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Op 7 Februarie 1959 is dr. D.F. Malan heengegaan. Daar-

mee het Suid-Afrika h man verloor wat op velerlei gebied onuit-
wisbare spore in ons volkslewe nagelaat het.

-; D..;1

Ons sal hom onthou as Staatsman,~iemand wat deur sware
krisisse heen sy volk op die weg van eenheid gelei het, en wat
in hoë mate die vervulling van sy droom van volkseenheid kon

-..4
belewe. Ons sal hom onthou as Kerkman'Aiemand wat self in die
bediening gestaan het en Vlat sy leWe~ank op toegewyde wyse Kerk
en Godsdiens gedien het. Ons sal ho~ onthou as Eggenoot en

A4
Vader, iemand wat in die huisgesin en familielewe een van die,.
vernaamste fondL~entstene van h gesonde volksbestaan gesien
het, en wat self daardie beskouing, tot treffende voorbeeld vir
ons almal, getrou uitgeleef het. Ons sal hom onthou as

A4Afrikaner-kultuurmens'loiemand wat respek vir die kultuurbesit-
tinge van ander volke gehad het, maar wat bowenal sy eie volk
en sy eie kultuurbesittinge hartstogtelik liefgehad het, en wat
hom met oortuiging en beslistheid daarvoor in die stryd gewerp
het.

Dit is die man, dr. D.F. Malan, wat die Afrikanervolk en
heel Suid-Afrika op 7 Februarie 1959 verloor het, en aan wie se
nagedagtenis ons vanaand hulde bring.

Aan die volheid en rykdom van sy beteker.is kan ons, in die
kort tyd tot ons besklkking, nie reg laat geskied nie. Ons

I Idink egter slegs aan die een sy van sy lewe wat so pas genoem
is, nl. dr. D.F. halan as kultuurmens, en hieronder sien ons
hom weer veral as voorvegter van ons moedertaal.

Laat ons .••/2
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Laat ons op ~ paar hoofmomente in hierdie verband let.
Na voltooiing van vrugbare, veelbetekenende studiejaro op
Stellenbosch en in Holland, toe dr. 1Ialanreeds die leier van

~~~
denkende, doelbewuste jong Afrikane/'s~ het hy op besliste
wyse as h stryder vir Afrikaans na vore gekom. Die Eerste

~
Afrikaanse Taalbeweging was toe nagenoegAdoodgeloop. Die werk
van die bekende Paarlse Genootskappers was vir baie slegs ~
mooi herinnering. Mense van betekenis het in die sosiale
lewe Engels gepraat. In Kerk en Skool was Nederlands weer
die gewone taal. Vir Afrikaans was daar nie plek nie: die
benaming kombuistaal is daarvoor gevind, wat - laat ons dit
maar rJi.xer;i~~rken, hDe beskamend dit vir ons ook al mag

._, ..... » T
wees -~l juiste weergaw~ was van die gees waarin Afrikaners
hulle moedertaal gesien het.

Dit was in diá tyd dat dr. Malan as taalstryder na vore
getree het. In Transvaal het Gustav PreIIer sy reeks arti-
kels in De Volksstem geskryf onder die titel "Laat ft ons toch

.~ .Ir .• ..,.,.;.. ".~-~-"p. ~
Ernst wezen!"? JpJ3,!ili . jijg hy met erns vir Afrikaans gepleit:~
In TIgeskiedkundige brief van 22 Augustus 1905 het dr. Malan
aan Pr-eL'ler o.a. laat weet e !lAlsinds vele jaren _.ik mag
zeggen, sedert ik het eerst over onze taalkwestie begon na
te denken - ben ik tot de besliste overtuiging gekomen dat
alleen de verheffing van het Afrikaansch tot onze schrijftaal
het voortbostaan in Zuid Afrika van de Hollandsche taal, in
welke vorm ook, redden kan".

Daarna het verdere betekenisvolle verwikkelinge gevolg.
Toe die Afrikaanse Taalvereniging in 1906 gestig i~? het dr.

-.. Aet....__
Illalanreeds in s6 'n nate leiding geneem dat hy -1a. die bestuur
~~kies is. Jn 1908 is die tweede kongres van die Taalver-
eniging gehou. By hierdie geleentheid was dr. Malan die
VooTr;.;i ttp::r,._enh i.er het hy~oo_~ s_y_jIelhekende , klinkende toe-

~~~ ~ • ..f)....,-~~-« ~ ~,..:

spraak gehou~ Het is Ons Ernst! Hy het hiermee aan die
w@reld ges@ dat hy en sy medestryders nou finaal gekies het: nie
Engels nie, nie Nederlands nie, maar Afrikaans, hulle moeder-
taal. En dit _~ hulle erns, dit moes vriend en vyand weet.

