1880.
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enkele keer voortgesit word, word na die tweede plek verskuiwe.
Ander vervolgverhale in die loop van die jaar (1880) wat op Vrystaatse bodem
ontstaan is, Afrikaanse mense en toestande skilder en ongetwyfeld ingeslaan het by
die lesende publiek is ‘De Vrouw van den Hoofdambtenaar en de Vrouw van den
Boer’, ‘Een tocht tegen de Boschjesmannen’, ‘De Boeren Schoolmeester’, ‘Een blik
in de Toekomst’. Behalwe laasgenoemde en 'n enkele korter stuk wat ook die produk
van nasionale gevoel en verbeelding is, is die prosa van die blad oorwegend
kenmerkend Hollands-Afrikaans in sy nugterheid en alledaagse realiteit wat aan elke
stuk sy groot kultuur-historiese betekenis gee. Die taal is Nederlands na die vorm,
deurspek hier en daar met suiwer Afrikaanse dialoog.
Die omgekeerde wat die taal betref, geld vir die poësie in die blad.
Menige later so bekende Afrikaanse vers van F.W. REITZ, onderteken ‘Door de
Versjesmaker van het Familie-Blad’ is weekliks hierdeur vir die eerste maal wyd
versprei, soos ‘Die Procureur zijn Hond’1); ‘Die Flukse Dokter’2); ‘Wat makeer die
Kerl’3); ‘Een Bietjie Anders’4); ‘Een heel ander zaak’5); ‘Die Skoenmaker zijn
leerjong’6); ‘Daantjie Gouws’7); ‘Staat op, mak toe die deur nou’8); ‘Die Goeije Oue
Tijd’9); ‘Kleine Ou-Jaap’10); ‘Ou Mamma Dassie’11); ‘Vier-en-twintig Kraaije’12); ‘Die
Peere Boom’13); ‘Eindlijk kom hij reg’14) ens. Ook JOHN D. LINDSAY se verse soos
‘Het Pennestrijd tusschen De Express en De Vriend’15); ‘Een gesprek van een Kind
met zijnen Moeder’16); ‘Traagheid’17); ‘Leentje Kekkelbek’18); ‘De Dood en Begrafenis
van de Tinktinkie’19) ens., is gereeld geplaas. 'n Nasionalistiese vers, ‘Die Transvaal’20)
van PIET ONDERVELDER, ‘Beter dan Goud’21), 'n godsdienstige vers deur C.W.H.
VAN DER POST en talryke anonieme en pseudonieme verse, grappig of ernstig van
toon, soos ‘De Weduwenaar en zijn vrijerij’22);

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Familie Blad, 5 Junie 1879;
Ibid., 26 Junie 1879;
Ibid., 3 Julie 1879;
Ibid., 10 Julie 1879;
Ibid., 17 Julie 1879;
Ibid., 24 Julie 1879;
Ibid., 31 Juli 1879;
Ibid., 7 Aug. 1879;
Ibid., 14 Aug. 1879;
Ibid., 14 Aug. 1879;
Ibid., 28 Aug. 1879;
Ibid., 4 Sept. 1879;
Ibid., 11 Sept. 1879;
Ibid., 18 Sept. 1879;
Ibid., 16 Okt. 1879;
Ibid., 27 Nov. 1879;
Ibid., 22 Jan. 1880;
Ibid., 3 Junie 1880;
Ibid., 17 Junie 1880;
Ibid., 9 Okt. 1879;
Ibid., 29 Jan. 1880;
Ibid., 26 Febr. 1880.
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‘Villekins en zijn Dinah’1); ‘Antje van Hagen’2); ‘Oprecht’3) ens., het jaarliks deur
middel van die blad in die Afrikaanse familie ingang gevind. Naas Di Patriot het De
Express dan ook die meeste verse opgelewer vir die versamelings van Afrikaanse
gedigte uit koerante wat REITZ en S.J. DU TOIT onderskeidelik gemaak het. Die
byvoegsel was besonder gewild en het groot opvoedende waarde gehad. Vir die
volwassenes het dit nuttige maar ook boeiende lektuur gebied en die jeug is nie
vergeet nie maar het hulle eie rubriek gehad. In hulle versoek om geskikte leesstof
wat ewentueel in 'n leesboek kan verskyn, het die redaksie altyd die oog gehad op
‘het toekomstig nationaal bestaan van ons volk’4).
Die historiese en/of sosiale betekenis van die verse, een en al, is onmiskenbaar.
Dit is volkspoësie in alle betekenisse van die woord, naïef, laf, kinderagtig, banaal
dikwels waar dit humoristies of geestig wou wees, onfyn, laag-by-die-grond, plat
i.p.v. sterk realisties menslik; eie krag oorskattend, chauvinisties waar ons vandag
diepe onwrikbare nasionale bewussyn wat tog nie blind is vir die krag van die teëparty
nie, verwag; verstarde prewelinge, betekenislose, ge-ykte woordlopies i.p.v. religieuse
gevoelswerk, maar altyd spontaan, eg en waar volkskuns in alle beskeidenheid. Ook
volkskuns in die sin dat die name van die digters, met uitsonderinge onbekend is,
dat allerlei variante van hul skeppinge voorkom, wat bv. 'n vers soos ‘Die Sprinkhaan
en die Droogte’ tot die gesamentlike produk van miskien tientalle digters maak.
Omstreeks 1874 tref ons hierdie vers vir die eerste maal aan5), en so sterk het hierdie
vers tot die Vrystater gespreek om die uitmuntende beeld wat dit gee, van sy deur
droogte geteisterde land, dat 20 jaar later nog steeds variante voorkom6), dit deur
REITZ altyd as een van die beste gedigte in sy versameling geroem is, en tot in die
20ste eeu as een van die mees gelief-

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ibid., 6 Nov. 1878. Ook verskyn in Orange Free State Monthly Magazine.
Familie Blad, 18 Maart 1880.
Express Familie Blad, 3 Juni 1880.
Ibid., 2 Febr. 1882. (Waarom altyd ‘toekomstig?’)
The Friend-De Vriend, 24 December 1874; De Express, 13 Sept. 1883.
De Express, 10 Aug. 1894.
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koosde stukke vir voordrag beskou is. In sy oudste vorm, lui dit:
‘De Sprinkhaane en die droogte
Is zwaar op onze land,
Nu wat zal van ons worde
Is boven my verstaant.
O ja! O ja!
My gesaaide is na de donder
My kleinvee is maar maar
Kan julle dan verwonder
Dat ik voel ziek en naar.
O ja! O ja!’

Die familie is aartsvaderlik groot maar as die jongkêrel na die dogter kom vry en nie
genoeg aardse besittings in die vorm van vee het nie, is die antwoord van die Boer:
‘Nie kerl’ zeg ik ‘jou kerk is uit,
My dochter is niet voor jou
Twee honderd schaap! O! liewe Tijd!
En God bewaar jou vrouw!’
O ja! O ja!’

Die literatuur en lektuur was uitsluitend bedoel vir 'n boerebevolking en is op sigself
weer die getroue beeld van 'n landelike maatskappy. Selfs die dorpsbewoners het
nog geen stadskultuur ontwikkel nie en bekyk stadsgewoontes en gebruike vanuit
boerestandpunt. Klokgelui, behalwe op Sondae, vind die digters 'n nuwerwetse
rusverstoring, die skaatsbaan is vir ‘Bloemfonteiner’ net 'n kapstok om sy moraal
aan op te hang:
‘Voor elk mens is zijn levenspat,
Maar meer dan eens wat alte glat,
Want zoos hij dink dat hij vast staat
En hom op eigen kragt verlaat
Dan trap hij net een beetje mis
En val zo zeker en gewis’.1)

1) De Express, 21 Julie 1891.
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Elke Pers het ook sy Almanak uitgegee waarvan De Boeren-Vriend Almanak van
De Express miskien die gewildste was. Hierin het uit die staanspoor ook verse en
boeiende verhale voorgekom, as ons na die aankondigings en advertensies moet
oordeel. Die vroeë almanakke is belangrike kultuur-historiese bronne, maar
ongelukkig uiters skaars, hoewel De Express van De Boerenvriend van 1880 nie
minder as seweduisend eksemplare gedruk het terwyl die weekblad self slegs aan
tweeduisend vyfhonderd abonnés toegestuur is1). Die almanak, net soos die koerant
self en die byvoegsel wou 'n vriend van die boere wees en behalwe die gebruiklike
inligting oor gewone en feesdae van die jaar, son- en maanverduisteringe, ens. wat
in iedere almanak voorkom, ook lektuur en oorspronklike Hollands-Afrikaanse
literatuur verskaf wat in die smaak van die boerebevolking sou val en tegelykertyd
daardie smaak sou lei. Die leesstof het gewoonlik bestaan uit 'n historiese skets, 'n
opstel, 'n romantiese verhaal dikwels met 'n sosiaal-historiese agtergrond, en 'n paar
verse van historiese of sosiale betekenis of albei. Uit die Almanakke van die laaste
dekade van die Republiek, kan ons as tipiese voorbeelde van historiese sketse noem
‘Louw Wepener’ en die vervolg ‘Een Vrystaatsche Held’ deur regter, later president
STEYN, in 1895 en 1898 onderskeidelik, 'n titel wat vir sigself spreek. ‘De Twee
Republieken’ in 1896 waarin kernagtig saamgevat word die verskillende pogings tot
vereniging van die Vrystaat en Transvaal in die loop van die geskiedenis van die
twee Republieke; ‘Doornkop’ in 1897, ‘Uit de Oudere Tyd’ in 1899 deur C.J. VAN
ROOYEN, 'n kort maar vername bron vir ons kennis van die sosiale toestande in die
vroeë tyd in Transoranje. Opstelle van belang is o.a. ‘Het Papier’ in 1893, ‘De Chicago
Tentoonstelling’ in 1894, ‘De Mier’ en ‘De Muilezel’ in 1895, ‘Meteoren’ in 1898,
maar dit is veral die verhale en verse, die leesstof wat kan aanspraak maak op
literêr-skeppende werk te wees wat ingeslaan het by die breër leserskring. As
voorbeelde

1) De Express, 23 Oktober, 1879. Vir dieselfde jaar druk Di Patriot met twaalfhonderd
intekenare, drieduisend eksemplare van Di Afrikaanse Almanak. Van 1880 tot 1895 vyfduisend
eksemplare. (Geskidenis fan di Afrikaanse Taalbeweging).
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van boeiende verhale kan ons noem ‘Leid ons niet in verzoeking’ in 1893, 'n
romantiese verhaal van die gebrek en uiteindelike redding van 'n weduwee en haar
enigste seun op die diamantvelde van Kimberley; ‘Wat de Liefde doen kan’ in 1894,
die weergawe van die aangrypende voorval van 'n seun wat in 'n klipskeur geval het
en op sy smeekbede deur sy eie vader uit sy pyn verlos is, 'n gebeurtenis wat al soveel
kunstenaars geïnspireer het ook in ons tyd; ‘Mooi Gevang!’ in 1895, 'n skoolverhaal
veral interessant vir die skoolgaande jeug. ‘Zwijgen is Goud’ in 1897, ‘Of het spookte’
in 1898, ‘De Verborgen Schat’ in 1899, almal titels wat vir hulself spreek. Die
historiese romantiek was in volle bloei; hoe verrassender die intrige, hoe drakeriger
die sentimentaliteit, alles geplaas in 'n raamwerk van historie, des te beter, maar die
werklikheidsin van die Afrikaner het hom tog hier ook bewaar vir al te groot
buitensporighede. Die sosiaalhistoriese betekenis van die verhale is met die eerste
oogopslag duidelik - eersgenoemde verhaal weerkaats die lewe op die diamantvelde,
die volgende die gevare waaraan die boerejagter blootgestel is in ons bergagtige
streke; verder in die daaropvolgende verhale word die skoollewe weerspieël, die
bygeloof in 'n tyd van verre afstande toe dit op elke tweede plaas gespook het, die
jeugdige optimisme dat elke familie 'n verborge skat of 'n ryk erflating sal kry.
Waar slegs die dialoog in die prosa in die Afrikaanse taalvorm was, is die verse
met enkele uitsonderinge almal in suiwer Afrikaans. In 1893 kry ons ‘Oom Piet en
zijn Tand’, 'n grappige vertelling van Dokter KNYP se kneg PIL wat in die afwesigheid
van die baas vir tandarts speel:
‘En vas as in 'n schroef sijn hamer,
So seil di ou nou deur die kamer,
Net of hij 'n perd lei aan die toom
Soo trek de man ons arme oom’.

In 1895 word die vertelling ‘Jan en zijn meester’ opgeneem. waarin die gevolge van
Jan, wat moet predikant word, se stoutigheid op skool, en die voorpratery van sy
ouers as volg aangetoon is:
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‘Thans plant Jan wortels, kool en rapen,
Of houdt den ploegschaar op het land,
Past somtijds op zijn vaders schapen,
Doch wordt nu nimmer predikant’.

Na die JAMESON-inval kom in 1897 ‘Herinnering aan de Bange Dagen in het begin
van 1896’ deur Oom JAN, (C.P. HOOGENHOUT) waarin die historiese gebeure op rym
vertel word. Die jaar daarop, 1898, word verskeie versies van Oom JAN oorgeneem
soos ‘Hulp in Nood’, ‘Het Weeskind’, ‘Liefje wat wilt gij nog meer’ en ‘Een Goede
Les’ wat klein PIET van OU PIET VISAGIE geleer is toe hy met 'n mondjievol Engels
tuiskom uit die Kaapse kosskool. Van W.H. MASKEW word opgeneem Afrikaanse
bewerkinge van grappige Engelse verse, ‘Die Rusie o'er di Koffie’, en ‘Haar man
syn eerste verzoek’ in 1898 en deur JOUBERT in 1899 ‘Maklik leer lees’, die
advertensie van 'n brilleverkoper wat 'n analfabeet laat dink as hy 'n bril dra sal hy
kan lees - almal verse wat indien nie 'n weerspieëling van die historiese dan wel van
die sosiale omstandighede uit die tyd, en gevolglik byna sonder uitsondering van
kultuur-historiese betekenis is. Die balladevorm word by voorkeur gebruik, die vorm
wat so uitnemend geskik is vir 'n eenvoudige vertelling, grappig of sentimenteel,
liefs van 'n droewige sentimentele inhoud vroeër, soos ‘Erland en Emma’ deur A.
PANNEVIS, gedateer Paarl 1867, maar wat eers in De Boeren Vriend Almanak van
1899 opgeneem is.
Die sentimentaliteit van die ou Europese ballade, produk van die ridderbeskawing,
het in die meeste Afrikaanse vertellings plek gemaak vir die grappige, daar die Boer
teenoor die liefde altyd enigsins skroomvallig of nugter-saaklik gestaan het, maar
vir 'n grap oog en oor ten allen tyde gehad het.
Talryke verse van maatskaplike betekenis kon uit die koerante en byvoegsels en
tydskrifte en almanakke opgenoem word, soos ‘Wat zal men doen?’1), ‘De Boerdery’2),
‘Boerenklaaglied 1885 en Boerendanklied 1886’3), om sommer voor die voet uit een

1) De Express, 29 Jan. 1885.
2) Ibid., 5 Feb. 1885.
3) Ibid., 7 Jun. 1886.
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koerant, De Express, nog 'n greep te maak verteenwoordigend van die vernaamste
sosiale aspek, nl. die invloed van onsekere reënval op 'n boerebevolking. Deur die
droogte is
‘Di armoe - groot
Di ossen - dood!
Di handel - sleg!
Ons kop - glad weg!’
Daarna klink dit
‘Dank zij den Heer!
Ons krij weer moed
Die oogs was goed
Ons het geleer
Nou zal ons meer
Gaan irrigeer’.

