
 “Hollands van Afrika” 

Reisigers het reeds in 1671 aangeteken dat die Hollands wat 
aan die Kaap gepraat word nie meer soos die taal van 
Europa klink nie. In die Kaapse nedersetting het daar reeds 
in die sewentiende eeu kragte aan die werk gekom om aan 
die Hollands wat daar as omgangstaal oorgeplant is, 'n 
Kaapse draai te gee en daarvan AFRIKAANS-Hollands te 
maak.

na 1652

Die oorspronklike naam vir Afrikaans was Afrikaans-
Hollands en was oorspronklik ‘n byvoeglike naamwoord 
met die betekenis “van Afrika”, dus, “Hollands van Afrika”. 
Afrikaans het nie ontstaan uit Jan van Riebeeck se deftige 
Nederlands of die Nederlands van die Statebybel van die 
17de eeu nie. Afrikaans het ontstaan uit Hollands, ‘n dialek 
wat slegs ‘n spreektaal was in Suid-Holland. 

Bloedweinig Afrikaans-Hollandse tekste uit die 17de en uit 
die eerste helfte van die 18de eeu is beskikbaar. Die bekend-
ste voorbeeld van hierdie Hollandse omgangstaal is die 
klugte geskryf deur Bredero wat die kleurryke en boeiende 
wêreld in die Hollands omgangstaal geskryf het en waar 
ooreenkomste met Afrikaans-Hollands gesien kan word.  

 Van Afrika 

Afrikaans dra klompe

Van die vroegste Afrikaans-Hollandse optekeninge is uit die 
mond van Khoi en slawe. In 'n klein klompie gevalle het die 
betrokke hofklerk die getuienis van 'n Khoi of slaaf gelaat 
min of meer in die vorm waarin dit in die hof gelewer is.

In die loop van die 18de eeu ontwikkel Afrikaans in die 
huistaal en omgangstaal van die nuwe nedersetters aan die 
Kaap.  Afrikaans skiet saad in die hawestad en vind vrug-
bare grond in die mond van die slaaf, inheemse bevolking 
en gewone man en vrou op straat wat saam ‘n nuwe lewe 
moes bou. 'n Khoi uit 1707: "Ons wil dat niet doen." 
In hierdie geval is die gebruik van ons en die 
werkwoordsvorm tipies Afrikaans en onnederlands. In 
Nederlands klink dit so: "Wij willen dat niet doen."

1700’s Die Khoi en slawe praat dit! 

Hoe klink dit?

Van Hollands tot Afrikaans-Hollands

In die 19de eeu het Afrikaans in kontak gekom met Engels 
en die tale van die verskillende swart groepe in die 
binneland. Hierdie tale het ook ’n invloed op die 
ontwikkeling van Afrikaans gehad. Teen die middel van die 
18de eeu, was Afrikaans as ’n nuwe taal met ’n eie identiteit 
reeds aan die Kaap gevestig. Dit is Kaaps-Hollands genoem, 
maar het in party streke ook ander name gehad. Só het die 
taal van die Genadendal-sendingstasie by die Britse 
owerheid bekend gestaan as Genadendal Dutch. In die 19de 
eeu het Afrikaans in kontak gekom met Engels en die tale 
van die verskillende swart groepe in die binneland. Hierdie 
tale het ook ’n invloed op die ontwikkeling van Afrikaans 
gehad.

 Afrikaans groei 1800’s

Een van die eerste variante van Afrikaans was die 
sogenaamde Kaapse Afrikaans wat deur veral die oudslawe 
in die Kaap gepraat is. Aangesien die meeste van hierdie 
mense die Islamitiese geloof aangehang het, is die taal 
sterk deur Arabies en die Moslem-kultuur gekleur. Hierdie 
mense was verantwoordelik vir die eerste geskrewe 
Afrikaans toe hulle die Arabiese alfabet begin gebruik het 
om in Afrikaans te skryf.

