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I. 

TAALVERHOUDINGEN BIJ DE BLANKE 

BEVOLKING VAN DE UNIE VAN ZUID-AFRIKA. 

In het artikel .. Dietsch-Zuid-Afrika en Nederland", dat destijds 
in De Nieuwe Gids (Juni 1939) verscheen, heb ik reeds eenige 
aandacht aan bovenstaand vraagstuk gewijd. Sindsdien echter 
heeft het Uniekuntoor voor Census en Statistiek den arbeid 
aan de binnengekomen volkstellingsformulieren van 1936 
verder voortgezet en nieuwe resultaten van dezen arbeid open
baar gemaakt 1

). Daardoor is het mogelijk om enkele nog 
weinig algemeen bekende cijfers aan te halen, die me toelaten 
een slotsom te trekken orntrent de ontwikkeling der beide 
officieele talen van de Unie van Zuid-Afrika, het Engelsch en 
het Afrilmansch. 
Ten einde een goeden indruk te krijgen van de bcvolking 2

) 

van het geheele Zuiden van Afrika, geef ik hieronder een over
zicht van de bevolkingssamenstelling van de Unie van Zuid
Afrika, Zuidwest-Afrika, de Britsche protectoraten Rasoeto
land, Beetsjocanaland. Swaziland, Portugeesch Oost-Afrilm of 
Moc;ambique ( waarvan slechts het gedeelte bezuiden de 

1) De cijfers in dit boekje werden, tenzij unders is vermeld, aangehaald 
uit het Of/isiCle ]aarhoek van die Unie van Suid-Afrika, No. 20, 1939. 
(Gedruk deur die Stautsdrukker, Pretoria, 1939. Prijs '5/-. geb.) of 
Sesde Sensus, Boekdeel IV. Tale, U.G. No. 44, '38, Uitg. die S.taats
drukker, Pretoria, 1939. 

~) Wie een zeer gedocumenteerde en uitvoerige monographic wil raad
plegen over de bevolking van de Unie, moet de Heidelbergsche disser
tatie van den Zweed Rudolf Narath ter hand nemen: Die Union von 
Sudafrika und ihre Bevolkerung (Leipzig en Berlijn. 1930). 
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Zambesi tot het Zuiden van Afrika gerekend kan worden) en 
Zuid-Rhodesie. 

I Naturellen Kleur-
totaal 

Land Blanken (Bantoes) Aziat. lingen 
niet-

' blanken ' 
-

Unie v. Zuid-Afrika 112.003.857 \6.596.6R9 219.691 769.6~1!7·586.041 
Zuidwest-Afrika .. . 30.6771) 261.724 14 65.372, 327.tl0 
Basoetoland ....... JI 1.434 I 559.273 341 1.'163 1 560.877 
Beetsjoeanaland ... 1.899 260.064 66 3·727 263.857 
Swaziland ·········· 2.740 1 153.270 4 701 153·715 
Zuid-Rhodesie ..... 55·408 1.243.0002) 2.180 3.187 t.l48.367 

I 

2.096.015 9·074.020 

Mo.-;:ambique 2) I 
14.30013·982.800 (Port. Oost Afrika) . o1 19.200 3·960.200 8.300] 

T erloops moge hier worden opgemerkt, dat deze cijfers voor 
alles duidelijk Iaten zien, hoezeer de Unie van Zuid-Afrika, die 
slechts 2/5 van de totale oppervlakte van het zuidehjk niet
tropisch Afrika omvat, wat de bevolking betreft. vcrre in de 
meerderheid is. Er zijn, zoon Is men weet. in de Unie ook 
stroomingen aanwezig, die dit overwicht politiek tot uildruk
king willen brengen. Wij noemen slechts het denkbeeld om 
Zuid-West tot vijfde Unie-provincie te maken, den eisch om 
de drie Britsche protectoraten, Beetsjoeanaland, Basoetoland 
en Swaziland onder de zeggenschap van de Unie te brcngen 
en de belangen, die de Unie door inwijking van Afrikaners bij 
Zuid-Rhodesie gekregen heeft. Door de verbroken verbindin
gen is het onmogelijk geworden zich hierover een zuiver beeld 
te vormen. 

1) Zie hoofdstuk II. 
2) Volgens een schattina. 
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De inwendige structuur van de Unie van Zuid-Afrika geeft 
bet volgende beeJd te zien. De verdeeling van de verschillende 
rassen over de 4 provincies van de Unic van Zuid-Afrika is, 
naar een schatting voor het jaar 1937. als volgt: 

Provincie Blanken 
Natun·IIen 

Aziuten Kleur-
(Ban toes) ling en 

- - - - - - - ~--====--:....~ ---
Kaap die Goeie Hoop ...... Sot. too 2.076.400 10.900 697.200 
Natal ··························· 193·700 1.585.8oo t86.8oo 19.000 
Transvaal ..................... 848.8oo 2.518.8oo 25.900 51.300 
Oranje Vrijstaat ··············· 200.100 563.300 ,....., 17.700 

Bij de volkstelling van 1926. ,...... zoo meldt Dr. Johannes Paul 
in zijn artikel Die Europiier Bevolkerurig der Sudafrikanischen 
Union (Koloniale Rundschau, 1932. Heft 9/ 12),...... werd voor 
de eerste maal de vraag gesteld van welke afstamming de 
blanke was (parentage); de vraag op het formulier luidde: 
.. State here whether of British South African, Dutch South 
African, Hebrew, Netherlander, English, Scottish. Irish. 
Welsh, Russian, Italian, German etc. parentage. Naturalized 
British subjects to state racial origin prior to naturalization. 
(Hebrew were asked to use the Lerm Hebrew, irrespective of 
whether they were of Russian, German, English, or other 
qualifying national stock"). 

Dit had het volgende resultaat: 

==--====~~A=-unt~l blankenj Perc. der ~1. be~. 
Hoi I. Afrikaners ................... .. 
Eng. Zuid-Afrikanen .............. . 
Joden (van iedere herkomst) ..... . 
Duitschers ........................... . 
Aile anderen .......................... . 