Nasionaal is altyd die berusting in die Wil van die Voorsienigheid, die dank as Hy
uitkoms gee na 'n langdurige droogte. ‘Heerlikke Reên’ uit dieselfde jaar 1885 is
seker een van die mees verdienstelike Afrikaanse verse in die tyd:
‘Hoe heerlik, hoe pragtig is toch die reên.
Weg is die stof en die hitte is heen,
Heen uit die brêe gloeiende straat,
Uit die nauwe gange, of waar jij ook gaat
Ag hoe heerlik is toch die reên.
Hoor op die dak hoe dit raas en klap
Nets en klomp perde wat daarop trap
Kijk hoe dit altijd borrel en spuit
Door die ope keel van die volle guit,
En loop en loop oor die venster ruit
Dit stort en stort
Maar altijd vort
En snel en wijd
In 'n korten tijd
Loop in riviers en sloote heen
Die lieve, gezegende, heerlike reên.
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4. De Fakkel, ‘een maandblad voor kerk en school’.
Buite en behalwe die suiwer godsdienstige lektuur wat in hierdie werk òf vlugtig
bespreek òf buite beskouing gelaat is, is die letterkundige produksie as geheel, ook
van die Oranje-Vrystaat, deurtrokke van die godsdienssin van die Hollandse
Afrikaners uit dié tyd. Die kerklike byeenkomste, veral die nagmaal, was terselfdertyd
die enigste sosiale byeenkomste van die Boere, en gevolglik is die godsdienstige en
sosiale betekenis van ons lettere so goed as sinoniem in de negentiende eeu. 'n
Volkslied was altyd die uiting nie alleen van vaderlandsliefde van die Boer wat nog
ten nouste verbonde met die vaderlandse bodem is nie, maar ook van godsdienssin,
die kenmerk van pastorale mense. 'n Grappige vertelling, ballade of fabel weerkaats
nie net die komiese nie maar ook die protestants-didaktiese sin in die moraal aan die
slot. Die hele sosiale en historiese agtergrond van ons lettere uit die negentiende eeu
is een en al godsdienstig want die godsdienslewe was al kultuurlewe wat die oorgrote
meerderheid van die bevolking geken het. Godsdiens en kultuur was so goed as
identies.
Vanaf 1876 het die Vrystaat dan ook sy eie godsdienstige blad gehad De Fakkel1),
‘een maandblad voor Kerk en School’, waarin ruimte afgestaan is vir allerlei
mededelings oor kulturele aangeleenthede. Boekbesprekings is gegee en stigtelike
verhale opgeneem. Die aankoms van nuwe onderwyskragte, kort lewensberigte, en
die taak wat hul hier wag, die verrigtinge van die skole, veral die Grey-Kollege en
die Dames-Instituut is gereeld uiteengesit in die rubriek Kerk- en Skoolnuus, 'n
rubriek wat dan ook blywende waarde het vir die historikus wat in nog iets meer as
die politieke geskiedenis van sy land geïnteresseer is. 'n Enkele keer is die nuus so
boeiend meegedeel soos in die geval van die aankoms van die eerste direktrise van
die Dames-Instituut in 1876, wat per passasierswa van Durban moes reis en 'n
sleutelbeenbreuk opgedoen het toe die wa in 'n drif omgeslaan het2), dat die rubriek
tot van die beste Vrystaatse joernalistiek

1) By WHITE, BARLOW & Co.; vanaf Januarie 1878, (3de Jaargang) by BORCKENHAGEN uitgegee.
2) De Fakkel, April 1876.
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gereken kan word. Slegs 'n enkele keer word 'n tipiese stukkie predikante-poësie
opgeneem, soos 'n naamvers van HUET uit 1854, getiteld ‘Jezus Christus’1) of ‘De
Messias’2), holle klanke, 'n aaneenryging van woorde, net soos die meeste gebede en
preke uit dié tyd, maar dit het vir menigeen toe troos gebring en moed gegee,
opbouend en versterkend gewerk vir 'n jong volk by wie die kritiese sin teenoor
godsdiens en kultuur nog sluimerende was. Persoonlike godsdienstige, m.a.w.
kulturele vryheid sou chaos beteken het. Geen kultuurprobleem kon bespreek word
sonder die laaste woord te gee aan die predikant wat as die vertolker van Gods woord
die hoogste outoriteit was. Daar was eenvoudig geen kultuurinstelling of -uiting wat
nie godsdienstig gekleur was nie - in die staat, die skool, die geregshof, die pers, in
die vernaamste vorm van argitektuur (die kerkgebou) die enigste musiek (die gewyde)
in die lied, die vers, die digterlike vertelling, die geskiedskrywing, die historiese
verhaal, alle letterkundige voortbrengsels toevallig of bewus literêr van aard, in alle
intellektuele sake hoor ons nog tot aan die end van die eeu die alles-oorstemmende
godsdienstige klank.
Vandaar dat die tekens van verengelsing van die Hollandse kerk soos Engelse
preke op Sondagaande in Bloemfontein die duidelikste bewys is dat Engels nie meer
'n handige middel was om met die buitewêreld in aanraking te kom nie maar dat dit
die siel van die Vrystater aangetas het en dat slegs 'n wonder sy staatkundige
onafhanklikheid kon red.

5. De Express- The Express se letterkundige produkte as beeld van die
politieke verwikkelinge.
Eers die anneksasie van Basutoland in 1868, en toe weer die skandelike anneksasie
van Griekwaland-Wes, die diamantvelde wat onteenseglik tot die Vrystaatse gebied
behoort het, het veel daartoe bygedra om wat genoem is die ‘nuwe
Republikeinsgesindheid’ in die lewe te roep, nie alleen in die Vrystaat nie wat die
swaarste verlies gely het, maar oral in die land waar

1) De Fakkel, April 1877.
2) Ibid., Maart 1882.
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bloedverwantskap eenheid van belange meegebring het1). Die Britse politiek van die
konvensies het in die laaste kwart van die eeu plek gemaak vir 'n daadwerklike
belangstelling in die sake van die state wat buitekant die grense van sy
Suid-Afrikaanse Kolonies gelê het en die Britse ideaal van 'n verenigde Suid-Afrika
onder die Union Jack, wat per slot van rekening ook die ideaal was van Sir GEORGE
GREY, die stigter van 'n skool buite sy grensgebied in die Vrystaat, is weer
meedoënloos gevolg deur Lord CARNARVON vanuit Downing Street vanaf 1874
onder die dekmantel van Suid-Afrikaanse Konfederasie-planne. Hierdie planne het
by baie goedgelowige Afrikaners die indruk geskep van 'n toekomstige Unie onder
'n eie vlag, 'n verenigde volk met 'n eie taal, maar by ander weer die argwaan wakker
gemaak en hul op hul hoede laat staan.
Dit is in die verskuns van De Express dat ons die veelbewoë, volledige beeld kry
van die tydperk. Die mees spontane, oorspronklike volkspoësie van 'n tydperk is
altyd die verse wat losbars by 'n volk onder 'n druk wanneer alles vergeet is behalwe
die emosies wat diep geroer is. Sulke uitinge is altyd liriesliedere, ‘roepstemme’,
ballades. Die wyse JAN BRAND, die vader des vaderlands, het nie alleen die burgers
weerhou van hulle in 'n hopelose oorlog met Engeland te stort oor die diamantvelde
nie, maar hy het ook daarin geslaag, sy het dan slegs ten dele, deur self die saak te
gaan bepleit in Engeland, om kompensasie te kry vir die verlies van die diamantmyne
van Kimberley. Na aanleiding hiervan klink dit in 'n versie in April 1876 getiteld
‘Oom Jan’:
‘Oom JAN die gaat naar Engeland,
Die land ver o'er die zee
Hij nam zijn vrouw en oudste zeun
En ook zijn dochter mee’.

Die aanleidende oorsake tot sy sending word uiteengesit, en ten slotte word hy sukses
op sy sending toegewens2). 'n Paar maande

1) Vgl. JAN H. HOFMEYR: South Africa, p. 88 en volgende. Uitgegee in ‘The Modern
World’-serie, 1931, London, Benn Ltd.
2) De Express - The Express, 20 April 1876.
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later volg ‘Als zal reg kom’, 'n geselsery van Oom JAN en Tante VICTORIA, afgeluister
deur PIET ONDERVELDER, een van die geestigste Afrikaanse verse uit die tyd1):
‘Oom Jan is England toe gegaan
Omdat hij wou geklaâ het;
Hoe Barkly, Soudie, en Lang-jan
Hom alte veul geplaa het.
KOOR:
O wag een bietjie, ja wag een bietjie,
Wag maar een bietjie en dan kom alles reg’.
‘Hij zeg: ‘Victoria! Hul 't ons land
Met al die diamante
Maar zoomaar van ons afgevat
Zoo waar, mij liewe Tante!’

Die ouvrou belowe teruggawe en kompensasie, en
‘Toe word Oom Jan zoo opgeruim
O'er zij land en diamante
Hij spring daar op, en zoen zoo maar
Zijn liewe oue Tante’.

Voor die end van die jaar 1876 sing PIET ONDERVELDER ‘Alles is nou reg’, 'n ballade
waarin nogmaals die onderhoud van ‘Ou Baas Jan’ en ‘Tante Vic’ weergegee word,
die reëlings wat getref word, uiteengesit is en waarvan die koor lui:
‘Ons het gewag, ons het gewag,
Ons het gewag, en alles is nou reg’2).

Maar die argwaan was wakker, en Engeland oorhaastig om haar ideaal te verwesenlik.
Al die mooi praatjies van konfederasie het tog nie alle oë gesluit vir Lord CARNARVON
se ware politiek wat gelei het tot die anneksasie van Transvaal in 1877 nie.

1) De Express - The Express, 29 Junie 1876.
2) Ibid., 9 Nov. 1876.
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Hierdie gebeurtenis, 'n flagrante skending van 'n plegtige ooreenkoms, het die
Afrikaners vir goed wakker geskok, en dit was meteen uit met alle gedagtes aan
konfederasie, ook in die Vrystaat van JAN BRAND wat weer sterk in die rigting begin
neig het, soos ons duidelik merk uit die verse in De Express deur FRED. Hy dig 'n
reeks fabels in 1877, waarvan die eerste die verhaal is van 'n kok wat die hoender
vra in watter vet hy wil gebraai word:
‘Verkiest g't vet van Annexatie
Ofwel de saus van Confederatie?’

Die moraal lui:
‘O hoenders, wacht u voor de kok
En blijft bij haanlief op de stok’1).

Die toon van die hekelvers is nog maar lig spottend in vergelyking met wat spoedig
sou volg. Die tweede fabel, ‘De wolf en het lam’, het ontstaan na aanleiding van 'n
verdediging van die anneksasie deur The Friend op grond van die feit dat die Britse
Ryk soos die aarde self gedurig in ontvangs neem ‘floating bodies which naturally
gravitate towards it, escaping from their loose and aimless wanderings in the dark
void of barbarism’. Die lam drink onderkant die stroom, maar word tog nog beskuldig
deur die wolf wat bo drink, dat hy die water troebel maak. Vol sarkastiese bitterheid,
die uitbarsting van magtelose woede, klink dit2):
‘De wolf strekte zijn poot
Al dreigend uit, en riep vol van zijn eigen waarde:
Ik kreeg, o lam, den last en het is mijn plicht op aarde
Om op te slokken al wat zwak maar is en teer’.

In die vyfde fabel: ‘De ijzeren en de aarden pot’, die verhaal van die twee potte wat
saam gaan totdat die breekbare deur die onbreekbare stukkend gestoot word, kom
die waarskuwing, nou dat die koeël egter deur die kerk was:

1) De Express - The Express, 3 Mei 1877.
2) De Express, 10 Mei 1877.
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‘Een aarden pot moet nooit confedereeren1)’

Twee jaar later het die magteloosheid wat die brutale daad aanvanklik veroorsaak
het, oorgegaan in 'n vasberadenheid om die onafhanklikheid te help terugeis vir die
susterstaat. Manhaftig spreek ‘Afrikaander’ die Engelsman wat hom met geweld 'n
weg gebaan het op die Afrikaanse land, nou aan in die verse:
‘Maar u geveinsde streken
Die gaan als waterbeken
De gansche wereld door
Gij houdt van confederatie
Maar niet van annexatie,
Daar kent men u al voor2)’.

Die koerant is vol van die anneksasie, en in een vers na die ander, soos ‘Adres aan
de Transvaal3)’, ‘De Transvaalsche storie4)’, om maar twee uit tientalle te noem, word
die susterstaat aangespoor om hul vryheid terug te els, en desnoods met ‘die roer in
die hand’ tot die dood toe te veg ‘voor vrijheid in ons land’. As die uitbreek van
vyandelikhede eenmaal 'n voldonge feit is, want ‘ons was al tot barstens vol’ soos
Oom Jan uitroep in 1881, in die vers getiteld ‘Sprigg & Co. is afgetree5)’, bars een
na die ander nasionalistiese lied, ballade of oproep los, ‘De Held van Langenek,
Ingogo, Majuba6)’ deur ‘J.H.O. uit de Wetsdorp’, ‘Vrystaat en Transvaal op
Majubaberg7)’, om weer net 'n enkele voorbeeld te noem. Daar word gedank vir die
ondergang van die vyand, 'n golf van Hollands-Afrikaanse nasionale bewussyn gaan
deur die hele land, die ideaal van een Hollands-Afrikaanse groep het 'n geweldige
stoot vooruit gekry.
Waar De Express vroeër die troue bondgenoot van ‘De

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

De Express - The Express, 7 Jun. 1877.
Ibid., 11 Sept. 1879.
Ibid., 20 Nov. 1879.
Ibid., 24 Feb. 1881.
Ibid., 4 Jun. 1881.
Ibid., 11 Aug. 1881.
Ibid., 15 Des. 1881.
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Afrikaner-Bond’ van HOFMEYR uit die Engels-georiënteerde Kaapkolonie was, die
man wat geglo het aan die samesmelting van die Engels- en Hollands-Afrikaanse
kulture in Suid-Afrika, word die oë nou hoe langer hoe meer op die broes in Transvaal
gerig en die band van bloedverwantskap hoe langer hoe nouer getrek getuie die verse
uit die volgende jare. In 'n lang gedig ‘Roepstem’, deur 'n Vrystaatse Voortrekker
aan die Transvaal en Vrystaat gerig in 1886, om federasie tussen die twee state te
propageer, lui dit:
‘Thans gescheiden, zijn we klein;
Eens vereenigd, sterk en machtig!
Laat dan onze leuze zijn
Lief en leed te zaam te dragen,
Zaam te streven naar één doel;
Vrijstaat en Transvaal te zamen
Is te machtig voor Jan Boel!’1).

In dieselfde trant is die ‘Tijdzang’ met 'n Da Costaanse titel ‘1854-1885’ en 'n Da
Costaanse beeld:2)
‘Veler bede is dat God
't Vrijstaatsch en 't Transvaalsche scheepje
In die haven brengen moog'
Die wij Federatie noemen!
Zien we nu nog beiden dobb'ren
Op d'onzeek're oceaan
Spoedig zeilen beide scheepjes
Recht op d'Uniehaven aan!’

Ook ‘Groete der Vaalrivier’3) is 'n pleidooi op rym vir vereniging waarin in vlugtige
trekke die geskiedenis van die Trekkersland geskets word. Daar word gesinspeel op
die dreigende oorlog tussen die Republieke in die tyd van PRETORIUS en BOSHOF,
en tenslotte op die teenbeeld van die Bondskongres te

1) De Express - The Express, 11 Feb. 1886.
2) Ibid., 25 Feb. 1886.
3) Ibid., 17 Jun. 1886.
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Potchefstroom waar in eie tyd besluit is om die beide volksrade te memoraliseer ten
gunste van vereniging van die Republieke. Die Vaalrivier was getuie gewees van
die hele verloop van die geskiedenis, en spreek as besluit van die vers die burgers
aan, hortend en stotend van maat en rym (skreiende poëtasme), ouderwets allegories
van beeld,1) maar die volmaakste uiting van wat daar omgegaan het in die siel van
die volk:
‘Te lang heb ik van elkaar u gescheiden
O Burgers van Vrijstaat, Transvaalsche geslacht!
Ik wil u tot vereeniging helpen geleiden
Het huwelijksfeest thans u helpen bereiden
Waarop ik zoo lang reeds met smart heb gewacht.
Gezegend de hand die uw Eenheid bewerkt!
Vervloekt zij de mond die de Tweedracht versterkt!’