 Afrikaans op papier

Die eerste Afrikaanse skool in Suid-Afrika is ook deur die 
Moslem-gemeenskap tot stand gebring. Die skool of 
madrasah was in Dorpstraat 37 in die Bo-Kaap en die 
Moslem- kinders het hul godsdiensonderrig hier in Kaapse 
Afrikaans ontvang. Die madrasah is gestig deur Tuan Guru, 
’n prins van Tidore in die Ternate-eilande (Indonesië) wat 
deur die VOC as banneling na Robbeneiland gestuur is. Teen 
1807 het 375 slawekinders hul onderrig in die Koran en 
Arabies hier voltooi. Een van hul leermetodes was om 
gedeeltes uit die heilige skrifte in hul koplesboeke in 
Afrikaans in Arabiese letters oor te skryf. Soos met gewone 
Arabiese skrif word die teks van regs na links gelees. 
Verskeie Islamitiese heilige geskrifte is aan die Kaap in 
Arabiese Afrikaans oorgesit en die eerste Afrikaanse 
vertaling van die Koran is ook in hierdie skooltjie aangepak 
deur Achmat van Bengale.

 Die eerste Afrikaanse skool

'n Voorstelling van die destydse 
Genadendal sendingstasie - 
1849 deur George French Angas.

Na die tweede Britse oorname in 1806 het Engels geleidelik 
die amptelike voertaal aan die Kaap geword en ’n streng 
verengelsingsbeleid is ingestel om Nederlands en Afrikaans 
te probeer verdring.

1806 Engelse druk

1858- Ons noem dit Afrikaans!

‘n Paarlse predikant, ds. Van der Lingen, het in 1858 ’n 
private skool met Nederlands as voertaal gestig om 
Afrikaanssprekende kinders te onderrig. Die skool was De 
Gimnasium en een van die onderwysers was Arnoldus 
Pannevis, ’n Nederlander, wat in 1866 in die Paarl 
aangekom het.

Pannevis was ook ’n taalkundige en het besef dat die 
sogenaamde Kaaps-Hollands wat die mense gepraat het, 
nie meer genoeg ooreenkomste met Hollands toon om dit 
as een van sy dialekte te kan beskou nie. Hy was die eerste 
persoon wat die taal Afrikaans genoem het.

Die huis van Gideon Malherbe in 
die Paarl is vandag ‘n museum.

Die Bybel in Afrikaans
Arnoldus Pannevis  ’n diep godsdienstige persoon en was 
baie gretig dat die Bybel in Afrikaans vertaal moes word. Hy 
het aan die Britse en Buitelandse Bybelgenootskap geskryf. 
Die Bybelgenootskap het aan S.J. Du Toit  om ondersoek in 
te stel of daar werklik só ’n groot behoefte aan ’n Afrikaanse 
Bybel bestaan. Du Toit het ’n groep vriende en familie vir ’n 
vergadering byeengebring om só ’n vertaling te bespreek. 
Hierdie vergadering is op 14 Augustus 1875 in die huis van 
Gideon Malherbe, ’n neef van S.J. duToit, gehou. Tydens die 
vergadering is daar vasgestel dat daar wel ’n groot behoefte 
vir ’n Afrikaanse Bybel bestaan, maar dat Afrikaans nog nie 
baie geskryf is nie en dus nie die nodige erkenning as ’n 
skryftaal geniet het nie. Hulle sou dit eers as ’n skryftaal uit 
eie reg erken moes kry en op alle vlakke help bevorder.

Ons wil lees in Afrikaans! 1875

Op 14 Augustus 1875 is daar besluit op ‘n Bybel in 
Afrikaans, maar Afrikaans moes eers in ‘n skryftaal 
ontwikkel.  Daar is toe besluit om ’n vereniging te stig wat 
hom hiervoor kon beywer. Dit was die Genootskap van 
Regte Afrikaners (GRA).

Ons wil skryf in Afrikaans!

Die doel van die Genootskap was nie net om die Afrikaanse 
taal te bevorder nie, maar ook om die Afrikaanse kultuur in 
sy geheel te ondersteun.