954·440 
546.626 
72.t6Q 
42.694 
42·731 

1.676.660 

56.9 
33·7 
4·3 
2.5 
:1.6 

too ........ 
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In zijn zeer lezenswaardige studie .. Zuid-Afrika, een econo
misch-geografische studie" (verschenen in het ,.Tijdschrift voor 
Economische Geographic", 24e jaargang, nrs. 1 en 2, Jan./ 
Febr. 1933) komt Prof. Dr. P. Serton tot de volgende slotsom 
ten aanzien van de vraag naar de afstamming bij de volks
telling van 1926: ,Vat men al deze gegevens samen en tracht 
men de heele blanke bevolking over de aanhangers der twee 
hoofdgroepen te verdeelen, dan mag men zeggen dat de 
machtsverhouding is: ongeveer 40 %Britsch tegen bijna 6o % 
Afrikaansch" en verder nog: ,Toch moet men niet vergeten, dat 
de numerieke achterstand der Engelschsprckenden ruimschools 
wordt opgcwogen door den invloed van het Engelsch als 
wereldtaal en de macht van een nog steeds overwegend Britsche 
bureaucratic. De theoretische rechten van het Afrikaansch 
moeten dan ook voet voor voet in de practijk veroverd worden". 
Blijkhaar heeft de wijze van heantwoording van de vraag niet 
voldaan. In 1926 was het juist een jaar gcleden, dat het 
Parlement het Afrikaansch erkende als officieele taal. Vandaar 
dat velen, die van Nederlandscbe afkomst zijn, zich als 
Afrikaner hebhen opgegeven, terwijl een grool aantal Afri
kaanschsprekenden blijkhaar een stamvader, die in Duitsch
land gehoren werd, heeft willen eeren op dezelfde wijze als dit 
door afstammelingen van de Hugeno ten gebeurd is, die zelf 
al volkomen Afrikaner zijn. lmmers het uantal Duitschspreken
den is in 1926 nooit 42.694 geweest. Dr. J. Paul erkenl zelf 
ook: ,von den Nachkommen deutscher Einwandercr, die noch 
ihre deutsche Ahstammung betonen, konnen nicht mehr als 
Deutsche im vollen Sinne der Nationalital betruchtet werden". 
In 1936 heeft men zich dan ook tot een juisler kenmerk bepaald. 
Toen luidde de vraag: welke talen kunt gij spreken (taal
kennis) en welke taal is de huistaal (taal van gezin en huis)? 
Slechts wat de eerste vraag betreft, kunnen wij over verge
lijkingsmateriaal beschikken. 



Wie van de ingezetenen der Unie op den leeftijd vun 7 jaar 
en ouder kent Engelsch en/ of het Afrikaansch, m.a.w. kan een 
dezer beide tal en in voorkomend geval spreken 7 

I• 
' Volkstelling 1936 1) 

I 
Aantal blanken \ Percentage 

Engelsch en Afrikaansch . . ... .. . .. .. 1.098.015 64.37 
Engelsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 323.688 18.98 
Afrikaansch .............. 00 .... 00..... 279.618 16.39 
Geen dezer beide .. oo .......... oo ..... , 3.809 0.22 
Ongespecificeerd ..................... 

11 

____ 7_t8 __ 

1 

___ o.o~ _ 

1.705.848 too ....... 

Om de ontwil<keling ook historisch te kunnen zien, is het 
noodig, ook de overeenkomstige cijlers van vorige volkstellingen 
te kennen. Deze waren als volgt: 

I Aantal blanken. 
li Percentage. 

VOLKSTELLING. 

I! 1918 1921 1926 

=-===--- _ jj-- - - II II II 

Engelsch ~n Afrik.J! 485.710 42.071 636.~~~~50.71 818.443 ~8.:)2 
Engelsch •oo•oooooo I 350.194 30.33 315.733 25.16 302.135 21.61 
Afrikaansch ...... IJ 307.039 26.591 298.575 1 23.79 274-447 19.62 
Geen dezf'f beide ·I 5.707 0.49 3.011 0.24 2.834 1 0.20 
Ongespecificeerd . 5.987 0.52 1.227\ 0.10\ 724\ 0.05 

- ----- -111.-154.637\~oo.- ~-1-:;s.t.Swl;o-;; . ...:1•·59R.s83i-too.--

1) Het Afrikaansche taalgebied is vee! grooter dan dat van de Unie, 
'59 % van 30.677 blanke bewoners van Zuidwest-Afrika spreekt (in 
1936) Afrikaansch als huislaal. Benoorden de Unie, in de beide 
Rhodesien en tot in Kenya toe wonen nog Afrikaansch-sprekende 
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De kennis van de bcide officicelc talen neemt bij de blanke 
bevolking dus steeds toe: n.l. van 42.07 % in 1918 tot 
64.37 % in 1936. Twee derde der geheele blanke bevolking 
is dus in staat zich in twee talen verstaanbaar uit te drukken. 
Degenen, die slechts of het Engelsch of het Afrikaansch kcn
nen, nemen in aantal af. Dit komt vooral tot uitdrukkin(t in de 
cijfers van de vcrhouding tot de totale blanke bevolking. Zooals 
wij nog nader zien zullen, gaat het hier wei om bijzondere 
groepen, die vasthouden aan de eigen taal zonder de andere 
erbij te wilJen of te kunnen leeren zoo, dat zij deze althans 
zouden kunnen spreken. wanneer zulks noodig of gemakkelijk 
zou zijn. Bij het Engelsch gaat het hier wei in het bijzonder 
om Natallers b.v .. voor wie de kennis van het Afrikaansch 
minder noodzakelijk is dan voor de bewoners der overige 
provincies. alsook om de vcrsch uit de ,.home country" ge
immigreerdcn. Bij het Afrikaansch gaat het hier wcl in het 
bijzonder om de arm-blanken b.v. en oudere plaatsbewoners. 
Hoewel in aantal de groep der slechts-ecn-taal-lccnners bijna 
aan zichzelf gelijk geblcven is,......., de groep der Engelschspreken
den verminderde van 350.194 in 1918 tot 323.688 in 1936. dt> 
grocp der Afrikaanschsprekenden verminderde van 307.039 
in 1918 tot 279.618 in 1936. beidc dus met nog gcen 10 % 
afgenomcn, ,......., is de vooruitgang uitsluitend waar te nemen 
bij het aantal dergenen, die beide talen machtig zijn, dit steeg 

zonen van het Bocrenvolk. Bovendien wordt bet Afrikaansch als huis
taal nog gesproken door 89.67 % van de in totaal 769.661 zielen tellen
de groep der Kaapsche kleurlingen. Het Afrikaansch wordt dus in het 
huiselijk verkeer, als moedertaal door hijna 2 millioen menschen ge
sprokcn. Voor de beoordeeling van de afzelmogelijkheden van Afri
kaansche cultuurgoederen (zooals de werken van Ietterkundigen aard 
en lectuur in ruimeren zin) is het nog van belang dat vele Engelsch
sprekende ingezetenen van de Unie en buitenlanders elders (b.v. in de 
aan de Unie grenzende gebieden) Afrikaansch kennen of althans 
kunnen Iezen. 