Die spoorweg Colesberg - Pretoria is telkens die onderwerp van 'n ‘roepstem’2) as
nog 'n middel om die eenheid te bevorder en in ‘De Yzeren Paard’3) antwoord SALOMO
DOMPER, OU PATRIOT wat allerhande besware teen die bou van 'n spoor gehad het,
in 'n Afrikaanse vers met 'n titel in Nederlands: ‘De Yzeren Paard. Een gevaarlijke
droom en een waarschuwing voor den Vrijstaat’4) in 'n vorige aflewering uit dieselfde
jaar 1887. Die digter van die vooruitgang, al heet hy DOMPER, kry 'n visioen van hoe
sy Vrystaatse plaas daar sal uitsien as die spoor klaar is, met saailande, geboue en
skure, sy hoofstad Bloemfontein met 'n fraai monument van JAN BRAND, met die
spreuk ‘Dat alles kom reg’; 'n universiteit, 'n landbou-inrigting, koerante wat daeliks
en nie slegs weekliks soos De Express verskyn, les bes:
‘En Brill die Professor
Nou emeritas, met pensoen.
De man komt het toe, want so veel as hij deed
Vir die skool, heeft nog niemand gedoen’.

1) In die volgende tydperk van ons literatuurgeskiedenis maak CELLIERS nog presies van
dieselfde allegorie gebruik in sy verhalende gedig ‘Die Rivier’.
2) O.a. De Express - The Express, 22 Feb. 1887, 1 Maart 1887.
3) Ibid., 1 Maart 1887.
4) Ibid., 15 Feb. 1887.

Elizabeth Conradie, Hollandse skrywers uit Suid-Afrika. Deel 2 (1875-1905)

338
Oortuig was OU PATRIOT se broers nog nie, en ook hulle droom op rym dat hulle in
'n lugballon rondry en sien hoe die Vrystaters van die toekoms swoeg, gebuk onder
skuld, want ‘net schuld en belasting brengt de spoor’1). 'n Jongeling uit Boshof is net
so 'n remskoen aan die nuwe wa in 'n vers ‘Spoortreine in die Vrystaat’ waarvoor
die taal en die toon veel frisser is as die gedagte2).
‘Praat van spoortrein is di order,
Maar, waar komt die geld vandaan?
Sal ons met die spoortrein vorder?
'k Denk, ons moet die ding laat staan.
Laat hom buite Vrijstaat blij,
Ons sal met die bokwâ rij’.

Die slotsom is tog: ‘Eerst de Unie en dan de spoor’3) en vier jaar later, 1891, klink
‘Over de Inwijding van de Spoortrein te Bloemfontein, 17 Des. 1890’4) deur I.G.J.H.
BUITENDAG uit die blaaie van die koerant op, 'n verhaal van die verrigtinge op rym,
van die ‘bende’ wat feesmusiek verskaf, die grote menere ‘wat 'n eetmaal hou’ om
ongelukkig op 'n noot van potsierlike patos te eindig, ‘De arme menschen moet nu
dood’.
Die Transvaalse sake word deur die nouer aansluiting - algaande tot volle
bondgenoot na die dood van president BRAND in 1888, en die opvolging van
hoofregter F.W. REITZ as president - hoe langer hoe meer die inspirasie, ook vir die
Vrystaatse versmakers. In die jare 80 as Transvaal oorlog voer teen MAPOCH in 1883
word die Vrystaters aangespoor om te gaan help, want:
‘Eer uw taal, geloof en hope!
Eer uw toekomst! Eén - Transvaal,
Vrystaat, Natal, en Kolonie!
Want die toekomst spreekt één taal:
Afrika voor d'Afrikaners!’

1)
2)
3)
4)

De Express - The Express, 12 April 1887.
Ibid., 1 Nov. 1887.
Ibid., 5 en 19 April 1887.
Ibid., 14 April 1891.
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As dr. JORISSEN in 1883 ontslaan word, het hy sy Vrystaatse voor- en
teenstanders-versmakers1). As Transvaal imperialistiese neigings vertoon in ‘Land
Gosen’, en na die afgelope stryd met die Barolongs S.J. DU TOIT, die Superintendent
van Onderwys in 1884 gestuur word om die plegtigheid van die vlaghysing waar te
neem in die plek van die Kommandant-generaal JOUBERT, wat na Pretoria moes
terugkeer om die eed voor die Volksraad af te lê, volg 'n ‘Vlaggelied’ vol
chauvinistiese imperialisme2):
‘Plant nu uw pinnen wijd en wijder,
Gij dapp're zonen van Transvaal!’

In die jare 90, as daar presidentsverkiesing in Transvaal is, word vir Oom PAUL in
1897 byna net so veel propaganda op rym gemaak as twee jaar tevore by die aftree
van president REITZ en opvolging van M.T. STEYN, vir laasgenoemde in die eie staat.
F. NESER uit Bethulie, dig ‘Kruger en geen ander’3) en in ‘De aanstaande Elektie’
heet dit:
‘Paul Kruger geef ons nog
Voor niemand, voor geen duit op!’4)

By die vorige Transvaalse verkiesing, vyf jaar vantevore, is al die kandidate,
LEONARD, PAUL KRUGER, KOTZE, PIET JOUBERT, sprekend ingevoer om hul saak
te bepleit, in 'n vers ‘De Transvaalsche Presidentsverkiezing’5). Toe was die meeste
simpatie aan die kant van die laasgenoemde kandidaat wat o.a. in die mond gelê
word:
‘De platvoet de kantoor uit!
In hunne plaats, Halleluja
De zonen van Zuid-Afrika,
Niet meer de zoon der dijken’.

1)
2)
3)
4)
5)

De Express - The Express, 26 Julie 1883, 18 Okt. 1883.
Ibid., 23 Okt. 1884.
Ibid., 8 Jan. 1897.
Ibid., 27 Okt. 1897.
Ibid., 4 Nov. 1892.
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Maar intussen het 'n skokkende gebeurtenis, die Jameson-inval, in 1896 plaasgevind
in Transvaal, wat alle penne in beroering gebring het en wat 'n oorweldigende
meerderheid verseker het by die op hande synde verkiesing vir KRUGER, die president
wat van die standpunt uitgegaan het dat in afsondering lê die krag van die
Hollands-Afrikaanse groep in Suid-Afrika en hul versterking in oriëntering op die
land van ‘de zoon der dijken’. 'n Jaar na dié gebeurtenis kom nog 'n lang stuk in De
Express: ‘Toe Ma, vertel weer’, waarin 'n weduwee-moeder aan haar jongste seun
vertel hoe die oudste, haar broodwinner, gesneuwel het teen ‘Jameson en zijn
roofbende’, alles die skuld van He-Rhodes, die kindermoordenaar van die moderne
tyd!
Die wrywing tussen Hollandssprekende Afrikaner en Engelsman loop nou vinnig
na die onvermydelike botsing met wapengeweld. Slegs die titels van enige verse uit
die laaste twee jaar van De Express, tewens die laaste twee jare van 'n eeu van onreg,
waaronder die onwaardeerlike redakteur BORCKENHAGEN so gebuk gegaan het dat
hy in 1898 oorlede is, is 'n spieël van wat daar in die volksgemoed gekook en gebruis
het:
‘Mijn Volk’ deur AFRICANUS1);
‘Ons heilig Reg’ deur WILLEM WENKOP2);
‘Ons dierbaar Pand’ deur REPUBLIKEIN3);
‘Vast trap’ deur HENDRIK4);
‘Ons staan ver Land en Volk’ deur KOWIE NIEMAND5);
‘Strijden voor Vrijheid’ deur A.J. VAN JAARSVELD6);
‘Die Vierkleur in Gevaar’ deur Oom JAN7);
‘Afscheid van Sannie’ deur J.H.H.8);

Laasgenoemde met die tipiese poging tot lughartigheid in die uur van die grootste
gevaar:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

De Express - The Express, 5 Sept. 1898.
Ibid., 13 Junie 1899.
Ibid., 11 Julie 1899.
Ibid., 28 Julie 1899.
Ibid., 4 Aug. 1899.
Ibid., 29 Sept. 1899.
Ibid., 27 Okt. 1899.
Ibid., 20 Okt. 1899.
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‘O Sannie, mij hartjie, bak gou gou biskuit
Vriend Kimberlein stuur die soldate al uit’.

Daar is 'n tyd in elke volk se beslaan om mooi te praat, te pleit en te paai en te soebat,
en maar te buk en te dra en te verdra, maar soos ons vroeggestorwe maar onsterflike
digter A.G. VISSER dit uitgedruk het in ‘Die Ontwaking’:
‘Maar eendag kom daar tog die tyd
Die dissel met die hand te vat:
Hier eindig die lamlendigheid,
Want ek is der verachting zat!
Ek het 'n arm, ek het 'n vuis:
'k Wil pal staan, vir my goeie reg,
En baas wees in my eie huis Daar lê die baadjie van die kneg!’
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Hoofstuk XII.
Overvaal voor 1875.
1. Staatkundige wording.
Eers in Overvaal het die ossewaens van die Trekkers tot stilstand gekom en kon die
Boere hulle swaarde in ploegskare omsmee na die Sandrivier-konvensie in 1852. Dit
is wat op hierdie grondgebied kultureel tot stand gebring is, wat die groot prestasie
van die landverhuisers uit die Kaapkolonie geword het. Die Trekkers met hulle wa,
hulle os, hulle Boek, was veeboere in die grensdistrikte wat weens die groot afstande
los geraak het van die kulturele lewe van Kaapstad en die vernaamste kultuursentra,
nog voor hulle die Kolonie verlaat het. Dit was 'n primitiewe gemeenskap uit die
oostelike grensdistrikte maar wat in Overvaal sou uitbloei tot 'n klein maar
veelbelowende onafhanklike Hollands-Afrikaanse staat wat, indien die tyd gegun,
die Amerika van die suidelike halfrond kon gewees het en vir Nederland, die land
van herkoms, sou kon geword het wat Amerika vir Engeland vandag beteken. Dit
het egter anders in die wêreldplan gelê.
Sommige moderne geoloë ken in die suidelike halfrond 'n sentrale posisie toe aan
die ‘donker’ kontinent Afrika waarvan in oertye die ander landmassas losgebreek en
weggedryf het - Suid-Amerika na die Weste, Madagascar, Australië, na die Ooste,
maar daar is ander geleerdes wat weer daarop wys dat die neiging tot disrupsie
gepaard gaan met en opgevolg word deur die teenoorgestelde neiging, hoewel oneindig
veel langsamer en moeiliker in sy verwesenliking nl. die aangetrek word na die Pool
om 'n nuwe eenheid van landmassa te vorm in die gang van onmeetlike tydperke.
Maar wat ook al geologies in die verre verlede gebeur
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het of in die skoot van die toekoms lê, op geestesgebied is duidelik waarneembaar
hierdie twee teenoorgestelde neigings, eers van disintegrasie en later integrasie van
die Hollandse Afrikaners, van losbreek en wegdrywe van die suidpunt, en dan, toe
die opbrokkeling eenmaal afgeloop was, groei tot 'n nuwe veel groter Afrikaanse
eenheid.
In 1857 het die staatkundige opbrokkeling 'n hoogtepunt bereik. Toe was daar nie
minder as vyf Hollandse Republieke en drie Britse kolonies waarin, in groepe of
verspreid, Hollandse Afrikaners hul tussen Engelse bevind het.
Die Groot Trek was georganiseer gewees in klein Trekke, elkeen onder sy eie
leier, en dit lê voor die hand dat toe dit eindelik tot stilstand gekom het, die stryd sou
begin om die hoofleierskap in die staat. Daarby het nog gekom die godsdienstige
twiste in 'n gemeenskap waarin kerk en staat met mekaar nou verbonde was. Toe in
1857 die nuwe grondwet van ‘De Zuid-Afrikaansche Republiek’ in werking getree
het, met M.W. PRETORIUS as eerste president en Pretoria as die nuwe hoofstad, het
die burgers van Lydenburg openlik hul onafhanklikheid verklaar, dié van
Zoutpansberg het dit stilswyend gedoen en die Republiekie van Utrecht op die grense
van Natal en Zoeloeland het sy onafhanklikheid gehandhaaf.
Wat die Britse kolonies betref: Sir HARRY SMITH het in 1847 opnuut die provinsie
Adelaide tussen die Keiskama- en Keirivier geannekseer, dit nie weer by die
Kaapkolonie gevoeg nie maar dit direk afhanklik van die Britse kroon gemaak en in
1856 het Natal 'n kroonkolonie geword met 'n eie Wetgewende Raad. Die Oostelike
Provinsie, met L.H. MEURANT as vernaamste mondstuk, het aangedring op afskeiding
van die Kaapkolonie en op 'n eie Wetgewende Raad wat alleen afhanklik van die
kroon sou wees na die voorbeeld van Natal. Maar hierdie pogings het misluk anders
sou daar nog 'n vierde Britse kolonie bygekom het met 'n enkele agtergeblewe
grensboer daarin tussen die Britse setlaars.
Maar toe die proses van disintegrasie staatkundig eenmaal afgeloop was en daarmee
'n klein volk oor 'n groot land versprei was, kon die proses van vereniging begin. In
1858 het Zoutpansberg die grondwet van ‘De Zuid-Afrikaansche Republiek’ aanvaar.
Nog in dieselfde jaar verenig die Republieke van Lydenburg
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en Utrecht en in 1860 verenig hierdie twee verenigde groepe met ‘De
Zuid-Afrikaansche Republiek’. In die volgende twee jaar is die droom van M.W.
PRETORIUS byna verwesenlik om die twee groot Republieke, ‘De Zuid-Afrikaansche
Republiek’ en ‘De Oranje Vrystaat’ te verenig. Hy het dit self so ver gebring dat hy
'n tydlank tegelykertyd president van beide Republieke was. Maar die magte van
buite wat steeds die vereniging van die Hollandse Afrikaner in die weg staan, en die
eie twissieke geaardheid wat 'n uitvloeisel is van verregaande individualisme en
ongedissiplineerdheid, het sy droom, tydelik altans, vernietig. Overvaal sou voorlopig
sy eie afsonderlike gang gaan.