Die taalsaak •.•/3
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"Die taalsaak, s@ dr. Malan o.a., is vir hulle inderwaarheid h
volksaak .•....•.• ,,'tIs voor ons een kwestie van zijn of
niet zijn." Selde het die geskiedenis van Suid-Afrika - van
die w@reld as ons wil - so h oortuigde, vasberade groep jong-
manne soos dr. Malan en sy strydmakkers gesien.

Dit hoef ons nie te verwonder nie dat, toe die Suid-
Afrikaanse Akademie vir Taal, Lettere en Kuns in 1909 gestig
is, dr. Malan een van die stigterslede van hierdie liggaam was.
Aldus het hy ook sy bydrae gelewer om hierdie waardevolle
statutêre instrument te skep, wat as wagter oor Afrikaans in
Kuns en Wetenskap optree, en wat vanjaar, in hierdie jaar van
ons taalfeeste, h halfeeu van diens aan die Afrikaner gedenk,

Dr. Malan het ook duidelike leiding gegee aan die jong
studente wat in dié tyd groot stootkrag aan die beweging vir
Afrikaans verleen het. Op 6 en 7 April 1911 tree hy op voor
die eerste studentekonfer~~sie op Stellenboschl wpt deur die

~ ~-(H ~ ~-< a.......,
Afrikaanse Taalvereniging enAOns ~reekuur georganiseer is.
Met 'n welsprekende rede het hy)lier op die betekenis van Taal

_,I...,A- ~
en Nasionaliteit ingegaan en~aan die jongmanne van die tyd
koers en rigting gegee, wat hulle blywend besiel het.

Gedurende die jare wat onmiddellik hierop gevolg het, het
Afrikaans stadigaan in Skool en Kerk veld gewen. Dr. Malan
kon reeds betekenisvolle vrugte sien op die werk wat hy met
soveel liefde en toewyding gedoen het. Maar daar was nog één
groot struikelblok, wat vir die Afrikaner vernederend was en sy
taal in h minderwaardige posisie gehou het: Volgens die grond-
wet van die Unie, die Suid-Afrika-Wet van 1909, was Engels en
Nederlands die erkende tale van die land. In die Parlement,
by amptelike geleenthede, en in stukke van die Parlement en die
Regering kon dus Engels of Nederlands gebruik word, maar ~ie
Afrikaans nie.

Dr. Malan het die onhoudbaarheid van hierdie toestand dui-
delik raakgesien. Hy het besluit dat die stryd Qok hier aan-
gebind moes wo!l ~n dat Afrikaans ook in die hoogste raadkamers
van die land volle erkenning moes kry. Maar dit sou nie so

maklik gaan •../4
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maklik gaan nie. Verskeie moontlikhede is eers oorweeg. h
Kompromis-besluit is ook deur die Parlement geneem, t.w. dat
Afrikaans wel in staotskantore gebruik kon word, dog nie in
wette van die Parlement of ander amptelike stukke van die
Senaat en die Volksraad nie. Toe het dr. Malan ingegryp.
In Februarie 1925 het hy in die Volksraad voorgestel dat h
gesamentlike gekose komitee van die Volksraad en die Senaat

~-""'"~ ~ .

benoem moes word,om vas te otei in hoeverre Afrikaans as amp-
telike taal in die wette van die Parlement en in ander ampte-
like dokumente van die Huise van die Parlement gebruik kon
word.

Die gekose komitee het baie getuienis aangehoor en lank
beraad~ Eindelik het hulle eenstemmigheid bere~~en- .kon hulle" verslag voor die Volksraad en die Senaat -ti>i=:r:

Daarna is, ooreenkomstig die grondwet, TIgesamentlike sitting
van die Volksraad en die Senaat gehou? waar die betreffende
wetsontwerp met h tweederde-meerderheid aangeneem moes word.
Dr. Malan het die wetsontwerp met ferme hand d~ur al die ver-
skillende stadia geloods. Uiteindelik het die gesamentlike
sitting sy beslissing gegee: Afrikaans is, naas Engels, as h
amptelike taal van die land erken, en in h spesiaal verskanste
artikel van die grondwet is die regte van Afrikaans) naas dié
van Engels, vasgelê en beskerm.