10 



van 485.710 in 1918 tot 1.098.015 in 1936, een vermeerdering 
van meer dan 100 % in nog geen twintig jaar. Terwijl in 1918 
eentaligen zich tot de anderen verhielden als 56.92 : 42.07. is 
deze verhouding thans geworden 35·37 : 64.37. Bij deze laatste 
cijfers hebben wij de cijfers der vreemde inwijkelingen en 
ongespecificeerde antwoorden verwaarloosd. omdat deze niet 
van wezenlijken invloed zijn op deze cijfers. 
Uit het bovenstaande is dus op te maken, dat aan het einde 
van den vorigen oorlog de twee-taligheid nog slechts beperkt 
was tot de 42 % van de blanke bevolking, terwijl in 1936 
ongeveer 2/3 gedeelte van de totale blani{e bevolking van de 
Unie de beide talen machtig- is ,........ dit laatste dan altijd naar 
eigen opgave, waarnaar wij geen verder onderzoek kunnen 
instellen en waaraan wij geen maalstaf kunnen aanleggen. 
In deze cijfers komt wei heel slerk tot uitdrukking het succes 
van de pohtiek der achtereenvolgende Unie-regeeringen om te 
zorgen ,........ door middel van het onderwijs van Iaag tot hoo(t ,........ 
dat zooveel mogelijlc ingezetenen des lands beide talen zouden 
kunnen spreken. In de Unie is dit wei een noodzalcelijkheid, 
omdat er niet zooals in West-Europa b.v. een duidelijk afge
bakende taalgrens Germaansch-Romaansch loopt, maar omdat 
Engelsch- en Afrikaansch-sprekenden in de steden niet aileen, 
maar ook op het platteland door elkander wonen. Wei is b.v. 
de Vrijslaal een bijna uitsluitend Afrikaansch-sprekende pro
vincie, zooals de Oostelijke Kaapprovincie en Natal over
wegend Engelsch-sprekende gebiedcn zijn (zie de kaart achter
in), doch zelfs in die gebieden is het mogelijk, dat een ,.plaas" 
van een Engelsch-sprel<enden boer grenst aan die van een 
Afrikaansch sprel{enden. 
Voor onze Wcst-Europeesche begrippen ..- ,.de taal is gansch 
het volk" ,........ lijkt deze ontwikkeling niet zonder gevaar. Wij 
moeten daarom ook eens nagaan in hoeverre deze kennis der 
beide talen geleid heeft, leidt of wellicht leiden zal lot een 

t1 



soort van twee-taligheid zooals wij die b.v. hnnen te Brussel. 
waar gaandeweg verbastering is gaan heerschen. 
De tvveede statistiek nu heeft betrekking op het tnnlgehruik in 
den huiselijken kring, huistaal hier genoemd. In deze statisiek 
is natuurlijk het taalgebruik van de ouders ook aangcnomen als 
te zijn dat der kinderen. In dezc statistiek werden ook de 
kinderen van de geboorte af tot aan den zevenjnrigcn lceftijd 
meegeteld. 

l~----- Volkstelling 1936 

'I Aant~l _h!a~ken \ __ _:ercentage 
==--==-======-- -------- ---- -
Engelsch en Afrikaansch ........... . 
Engelsch ............................. . 
Afrikaansch .......................... . 
Aile andere tal en sam en ........... . 

50.411 
783.071 

1.120.770 
49.605 

2.52 
3Q.08 
55·93 

2.47 

2.003.857 100·-

Uit deze cijfers blijld dus, dat slechts cen so.ooo personen 
EngeJsch en Afrilmansch zonder voorkeur door eikander schij
nen te gebruiken (aangenomen, dat zij de slrekking van de 
vraag in het volkstellingsformulier 1

) gocd hcbben begrepen!). 

1) Het verslag over den census 1936. Boekdeel IV, vermeldt dat bij de 
volkstelling van 1936 de volgende vragen gesteld zijn: 

,Die vraelys ten opsigte van die offisiele tale, waaruit die tabelle in 
hierdie boekdeef saamgestef is, het op die sensusvorms vir blankes, 
Asiate en kleurlinge as volg voorgekom: 

,Indien in staat Engels en Afrikaans te prnat ............. vul in 1. 

lndien in staat aileen Engt>ls te praat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vul in 2. 

Indien in staat aileen Afrikaans te praat ..................... vuf in 3· 
lndien onbekwaam om of Engels 6f Afrikaans te prnat . . . vul in 4. 

,Wat huistaal betref. was daar 'n verskil lussen die vorms wat vir 
blanl<es en kleurlinge, en die wat vir Asiate geLruik is. Die vraelys vir 
die twee eersgenoemdes was als volg: 

,.Watter taal word gewoonlijk in u huis gepraat ?" 
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Percentsgewijs is dus slechts voor een zeer klein gedeelte der 
blanke bevolking blijkbaar niet uitgemaald tot well<e cultuur 
zij behooren en willen behooren. De belangrijkstc slotsom 
echter die uit deze cijfers ie trekken valt. is dat de Afrikaansch
sprekende ,sectie" der blanl<e bevolking tegenover de Engelsch
sprekende zich verhoudt als 11 : 8, een £Iinke meerderheid 
dus. 
Deze verhouding van de Engelsch-sprekende en de Afri
kaansch-sprekende bevolldngsgroep van 8 tot 11 lmn boven
dien worden beoordeeld door de cijfers van de kerkelijke 
gezindten na te gaan. Volgens de volkstelling van 1936 
behoorden tot onderstaande l<erl<elijke groepeeringen (aileen 
blanke bevolking): 

VOLKSTELLING 1936. 
I Aantal Llanken. 
II Percentage. 

Nederduitsch Gereformeerde Kerk 
(V erenigde Kerk) ................. . 

Gereformeerde Kerk ................. . 
Hervormdc Kerk ...................... . 

Orie Hollandsche kerken ........... . 

Anglikaansche kerken .............. . 
Presbyteriaansche kerken ........... . 
Methodislen .......................... . 