2. Vroegste Transvaalse geskrifte.
Die letterproduksie van dié deel van die Afrikanerdom wat dit staatkundig die verste
gebring het, verdien noukeurige kronologiese uiteensetting.
Die Voortrekkerleier ANDRIES PRETORIUS het in 1838 'n smeekbrief vanuit
Voor-Sneeuwberg aan die predikant in die Paarl, ds. VAN DER LINGEN, gerig om 'n
leraar vir sy herderlose skape te probeer vind. Hy vra daarin verskoning vir sy
taalfoute ‘weetende dat ik maar een ongeleerde landbouwer ben’1). Voorbeelde genoeg,
'n enkele kan volstaan, van ‘ongeletterdheid’ in die betekenis van spel-, taal- en
stylfoute in die Voortrekker-briewe, maar geen literatuur was ooit meer uit die hoof
en hart gepers nie dan die ongekunstelde epistolêre kuns van die soekers na 'n
draaglike menslike lot. Eers het hul dit in Natal gesoek, daarna in Overvaal. Vol
droefheid en gloeiende verontwaardiging is die brief van PRETORIUS na Boomplaas,
gedateer Magaliesberg 12 Jan. 1849, en gerig aan ‘den Editeur van den onpertijdige
blat, den Suyd Affrikaan.’ Hierin roep hy uit: ‘O Natal, wy roepen tot den grote
Schepper in den wereld om Natal’; hy vertel hoedat hy in die buurt van
Pietermaritzburg soos 'n ‘stille Britssche onderdaan’ hom onderwerp het na die
anneksasie van Natal totdat die Luitenant-goewerneur ‘den Kaffers lokaasies om en
op myne plaatsen liet maaken, soo dat ik en anderen daardoor

1) Voortrekker-Argiefstukke (1829-1849), p. 26-28.
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allerschandelyks verdruk wierden, want dat is tog genoeg over den wereld bekend
dat wy met den gekleurde niet saam kund woonen’; hy bewys dat hy geen gehoor
van sir H. POTTINGER, laat staan nog skadevergoeding van die Engelse heersers, kon
kry; hoe hy deur sir HARRY SMITH gevlei is, hoe dié hom met geld en presente probeer
omkoop het en later toe die verleiding nie geslaag het nie hom by sy medetrekkers
verdag gemaak en die wêreld wysgemaak het ‘dat myne traanen over myne wangen
biggelde toen ik met hem op syne klyne waagen sprak’. Dan bars PRETORIUS uit oor
die vervolging deur hierdie veel groter kwelgees dan al die Kafferstamme tesame1),
die Brit: ‘Wiens traanen soude niet wyd barsten soo gy terugdenken op den
aangenaame wooningen en saamelewing van vrienden en bekenden en nu niets dan
wildernissen voor oogen zien, daar wy ons weder voor alle rampen moeten bloot
stellen. ........ Is het geen harde saak voor my verjaagd te syn en verstrooid van myne
maagschap?’ Soos sy ‘maagschap’ in die Kaapkolonie in 1840 by monde van sy
75-jarige moeder, S.E. PRETORIUS uit ‘Agter Sneeuwberg’ slegs versugtend,
magteloos, lamgeslaan, kon geantwoord het: ‘Og mijn lieve kinders, was ik maar als
Noag's duijve dan hat ik al lang na u lieden gevliegen, voornaam toen mijn kind so
siek was’2). So kon na Boomplaas in 1846 op geen hulp gereken word nie van die
enkele gevestigde agtergeblewenes agter die Drakensberge in Natal wat reeds te diep
gewortel was en wie se belange dit verhinder het om nogmaals die swerftog te
onderneem, die onbekende Overvaal in.
Die ander groot Voortrekker-leier POTGIETER kon op die Vrystaatse hoëveld met
RETIEF al nie goed oor die weg kom nie. Toe hy die Boere in Natal gaan help het,
het hy gebots met MARITZ en UYS, en na hy in 1839 oor die Vaalrivier getrek het,
het die moeilikhede begin tussen die twee generaals, wat tot 'n breuk sou lei. Telkens
is egter die huishoudelike geskille opgelos onder die druk van die dreigende Britse
gevaar soos blyk uit 'n merkwaardige brief van POTGIETER, gedateer ‘Zoudpansberg,
den 16de Januarie, 1851’, waarin hy voorstel dat hul liewer op die grond

1) Voortrekker-Argiefstukke (1829-1849), p. 354.
2) Ibid., p. 102.
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waarop die Portugese dan dié waarop die Britse goewernement aanspraak maak, hul
neersetting moes begin en daarop laat volg: ‘By die gevoelen blijf ik tot heden nog
en zoo UEd. daarin met my stemt kan er schaars gezegt word een geschil in opinie
tusschen ons te Bestaan’1). Daar moes ewig herbegin word, in Overvaal dié keer, en
die twee Voortrekker-leiers was op hul laaste dae. Kort na mekaar is hul oorlede in
1853. Die briewe tussen die generaals gewissel, die korrespondensie met hul
‘maagschap’, hul stamverwante, hul gemeenskaplike vyand, is altyd ontstaan uit 'n
geweldige noodsaak om vorm te gee aan hewige gevoel en gedagte in belang van
hul gemeenskap. Die dagboek, die joernaal en die brief was die enigste vorm waarin
die Voortrekker sy gedagte en sy ontroering op papier gesit het toe die skrywers in
die Kolonie, wat 'n betreklike rus en welvaart en opvoeding geniet het, lank besig
was om digbundels en dramas te vervaardig, koerante en tydskrifte tot hul beskikking
gehad het waarin hul ‘originele korrespondensie’ kon publiseer. Hul kuns was
vanselfsprekend die vertelkuns, egte volkskuns wat mondeling oorgelewer is, tot 'n
jonger, meer bevoorregte, geslag die verhale en raaisels en liedjies sou kon opteken.
Naas die Bybel en die Psalme was hul leesstof beperk tot stigtelike lektuur, tot 'n
enkele predikasie- en gebedeboek. Veral die werke van COENRAAD MEL, SMIJTEGELT,
WILHELMUS A BRAKEL, PETRUS IMMENS en die liedere van SLUITER, LODENSTEIN
en GROENEWEGEN was gewild2). Alleen die bitterste noodsaak, die enigste voorwaarde
vir wie skryf vir die ewigheid, het hul leiers, hul vormgewers, laat gryp na die pen.
Nederlandse godsdienstige lektuur was die enigste leesstof, 'n vaste predikant die
aangewese skrywer van die opgejaagde gemeenskap en daarsonder was hul nog
steeds. Hul ten hemel skreiende behoeftes moes eers bekend gemaak word aan die
buitewêreld voor in hul node kon voorsien word, maar dit was 'n wrede sirkel - sonder
skrywer geen predikant en geen skool-

1) Die brief is afgedruk by MALAN: Die Opkoms van 'n Republiek, p. 77. Ook by HENDRIK
POTGIETER (C. POTGIETER & THEUNISSEN), p. 234.
2) Vgl. prof. MURRAY, ‘De Christelijke Volksliteratuur van Zuid-Afrika’ in Verslag van de
Werkzaamheden van de Christelijke Conferentie, gehouden te Worcester, op 18 en 19 April
1860, Kaapstad, Van de Sandt, 1860, p. 17-20.
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meester, sonder predikant en skoolmeester geen skrywers. Eers in 1854 verskyn daar
'n tydgeskiedenis, De Hollandsche Afrikanen en hunne Republiek1), deur JACOBUS
STUART, 'n Amsterdammer wat deur GERARD LAUTS uitgestuur was en die
Voortrekkers goed geken het. Sy tydgeskiedenis wat later veel as bron gebruik is,
het sy grootste leserskring oorspronklik in Nederland gevind waar dit deur die
aantreklike kolonisasieskema aan die slot, die Nederlanders moes beweeg om na
Overvaal te emigreer en die wanvoorstellinge in die Nederlandse pers en kerklike
kringe moes weerlê. Stuart het sy eie aantekeninge gemaak en die verslae oor die
gebeurtenisse self aangeteken maar ook ruim gebruik gemaak van die werk van
LAUTS, Kaapsche Landverhuizers, en van die vier voorlesings van CLOETE in 'n
Nederlandse vertaling uit die tydskrif Europa. Hy het oorspronklike dokumente
afgedruk in sy boek en stukke uit tydskrifte oorgeskrywe. STUART is op sy beste
waar hy die ontruiming van Natal beskrywe en die Overvaalse geskiedenis van die
PRETORIUS-POTGIETER twiste vertel. In sy uitbeelding van die oplossing van die
rusie tussen die twee groot leiers styg hy tot 'n ware hoogtepunt van gevoel en begrip2).
Kennis en die begrypende liefde was voorwaardes vir die voorsiening in die behoeftes
na die gees, en hiervan gee die werk van STUART blyk.
Van die oudste, diepste gewortelde kultuurdraers in die kolonie was lank reeds
weinig steun te wagte. Wie daar nie aan indommel was nie en onder die vreemde
sirene-sang in swyne van Circe aan verander was nie, het soos die Paarlse predikant
VAN DER LINGEN die hande so vol gehad om eie naaste omgewing uit die bedwelming
te ruk dat daar weinig tyd en krag oorgebly het om die Trekkers daadwerklik te help.
Gelukkig was dit anders gesteld met die stamverwante van die Boere, die
Nederlanders.
Die dringende versoeke om 'n eie predikant is in 1853 verhoor toe ds. VAN DER
HOFF eers in Potchefstroom, die hoofstad van die dunbevolkte groot gebied Transvaal,
verwelkom is en kort daarna op Rustenburg, waar die Volksraad en al die Kerkrade
op 8 Aug.

1) Amsterdam, 1854.
2) Vgl. BOSMAN: Dr. George McCall Theal as die geskiedskrywer van Suid-Afrika, p. 19.
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1853 bymekaar gekom het vir die Eerste Algemene Kerkvergadering. Enige dae voor
sy dood het generaal ANDRIES PRETORIUS op 13 Julie 1853, dus drie weke voor die
opening van die Eerste Algemene Kerkvergadering, sy kerklik-staatkundige testament,
sy waarskuwende afskeidswoord aan sy mense gerig: ‘Protegeert Uwe Kerk......
Waakt en bidt, dat geen zaad van tweedragt onder UEd. wortele; roeit het by tyds
uit’1). Hy het dit nie meer beleef om saam fees te vier dat sy bede om 'n leraar vir sy
herderlose skape verhoor is nie; gelukkig ook nie die kerktwiste nie, wat spoedig
ontbrand het in die ongeordende maatskappy van Overvaal waar die herbegin moes
gemaak word. By die verwelkoming van die predikant het 'n onbekende versmaker
'n geleentheidsvers gedig wat ondanks die onbeholpenheid van uitdrukking goed die
dankbare vreugdestemming van die gemeente weergee:2)

Tot de Gemeente:
De daagraad lang door ons verwacht,
Is eindelijk aangebroken!
Verdrongen is de duistre nacht:
Gods heilig woord wordt weer gesproken.
Wij hebben lang, ja jaren lang,
Naar trouwe herders zitten smachten,
En 't viel ons somtijds ook zeer bang,
Vergeefs er altijd naar te wachten!
Vervuld is thans onze hoogste wensch,
De Predikant VAN DER HOFF is aangekomen!
Ten laatsten zien w' in hem den mensch,
Die ons verlangen zal bekroonen.
Voor ons verliet hij 't Vaderland,
Voor ons waagt hij zijn leven!
Geleid door Gods almachtige hand,
Kon hem de zee noch wind doen beven.

1) Voortrekker-Argiefstukke (1829-1849). Vlg. ook G. PRELLER: Andries Pretorius, 1938.
2) Ms. in Hervormde Kerkargief, Pretoria Vgl. S.P.E. in De Hervormer, 8-8-28.
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Een eigen leeraar is uit Holland
Op ons verzoek hier aangekomen!
Nu eerst zal in ons vrije land,
De liefde met eendragt zamen wonen.
Dus driemaal welkom in Afrika
Mogen we onze Leeraar heeten;
Dat het hem hier voorspoedig ga,
Is onzer aller beden!

Tot den Leeraar:
God de Heer zelf bekroone Uw werk
Met zijn onmisbare zegen!
Hij make U getrouw en sterk
Hij zelf leide uwe wegen!
Wij danken U in 's Heeren naam
Dat ge u geroepen voelde,
Om de woeste golven over te gaan,
Dat Uw ijver nooit verkoelde!
Wij danken God voor Uw behoud!
Hij was 't, die U geleidde;
Wij hebben steeds op God gebouwd:
Hij maakte ons nu ook blijde.
Nog eens dan welkom dierbre man
In deze verre landen,
Hoewel wij U niet beloonen kan,
Ons hart kent geen banden!

Tot de Gemeente:
Komt Vrienden - dankt d'Algoede God!
Hij wilde ons gebed verhooren!
Hij, Hij alleen bestuurd' ons lot,
Hij heeft zijn Dienaar uitverkoren.
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Onze blijdschap is ten top gestegen!
Een heuglijk tijdstip lacht ons aan,
Wij hebben onze wensch verkregen,
Deez' heilige dag toont het ons aan!
Zingt gij afgelegen landen
Zingt gij verste volken, zingt.
Jezus reikt u zelf de handen,
Volken hoort! Zijn heilstem dringt
Ook in 't einde tot u door!
Al wat leeft dankt Hem daarvoor!

3. Ds. Dirk van der Hoff (1814-1881).
DIRK VAN DER HOFF is op 2 September, 1814, in Dordrecht, die ou Sinode-stad van
Nederland gebore1). Van 1833 tot 1840 het hy in Leiden in die teologie gestudeer en
hom in 1840 beroepbaar gestel. Maar daar was 'n oorvloed van proponente vir die
Hervormde Kerk en na sy terugkeer van enige reise in die buiteland het VAN DER
HOFF omgesien na 'n wêreldlike betrekking in die tyd dat hy moes wag op 'n beroep.
So was hy o.a. werksaam op die kantoor van FREDERIK MULLER, die Amsterdamse
boekhandel waar sy liefde vir die boek aangevul is met praktiese kennis van die
verkoop en verspreiding daarvan. Moeg van wag op 'n beroep in Nederland het hy
begin planne maak om in Indië of Suid-Afrika 'n werkkring te soek en deur
tussenkoms van vriende van die ‘uitgewekenen’, professor W. MOLL en G. LAUTS,
is met hom 'n ooreenkoms gesluit in 1852 waarby hy hom verbind vir vyf jaar teen
'n salaris van 1800 gulden per jaar. Eers moes hy in Den Haag deur die Indiese
Kommissie georden word. Op die brandende kerklik-staatkundige of
algemeen-kulturele vrae wat die veranderde situasie in Suid-Afrika Nederland telkens
voorgelê het na 1806, het sy geen antwoord gesoek nie maar hul probeer toedek so
lank as moontlik deur haar verlore gegane en behoue koloniale besit deur een en
dieselfde kommissie te laat be-

1) Lewensbesonderhede ontleen aan S.P. ENGELBRECHT: Geskiedenis van die Ned. Herv. Kerk
van Afrika (2de druk), p. 75 en vlg.
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hartig. In Kaapstad aangekom in November 1852 en hartlik ontvang deur J.J.H.
SMUTS, die toenmalige redakteur van De Zuid-Afrikaan, het hy vir die eerste maal
voor die probleem te staan gekom van legitimasie by en inlywing onder die Kaapse
Sinode of nie. In November is hy wel gelegitimeer maar het geweier om die bygaande
eed van getrouheid aan die Britse gesag af te lê. Generaal PRETORIUS het aan die
gasheer SMUTS geskryf om die blydskap uit te druk oor die koms van 'n predikant,
en ouderling F.G. WOLMARANS aan VAN DER HOFF persoonlik, om aan te dring dat
hy sy reis so gou as moontlik noordwaarts sou onderneem1). Maar die aktuaris van
die Kaapse Kerk, grootste Afrikaanse kulturele gesagvoerder van sy tyd, aangetas
deur die verengelsingsproses van die Britse gesag, ds. A. FAURE, van Kaapstad, en
die jong predikant van Transoranje wat die antwoord van VAN DER HOFF op die
briewe moes meeneem en vandaar deurstuur aan generaal PRETORIUS, Kolonialer
van Skotse afkoms en opleiding, ds. A. MURRAY van Bloemfontein, het weinig
welwillendheid getoon om die nuwe kollega tot by sy bestemming te help. Van die
kant van dr. S.P. HEYNS en ds. J. SPYKER, die ander twee van die drie predikante
van Kaapstad, het VAN DER HOFF goeie raad ontvang en hul was ook sy voorspraak,
hoewel vrugteloos, by die aktuaris om vir sy reiskoste uit die Kaapse Sinodale kas
£200 voorgeskiet te kry om die reis te bespoedig. Ds. G.W.A. VAN DER LINGEN van
die Paarl aan wie PRETORIUS in 1838 namens ‘de uitgewekene colonisten’ om 'n
predikant gevra het, skyn hom nie met die saak te bemoei het nie toe veertien jaar
later die predikant eindelik opdaag. Die kerkstryd tussen liberalisme en ortodoksie
het reeds sy kop begin opsteek. En die ultrastreng gereformeerde VAN DER LINGEN
se simpatie het gelê by die Afgeskeie Kerk in Nederland wat die oprigter van haar
kweekskool in Kampen, ds. D. POSTMA, in 1858 sou uitstuur na Transvaal, en nie
by die Hervormde Kerk wat volgens hom nie meer vry was van onregsinnigheid in
die leer nie wat hul aan hul Leidse kwekelinge soos VAN DER HOFF aan verkondig
was. Aan die ander kant was hy in voortdurende stryd gewikkel met die Britse ower-