 Die Genootskap van Regte Afrikaners

Afrikaners met Hollandse harte wat nog vasklou aan hul 
Hollandse verlede en die moederland in Europa wat 
hulle reeds 225 jaar gelede verlaat het.
Afrikaners met Engelse harte wat die taal en kultuur van 
die Engelse regering aanvaar het as hul eie.
Regte Afrikaners met Afrikaanse harte wat die taal en 
kultuur van die nuwe land aangehang het.
Hierdie laaste groep was die mense wat hulle wou 
verenig in die Genootskap van Regte Afrikaners.

Die Genootskap van Regte 
Afrikaners is op 14 Augustus 
1875 in hierdie vertrek gestig

 Wie was die GRA?

1876 Die eerste Afrikaanse koerant

Twee van die maniere waarop die GRA hul taak onderneem 
het, was deur die publikasie van ’n Afrikaanse koerant Die 
Afrikaanse Patriot en deur die stigting van ’n Afrikaanse 
skool, die Gedenkschool der Hugenoten.

1882 Eerste volwaardige skool

Die Gedenkschool der Hugenoten is in 1882 op die plaas 
Kleinbosch in Daljosafat tot stand gebring. D.F. du Toit was 
die eerste onderwyser. Soos reeds gesien is, was hierdie 
skool nie die eerste skool waar daar van Afrikaans gebruik 
gemaak is nie; dit het egter wel ’n belangrike rol gespeel by 
pogings om Afrikaans as ’n amptelike skooltaal erken te kry.

Kort na die vernietigende Anglo-Boereoorlog verskyn 
Eugene Marais se gedig “Winternag”. Dis beskou as een 
van die grootste gebeurtenisse tydens die tweede 
Afrikaanse Taalbeweging. Dit verskyn onder die skuilnaam: 
“Klaas Vakie” en bevat reeds al die kenmerke van moderne 
Afrikaans.

“Dit is ons erns!”
D.F. Malan, voorsitter van die Afrikaanse Taalvereniging het 
op 13 Augustus 1908 ‘n leidinggewende toespraak gehou met 
die tema: “Dit is ons erns!” Afrikaans as skryf- en kultuurtaal 
word aangemoedig.

Afrikaanse liedere, prosa en poësie sien die lig. Debatsv-
erenigings word gestig.  Die Transvaalse Afrikaanse Taalge-
nootskap en die Vrystaatse Afrikaanse Taalgenootskap word 
gestig wat die weg berei het vir lewenskragtige drama en 
verhoogproduksies.

Die Zuid Afrikaanse Akademie vir Lettere en Kunst deur 
Afrikaners (Die Akademie) word gestig wat die ontwikkeling 
van Afrikaans as hoëfunksie taal ten doel stel.

1902 Afrikaans kry reëls 
– Die Tweede Taalbeweging

Na die verlore Vryheidsoorlog teen die Britse Ryk en lewer 
begin ‘n hernude poging om Afrikaans te bevorder. 
Afrikaans moes van meet af ‘n opdraende stryd voer teen 
Engels wat beskou was as ‘n hoër beskawing. Dien 
standaardisering van Afrikaans was nou prioriteit en 
spelreëls asook die eerste geskrifte van letterkundige 
waarde verskyn. 

1905

1908 Die Taalstryd vat vlam

1908 Afrikaans floreer in die kunste

1909 Hoër Ideale

Die eerste Afrikaanse tydskrifte sien die lig.

1910

Die eerste Afrikaanse Kinderbybel verskyn.

1912

Afrikaans is nou amptelik ‘n skooltaal! Die Akademie stel 
Hertzogprys in wat tot vandag nog Afrikaans se prestige 
letterkundeprys is.

1914

Die Akademie kondig ‘n spellingkompetisie aan en 
eenvormige spelreëls word ingestel.

1915 Eenvormigheid

Die eerste Afrikaanse vroueblad verskyn – Die Boervrou.

1919 Eerste vroueblad

In 1925 was Afrikaans saam met Engels een van twee 
amptelike landstale.

Afrikaans is amptelik ‘n landstaal! 1925

Werk aan Afrikaanse woordeboek begin.