I 
I 
1,-

Totaal blanken: 2.003.857. 

I 

972.163 
58.925 
58.029 

II 

2-94 

1 

1.089.117 54-35 

344.811 1 17.21 
I 82.275 4· 1 1 

1--~.C:-.?2~ - - _7..:_~2_ __ 
567-757 28.)4 

Aan kerkgenootschappen, die meer dan 1 % der totale bevol
king groepeeren, vermeldt de voll<stelling van 1936 nog de 
volgende: 

,Op die vorm vir Asiute is die vraag gestel: ,.Watler Asialiese taal 
word gewoonlik in u huis gepraat?" nl. Tamil. Hindostaans, Telegu, 
Gujarati, Urdu, Chinees, Japanees, enz." 
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I II 
---

1 
92.193 4.60 Rooms-Katholieke .................... . 

Israeliliese godsdiens 1) .•.•..•.•.....• 90.638 4-52 

Lutherse ................................ . 25-994 1.')0 
Baptiste ................................ . 20.075 t.-
Apostoliese kerk ...................... . 31-732 1.58 
Protestants (verschillende secten) .. . 37.66o t.88 

- ---
115.461 5-76 

1} Van de Joden woonden in lvolkstelling 1926 volkstelling 1936 

I 
---

28.162 2').984 
3-763 3-277 

~============--~-~==~==~ 

Kaap die Goeie Hoop .............. . 
Natal ................................... . 

Jl 

53-902 38.8o2 
4.811 5-753 

:I 90.638 7t.8t6 

Transvaal .............................. . 
Oranje Vrijstaat ...................... . 

lndien wij nu bedenken, dat onder de Roomsch-Katholieken 
(vele leren) en de Israelieten de groote meerderheid als 
Engelsch-sprekend kan worden beschouwd, dan komen wij ook 
op dit terrein tot een verhouding van 54 : ongeveer 40 (ver
schillende protestantsche secten staan onder Amerikaanschen 
invloed). hetgeen overeenkomt met de hierboven gcvonden 
verhouding van 11 : 8, die wij dus als bevestigd kunnen aan
nemen. Dit te meer, omdat de cijfers van de kerkelijke gezindten 
van vorige volkstellingen deze bevestiging nog ondersleunen. 
Nu om zoo te zeggen Afrikaansch-sprekende en Engelsch
sprekende Afrikaners verticaal naast elkaar werden geplaatst 
en de verhouding 11 : 8 gevonden werd, moeten deze ver
houdingscijfers ook nog nader worden ondcrzocht. 
Deze verhouding van 11 : 8 is als volgt verdeeld over de vier 
provincies (cijfers hier gemakshalve afgerond op duizendtallen): 



I ___ ~uistaal \ Verhouding 

I Afr. ___ E_n_g-.-~~-A-f-r.-_-E_n_g_. 

Kaap.die <?.oeie Hoop ....... -.. -~ 461.000 297.000 3 : 2 
OranJe VnJstaat .. .. .... .. .... . 168.ooo 26.ooo 6!/z : 1 
Natal ............................. I 38.ooo 141.000 1 : 3!/z 
Transvaal ........................ 452.000 318.000 3 : 2 

Het Afrikaansch karakter van den Vrijstaat en het Engelsche 
karakter vnn Natal worden hierdoor wel voldoende belicht. 
In de Kanpprovincie kan Kaapstnd, maar vooral het Oostelijk 
deel. dat van Port-Elizabeth en Oos-Londen uit in hoofdzaak 
door Engclsche kolonisten is bevolkt, en in de Transvaal de 
Rand met zijn goudmijnen als de voornaamste centra van 
Engelsch-sprekenden worden beschouwd. 
Dcze verdeeling van de Afrikaansch- en Engelsch-sprekenden 
over bet gebied van de Unie, zooals die voor t 936 geregistreerd 
is, kwam tot stand, nadat de navolgende ,trek" van bet platte
land naar de stad heeft gevonden. 

J Anntal. 11 Percentage. 

I 
I 

,.P!atteland" .. Stedelike gebiede" 

Jaar ,- I I 
Rand 1) 

I II I II 

:: 0 - -

I 525.880 

I I 
590.926 

I 
1904 47·09 52.91 

I -
191 1 617.956 48.30 658.286 51.70 179·999 
1918 654·932 I 46.o6 

I 
766.849 53·94 -

1921 . 671 ·980 44·22 847·508 55·78 231.1 11 
1926 I 701.425 41.82 975·897 58.18 256.260 
1931 

I 
708.327 38.75 1.119.848 6t.25 304.258 

1936 6Q6.471 34·76 1.307.386 65.24 402.223 

1) De ,Rand" afkorting voor Witwatersrand, omvat: Randfontein, 
Krugersdorp, Roodepoort, Johannesburg, Germiston, Boksburg, Benoni, 
Brakpan, Spring en l\.'iuel. 
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Deze statistiek laat dus zien, hoe niet aileen in de laatste jaren 
de bevolkingstoename op h~t platteland meer verhoudings
gewijze achterhlijft. doch de hevolking zelfs vermindert door 
het wegtrekken van plattelanders naar de steden, zelfs meer 
dan het gehoorte-overschot kan goedmaken. Nu zijn deze 
cijfers in zooverre niet erg betrouwbaar, omdat volgens de 
Zuidafrikaansche telling als een ,.stedelik gebied" wordt aan
gemerkt een .. gemeente" met meer dan 2000 inwoners. 
Beschouwt men nu een van die kleinere gemcenten, zooals 
Burgersdorp of Wellington, die ieder niet meer dan 3000 
inwoners hehben, dan kan men wei zeggen, dat volgens onze 
Europeesche hegrippen deze dorpen als landelijk zijn aan te 
merken. Ja, zelfs een groote gcmeente als Paarl met ongeveer 
9000 inwoners is te vergelijken met een gemeenle als Elst van 
dcnzelfden omvang. In de Paarl nu zijn talrijke boeren ge
vestigd; zooals Elst in de kersenstreek ligt, zoo ligt ook de 
Paarl in de streek van ooft- ~n wijnbouw. 
Rovendien bedenke men dat iedere gemcente, die hoven de 
2000 inwoners komt, voortaan niet Ianger als ,plattelandsch" 
maar als ,stedelijk" geteld wordt; hetgeen in de statistiek wil 
zeggen dat 66k de uit een vorige voll{stelling aanwezige dorps
bevolking als ,.aanwas" voor de stedelijkc gebieden in een 
volgende volkstelling wordt vermeld. zoodra de gemeente de 
2000 inwoners ovcrschrijdt. 
Zuiver is deze statistiek dus niet wannecr men haar bekijkt 
volgens een hepaald jaar, wei echter wanneer men deze naar 
het historisch verloop heschouwt. omdat dan duidelijk blijkt, 
dat het platteland van 525.000 blanken in 1904 tot 6g6.ooo in 
t 936 toenam, dus met ruim 30 %, terwijl in dienzelfden tijd 
de steden ,......, en voora1 de Rand, n.l. Johannesburg met zijn 
verschiiiende voorsteden,......, toenamen van 590.000 tot 1 .307 .ooo 
dus met meer dan 1 '20 %, de Rand in kortcn tijd zelfs van 
179.999 in 1911 tot 402.22.5 in 1936, dus met meer dan 122 %. 
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De huistaal. die op het plaueland en in de steden gesproken 
wordt, ziet men in onderstaand staatje. Wat te verwachten 
was, wordt nog eens duidelijk bewezen: platteland voor 84 % 
Afrikaansch. in de steden ruim de helft Engelsch. terwijl de 
vreemdelingen zich het meest in de steden, in het bijzonder 
den Rand vestigen. De zgn. twee-talige huisgezinnen komen 
nauwelijks op het platteland voor. 