1) Deel I, eerste druk, Bylae XXVII-XXIX, S.P. ENGELBRECHT: Gesch. Ned. Herv. Kerk.
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heid en die Kaapse kerkleiers, soos ds. A. FAURE, om eie skole op te rig, wat die
denasionalisasie ondergaan het. Gevolglik het hy 'n afwagtende houding ingeneem
en die nuweling onvoorbereid laat vertrek, die grootste denkbare chaos op kerklike,
dit wil in die 19de eeu sê kulturele gebied, tegemoet in Overvaal.
Die reis het oor Natal gegaan. In Durban het 'n afvaardiging uit New Germany, 'n
neersetting in Natal, VAN DER HOFF gesmeek om op veel beter voorwaardes as wat
Overvaal hom kon bied, hul gemeente te bedien. Maar sy bestemming was Transvaal
en sy woord gegee aan generaal PRETORIUS, wat nou nie meer in Natal was nie maar
verjaag van sy ‘maagschap’, besig om 'n nuwe ‘sittelment’ in die wildernis van
Overvaal op te bou.
Nadat die Republiek van Natal geannekseer is, is A.C. STUCKI in Desember 1846,
op versoek van die kommissaris CLOETE en op inisiatief van LINDLEY wat die volle
beskerming van CLOETE en die sekretaris van die Volksraad, BODENSTEIN, geniet
het1) deur die goewerneur sir HENRY POTTINGER as predikant op Pietermaritzburg
aangestel. STUCKI wat 'n paar maande vantevore uit Holland in die Kaap-kolonie
aangekom het, sou LINDLEY vervang want dié se hart was tog uit die aard van die
saak meer by sy instituut2) vir die inboorlinge dan by die ‘Uitgewekenen’. Maar
STUCKI is op weg van Kaapstad na Natal oorlede en sy vrou het alleen by die
Voortrekkers aangekom. Roerend in sy eenvoud van styl en diepte van meegevoel
is die kondoleansie-brief wat generaal ANDRIES PRETORIUS toe aan haar gerig het,
gedateer Welverdient, Den 21 Feb. 18473). Hy vertel hoe hul ‘een see van Rampen
en Elenden hier in desen woestijn hebben moeten ondergaan’, hoe hul verlang het
om ‘een Leeraar in ons Eijgen Moeder taal’ te hoor, te meer ‘daar wij nog den
onuijdblus baaren hollandsche bloet in ons Aderen geduurig ontwaren’. As hierdie
groot Voor-

1) Vgl. PRELLER: Voortrekker-wetgewing, p. 243 en BIRD: Annals of Natal. Vol. II, p. 199-201.
2) Op 5 Aug. 1840 het die Volksraad hom en nog twee Amerikaanse here toegestaan om 'n reis
na Umpanda te onderneem en daar 'n instituut op te rig, maar die grond sou in besit van die
Natalse goewerment bly en nie, soos LINDLEY versoek het, aan die Amerikaanse
Sendinggenootskap toegeken word nie. Vgl. PRELLER: Voortrekker-wetgewing, p. 58, 81.
3) Afgedruk ENGELBRECHT: Gesch. I, Bijlage I.
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trekker-kommandant praat van ‘den man der weduwe en vader der wesen die ook
ter sijner tijd voor sijne schepsels sullen sorgen die nu als verloorene en ver Doolde
schaapen op den bergen Dwaalden met Duijsenden van ongedoopte kinderen’, is die
vergelyking so treffend, die gevoel so suiwer dat die ou Bybelse beeldspraak uit sy
pen 'n nuwe oorspronklikheid kry, weer nuwe lewe ingeblaas word. In sy
beskeidenheid was hy hom heeltemal bewus dat hy na die vorm nie die beste Hollands
skryf nie en het in 'n naskrif bygevoeg, wat hy in 1838 ook aan ds. VAN DER LINGEN
in alle nederige selfkennis geskryf het: ‘ik hoop gij sult mijne fouten over sien en
niet uijd het oog verliesen dat ik maar een ongeleerde Affrikaansche Boer waart’.
Die aankoms in Potchefstroom op 27 Mei 1853 van die leermeester wat die
‘ongeleerde Afrikaansche Boer’ nie alleen na die ewige, maar ook na die tydelike,
sou help opvoed, het hy nie meer beleef nie.
DS. VAN DER HOFF het aanleg vir die verskuns gehad en dit beoefen soos alle
predikante van sy tyd wat nou eenmaal gemeen het daar skuil 'n digter in elk van
hulle. Daar word vertel hoe hy die boerseuns op die lang togte Nederlandse poësie
geleer het wat hul saans by die uitspanplekke moes opsê1). As proewe van sy eie
letterproduksie kan sy vlaglied aangehaal word wat as geleentheidsvers ontstaan het
by die beëdiging van die seun en opvolger van generaal ANDRIES PRETORIUS,
MARTINUS WESSEL PRETORIUS, as president van die Zuid-Afrikaansche Republiek,
Transvaal. Die hysing van die Vierkleur het by dié geleentheid plegtig plaasgevind
op 6 Januarie 1857 en die aanwesiges jubel dit uit:
‘Vivat de Vlag! Vivat de Vlag!
Door vrijheid hier geplant!
Waai rond door Zuid-lijk Afrika
Van Oost tot Westerstrand.
Waai onbezoedeld schoon en rein
En wapper ook op zee;
Vertoon u aan der volk'ren oog

1) Meegedeel deur kom. G. VAN DAM aan prof. S.P. ENGELBRECHT wat dit weer aan my
meegedeel het.
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Tot aan den verste ree.
God zij met u - God zij met u.
Gij maagdelike vlag,
En met het volk, dat u verkoos,
Tot aan den jongsten dag!’1).

Die vlaglied het groot bekendheid by die klein gemeenskap verwerf veral nadat dit
in die Staats Courant der Zuid-Afrikaansche Republiek in 1858 afgedruk is. Hierdie
Staats Courant waarvan die eerste nummer op 25 September 1857 gedruk en uitgegee
is in Potchefstroom deur C.P. MOLL, JUNIOR, die bekende drukker en uitgewer uit
die Kaap en Natal2), het in die eerste plek regeringsaankondigings en staatsberigte
bevat, maar ook 'n inleidingsartikel waarin die redakteur of skrywer dikwels sy
persoonlike oortuiging op rekening en ter verantwoording van die Regering gestel
het. Verder het samesprake, grappe, verse, meestal uit Nederlandse koerante
oorgeneem, ‘origineelen correspondentie’, die saaklike meedelings afgewissel in
hierdie eerste gedrukte lettervrug van die Republiek. Die ou staatkundig-kerklike
twiste van die aanhangers van PRETORIUS aan die een kant en dié van POTGIETER
aan die ander kant sou gekompliseer word deur die opdringende kerklike en
staatkundige magte uit die Kaap nadat die Voortrekkers die woeste land skoon gemaak
het en besig was om orde uit die chaos te skep. Die kerkstryd bied die vernaamste,
vrywel die enigste stof, aan wie sy gevoel en gedagte in die geskrewe woord wou
neerlê. In 1858 het ds. D. POSTMA van die afgeskeie Gereformeerde Kerk in Nederland
in Rustenburg aangekom en al spoedig is die Nederlandse kerktwis op Afrikaanse
bodem oorgeplant. In No. 63 van die Staats Courant, 25 Februarie 1859, verskyn
daar 'n lang inleidingsartikel deur ds. VAN DER HOFF getiteld, ‘Vervolg van ons
schrijven aangaande den staat der Kerk’, waaruit blyk dat die onenigheid reeds in
volle gang was. Dit is gerig teen die nuwe prediker POSTMA wat daarop roem dat sy

1) Staats Courant der Z.A. Republiek, 12 Maart 1858, Aangehaal deur ENGELBRECHT: Gesch.
I, p. 99 (eerste druk).
2) Vgl. Holl. Skrywers, I, p. 225-259. Kyk ook verder op Joernalistiek in Overvaal.
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afgeskeie kerk ooreenkoms met Dordrecht vertoon en by implikasie dus te kenne
gee, dat die staatskerk van die Republiek nie volkome suiwer in die gereformeerde
leer is nie. Enige afleweringe verder, No. 71, 22 April 1859 en die ouderling wat
hier onderteken S.A. CELIERS, lewer 'n pleidooi vir die gesange op grond van die
feit dat CALVYN die vyf-en-twintigste en sewentigste gesange gedig het en ‘wij
zeggen dat wij zijn Calvinisten of gereformeerd, maar als wij het werk van CALVIJN
dan verwerpen wat is dan onze religie?’ Hy skaar hom aan die kant van ds. D. VAN
VELDEN van Winburg een van die drie predikante van die Nederduitsch
Gereformeerde Kerk van die Kaap wat deur die Engelse goewerneur, tydens die
Engelse oorheersing 1846-1854 in Transoranje, aangestel is, groot teenstander van
VAN DER HOFF. Dat die regering spoedig besef het dat die staatskoerant die algemene
belang moet dien en nie aan die uiteenlopende kerkpartye plek vir polemiek mag
verskaf nie, word bewys deur die vervanging van die Staats Courant deur die
Gouvernements Courant op 9 September 1859. Die nummering begin weer van
vooraf en die eerste goewernementskennisgewing lui:
‘Nademaal het Gouvernement der Z.A. Republiek het nuttig en noodig geoordeeld
heeft eene Gouvernements Courant uit te geven in plaats van de Staats Courant die
van heden af opgeheven wordt, daar meestal in dat blad het particulier gevoelen van
den redacteur op rekening en ter verantwoording van het Gouvernement werd gesteld.
En nademaal het Gouvernement de thans alhier aanwezige drukpers van den vorigen
eigenaar heeft aangekocht; zoo zal er behalve eene wekelijks uit te geven
Gouvernements Courant, welke niets anders dan officieele berigten zal bevatten, er
ook gelegenheid gegeven worden om een of meer particuliere bladen te publiceeren
overeenkomstig artikel 19 der Grondwet’.
Die eerste staatsekretaris en redakteur, C. MOLL, vertrek en word vervang deur
A.F. SCHUBART wat as gewone amptenaar hom nou stiptelik op
regeringskennisgewings en -sake sou toelê terwyl van die geleentheid om ‘particuliere
bladen’ op te rig al gon gretig gebruik gemaak word.
Die kerkskeuring het op burgeronluste uitgeloop in die jare 1862, 1863 toe daar
in die distrik Marico bloed gevloei het maar
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die verdeeldheid en die haat en die verwarring, alles met 'n kerklike aspek, sou nog
erger word toe die bekeerde Nederlandse Jood, ds. F. LION CACHET op die toneel
verskyn en in 1865 begin gemeentes van die Kaapse Ned. Geref. Kerk stig in die
Republiek. Deur soveel verdeeldheid het die Vierkleur in ernstige gevaar begin raak
maar dit het ook allerlei penne in beroering gebring, die enigste ligpunt in die
onverkwiklike kerkstryd. Dit sou die skryflus prikkel soos weinig ander gebeure wat
die volksgemoed beroer het. Die ontsettende tragiek van die Zuid-Afrikaansche
Republiek en van haar staatskerk, die Hervormde, wat die roeping gehad het om die
vryheid en die onafhanklikheid van die Emigrante-Boere te help bewaar en te
bestendig, spreek onbewus uit die penneproduksie van ds. VAN DER HOFF. Uit die
aard van die dinge self was die staatsgrense van die Republieke nie te bewaar met
die oudste deel van die Boerevolk buite daardie onnatuurlike grense gesluit nie.
Daarby was die volkstaal nog te onontwikkeld, met ander woorde die Afrikaanse
gemeenskap self was nog nie ontwikkeld genoeg nie, om die verowerde staatkundige
vryheid van dié gebiede van die Afrikaanse bodem, net so lang in te dra in 'n wêreld
met verwoestende kragte, totdat ook die agtergeblewenes in die Kaapkolonie en
Natal hul vry sou geworstel het van die vreemde oorheersing. Ds. VAN DER HOFF,
een van die hoofpersone in die tragedie, kon dit natuurlik self nie besef dat Transvaal
slegs 'n deel van die kulturele geheel was nie. Daarvoor was die tyd nie ryp nie en
het hy te veel Nederlander gebly sy lewe lank, ook om te besef dat 'n al te noue band
tussen kerk en staat vir beide funest is. By die president, M.W. PRETORIUS, het die
sterk arm van sy vader ontbreek om die steeds gekompliseerder wordende eie
gemeenskap in toom te hou en nog krag oor te laat vir die werksaamhede van sy
sintetiese gemoed wat die kulturele eenheid van die Afrikanerdom wel aangevoel
het1). Staatkundig wou hy dit bevorder deur sy bemoeiïnge in die Oranje-Vrystaat
wat hy 'n tydlank onder een presidentskap met die Transvaal verenig het en kultureel
deur aansluiting by die Kaapse vrymesselaars. Maar sonder die ekonomiese middele
kon geen vor-

1) Van hierdie figuur is 'n wetenskaplik-gefundeerde biografie dringend nodig.
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dering gemaak word nie en op finansiële gebied het net so 'n verwarring geheers as
op kerklike1). Sinds 1854 was dit reeds bekend dat daar goud was in Transvaal maar
die begeerte by die Boere om die goudvelde te ontgin, is onderdruk deur die gegronde
angs dat daarmee die onafhanklikheid van die Republiek deur die vreemde
geluksoekers in gevaar sou gebring word2). Die lot was nie af te wend nie maar kon
altans vertraag word - om die mens sterflik is, hoef hy nog geen selfmoord te pleeg
nie. Deur die geldnood gepers het die leiers egter ernstig begin dink aan ontginning.
In The Transvaal Argus - De Transvaalsche Argus, een van die ‘particuliere bladen’,
'n tweetalige maar Engels georiënteerde koerant wat van 1866 tot 1869 in
Potchefstroom uitgegee is, verskyn in 1866 'n ‘Transvaalsch Goudgraverslied’ deur
ds. VAN DER HOFF. Hierin word die ‘landszonen’ aangespoor om die voorbeeld van
die vreemde geluksoekers te volg en self te gaan delf want ‘dan vlugt d'armoed uit
uw land’3):

Transvaalsch Goudgraverslied.
In den grond van 't vrij Transvaal
Is te vinden
't Lieve goud, dat schoon metaal.
Komt dan vrinden!
Delven wij met lust en moed,
Laat ons graven!
Hier is goud in overvloed
Voor de braven!
KAREL MAUCH4) ging moedig voor
Naar die streken.
Broeders, op dan, op zijn spoor!
Fluks aan 't breken!

1)
2)
3)
4)

Vgl. E.H.D. ABNDT: Banking and Currency Development in S.A., (Kaapstad 1928), p. 108.
Vgl. S.P. ENGELBRECHT: Thomas F. Burgers, p. 100.
De Transvaalsche Argus, 12 Febr. 1866.
Bekende ontdekkingsreisiger. Vgl. sy Reisen in Inneren von Süd-Afrika, 1865-72, Gotha
1874. A. DE V.
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Beukt de rotsen dat het kraakt!
Zoekt in holen,
Waar het goud, daar men naar haakt,
Ligt verscholen.
Op dan, moedig, vrolijk heen!
Naar die gronden,
Waar het goud in zand en steen
Wordt gevonden.
Als men daar naar 't goud, zoo schoon,
Wil gaan graven,
Dan is rijkdom 't zeker loon
Van de braven!
Op dan zonen van Transvaal,
Doet U gelden!
Dorst gij niet naar 't schoon metaal
In Uw velden?
Laat gij 't goud, dat zoo bekoort
Aan de braven,
Die van elders, uit elk oord,
Komen graven?
Neen, dat nimmer, neen, o neen!
Gij gaat zelven
Vrolijk ook naar 't goudveld heen
En aan 't delven!
Dan vlugt d'armoed' uit uw land,
Met haar lijden,
En gij kunt in rijken stand
U verblijden!