Afrikaanse Woordeboek 1926

In opdrag van die FAK se stigtingskongres sien talle 
Afrikaanse-Engelse woordelyste die lig wat talle nis areas 
wat betref terminologie daarstel.

Terminologie vir nis areas 
in Afrikaans 1929

Die eerste tweetalige Afrikaans-Engelse woordeboek 
verskyn

Afrikaans kry sy eerste klankrolprent: “Moedertjie” en Chris 
Bilgnaut verkoop 55 000 langspeelplate met treffers soos 
“Ou Ryperd”.

Rolprent en langspeeltreffers 1931

Op 27 Oktober is die eerste Afrikaanse hofuitspraak in die 
Apel hof in Bloemfontein gelewer.

Regstaal 1932

1942 - 1959

Bybel in Afrikaans 1933

Afrikaans is gevestig by vier universiteite as 
Wetenskapstaal.
Afrikaans was gevestig in die staatsdiens, geregshowe, 
letterkunde, rolprente en uitsaaibedryf.

Afrikaans op Universiteit

Die gedagte vir ‘n Afrikaanse Taalmonument het reeds in 
1942 posgevat. Fondse is ingesamel en bouwerk het in 1972 
begin en is in 1975 ingewy – 100 jaar na die stigting van die 
Genootskap vir Regte Afrikaners (GRA).

1975 ‘n Monument vir Afrikaans

Die Afrikaanse Taalmonument in 
die Paarl vier die ontstaan en 
voortbestaan van Afrikaans.
Een van 'n reeks foto's deur Henri 
Cloete.

Op 16 Junie 1976 begin opstande in Soweto in protes teen 
Afrikaans as verpligte voer-en eksamentaal in skole. 
Honderde sterf, hoofsaaklik as gevolg van polisiegeweld. 
Woede oor die onsinnige sterftes ontketen verdere betog-
ings en geweld oor die res van die land.

1976 Onluste oor Afrikaans

 Afrikaans word 1 van 
11 amptelike landstale 

Ná 1994 het Afrikaans een van elf amptelike landstale 
geword. 

1994

Afrikaans word beskryf as 
‘n taalwonderwerk 2010

Prof. Kwasi Prah van Ghana het in 2010 die ontwikkeling van 
Afrikaans as een van die drie taalwonderwerke in die 
wêereld beskryf waarvan Hebreeus en Bahasa die ander 
twee is. In 50 jaar het Afrikaans van 'n huis, tuin en 
kombuistaal gevorder tot 'n kansel- universiteits- en 
ekonomiese taal wat met enige ander taal in die wêereld 
kan meeding. 

Protes teen Afrikaans as voertaal 
op kampusse 2015

Open Stellenbosch eis dat geen student aan die Universiteit 
van Stellenbosch geforseer word om in Afrikaans te studeer 
of kommunikeer nie en dat alle klasse ook in Engels 
aangebied word. Die protes word lewendig gehou deur 
sosiale media en versprei na ander kampusse.

Meer as sewe miljoen moedertaalsprekers maak Afrikaans 
die derde grootste taalgroep in Suid-Afrika naas Zulu en 
Xhosa. Daar is ook groot Afrikaanssprekende 
gemeenskappe elders in die wêreld bv. Londen, Australië en 
Nieu-Seeland.
Afrikaans spog ook  met 'n aansienlike literatuur wat alle 
terreine van kultuur, nywerheid, wetenskap en tegniek dek.
Vandag het Afrikaans nagenoeg 1 miljoen woorde. Die 
Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) trek tans by 
volume 1 uit 3 en vervat 220 000 omskrywings van die letter 
A - Z. Die volledige Oxford Dictionary het 440 000 woorde.

Eerste tydskrifte

Eerste Kinderbybel

Amptelike skooltaal

Vandag
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Die Nederlandse onderwyser 
Arnoldus Pannevis. Hy word deur 
baie as die Vader van die 
Afrikaanse taal beskou. Dit was by 
hom dat die gedagte ontstaan het 
om Afrikaans as skryf- en leestaal 
aanvaar te kry.