I Aantal. II Percentage. 

Huistaal 
. .Piatteland" l ,Stedelijke !! R d 

Gebiede" 'I an 
1--:---.------::-c:--- -::---.-----:-:c-- !- -

II I I I !!_ II I I II 

E:gelsch ... -.--~--~-~--.. --r;.;471 1).67ji687.~~;61j\241.71~ 60.1~ 
Afrikaansch 1585.2)3 84.03 535-537 40.96jt26.870 31.54 
Afr. en Engelsch .. .. .. 4.879 0.70 45-532 3-481,15.270 3.80 
Aile andere talen .. .. ,....., 1.60 ,...., 2-95 1 ,...., 1 4.56 

II ,...., l10o.-11 ,..;- lioo-:=-11 ,...., l10o.-

De cijfers van het taalgebruik in den huiselijken kring en van 
de taal-kennis moeten dus met dezen achtergrond worden 
gezien, nog niet lmn worden uitgemaald of deze verschuivingen 
een grooten invloed zullen uitoefencn. Een dergelijke invloed 
doet zich immers toch meestal pas volledig gelden in de tweed<" 
gcneratie, d.w.z. bij de kinderen van hen die van boer tot 
stedeling (in intellectucele beroepen, goudmijnen, industrie of 
handel) werden. 

De bovenstaande statistiek van het tualgebruik in den huise
lijken kring kan nog nader worden bclicht door ook de cijfers 
van het ondcrwijs te bezien. In Zuid-Afrilm worden de vakken 
n.I. hetzij door middeJ van het Engelsch ( .. Engels medium") 
of door middel van het Afrikaansch ( .. Afrikaans medium"), 
onderwezen. 
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!I ~:~~· I 0 {
0 I ~~::::: 0

/
0 :i~:::~·l o/0 

=~-~-=~==~~==~==~==~==~==~=== 
Aileen Afrik. medium .. 11217.650 57.72

1

191.435, 59.95126.215 45.40 
Aileen Engelsch medium 1134.538 35.68 110.574 34.63 23.964 41.50 
Engelsch Afrikaansch en I I 

ander .................... I 24.875 6.60 17.314 5.42 7.561 13.10 

II377-063J1oo::..l319-323lwo.-Ts7~74oJwo.-

Deze statistiek 1
) is dus voor de Afrikaansche zaak niet zoo heel 

erg gunstig. Er blijkt immers uit, dat door de groote meerder
heid der Afrilmansch-sprekendcn gecn vcrvolg-ondcrwijs wordt 
genoten, zoodat in het voortgezet onderwijs de Engelsch
sprekende groep naar verhouding veel sterker is vertegenwoor
digd. Bedenkt men, dat bij de Afrikaansch-sprekende gemeen
schap een groote en kindcrrijke arm-blankengroep is mee te 
tellen en anderzijds de Engclsch-sprekende groep veel kinderen 
van bestuursambtenaren en van vooraanslaanden·in handel en 
nijverheid omvat, dan geeft deze slatistiek tevens een inzicht in 
het maatschappelijk Ieven van de Unie. 
In het compilatiewerk ,An African Survey" door Lord Hailey 
(uitgegeven door het .. Committee of the African Research 
Survey", Oxford, 1938) wordt een alinea op biz. 1 2 12 aan het 
tweetalig onderwijs in de Unie gewijd. 
,In state schools the legislation of all the provinces, except 
Natal. lays down that primary instruction shall be given 
through the medium of the ,home language", in disputed cases 
the decision of the school inspector is final. 
.. After Standard IV parents may request that either or both 
languages be used as the medium instruction. The second 

1) Deze cijfcrs zijn ontleend aan de tabel .. Onderwijsmedium vir blanke 
leerlinge in laer- en uitgebrcid-Iaerskole ingeskrywe, 1 Junie 1937". 
Elders wordt als totaal aantal scholieren op t Juni 1937 het getal van 
381.550 leerlingen vermeld. 
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language is to be taught as a subject to all children unless their 
parents expressly object. The Natal law allows parents to 
choose the language of instruction of their children in all forms 
or standards, and provides that the second language may be 
taught as a subject if the parents request 1

). In all the provinces 
except Natal the majority of primary schools use Afrikaans as 
the medium of instruction, in Natal the Afrikaans-speaking 
pupils are a small minority. In the Union as a whole, how
ever, the Afrikaans-speal<ing percentage of primary pupils was 
57.8 in 1934. In 1934, of the secondary school pupils 18.7 per 
cent. were attending schools teaching in both languages, 47.1 
per cent. schools with English as the medium, and 34.2 per 
cent. schools with Afrikaans". 
De cijfers van bovenslaand staatje en die uit ,An African 
Survey" kunnen naasl elkaar gelegd worden. Dat geeft het 
volgende te zien: 

Sekondere klasse 

Afrikaans medium ........... . 
Engels medium .............. . 
Eng. en Afr. medium ........ . 