In plaas van hul in hul ryke stand te verbly, was dit die ontdekking van diamante
tussen die Vaal- en die Hartsriviere en die nasleep daarvan, die Keate-Uitspraak in
1871 wat die president ten val gebring het. M.W. PRETORIUS het die uitspraak
onderteken sonder die Volksraad daarin te ken, in die strik gevang van die Britse
diplomasie deur die behendigheid van die
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Natalse Luitenant-goewerneur KEATE. Die val van PRETORIUS het ook beteken groot
verlies van prestige vir die Hervormde Kerk van ds. VAN DER HOFF. Die vertoornde
Volksraad het die Grondwet in dié sin gewysig dat die bepaling weggeneem is dat
'n kandidaat vir die presidentsetel minstens vyf jaar 'n Transvaalse burger moet wees
en lid van die Staatskerk. Lidmaatskap van 'n Protestantse Kerk was voldoende. Met
die val van die president verdwyn ook die staatsekretaris B.C.E. PROES en in hulle
plekke kom THOMAS FRANçOIS BURGERS en NICOLAAS RENIER JACOB SWART. Die
nuwe president: 'n vaardige joernalis, 'n geskorste predikant van die Ned.
Gereformeerde Kerk van Hanover in die Kaapkolonie; die nuwe staatsekretaris: 'n
gedroste eksentrieke Amsterdammer wat onder die leiding van ds. F. POSTMA, in
Rustenburg teologie gestudeer het en in 1866 bevestig is as predikant van die
Gereformeerde Gemeente van Pretoria. Die beurt het weer gekom aan die
‘Potgietermense’ in die Republiek van die Voortrekkers. Elke volk het die regeerders
wat hy verdien. Om orde te skep in 'n chaotiese toestand van dergelike verhoudinge
as in Transvaal geheers het, durf alleen maar die grootste besielde idealis of die
avonturier aan. In BURGERS en SWART het beide geskuil, sy dit dan in verskillende
proporsies gemeng. Die welsprekendheid, die vaardigheid met die pen van die nuwe
president was bekend1) en dit was dan ook kinderspel om as Kaapkolonialer van
erudisie, opgevoed in Nederland, die eenvoudige Volksraadslede te lei en na sy
sienswyse oor te haal solank hy ter plaatse hul met die mag van sy persoonlikheid
kon beheers. Sy buitelandse reis en sy buitelandse politiek sou sy ondergang word.
Een van die dinge waarin die nuwe president misgetas het, was die verandering van
die vlag en die wapen in 1874 in die veronderstelling dat die Potgieter-vlag, nie die
Vierkleur nie, die juiste Voortrekkersvlag was. Maar nouliks het hy voet aan wal
gesit in Europa, waarheen hy op reis gegaan het om te onderhandel oor Delagoabaai,
'n eie hawe en 'n spoorweg, of die Volksraad maak van sy afwesigheid gebruik en
keer terug tot die Vierkleur. Ds. VAN DER HOFF, die Pretorius-man, het daarop in
1874 in The Transvaal Advocate and Commercial Advertiser, die

1) Vgl. Hollandse Skrywers uit Suid-Afrika, Deel I, p. 334 en vlg.
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Potchefstroomse tweetalige blad wat 'n voortsetting was van The Transvaal Argus De Transvaalsche Argus sinds 1869, die ou vlag ‘als weleer van ganscher harte’
toegejuig met sy vlaglied1). Die vlaglied, geleentheidsmaakwerk, het tog so duidelik
tot die hart van die Republikeine gespreek en so bekend geraak dat, by die viering
van die totstandkoming van die Unievlag op 31 Mei 1928, meer as sestig jaar later,
dit naas talryke nuwe vlagliedere in 'n enkel Transvaalse dorp nog geklink het uit
kindermonde. Maar as die predikant-digter VAN DER HOFF sy vyf-en-twintigjarige
ampsfees vier op 28 Mei 1878, dan het die Vierkleur sinds die vorige jaar reeds
verdwyn. Die kinders van sy gemeente het hom by dié geleentheid op die volgende
vers van 'n onbekende vervaardiger toegesing:
‘Wij wenschen U, met hart en ziel
Bij 't vijf-en-twintig-jarig feest,
Dat gij thans in ons midden viert,
Geluk en heil en vreugd daarbij;
U Eerste Leeraar van Transvaal!
God blijve steeds Uw steun.
God zij met U!
Zijn zegen blijv' u bij;
Wees gezegend in uw lot,
Leef nog lang tot eer van God,
God zij met u!!!’2).

Ds. VAN DER HOFF is op 9 Oktober 1881, enige maande na die suksesvolle afloop
van die eerste Vryheidsoorlog, oorlede. Dit was 'n soete druppel in sy moeilike
ouderdom om nog die onafhanklikheidsverklaring van die Suid-Afrikaanse Republiek
te beleef. Hy het daarvoor twee lofsange geskrywe3) wat op die eerste feesviering op
Paardekraal gesing is op die wysie van Gesang 13. Besielend is die slot daarvan wat
sterk herinner aan sy vlaglied:

1) The Transvaal Advocate and Commercial Advertiser, 23 Nov. 1874. Open brief aan ds. J.P.
Jooste in antwoord op de zijne, p. 2. 'n Eksemplaar in besit van dr. S.P. ENGELBRECHT.
2) S.P. ENGELBRECHT, Gesch. Herv. Kerk II, p. 133 (eerste druk).
3) Ibid., p. 146-147, afgedruk die twee lofsange.
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‘Vivat de vlag, vivat de vlag!
O waai met roem en eer,
Hier in ons vrij gevochten land,
Gekocht met goed en bloed.
Niet ons, den Heer alleen zij eer!
Loof Hem met hart en mond!
Hij is uw Rots, uw steun, uw kracht,
Uw redder in den dood!’

By 'n estetiese maatstaf gemeet, het die verse van VAN DER HOFF net so min of net
so veel kunswaarde as dié wat in die ander dele van die land vervaardig is in die
geykte ‘digterlike taal’ van sy tyd. As leermeester het hy verklank met die middele
tot sy beskikking wat na sy mening in die harte van sy leerlinge, die Boervolk van
die Zuid-Afrikaansche Republiek, geleef het toe hulle self nog geen literêre vorm
aan eie gevoel en gedagte kon gee nie. Ook die kern van sy prosa, soos Open Brief
aan ds. J.P. Jooste in antwoord op de zyne (1871) en ander polemieke, hoofsaaklik
van kerklik-staatkundige aard in die Staats Courant en in die Potchefstroomse
openbare pers, is dan ook altyd die verwoording, die vertolking, die vormgewing
van die diepste gevoel van die Transvaalse Republikein wat as eerste lewenswet en
eerste roeping gehad het ‘eene uitmuntende zorg om de vrijheid en onafhankelijkheid
der emigranten te bewaren’1). Die tragiek was dat hierdie vryheid en onafhanklikheid
wat met Gods hulp uit eie krag verkry is, alleen maar met eie krag en geloof kon
bewaar en bestendig geword het. Steun van buite het slegs die verwarring van binne
vererger in die eerste kwarteeu van die Republiek en die ondergang was onvermydelik.
As 'n staat sonder slag of stoot die vryheid en onafhanklikheid prysgee, is dit ryp vir
die ondergang. En dit word ryp vir die ondergang as die teuels nie in eie hande is nie
maar in dié van landgenote van buite of erger nog van bloedverwante uit 'n ander
wêrelddeel wat eers self nog moes akklimatiseer in alle betekenisse van die woord.
Die ongeduld en ontevredenheid wat die gevolg was van die

1) Open brief aan ds. J.P. Jooste in antwoord op de zijne, p. 2. Vgl. p. 360.
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partystryd tussen PRETORIUS en POTGIETER, aangehits deur BüHRMANN, die twissieke
Nederlander, wat Lydenburg geregeer het, het telkens opnuut uitgebars. Met ds. VAN
DER HOFF het BüHRMANN heftig getwis op 'n kerkraadsvergadering oor die koms
van die tweede predikant, nuus wat SMELLEKAMP uit Nederland gebring het in 1854.
Toe die nuwe predikant ds. DIRK POSTMA in 1858 aankom, het daar dan ook die
kerkskeuring gevolg. Professor LAUTS het gehoop dat POSTMA naas VAN DER HOFF
sou werk maar hy word die leraar, later die teologiese professor op Burgersdorp, van
die mees konserwatiewe Trekkers wat teen die gesange beswaar gemaak het, die
raadsman en leier op kerklike gebied van die Potgieter-groep wat nog jare later hul
ideale trekker sou verheerlik in Verse van Potgieters Trek deur TOTIUS1). Die
kerkskeuring onder aanvoering van die stamverwante leraars het die Boerestaat enorm
verswak en toe 'n derde vlotte pennevoerder uit Nederland, die Amsterdamse bekeerde
Jood, FRANS LION CACHET, na die kerksepter wat so nou met die staatsroede verbonde
was, ook begin gryp, was die staat in sy toenmalige vorm as skepping van PRETORIUS,
van die Voortrekkerdeel van die gehele Afrikanerdom dus, ten dode opgeskryf. Dit
alles word helder weerspieël ook in die penneproduksie van die derde hoofpersoon
teenoor en naas VAN DER HOFF en POSTMA in die dramatiese geskiedenis, FRANS
LION CACHET.

4. Ds. Frans Lion Cachet (1835-1899).
FRANS LION CACHET is in 1835 te Amsterdam uit Joodse ouers gebore. Na die
bekering van die familie tot die christendom is FRANS in 1849 gedoop en opgeneem
as lidmaat van die Hervormde Gemeente van Amsterdam. Hy het in die teologie
gaan studeer aan die Skotse Seminarium in Amsterdam om opgelei te word vir die
‘licentiate for foreign service in the Free Church of Scotland’ en die diploma van die
Seminarium behaal. Hy vertrek na Suid-Afrika om as sendeling onder die heidene
werksaam te wees. By sy aankoms het hy hom egter tot ds. A. FAURE in Kaapstad
gewend om gelegitimeer te word tot predikant van

1) Oor POSTMA vgl. die hoofstuk oor Burgersdorp as kultuursentrum.
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die Ned. Geref. Kerk. Toe dit hom geweier is, daar hy slegs in besit van 'n
sendelingsdiploma was, het hy met die hulp van TYO SOGA die geleerde
Kaffersendeling, seun van 'n raadslid van die vermaarde GAIKA, 'n moeisame reis
onderneem na Kafferland om daar georden te word deur die Presbiterium van die
Skotse Kerk in 1862. Daarop, op voorstel van ds. A. FAURE, het ds. P. HUET hom
uitgenooi om op Ladysmith (Natal) as waarnemende predikant op te tree en as
waarnemende konsulent van Utrecht te ageer. Sy Kaffervriend wat in Skotland opgelei
is en met 'n Skotse vrou teruggekom het om as sendeling van die ‘Free Church of
Scotland’ onder sy eie mense te arbei, is later trou herdenk in Tyo Soga, De eerste
Kaffer Zendeling, 'n bewerking na die Engels van J.A. CHALMERS deur F. LION
CACHET.
In Ladysmith en meer nog in Utrecht, was die verwarring op kerklike en
staatkundige gebied die grootste. Utrecht, 'n neersetting buitekant die grense van
Natal - maar ook van die Republiek, is in 1854 ontstaan en in 1858 in die Republiek
Lydenburg opgeneem wat op sy beurt in 1860 weer in die groter geheel, die
Zuid-Afrikaansche Republiek, opgeneem is. Uit die pen van die predikant van die
Ned. Geref. Kerk op Ladysmith, voorganger van HUET en CACHET, JOHN MCCARTER,
het toe die eerste kerkgeskiedenis verskyn, Geschiedenis der Nederduitsche
Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika1). Die verhaal loop van 1652 af tot 1863, na die
uitspraak van die hof in 1862. Hierdie uitspraak het neergelê dat niemand buite die
Kaapkolonie woonagtig, aan die Sinode van die Nederduitsch-Gereformeerde Kerk
van die Kaap mag behoort nie. Gevolglik moes die reeds bestaande lede van die Kerk
in die onafhanklike state hul eers konstitueer in afsonderlike gemeentes. Gemeet aan
die norme van die tyd, toe Kerk en Staat feitlik 'n eenheid in Overvaal gevorm het,
het CACHET, wat eers in die praktyk, later met die pen, in sy Vyftien Jaren in
Zuid-Afrika die verhaal van MCCARTER voortsit, met die stigting van Ned. Geref.
Gemeentes orals in die Republiek verraad gepleeg teen die Republikeinse staat
waarvan die Hervormde Kerk die Staatskerk was. Maar die voortskrydende lewende
kultuurontwikkeling van 'n volk na die voltrekking van

1) HÖVEKER, Amsterdam (jaartal onvermeld). Waarskynlik 1864.
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sy eenheid, steur hom eenvoudig nie aan kerk- en staatsvorme nie. En dié
kerkinstelling waarin die meerderheid van die Afrikaanse gemeenskap binne sy
taalgrense as geheel, sy vorm en bonatuurlike uitdrukking vind, moes, op die duur,
noodwendig seëvierend uit die stryd kom. Van agteraf gesien kon dit geen ander
kerk wees nie dan die Nederduits-Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika, die kerk
van eie bodem. Maar nie uit volkse beginsels nie, enkel uit angs vir die opkomende
liberalisme en modernisme het CACHET die steun gekry van Ned. Geref. Kerkleiers
soos sy beskermhere di. ANDREW MURRAY en A. FAURE. Om dieselfde rede het hy
van die kant van die Gereformeerde kerk van ds. POSTMA weinig te vrees gehad en
kon hy sy gang gaan. In 1866 verskyn sy brosjure, in werklikheid teen die staatskerk
van Overvaal gerig, Aan de Leden der Ned. Geref. Kerk in de Zuid-Afrikaansche
Republiek. Teen die aanval het die leier van die Hervormde Kerk VAN DER HOFF
hom manlik geweer. CACHET het hom stil gehou, gaan egter voort met sy werk en
POSTMA het Rustenburg verruil vir 'n rustiger oord: Burgersdorp in die Kaapkolonie1).
In 1873 keer CACHET na Nederland terug. Hy het oor 'n vaardige pen beskik. Hy
was redakteur van die weekblad De Hoop en van Het Zondagsblad: De Herdersbode
en het 'n vaste medewerker geword aan Het Zuid-Afrikaansche Tijdschrift. Hy het
dadelik in sy nuwe gemeente in Nederland, Valkenburg, 'n aanvang gemaak om sy
rumoerige ervaring met die stigting van Ned. Geref. Gemeentes in Overvaal te boek
te stel en die resultaat was die twee deeltjies Vijftien Jaren in Zuid-Afrika2) en
Afrikaansche Brieven (1874)3). Ander penneproduksie van hom soos Tien dagen te
Brighton (1875)4), Twee jaren in Holland5), Isaac