Afrikaans verbreed haar horison

1930Die eerste tweetalige woordeboek

1

Die eindvertalers van die 
1933-vertaling van die Bybel in 
Afrikaans: dr. J.D. du Toit (Totius), 
prof. E.E. van Rooyen, dr. J.D. 
Kestell, proff. H.C.M. Fourie en 
B.B. Keet.

1652

Die ontstaan en ontwikkeling van AFRIKAANS

AFRIKAANS is 'n familie van dialekte. 
Die Afrikaanse spreektaal is anders as Standaard Afrikaans (of skryftaal) en  Afrikaanse flaaitaal, Kaapse Afrikaans en 

Noordwestelike Afrikaans  klink heel anders. Soos ons haar voetspoor volg moet ons sover moontlik rekening hou met 

die oorsprong van al die verskillende dialekte/varieteite.

  

Dit gaan dus nie net om die oorsprong van hedendaagse Standaardafrikaans nie. Dis interessant om te weet dat die 

verskillende vorme van die Afrikaanse omgangstaal is veel ouer as Standaardafrikaans. Afrikaans was tot die einde 

van die negentiende eeu niks anders nie as 'n spreektaal. Standaardfrikaans en die Afrikaanse skryftaal het pas teen 

die begin van die twintigste eeu begin ontwikkel.

Reis saam met ons op die spoor van Afrikaans – vanaf haar ontstaan in 
ongenaakbare omstandighede as omgangstaal tot vandag 

– ‘n taal wat groei en verskuif.

•

•

•

Die rede vir hierdie naam van die Genootskap was dat die 
manne gevoel het dat daar in daardie stadium drie 
verskillende soorte Afrikaners in Suid-Afrika was naamlik:

Konteks: Die rede hiervoor was dat die Britse ryk in die 
negentiende eeu wêreldwyd kolonies gehad het en hul eie 
kultuur, wat hulle as superieur beskou het, op hierdie 
kolonies se mense wou afdwing. Die Britse kultuur het ’n 
baie groot invloed op al hierdie kolonies gehad en veral ook 
in Suid-Afrika waar die nuwe jong Afrikaanse kultuur nog 
nie so goed gevestig was nie. Dit was die doel van die GRA 
om hierdie Britse kultuurinvloed op die jong Afrikaanse 
kultuur teen te werk.

F.W. de Klerk en Nelson 
Mandela op 10 Mei 1994. Die 
foto is geneem tydens die 
eerste presidensiële inhuldiging 
na Suid-Afrika se eerste 
demokratiese verkiesing. Die 
foto is geneem in Pretoria voor 
die Uniegebou. 
Foto: REUTERS - Juda Ngwenya.

Die eerste amptelike Afrikaanse Bybelvertaling het in 
1933 verskyn.
Die eerste Afrikaanse sangbundel verskyn – Die FAK 
Sangbundel.

•

•

•

•

•

Vandag – word daar steeds gestry oor en in Afrikaans, maar 
word Afrikaans veral gepraat.

Die invloed van koloniale Nederlands
In die uitgebreide handelsryk van die magtige Verenigde 
Oos-lndiese Kompanjie het, veral die bemanning van die 
magdom skepe, 'n eiesoortige soort Nederlands begin 
praat. Voorbeeld: kombuis

Die eise van die nuwe Kaapse omgewing

Nederlandse woorde is anders gebruik – voorbeeld: elf 
(‘n vissoort in Nederland se naam gebruik vir ‘n plaaslike 
vissoort).
Ontlenings. Voorbeeld dagga – Koi en tjokka – 
Portugees.
Nuutskeppinge. Voorbeeld: Assegaaihout.

Die voorsetting van dit wat reeds in Hollands aan die
gebeur was.

Die weglating van die -t byvoorbeeld was reeds aan die 
gang en het in Afrikaans-Hollands ten volle sy loop 
geneem.

Taalbeïnvloeding
Koi, Maleis, Portugees, Frans, Engels, Duits ens. 