100.- 100.-

Erg veel kan uit dit ,vergelijkingsmateriaal'' niet opgemaakt 
worden. In drie jaar tijd zou immcrs een tamelijk aanzienlijke 
verschuiving in het onderwijs ten gunste van het Afrikaansch 
tot stand gekomen zijn. Is dit wei zoo? Er kan aileen een 
negatieve slotsorn getrokken worden: dat de ongunstige toe
stand, die uil het cijfer van 47· t % Engelsch medium spreekt 

1) ,Ordinances 5 of 1921 (Cape), 13 of 1916 (Natal), 15 of 1930 

(Orange Free Stale), 5 of 1911 (Transvaal)". 
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(terwijl ongeveer 40 % slechts het Engelsch als huistaal bezigt1) 
blijkbaar aan het veranderen is. De cijfers kunnen juist zijn, 
aangezien immers in 19111 het Afrikaansch in de scholen werd 
toegelaten 1

) en het van dit begin langs den weg van onderwijs
hervorming van laag tot hoog lot den tegenwoordigen loestand 
een lange weg geweest is. 
Laat ons de hierboven gegeven statistiek van de huistaal nog 
cens nader bezien. Zooals wij opmerken, omvat deze stalislick 
alle leeftijden. Het betreft de huistaal: 

Taal II 
Aantal 

Percentage 
I V erhoudings-

Blanken getal ----
Afrikaansch ............ 1.120.770 35·93 11 

Engclsch ............... 783.071 3Q.08 8 

Verschil ················ 337·699 
II 

1) W. E. G. Louw schrijft in zijn .. De nieuwere Afrikaanse poezie": 
.. Hier kan ook niet uitvoerig gewezen worden op de eigenaardige en 
soms zeer ingewikkelde verhouding tusschen hct Hollandsch en het 
Afrikaansch in die jaren: vaak waren ze in strijd gcwikkeld. maar vaker 
wapenbroeders tegen den gemeenschappelijken vijand. Het was een 
felle strijd: van beidP kanten vielen tarlende en fiere woorden. Om twee 
willekeurige voorbeelden te gevcn: in 1906 schreef nog The Cape 
Times, een toonaangevend dagblad in Kaapstad: .. Afrikaans is the 
confused utterance of a half-articulated patois" en in 1913 telegrafeerde 
president Steyn aan het Kaapsche Taalfeesl de volgende historische 
woorden: .. De taal van den veroveraar in den mond van den ver
overde is de taal van slaven!" 

.. Dan volgen de groote overwinningen van het Afrikaansch: zijn toe
luting op de scholen in 1914, zijn erkenning door de Kerk 1916-1919, 
door de Universiteit in 1918, door den Staat voorloopig in 1918 en 
volledig door beide kamers van bet parlement in gezamenlijke zitting 
in 1925". 
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Volgens voorloopige cijfers, aileen in de daghladen gepuhli
ceerd ,......, hoewel afkomstig van het Uniekantoor voor Census 
en Stntistiek ,......, is dit verschil als volgt in de hlanke hevolking 
verdeeld: 

Leeftijd !J 
Huistaal Huislanl 

Verschil 
Afrik. Eng. 

-- - -- -

0-7 jaar .................. 195.000 QO.OOO 105.000 
7-21 jnur ................. 343.000 187.000 156.ooo 
21 en ouder ............ 582.000 so6.ooo 76.ooo 

---
1.120.000 783.000 337.000 

Hieruit ziet men dus dnt in 1936 de hevolkingsaanwas in ver
houding in sterl<er mate plaats vond onder de Afrikaansch
sprekenden dan onder de Engelsch-sprekenden. Ook al zou 
hiervan door de de-nationalisatie nog het een en ander teloor
gaan, dan toch zijn deze cijfcrs onder de jeugd veel gunstiger 
dan de hoven gevonden verhouding 11 : 8, immers onder de 
7 jaar is de verhouding ruim 17 : 8 en voor de leeftijden van 
7 tot 21, 15 : 8, terwijl hij de ouderen, de categoric hoven de 
2 1, de verhouding is: 9 : 8. 
Deze statistiek is vanwege de leeftijdsverschillen moeilijk te 
vergelijken met de hovenstaande statistiek over de voertaal hij 
het onderwijs. 
Oat het Afrikaansche kind in het algemeen thans wei zal 
worden opgevoed door middel van het Afrikaansch als onder
wijstaal 1

) schijnt te mogen worden aangcnomcn. lmmers de 
verhouding van 191.000 Afrikaansch medium en 110.000 

Engelsch medium, eventueel vermeerderd met 17.000 tweetal.ig 
onderwijs klopt wei zoo wat met de hierboven gegeven statis-

1) De opleiding tot arts en ingenieur is nog sh·cds niet gcheel in het 
Afcihansch te verkrijgPn, hoewel pogingen in het werk wordPn gesteld 
hier afdoendt- verbetering in te br<'ngen. 
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tiek. maar dat is dan eigenlijk ook alles. Een duidelijk beeld 
krijgen we uit deze djfers zeker nieL Wei Leslaan er over dit 
onderwerp twee monographieen 1

). maar deze Levatten slechts 
spaarzaam cijfers en zijn bovendien alweer van ouderen 
datum. Voor het doel. waarvoor ik deze boc!<er- raadpleegde, 
schoten deze tekort. omdat zij beide in 1926 verschenen, een 
jaar nadat Afrilmansch bij de wet tot officieele taal verklaard 
was, een feit dat in de jaren onmiddellijk daarna van grooten 
invloed zou zijn, o.m. ool, op ondcrwijsgebied. In Ianden, waar 
het onderwijs, gezien de bevolkingssamenstelling, in twee of 
meer talen gegeven moet worden, is het in het algemeen uiterst 
moeilijk betrouwbare cijfers over het onderwijs te verkrijgen, 
een gevolg waarschijnlijl< van het fcit dat de regeering meestal 
in de onderwijs-politiek cen bepaald einddoel nastreeft. In 
Zuid-Afrika is dit einddoel: kennis van de twee tal en. Daarom 
is het van belang te weten of reeds op een jeugdigen leeftijd, 
onder de 12 jaar, de tweede taal wordt aangeleerd, of dat het 
kind tot het 12de jaar aile vakken door middei van zijn huistaal 
onderwezen luijgt. Op deze vragen is bij het beschikbare 
materiaal geen bevredigend antwoord te gcvcn. 
Dit lijkt in tegenspraak met hetgeen door Lord Haley gezegd 
werd, nl. dat bij provinciale ordonnanties is bepaald in welke 
taal onderwezen moet worden. T aalwetten in twee- of meer
talige staten zijn bijna steeds zorgenkinderen en steenen des 
aanstools. Reeds eerder hebLen wij prof. Serton' s artikel aan
gehaald: .. de theoretische rechten van het Afrikaansch moeten 
dan ook voet voor voet in de practijk vcroverd worden". Ware 
dit niet zoo, dan zou feitelijk de onderwijstaal-statistiek parallel 