Dr. Malan, saam met die hele Afrikanervolk, het hiermee
die verwesenliking van h grootse ideaal beleef. Op treffende
wyse het hy in die gesamentlike sitting verklaar: "Die erken-
ning van die Afrikaanse taal en die kroning daarvan deur die
hoogste wetgewende liggame in die land is die simbool van die

~ ~~(~

erkenning van die volk, die erkenning van ~~tus en sy vry-
A

heid H •

~.
Hie~ ons nou die vernaamste feiteA Laat ons dit

nader ontleed, en laat ons iets van die diepere betekenis
daarvan probeer peil.

Ons moet .••/5
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Ons moet onthou dat toe dr. Malan en sy vriende die stryd
vir Afrikaans aangeknoop het, Afrikaans as skryftaal en as taal
vir belangrike doeleindes geen erkenning geniet het nie. Dit
was wel erken, soos opgemerk is, as ~ kombuistaal: dit was
goed genoeg vir die bediendes, maar vir die Kerk, die Skool en
vir briefwisseling was dit te onontwikkeld, te arm, te plat.

Afrikaners het liewer geworstel met Engels, want, hoe
krom en gebroke dit ook al uitgekom het, dit was tog die taal
van beskaafdes en ontwikkeldes! In die erediens, in die ge-
bed en in geskrifte was dit weer Nederlands; in geskrifte dik-
wels die sg. V.N.S. - die Vereenvoudigde Nederlandse Spelling -
waarvoor so baie leidende Afrikaners hulle in hulle verset teen
die oorheersende invloed van Engels, so sterk beywer het. Maar
Afrikaans, nee, ~ mens moes baie onontwikkeld en onbeskaaf wees
as jy dink dat ~ preek in Afrikaans gelewer kon word, of dat ~
kind in Afrikaans sy onderwys kon ontvang, of dat 'n magistraa t
in Afrikaans sy uitspraak kon lewer, of dat ~ Volksraadslid hom
in di e Volksraad van Afrikaans ko~e d i en .(-Il.!aar, eienaardig

genoeg, ondertussen was Afrikaans ..~e te arm en te plat vir die
Afrikanermoeder om haar kinders met liefde aan haar te bind nie,

~~
en ook nie te arm en te plat vir die sterwende wanneer hy sy

A

laaste versugtinge slaak nie.

Dit is ~ to~s~and van sake wat vir ons vandag baie sonder-
,/.cA- ~ .

ling voorkom: J\ vreemd vir ons ouer geslag wat ditbeleef het; o{,..A- '-

onverstaanbaar vir ons jonger geslag wat dit nie gesien het
nie. ~ Mens kan vandag moeilik besef dat dit werklik s6 was.
En tog bly die feit staan dat dit as heel natuurlik en vanself-
sprekend aanvaar is dat ~ mens,vir alle belangrike geleenthede
en doeleindes, Engels of Nederlands gebruik het - of probeer
gebruik het - maar nie Afrikaans nie.

~
Dit het marine~ insig, perspektief en wysheid geëis om

hierdie toestand van sake rGak te sien. Dit het manne van durf,
karakter en formaat geëis om die leiding te neem, en om ons
mense wakker te skud en in nuwe bane te lei.

In dr. Malan •.•/6
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In dr. Malan het ons so ~ man gehad. In dr. Malan het
ons een van die vernaamste van daardie groep manne van insig
en formaat gehad. Met seldsame suiwerheid van blik en met
onblusbare werkkrag het hy sy taak aangepak. Vir ons mag dit
vandag maklik genoeg wees om ons moedertaal te gebruik en ál
die voordele daarvan op byna vanselfsprekende wyse vir ons toe
te eien. Maar vir dr. Malan en sy medestryders, wat hulle
moedertaal nog nie gehad het nie en die skone resultate, wat
ons vandag alte maklik as daaglikse roetine aanvaar, nog nie
vaar hulle oë gesien het nie, vir hulle was die saak heel
anders. Hulle het raakgesien dat die nasionale en kulturele
voortbestaan ons volk in hoë mate van die behoud en erkenning
van ons taal afhanklik is. Dat hulle dit raakgesien het,en
hulle op so ~ weldeurdagte, oO~.~:Jvir ons taal in die
stryd gaan werp het, sal aan hulle ~~onvernietigbare plek in
ons geskiedenis besorg.