Kreolisering
‘n Vinnige en ingrypende verandering in ‘n kontaksituasie 
– dit kan waargeneem word in die vier groot 
grammatikaveranderings

•

•

•

•

•

•

•

Die eerste uitgawe van Die Afrikaanse Patriot het op 
15 Januarie 1876 verskyn. Aanvanklik was dit ’n 
maandblad in ’n klein formaat, maar sy gewildheid het 
vinnig toegeneem en teen die 1890's was dit ’n weekblad 
in volgrootte koerantformaat. D.F. du Toit (ook bekend as 
Oom Lokomotief) was een van die eerste redakteurs van 
die koerant. Die Patriot was egter nie die eerste 
Afrikaanse koerant in Suid-Afrika nie

•

•

•

LEES MEER oor die ontstaan en ontwikkeling van Afrikaans hier:

Bredero het die Suid-Hollandse omgangstaal kleurryke 
en boeiend neergepen. Lees sy tekste hier … dis waar 
Afrikaans oorspronklik sy wortels vind. Hier reeds sien 
ons ooreenkomste.

Bredero se tekste

Hollands tot Afrikaans Hollands

Kreolisering en die vier groot grammatikaveranderings 
wat die fondament vorm vaan Afrikaans.

Kreolisering 

Die Genadendal-sendinstasie en Suid-Afrikse se 
sendingstasiegeskiedenis.

Die Genadendal-sendinstasie 

Afrikaans is sterk deur Arabies en die Moslem-kultuur 
gekleur.

Arabies en die Moslem-kultuur

Wie was die Genootskap van Regte Afrikaners?

Die Genootskap van Regte Afrikaners

https://en.wikipedia.org/wiki/Gerbrand_Bredero

https://ia802609.us.archive.org/25/items/rosettapro-
ject_afr_detail-6/rosettaproject_afr_detail-6.pdf

https://ia802609.us.archive.org/25/items/
rosettaproject_afr_detail-6/rosettaproject_afr_
detail-6.pdf

https://af.wikipedia.org/wiki/Genadendal

https://soshanguve.files.wordpress.com/2011/
07/sendingsgeskiedenis-in-suid-afrika.pdf

http://www.mieliestronk.com/afrikboor.html
http://www.litnet.co.za/gewone-lesers- 
aan-die-kaap-c-1680-tot-1850/
http://www.montxsuz.ca/familie/groothenning/
museum_pamflet.pdf

https://www.geni.com/projects/Die-
Genootskap-van-Regte-Afrikaners/18035

http://www.mieliestronk.com/afrikboor.html

http://www.taalmuseum.co.za/

Die eerste koerant in Afrikaans

http://praag.co.za/?p=21137

Die tweede Taalbeweging
ftp://ftp.puk.ac.za/outgoing/Library/2014-07-17 
/Nieuw/Taal%20en%20Po%C3%ABsie%20van% 
20die%20Tweede%20Afrikaanse%20
Taalbeweging.pdf
http://www.dbnl.org/tekst/pien004taal 
01_01/pien004taal01_01_0021.php

Die Taalmonument

http://www.taalmuseum.co.za/

Die 1976 Soweto-opstand 

https://af.wikipedia.org/wiki/Soweto-opstand

Afrikaans as een van die 
11 Amptelike landstale

http://maroelamedia.co.za/afrikaans/afrikaans 
-90-afrikaans-is-n-taal-van-status/

Ons Talewet

https://www.atkv.org.za/af/project/1194

Wie was die Genootskap van Regte Afrikaners?

Afrikaans by Suid-Afrikaanse Universiteite

http://www.sun.ac.za/english/Documents/Rector/ 
speeches/Rektor%20se%20artikel%20in% 
20Die%20Burger%20oor%20realiteite%20oor 
%20Afrikaans%20aan%20US.pdf

http://maroelamedia.co.za/afrikaans/afrikaans 
-90-hoekom-afrikaans-op-universiteit/

http://www.standpunte.co.za/doodsklok-vir- 
afrikaans-lui-by-die-universiteit-van-die-vrystaat/

http://rekordeast.co.za/26985/afrikaans-word 
-op-universiteite-verskaal-nuwe-maatreels
-beplan/