1) A. J. Aucamp, Bilingual education and nationalism with special 
Rerefence to South Africa, Pretoria, 192.6. 
C. H. Schmidt, The language medium question, the relation between 
language and thought as illustrated by the experience of teaching 
through a foreign medium, Pretoria 192.6. 
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loopen met de huistaal-statistiek. In het verleden was dit zeker 
niet zoo, voor het hecten zou men mogen besluiten dat het 
Afrikaansch aangekomen schijnt op de plaats, waarop bet van 
rechtswege aanspraak mag makcn. 
Over nog een vraagstuk moel ik thans iets zeggcn. Het boven
staand onderzoek naar de bevolkings- en taalverhoudingen 
binnen de Unie van Zuid-Afrika werd naar vele zijden belich_t. 
De vraag zou kunnen opkomen of deze ontwikkeling, zooals ik 
die heb trachten te schetsen. onder aile omstandigheden plaats 
zal vinden, dus met name het vermeerderend gewicht van het 
Afrikaansch en de vcrschuiving in de verhouding lusschen de 
twee blanke bevolkingsgroepen. 
Welken invloed heeft de volkstrek op deze ontwikkeling? 
Komen er veel Engelsch-sprekenden binnen die de schaal naar 
Engelschen kant gunstig bei'nvloeden? En hoe staat het met de 
emigralie? Zijn de Unieburgers die zich in naburige gebieden 
vestigden Afrilmansch-sprekenden? De statistiek die hier volgt, 
geeft daarop geen direct anlwoord (zie tabel). 
Nu leert de ervaring, dat de immigranten voor het grootste 
deel getrokken zijn naar.de steden. Slechts een klein percentage 

(in 1925 9 %. in 1936 bijna 19 %. in 1938 13.5 %) was 
Hollandsch-sprekend (de Nederlanders). De anderen zullen 
naast hun eigen taal aileen Engelsch hebben aangeleerd. T ol 
nu toe heeft dit de bestaande verhoudingen niet noemenswaard 
kunnen beinvloeden. 
Anders zou het worden, wannePr het aantal Engelschen, 
cultuurbewuste Britten, zou blijven loenemen in het tempo, dat 
mogelijk werd toen de Wet op Vreemdelinge in 1937 werd 
ingevoerd. Wei werden door deze. wet minder assimileerbare 
elementen, maar ook de zeer assimileerbare Nederlanders 
geweerd en bovendien de Engelschen ongecontrolcerd toege
laten. Over deze kwestie verwijs ik naar hetgeen in het maand
blad .. Zuid-Al'rika" de laatste jaren is verschenen. 
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4.094 - 147 355 291 1.366 231 76 15 6.575 
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3.609 - 225 402 222 2.180 273 98 41 7·050 
3·542 - 443 436 402 2.448 390 132 102 

I 7·895 

2.9511 - 124 505 193 1.750 308 68 5 5·904 
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636! 115 
SQI 4 3·098 
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Overigens kan de assimileerbaarheid van de reeds vroeger 
ingekomenen gemeten worden naar het staatje van het taal
gebruik door de immigranten, dat hieronder nog zal worden 
behandeld. Daaruit blijkt, dat bijna de helft van de 6.387 in 
Nederland geboren Nederlanders, nl. 2.479, het Nederlandsch 
niet meer als huistaal bezigen. Zij spreken reeds de taal van 
het land, hoewel nog 3.009 de Nederlandsche nationaliteit 
bezitten. 

EMIGRANfEN 1925-1938. 

Jaar Over land I Door de 
Totaal Iucht 

1925 ··············· 3·375 t.to8 ,..... 4·483 
1926 ··············· 2.529 1.270 ,..... 3·799 
1927 ............... 1.773 2.:1.15 ,..... 3·988 
1928 ............... 1.400 2.727 ,..... 4.127 
1929 ··············· 

I 
1.222 2.375 ,..... 3·597 

1930 1.557 3.066 4.623 ··············· 
\I 

,..... 
1931 ............... 1.416 1.281 ,..... 2.697 
1932 ··············· 1.795 542 2 2.339 
1933 ··············· I 1.151 669 9 1.829 
1934 

I 1.124 636 7 1.767 ............... I 

1935 ............... I 1.168 688 9 1.865 
1936 ··············· 

It 

1.350 1.354 12 2.716 
1937 ··············· 1.291 2.404 21 3·716 
1938 ............... 1.424 2.577 21 4.022 

En de emigranlen? Van de 45.568 emigranten uit de Unie 
gedurende het tijdval< 1925 t/m 1938 waren 22.800 geboren 
Zuidafrikaners. Aangenomen, dat dit allen Afrikaansch-spre
kenden zijn, wat onjuist is, dan beteekent hun vertrek toch nog 
geen noemenswaardige verzwakking van het Afrikanerdom. 
Zij blijven in elk geval in de naburige gebieden, veelal 
Rhodesie en Zuidwest-Afrika, hun taal getrouw. Men zie 



hierhij de verdeeling van de emigranten in degenen die overzee 
gingen en die de Unie via de Iandsgrenzen verlieten. 
Wanneer men een overzicht wiJ krijgen van hetgeen de in- en 
uitwijking voor den groei der blanke Unie-bevolking beteekent, 
dan kan men de volgende eenvoudige berekeningen maken: 

De blanke bevolking bedroeg volgens census 1936 
De blanke bevolking bedroeg volgens census 1926 

T otale toename van 1926 tot 1936 ................. . 