1) The Transvaal Argus, 3 Julie 1866, deel mee dat ds. D. POSTMA na Burgersdorp gaan en
voeg by, in die trant so tipies van die tweetalige, in werklikheid Engels georiënteerde pers.:
‘The Rustenburg Doppers will therefore remain without a Predikant and will have to console
themselves with SMYTEGELD and BRAKEL: Mijn hart is zoo zeer, ik kan toch niet meer!’
Vgl. Brief van mevr. R.M. LIGTHART - LION CACHET, 7 Okt. 1939. (A. DE V.).
2) Leeuwarden, H. BOKMA (1875).
3) Utrecht (1874).
4) Utrecht (1875).
5) Kaapstad, J.H. ROSE (1877).
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Levinsohn (1881)1) werp verder lig op die onrustige, rustelose Nederlandse Jood wat
op 'n kritieke tydstip sy rol as ontbindingsfaktor in Transvaal gespeel het. Uit die
werke spreek 'n groot wilskrag en deursettingsvermoë, 'n onwrikbare geloof in homself
en in die juistheid van sy opvatting maar daarin lê ook die eksotiese, die nerveusheid,
die opdringerigheid, die heerssug van sy ras wat geen vyftien jaar in Suid-Afrika of
eeuelange verblyf in Nederland kon uitwis nie. Onbewus het hy op kerklike gebied
aan die kant van die Afrikaanse kulturele geheel stelling geneem sonder om homself
bewus rekenskap te gee van die noodwendige konsekwensies van sy dade vir die
Republiek, voor die bewuswording van die Afrikaanse volkseenheid werklikheid
kon word. Toe die Zuid-Afrikaansche Republiek soos 'n kaartehuis inmekaar stort
in 1877, was niemand waarskynlik meer verbaas as hy nie. Hy het intussen
teruggekeer na Suid-Afrika, waar hy van 1876-1880 predikant op Villiersdorp K.P.
was. Daarna, in Nederland terug, het hy die Eerste Vryheidsoorlog uit die verte betrag
en die uitslag afgewag. Om homself te rehabiliteer, na die storm van 1881 wat hy
self help ontketen, verby was, het hy allerlei pogings aangewend om in die guns te
kom van die gedeputeerdes van die herwonne Suid-Afrikaanse Republiek van
Overvaal. Sy grootste poging tot rehabilitasie was egter De Worstelstrijd der
Transvalers aan het Volk van Nederland verhaald, (1882)2). Na 'n kort verslag van
die Stigting aan die Kaap deur JAN VAN RIEBEECK in 1652 en die uitbreiding daarvan
tot die koms van die Engelse, vorm die geskiedenis van die Voortrekkers tot aan die
Konvensie van Pretoria die eintlike inhoud van die verhaal. Aan die Oranje-Vrystaat
word slegs 'n paar bladsye gewy daar die skrywer alle lig op Transvaal wil laat val
en immers die worstelstryd van die Transvaler teken. Historici kan op talryke
onjuisthede wys, die vooroordeel is nie gering teen president BURGERS en sy
verbitterde sekretaris THEOD. M. TROMP, wat in sy Herinneringen op die Boer
smadelik neergesien het, sommige gedeeltes is suiwer polemies soos ons van 'n
tydgeskiedenis verwag, maar globaal beskou is die lyn van die ontwikke-

1) Amsterdam (1881).
2) Amsterdam, J.H. KRUYT, 1882.
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lingsgang van die Afrikanervolk tog juis getrek deur CACHET. Daar kom hoofstukke
in hierdie Worstelstrijd voor wat soos 'n meeslepende roman lees. As CACHET die
afskeid van die Trekker van sy ou huis en omgewing teken dan ontroer hy diep want
in die skildering het hy vasgelê ooreenkomstige gewaarwordinge van die Trekker
en die Israëliet uit die verre verlede wat afskeid neem van sy erf en in ballingskap
gaan1). Die onderwerp mag suiwer Afrikaans wees, die gees is dit tog slegs ten dele
daar hier weer die weelderige, die eksotiese, die verhewe sentimentaliteit wat vreemd
is aan die Dietse styl, opvallend is. 'n Voorbeeld ter verduideliking. 'n Riem, 'n paaltjie
waaraan die melkkoei vasgebind was, die bome, die kweperlaning, niks ontgaan die
laaste blik van die Trekker nie. As hy die stuk hout uit die grond ruk is dit ‘alsof dat
stuk hout hem een beeld is, hoe hij zelf uit zijn eigen erf gerukt wordt’. By die kerkhof
waarheen sy voetstappe hom vanself voer in die skemerdonker vind die Trekker sy
snikkende vrou gekniel by die graf van hul kindjie, alles volgehou in die verhewe,
gloedvolle, tog eenvoudige trant van die Europese oosterling wat iets anders is as
die sentimentaliteit van die westerse romantici uit die 19de eeuw. Gelaai met emosie
is die beskrywing van die laaste eenvoudige aandete, die kort gebed, die
huisgodsdienst daarna, 'n Trekkerservaring inderdaad maar in die hele beskrywing
tril na die opgehoopte gevoel van wie eenmaal, eeue gelede, vlugtig die Paaslam
moes eet voor die vertrek. Voor sonsopgang, bo die geklap van die sweep en die
gerammel van die jukke, klink die kragtige verbete bevel van die Trekker: ‘Weg-voor,
Trek!’ En die leser merk eers weer dat 'n tydhistorikus en geen bewuste literator aan
die woord is as die skrywer oorgaan tot die saaklike historiese feite van die
wordingsgeskiedenis van die Republiek of tot die polemiese oor die anneksasie deur
SHEPSTONE, na hy die gevaarlike trekkerslewe, die botsinge met Britse sendelinge
en soldate, en Kafferopperhoofde en verskeurende diere, neerlae en oorwinnings van
die Boervolk, in gloedvolle kleure geskilder het. Hierdie boek eindig met die Eerste
Vryheidsoorlog, die segepraal in 1881 van ‘de strijd voor Waarheid en Recht, voor
Vrijheid en Onafhankelijkheid’. Toe die

1) De Worstelstrijd, p. 107-109.
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Tweede Vryheidsoorlog geen twintig jaar later aan die gang was, was CACHET besig
met 'n herdruk van De Worstelstrijd by te werk, maar hy het nie meer die neerlaag
van 1902 in die voortsetting van dieselfde worstelstryd beleef nie1), 'n neerlaag wat
in werklikheid die logiese noodwendige konsekwensie was van sy strewe van
uitbreiding van die enkele instansies na die geheel. Die verlies van die onafhanklikheid
van die deel was laaste bittere voorwaarde vir die bewuswording van die volkseenheid
van Kaap tot Limpopo daarna. Die eenheid van 'n volk is altyd daar binne sy
taalgrense; alleen duur dit soms eeue, as gevolg van allerlei ontbindingsfaktore, om
tot die bewussyn daarvan te kom, om te kan herrys as gawe geheel. FRANS LION
CACHET se rol van ontbindingsfaktor het oorbodig geword na die Tweede
Vryheidsoorlog. Die Vrede van Vereeniging in 1902 het alles ontbind, en daarna
kon die volle bewussyn deurbreek.

§ 5. Joernalistiek in Overvaal voor 1875.
Aan die bepaling by die totstandkoming van die Gouvernements Courant in 1859 in
die plek van die Staats Courant, wat in 1857 opgerig was, dat die blad vervolgens
uitsluitlik tot regeringskennisgewings sou beperk wees, is stiptelik gehou tot 16 Maart
1881. Maar dan styg die oorwinning van die Eerste Vryheidsoorlog selfs na die hoof
van hierdie dorre offisiële orgaan en daar word twee berymde oorlogsberigte, die
poësie van die dag, opgeneem nl. ‘Ontboezeming bij het vernemen van het barsten
van eene bom in een fraai huis op het kerkplein te Potchefstroom’, waarvan die titel
die inhoud laat raai, en ‘De Slag by Drakensberg’, waarin die heldhaftigheid van
tagtig Transvalers besing word wat in hierdie slag twaalfhonderd Britte verslaan het.
Intussen is ruimskoots gebruik gemaak van die geleentheid om partikuliere blaaie
op te rig waarin dergelike ‘ontboeseminge’ hoe onbeholpe ook al, voorlopig die
enigste eie letterkundige voortbrengsels van die nuwe Afrikaanse grondgebied van
Overvaal uitgemaak het. Die tweetalige Engels georiënteerde koerant Transvaal
Argus wat in 1866 in Potchefstroom opgerig is, is een

1) Hy is in 1899 oorlede, na die uitbreek van die Tweede Transvaalse Vryheidsoorlog. - A. DE
V.
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daarvan. Dit bevat behalwe die reeds aangehaalde verse oor en van ds. VAN DER
HOFF, 'n reeks samesprake na die voorbeeld van MEURANT wat die prototipe na die
kroon probeer steek wat die vorm van die genre en die suiwerheid van die Afrikaans
betref, en, wat die inhoud aangaan, die allerbeste weerkaatsing is van die ongeordende
maatskappy in moeisame wording. In die jaar van oprigting, 1866, is dit veral twee
samesprake wat die aandag trek: ‘Zamenspraak gehouden aan Vaalrivier in de Z.A.
Republiek op de plaats Mosfontein, den 16 July j.l. en volgende dagen, tusschen
HANS DAVEL, een oude emigrant uit de Kaapkolonie, en MEWIS KATTENDIJK van
Rotterdam, een schoolmeester’1) en ‘Zamenspraak gehouden te Karnemelksfontein
door twee oude Boterboeren genaamd Z. VAALPENS en JANTIE REGUIT’2). Die
bedoeling is altyd om op bedekte wyse die lesers in onsekerheid en verwarring te
bring oor die politiek van Republikeinisme van die Boer, 'n metode wat onafgebroke
gevolg is deur die Brit en die ‘meesters’ wat met een been in Europese aarde bly
staan het. Vanweë hulle geletterdheid (opvoeding en geleerdheid is nog iets anders)
was die invloed van die ‘meesters’ enorm hoewel slegs van verbygaande aard as
gevolg van hul gesplete persoonlikheid, daar hulle geen Nederlanders meer was nie,
en nog geen Afrikaners geword het nie. Die ou emigrant open die samespraak met
'n grappie, die beproefde trant om loue teenstand heeltemal te ontwapen: ‘Goeien
dag meester. Mijn vrouw is reg knorrig over die wonderdokter, KOWES OTTO, wat
schrijf in die nuwe krant, dat hij de kwaaije vrouwens kan reg maak, daarom kom
ik een bitje gezels bij meester, ook wil ik voor meester vra om sawens in die lange
winter awenden met malkander te diskoreer, over die zake van ons Republiek, om
te hoor wat meester zijn opinie is.’
Meester gryp die geleentheid aan om sy politieke besorgdheid te lug ‘want geloof
mij oom als het met ons Gouvernement niet spoedig beter gaat, dan moet alles in
duigen vallen, en ik pak mijn boeltje in en vertrek weer naar Holland, of naar Batavia.

1) Transvaal Argus, 14 Aug., vervolg 21 Aug. 1866.
2) Transvaal Argus, 4 Des. 1866.
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en oom mag dan ook wel wenschen, weer in de oude Kaapkolonie te zitten’.
Die slotsom is dat oom inderdaad terughunker na die vleespotte van die Afrikaanse
Egipte van voor die Trek want ‘ik ziet dat in plaas van vooruit gaat wij agteruit, net
als de kreefte.’ Soos die samespraak ingelui is, word dit vervat en afgesluit op 'n
komiese noot so oud soos die volkskuns self, nl. 'n steek onder water van die
pantoffelheld aan sy vrou en sy skoonfamilie. HANS DAVEL vra: ‘Meester, jij is toch
slimmer als ik, waarom geef de krantdrukker voor ons krant zoo een lelijke naam
van “Argus”, ampertjes net ou Argous de ouw slawe jong van mijn skoonvader’. As
hy die uitleg gekry het, kom die Kaffer KLEINBERG binnegeval met die boodskap
‘Ik kom voor ou Baas roep om te kom slaap, ou nooy is al kwaay.’
Waar die samespraak tussen die ou Emigrant en die ingevoerde Skoolmeester
gerig was teen die Regering in die algemeen, lewer Z. VAALPENS en JANTJE REGUIT
kritiek op die ondergeskikte amptenare, almal Boereseuns, in die besonder. VAALPENS
vra in onverbeterlike Afrikaans: ‘Waar is die klerk dan, hy kan mos goed skrywe?’
Antwoord van JANTJE REGUIT: ‘Ja mar wat help die ding, hy kan mos niks tyken,
hy zit owerkant by neef JAN, hullie doet gloow ik niks as Beestvleesch eet en Koffy
drink, want hulle is teetotalers wat die Engelschman zeh, hullie leef lekker.’ Hierdie
toon het in die vrye, in werklikheid vyandige pers, lafheid, swakheid,
minderwaardigheid ontketen in die Boererepubliek. Maar aan die ander kant het dit
ook individuele Afrikaanse kragte vrygemaak, die historiese sending en
noodsaaklikheid van die vrye joernalistiek vervul in die Republiek, in dié sin dat die
weg voorberei is vir iemand wat hom daarop sou kon vestig, dit sou kon gebruik om
homself en met hom die volk daaraan omhoog te hef. Nog enkel jare gaan dieselfde
toon deur bv. in die samespraak getiteld ‘Klaas Waarzegger in Zoutpansberg’,
onderteken deur KLAAS WAARZEGGER, 'n aanval op KRUGER en SCHOENMAN in
18681), of in die ‘Zamenspraak tusschen Oom Koos

1) Transvaal Argus, 17 Junie 1868.
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en Neef JAN’ in dieselfde jaar, met geen ander doel dan die vernietiging van die
Republiek nie:1)
‘Neef JAN: Maar Oom Koos, waarom kap zy die boom niet af?
Oom Koos: Ja neef JAN, maar die wortels zyn al zoo ver als de heele Republiek
groot is, wy zouden dan de heele Republiek moet omkeeren.
Neef JAN: Kan jullie dan niet die Republiek omkeeren?
Oom Koos: Neen, Neef JAN, als jullie Engelsche menschen niet kom en keer het
om.’
Maar dan kom die tekens dat 'n enkele individuele Afrikaanse krag hom aan
vrymaak was en hom in die loop van tyd sou meester maak van die joernalistiek in
eie land. In Maart 1869 kom die eerste lang brief deur BEHREND MODDERMANNETJE
in dieselfde Transvaal Argus van die samesprake van die ‘meesters’ en die ‘Klaas
Waarzeggers’. Dit is onmiskenbaar 'n ander, meer eie geluid hoewel in hoofsaak nog
negatief gerig teen die uitlanders: ‘Toen ons nog de 33 artikel heb gehad, toen de
Hollanders en hulle wetboeke nog niet in ons lant was, toen heb ons harde geld gehad
en geen longziekte. Hoe lijkt het nu met ons?’2)
BEHREND MODDERMANNETJE is die strydvaardige, karaktervolle persoonlikheid
wat op soldatewyse orde in die chaos wil skep, wat ‘Oom Pouwel’ as generaal wil
hê en geen president verlang nie wat deur 'n meerderheid van ontredderde Trekkers
gekies sou word volgens die wetboeke van die vreemde regters. Die ondergang van
die Transvaal Argus was naby met die binnelaat van hierdie Afrikaanse Trojaanse
perd! Die maand daarop gaan die redakteur die gevangenis in en hoewel as vervolg
daarop die tweetalige, Engels-georiënteerde blad Transvaal Advocate in September
1869 sy verskyning maak, hoewel die Transvaal Argus as die Transvaal Argus and
Commercial Gazette herleef en sy bedekte of openlike propaganda al na gelang van
die tydsomstandighede voortset teen die Boere-republikeinse ideaal, is die weg
virgoed voorberei vir joernalistiek wat nie alleen na die vorm nie maar ook na die
gees Afrikaans sou wees.

1) Transvaal Argus, 1 Julie 1868.
2) Ibid., 16 Maart 1869.