Die geskiedkundige betekenis van hulle optrede is inder-
daad nie maklik te oorskat nie. ~ Mens hoor dikwels dat daar
Oor gebeurtenisse in ons geskiedenis gepraat word en dat daar
gevra word wat die belangrikste gebeurtenis, of reeks gebeur-
tenisse, in ons geskiedenis was. So word daar gewys op die
geleidelike uitbreiding van die ou Kaapse boere-pioniers, wat
nog v66r die dae van die Groot Trek, die beskawing oor ~ groot
deel die huidige Kaapland gedra het. Daar word gewys op die
Groot Trek self, waardeur die blanke gebied van Suid-Afrika
binne enkele jare feitlik verdubbel is. Daar word gewys op die
ontdekking van edelgesteentes en edel metale wat ~ geweldige
ekonomiese vooruitgang vir Suid-Afrika mGegebring het en ons
land van groot betekenis in die oë van die buiteland geDaak
het. D8ar word ook gewys op die Tweede Vryheidsoorlog, waar-
deur die Republieke hulle vryheid verloor het, maar dio hele
Afrikanerdom kultureel veel hegter aaneen gesmee is.

Dat dit •../7
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Dat dit groot en betekenisvolle gebeurtenisse hierdie iSt

sal nienand betwyfel nie. Maar daar is iets wat veel groter
is, iets wat veel dieper in die siel van Suid-Afrika en die
volk van Suid-Afrika ingegryp het. Daar is die feit dat hier
op Suid-Afrikaanse boden h selfstandige volk ontstaan het en
dat daardie volk sy eie taal geskep het, waarin hy op heel
natuurlike wyse ~:tw-r1;tlElfil'±gaan die diepste gewaarwor di nge

~~van sy siel~kon gee. Dit is hierdie taal wat kenmerkend van
ons volk is, en ons van ander volke onderskei. Dit is hierdie
taal wat uitons eie besonder~1 geestelike omstandig-
hede gebore is, maar wat,toe dit eers gebore was, op positiewe
wyse weer verder vorn gegee het aan ons eie kulturele bestaan
en ons besondere Afrikaanse geestesleweo Die opgang van ons
taal, en die uiteindelike volle erkenning daarvan, moet as
een van die allervernaamste gebeures va~ ons geskiedenis, so
nie die vernaanste gebeure nie, beskou word.

In die lig hiervan kryons nou die juiste perspektief op
die betekenis van dr. Malan as taalstryder. Deur sy groot
werk vir die opkoms en bevryding van Afrikaans het hy ~ ver-
name aandeel aan daardie magtige gebeure gehad; sy wetsontwerp,
en die aanname daarvan, vir die volle erkenning van AfrikaaMS
was die bekroning van h grootse werk wat dr. Malan op die
hoogste, die skoonste kulminasiepunt van daardie magtige ge-
beure geplaas heto Dr. Malan was geroepe on die vernaanste,
die heerlikste oorwinning vir Afrikaans te bewerkstellig.
Hierdeur het hy in die harte van die ganse Afrikanerdom h
blywende plek verower; hierdeur sal hy, solank daar Afrikaans

met eerbied en liefde onthou word.

Dit is daarom te verstaan dat ons ons taalfeeste, waarmee
ons die Yvonder van Afrika.pns gedenk, met 'n huldiging van die
nagedagtenis van dr. D.F. Malan open. Trouens, ~ gepaster
opening, n gepaster huldiging by hierdie geleentheid, kan ons
ons nouliks voorstel.

Ons weet ..0/8
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Ons weet egter dat dr. Malan vir ons seker nooit die nan
sou gewees het wat hy werklik was nie, as hy nie die voedende,
versterkende krag van h gesonde Afrikaner ~uislike lewe agter
hon gehad het nie. Ons is dankbaar - ~~erdaad bevoorreg
dat ons mev. Malan vanaand hier in ons ~idde kan hê. Sy was
vir hom h getroue gesellin, h ware steunpilaar. Sy het aan
hom die huis gegee waaraan hy behoefte gehad het en waarin hy
altyd weer versterking gevind het. Aan mev. Malan wilons

.M~,
vanaand uit die diepte van ons hart sêg Baie dankie'Abaie
dankie vir wat u deur soveel jare heen vir hom beteken het,
en vir wat u - deur u onvernoeide diens - vir die hele Afri-
kanerdom beteken het. Mag vir u, en vir u kinders, u her-
innering aan hom steeds geluk en besieling op die lewenspad
bring.

Ek sluit af.

As ons ons moedertaal praat en skryf, as ons ons Afri-
kaanse boeke en tydskrifte lees en waardeer, as ons met vol-
doening en trots na ons Afrikaanse skole en ons universiteite
kyk, laat ons dan begryp en weet lie die ma~ne is wat dit vir
ons verkry het. Laat ons die Here vir hierdie manne dank.

~Laat~die Here dank veral vir ons besielende leidsman, ons
getroue raadsman, ons geliefde vriend, dr. D.F. Malan. Want
hy was waarlik 'n gawe van God aan die Afrikanervolk.
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