Elizabeth Conradie, Hollandse skrywers uit Suid-Afrika. Deel 2 (1875-1905)

371

Hoofstuk XIII.
Die Suid-Afrikaanse republiek, 1875-1902.
1. Joernalistiek.
Die volgende stap in die ontwikkelingsgang sou die oprigting wees van koerante
deur Kaapkolonialers, maar wat spoedig hoofsaaklik onder leiding en invloed van
geïmporteerde Nederlanders gekom het. 'n Daad van blywende betekenis was die
oprigting van De Volksstem in Pretoria in 1873 deur president BURGERS as teëwig
vir die Engels-georiënteerde pers. Die eerste redakteur, J.F. CELLIERS, was 'n Kapenaar
uit 'n ou Hugenotegeslag. Toe spoedig 'n stroom Nederlanders die nuwe president,
eweneens Kapenaar, van Europese erudisie wat in Nederland sy teologiese opleiding
gehad het, omring, het die leiding van sy lyforgaan tog nie direk in hande van
stamverwante immigrante oorgegaan nie. Eers in 1888 het die oprigter CELLIERS De
Volksstem aan die regering verkoop wat dit weer aan die Nederlandse immigrant H.
JONKER verkoop het. Van toe af tot aan die end van die Republiek onder president
KRUGER was dit belangstellende en belanghebbende Nederlanders wat die
joernalistieke teuels in hande gehad het.
Die naam van F.V. ENGELENBURG, wat in sy nuwe vaderland gekom het, het
onafskeidelik verbonde geraak aan hierdie pers gedurende die hele Kruger-tydperk.
De Volksstem begin ook as 'n tweetalige blad, tekenend genoeg vir 'n
regeringsmondstuk in 'n eentalige Republiek, maar die tweetalige bordjies is hier tog
verhang. Waar die Transvaal Argus Nederlands (en soms Afrikaans na die vorm) by
'n agterdeurtjie ingelaat het, kom Nederlands nou hier op die eerste plek staan en
word vir Engels slegs 'n enkele kolom beskikbaar gestel. Waar Afrikaans opge-
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neem word, is dit nie alleen na die vorm nie, maar ook na die gees suiwerder, hoewel
hier begryplikerwys weer die opvatting heers dat die volkstaal slegs geskik is om
die grappige weer te gee. Boekdele spreek bv. 'n nota van die redakteur by 'n vers,
sowel as die vers self getiteld ‘Ontboezeming’ in 18731). Die redakteur deel mee dat
die vers ingestuur is deur ‘onzen lieven neef HANS met een begeleidend schrijven
in Kaapsch Hollandsch’, wat hy egter nie kans sien om te plaas nie. Daarvoor was
die Afrikaanse brief waarskynlik te ernstig van toon. Alleen grappige stukke in
‘Kaapsch Hollandsch’ was in trek soos ‘Die Steveltjies van Sannie’2). ‘Daantjie
Gous’3), ‘Klaas Geswint en zijn Paert’4) ens. wat almal 'n plek kry in die rubriek
Mengelwerk.
Die vers van ‘onzen lieven neef Hans’ lui:
‘Ontwaakt gij allen, die tot heden, verbasterd door een valschen schijn,
Verkleefd zijt aan een vreemden volkszang, terwijl die nationaal moet zijn,
't Wordt tijd dat wij ons lied aanheffen in toonen, krachtig als het staal,
En klinken moet het, landgenooten, aan beiden zijden van de Vaal.’

Die tyd het inderdaad in die Zuid-Afrikaansche Republiek aangebreek vir 'n eie
volkslied. Wou die vervaardiger staatkundig konsekwent wees dan moes die kern
van so 'n lied eng Transvaals wees wat dit ook geword het - ‘dat vrije volk zijn wij’
- en dit terwyl die oudste helfte in die Britse kolonies van Kaap en Natal in
verdrukking sug of in kultuurverbastering wegsink! Dieselfde begrip van
‘Afrikaner-eenheid aan beiden zijden van de Vaal’ klink egter telkens weer uit die
eie pogings, ook uit die ‘Volkslied voor de toekomst’ deur X, 'n lied waarmee die
‘Toekomstige Volkslied’ van C.P. HOOGENHOUT sterk ooreenkoms vertoon.
Ongetwyfeld het dit sy ontstaan gehad in die geestes-

1)
2)
3)
4)

De Volksstem, 31 Okt. 1873.
De Volksstem, 20 Junie 1874. (Oorgeneem uit Het Volksblad).
De Volksstem, 10 April 1875.
De Volksstem, 1 Mei 1875.
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sfeer van die manne wat enige maande later die ‘Genootskap van Regte Afrikaners’
sou oprig. Dit word op 2 Januarie 1875 in De Volksstem geplaas:
‘Van waar in 't schoone Zuiden
De trotsche Bergvorst troont,
En by 't gedruisch der baren,
Zich 't hoofd met wolken kroont,
Tot ver in 't heete Noorden,
Waar blanken voet ook ga,
Daar licht in rust en vrede
't Vereenigt Afrika.’

Nie op die vryheid van 'n deel nie maar op die eenheid van die geheel word die aksent
telkens en telkens weer gelê in die verskuns van eie maaksel. Maar die voorlopige
afgeronde omvang, die voorlopige afgebakende grens van die Republiek het vir die
volksbewussyn begin dreig om 'n permanente karakter aan te neem deur die drome
van swewende staatsmanne wat met die werklikheid, die feitelikheid van die bestaan
van volke, nie genoeg rekening gehou het nie en deur die winsbejag van vreemdelinge
wat geen herenigings ten koste van geldbuidel en veilige bestaan kon riskeer nie.
President BURGERS was intussen besig om op sy buitelandse reis 'n volkslied in
opdrag te laat vervaardig deur die Nederlandse digteres CATHARINA VAN REES. Die
resultaat was die bekend geworde Transvaalse Volkslied, ‘Kent gij dat Volk?’ wat
op 15 Januarie 1876 in De Volksslem bekend gemaak is. Die eie pogings was in hul
oorspronklike vorm dan ook nie geskik uit 'n musikaal-digterlike oogpunt nie, maar
hoe volmaak ook al, esteties beskou, 'n lied van 'n stamverwant wat nooit Afrikaanse
bodem betree het nie, hoe simpatiek dié ook al mag wees, kon nooit die kern van die
Afrikanerhart as geheel raak nie. 'n Volkslied kan nie vir 'n volk deur 'n lid van 'n
ander volk, hoe nou verwant ook al, geskryf word nie want dit is die uitdrukking,
die vormwording van die volkspersoonlikheid self. Die feit dat dit hier gebeur het
in opdrag van die Staatspresident en dat die lied, tydelik en territoriaal beperk
ingeslaan het, bewys twee
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dinge, of liewer twee kante van dieselfde saak nl. dat Transvaal as staat die geestelike
selfstandigheid van die Afrikaner nie omvat nie en dat Transvaal as kultuurgebied
tot aan die end van die 19de eeu binne die lewensruimte van die Nederlandse
kultuurstruktuur gelê het, met ander woorde tot die Nederlandse geestesimperium
behoort het. Veel van haar lettere-produksie is gevolglik gemeenskaplike besit van
Nederlander en Afrikaner gewees, dat wil sê Nederlander sowel as Afrikaner kan
bv. aanspraak maak op veel wat deur De Volksstem geproduseer is aan verse en
samesprake en ander literêre genres in Hollands gestel en omgekeerd het Transvaal
die lettere-produksie van Nederland nog as sy eie besit aanvaar soos die geval met
hierdie lied. Die differensiëring van land van herkoms en eie voedingsbodem het
hom nog nie skerp en onbetwisbaar genoeg afgeteken gehad nie toe die binnestroom
van Nederlandse immigrante van die liberale slag onder president BURGERS hierdie
differensiëring weer vervaag het en die teenstelling van wat natuurlik bymekaar hoort
‘aan beiden zijden van de Vaal’ verskerp het. As in 1877 die Republiek op die punt
staan om in te stort, skree die publiek moord en brand dat God uit die land gejaag is
deur die moderniteit van die president. Digter by die waarheid is die anonieme skrywer
van die vers ‘God uit het land gegaan’1) waarin die skuld van die moeilikhede op die
hoof van die burgers self gelê word. In moderne taal sou ons sê wie hulle laat regeer
het deur volksgenote van buite die staatsgrens en stamverwante en volksvreemde
middelmatighede uit Nederland, belyers een en al van 'n slegte filosofie van
‘breedheid’ en ‘gelykheid’, is self swak, 'n gewillige prooi vir sy vyand. Die president
van 'n Overvaalse staat 'n Kapenaar, die invloedrykste lid en voorsitter van die
Volksraad, 'n Nederlandse Jood wat 'n Republiek gehaat het, M. DE VRIES, albei deur
'n volksmeerderheid van Transvalers gekies - daar kon maar een uitslag wees in 'n
krisis, fatale ondergang van die Transvaalse staat as Republiek.
Tydens die anneksasie is die chaos op kultuurgebied kompleet gewees. Teen
Afrikaans word heftig te keer gegaan na aanleiding

1) De Volksstem, 13 Jan. 1877.
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van die publikasies van die Patriot-drukkery1) en uit Het Volksblad word oorgeneem
die beskamende vleitaal ‘Ter verjaring van Hare Majesteit Koningin Victoria’2).
Begin 1880 word die Prospect-Seminarie geopen in Pretoria; die verbastering van
die Boerekultuur woeker welig voort, maar die verset groei ook aan tot dat dit
daghelder heerlik sou uitbars in opstand teen die kwaad. Die oorname van die bekende
‘Alles is Engels’ uit Di Patriot op 4 Mei 1880, wys op die groeiende ontevredenheid.
'n Paar maande later word 'n treffende reisbeskrywing, ‘Naar Wakkerstroom’, geplaas
waarin die stemming onder die burgers aangedui word met weergawe van die lied
met die vasberade refrein wat in 'n familiekring aangeluister is.
‘Ons wil weer vrij - daar blijf ons bij.
Aan onze zij zal 't regt zelf strij.3)

Overvaal het by 'n afgrond gekom in 1877. Oor 'n afgrond loop 'n mens nie maar
spring daaroor en wie suiwer wil, bereik die oorkant in veiligheid. Dawerend klink
dit begin 1882 ‘Vrystaat en Transvaal op Majubaberg’,4) die wekgroep tot besinning
en versameling blasend nie alleen in die Republieke nie, maar oor die hele land van
die Afrikanervolk5).

1)
2)
3)
4)
5)

De Volksstem, 4 Jan. 1879.
De Volksstem, 17 Jan. 1879.
De Volksstem, 31 Aug. 1880.
De Volksstem, 18 Jan. 1882.
Hierdie hoofstuk is onvoltooid. Op advies van vriende van wyle dr. CONRADIE het ek niks
aan die manuskrip toegevoeg nie en afgesien van my aanvanklike plan om die werk te voltooi.
- A. DE V.
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Bijlae I.
Ter nagedachtenis van Arnoldus Pannevis, Gestorven 14 Augustus 1884,
(Bij het doorlezen zijner nagelaten Geschriften.)
Hij had een hart wel zoo edel en rein;
Maar deugde niet voor de wereld.
Den vriend was hij vriend, meer in waarheid dan schijn;
Maar hij deugde niet voor de wereld.
Zijn adel van ziel was te hoog en te fijn,
Zijn zin te verheven, om mensch'lijk te zijn:
Hij deugde niet voor de wereld.
Wel had hij der menschen geleerdheid geproefd;
Doch deugde niet voor de wereld.
Zich wel in het keurslijf der wereld geschroefd;
Maar hij deugde niet voor de wereld.
Te veel was zijn zoeken gericht naar omhoog;
Het eeuwige slechts trok beneden zijn oog: Hij deugde niet voor de wereld.
Wel trad hij het strijdperk volmoedig hier in
Maar deugde niet voor de wereld.
Zijn arm zonk er macht'loos van 't eerste begin;
Want hij deugde niet voor de wereld.
Hij merkte des menschdoms verdrukking en smart,
En torste zijn lasten op 't willige hart; Maar deugde niet voor de wereld.
Zijn woord klonk zoo ernstig, vermanend en droef:
Hij deugde niet voor de wereld.
Het leed om de zonde dolf jong hem de groef;
Want hij deugde niet voor de wereld.
Wel droeg hij van 't Godsbeeld al meerder het blijk
Doch werd meer en meer ook den mensch ongelijk,
Hij deugde niet voor de wereld.
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Dat lang zijn gedacht'nis in zegening blijv',
Hij deugde niet voor de wereld.
Zijn voorbeeld er menig tot nadenken drijv',
Al deugde hij niet voor de wereld.
Gindsch straalt er zijn aanzicht verheven en schoon;
Zijn droefheid van ziel vond een krone tot loon, Maar deugde niet voor de wereld.
Zeg, Broeder, die 't strijdperk zoo spoedig verliet,
Gij deugdet niet voor de wereld! Zeg, rouwt U 't leven van smart en verdriet,
Al deugdet Gij niet voor de wereld?
En wij, wien Uw beelt'nis voor oogen nog zweeft,
En zuchtende reizen naar 't oord, waar Gij leeft,
Zeg, deugen wij wél voor de wereld?
HUBERTUS ELFFERS.

Bijlae II.
Verse van Arnoldus Pannevis. Sien hoofstuk III - 2. geloofslewe.1) (In Hoog
Afrikaansch).
1.
Die in die Soon geloof, die het die ewig lewe,
En al die skatte word hem met die Soon gegewe
Die seekre skatte van die hemels koninkrijk
Die wereld hier het niets wat na die skat gelijk.
En sou een mens dan nie al wat hij hier op aarde
Besit, en wat voor hem die meeste is in waarde,
Ja, ook sijn lewe selfs, sou hij dit alles niet
Wil afstaan voor die skat wat hem die hemel bied?

1) Uit die Poësie-album van mevr. die wed. dr. A. Brummelkamp-Esser te Amsterdam, waarin
op 22 Des. 1887 haar ouer vriendin, M.C.P., hierdie gedig van die hand van Arnoldus
Pannevis, haar broer, geskrywe het. Die gedig is ook afgedruk in die Nederlandse blad De
Heraut van 5 Januarie 1890, met die byskrif: In de taal van Transvaal.
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O Heer, geef mij genâ, om alles af te legge,
En met een blij gemoed dat al vaarwel te segge
Wat my wil hinder om te tragte na die loon
Wat mij geskonke word in Gods geliefde Soon!

2.
Mijn God, ik is so droevig:
Mijn hart is vast aan d'aard,
Wil wone hier benede,
En wil niet hemelwaart.
Ik merk dit alle dage,
Mijn siel kleef an die stof,
Is vlug om te begere,
Maar traag tot Uwe lof.
Ik merk dit alle dage,
Mijn hart is al te boos.
Om heilig hier te lewe
Is ik gants magteloos.

3.
Maar sal ooit die wanhoop mijn siel owerwinne?
Het ik dan geen God die genadig mij siet?
Bewaar Hij niet altijd mijn hart en mijn sinne?
Versterk Hij mij niet wat daar ook mag geskied?
O neen, met mijn God sal ik nimmer beswijke:
Mijn Heiland die woon en Hij heers in mijn hart;
Hij sal van mijn lewe die smette laat wijke,
Hij sal mij verlosse van wroeging en smart.
En nooit sal die wanhoop mijn siel overwinne;
Mijn juigende stem sal geen wereld verdoof.
Al is ook mijn pogen een swakke beginne
Hij is die Voleinder tog van mijn geloof.
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4.
Als in die slaap word mij gegewe
Wat mij die Heer het toegedagt
Dit is niet door mijn eie strewe,
Maar daar Sijn Goddelikke kragt.
O, als ik biddend mag verkere
Voor Sijn genadig aangesigt,
En steeds van Hem mijn heil begere,
En voor die goeddoen kragt en ligt.
Dan sal ik uit die struikelinge
Ontwake tot een heerlik lot,
En ewig halleluja singe
Aan Hem, mijn Helper en mijn God.

5.
Rein en heilig als mijn Heer is, sta ik eenmaal voor Sijn troon;
Door Sijn kragt heb ik verwonnen, en Hij is mijn ewig loon,
Al die skatte van die hemel zie ik voor mij opengaan,
En waar ik mijn oge wende, sal ik alles klaar verstaan.
Klaar sie ik nu ook die wege, die Sijn liefde het geskou,
Om mijn siele te verlossen, uit die plaas van smart en rou,
Om mijn harte af te trekke van die skijngoed wat vergaat,
En mijn lewe te bereide voor die heil wat ewig staat.
Hallelujah, ewig ere aan mijn Heiland en mijn God,
Hij die Maker van mijn lewe, Hij die Maker van mijn lot,
Die mij door geloof geleid het, na die sigbaar heerlikheid,
Die Hij van die eerste skepping voor Sijn volk het toebereid.
A. PANNEVIS.
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