2.003.857 
1.677-322 

De cijfers van in- en uitwijking zijn niet geheel vergelijkbaar 
met de bovenstaande. De volkstellingen worden steeds in de 
eerste week van Mei gehoudcn, tcrwijl de statistiek het kalen
derjaar omvat. Dit kJeine verschil niet in aanmerking genomen, 
komt het volgende te zien: 

Totale toename van 1926 tot 1936 . . .. . .. . . . ... . .. . . 326.535 
Tusschen 1 Jan. 1926 en 31 Dec. 1935 geemigreerde 

blanken (met Zuid-Afrikaansch burgerrecht) . . . . . . 15.341 
Tusschen 1 Jan. 1926 en 31 Dec. 1935 gecmigreerde 

blanken (anderen dan bovengenoemde) . . .. . ... . . . . 15.290 

Onzuivere toenamc : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 57. 166 
Tusschen 1 Jan. 1926 en 31 Dec. 1935 geimmigreer-

de blanken van aile nationaliteiten . . . . . . . . . . . . . . . 55-493 

Zuivere toename door geboorte-overschot . . . . . . . . . . . . 301.673 

Men ziet dus dat in de bovengenoemde tien jaar de toename 
door immigratie zich verhoudt tot het geboorleoverschol als 
1 : ruim 5· Bij deze berckcning werd aangenomen dat de 
blanh, die tusschen 1926 en 1936 stierf, vervangen werd door 
een in het land zelf geborene. Daar in 1926 q.8 % en in 
1936 12.36 % der blanke bevolking niet in Zuid-Afrika zelf 
geboren was, ziet men dat de immigratie in verhouding tot 



het aantal geboorten zelfs ldeiner is dan het boven berekende 

verhoudingscijfero 

Van de 2000:50857 blanke inwoners van de Unie in 1936 zijn 

Linnen de Unie van Zuid-Afrika geboren 1.7550338 blanken 

of 87,60 percent en buiten de Unie van Zuid-Afrika (dus door 

immigratie aldaar ·woonachtig geworden) 2470584 of 12.36 

percent. ln 1911 was het aantal buiten de Unie geborenen nog 

20,37 percent of juist iets meer dan t/ 5 van de totalc blanke 

bevolking van de Unieo (In 1904, 25,6 % (volgens dro J. Paul), 

in 1926 14,8 %)0 

Van de niet in de Unie geborenen komen bijna 10oOOO uit 

Suid-Wes-Afrika. Basoetoland, Swasieland, Beetsjoeanaland. 

Suid- en Noord-Rhodesieo Ongetwijfeld zullen dezen toch het 

Zuiden van Afrika als hun vaderland beschouweno Van 

1460848 van deze 2470584 stond de wieg in Engeland, Schot

land, Wales en lerlando Men bedenke, dat deze cijfers uit 

1936 zijn en dat dus de laatste jaren van vrije Britsche tegen

over beperkte Europeesche continentale immigratie in dit djfer 

nog niet medesprekeno 

Hieronder Iaten wij een staatje volgen van de Ianden, waaruit 

van deze 247 0584 de meeste geboorteplaatsen zijn opgeteekend 

(aileen Ianden met meer dan 1000 worden genoemd): 

Vereenigd (Britsch) Koninkrijk 0 1460848 

Rusland o o o 0 0 00 0 0 o o 00 0 00 o 00 0 00 0 0 o o 0 160208 

Duitschland (met Ooslenrijk) o 0 o 140347 

Litauen o o oo 0 00 0 o o 0 00 0 00 o oo o o o o o oo o 130273 

Nederland 0 0 0 0 o o o o 0 0 0 0 o 0 o 0 0 0 o o o o o 0 60387 

Australie o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 o 0 0 0 0 0 60351 

Polen o o o o o 0 o o o o o 0 0 o 0 o o o 0 0 0 0 o o o o o o o o 40252 

Letland o o 0 0 o 0 o o o 0 o o o o o o o o 0 o o o o o o o o 30452 

ltalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 20001 

Griekenland o 0 o 0 o 0 0 o 0 0 o o 0 0 0 0 0 o o o 0 1.87 4 

Vereenigde Staten van Amerika 1.759 
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Britsch lndie 
Noorwegen ....................... . 
Nieuw Zt>eland ................ .. 
Frankrijk .......................... . 

1.494 
1.403 
1.172 
1.043 

Legt men de maatstaven aan van de Unie Nasionaliteit en Vlae 
Wet No. 40 van 1927 (in werking gctreden ·op 31 Mei 1928) 
dan kan echter vcrklaard worden, dat: ,byna 98 persent van 
die blankes by die 1936-sensus opgeneem was Unieburgers, 
96 persent weens geboortc of domisilie en 2 persent dcur 
naturalisasie", 2 % is slechts vreemdcling. 
Op de 12,36 % niet in Zuid-Afrika geborenen is dus ongeveer 
10 % door het feit van de domicilic of door naturahsatie Unie
burger geworden, terwijl voor ongeveer 2 % de dag van immi
gratie nog niet lang genoeg verjaard was door middel van de 
domicilieering Unieburger le worden. 
Van deze 12,36 % spreken (volgcns de volkstelling van 1936) 
nog maar weinigen hun taal. Wij zien dit hierondcr duidclijk: 

I Geboren I 
I 

% v. totaal' 

•in het land, Huistual d. huistalen Nationa-

welks taul in 1936 binnen de liteit in 

zij spreken 
Unie 1936 

gesproken 

Duitsch !I 14·347 17.810 o.8Q 8.407 

il m. Oostenr. 
Jiddisch 17.684 0.88 -Nederlandsch ... I 6.387 3·908 0.19 3.009 II 

Grieksch ......... t.874 1.918 0.10 1.232 
P ortugeesch ..... ??? 1.743 0.09 1.772 
ltaliaansch ...... d 2.001 1.679 0.08 1.280 
Fransch ......... il 1.043 1.445 0.07 493 
Andere talen ... 

:! 

2.773 0.14 
Onduidelijke 

untwoorden .. 645 0.03 ' I 

!I 
1-

4Q.605 2-47 -,I 
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Volgens bovenstaand overzicht en na vergelijking met ons 
vorige zien wij dus dat enkele personen meer Grieksch spreken, 
dan zij, die in Griekenland geboren zijn, maar niettemin bezit 
nog maar 2/3 der Grieken hun Grieksche nationaliteit. Dat 
Fransch en Portugcesch meer gesprol{en worden dan uit de 
statistiek van de geboorteplaatsen zou zijn af te leiden, komt 
hoogstwaarschijnlijk aileen reeds voort uit het feit, dat deze 
beide volken in de slatistiek te veel gesplitst zijn over hunne 
resp. koloniale beziltingen. Voor Portugal is zulks zelfs zeer 
verklaarbaar door de gcmeenschappelijke grens van Transvaal 
met Portugeesch Oost-Afrika. 
De Joodsche inwijking, die vooral omstreeks 1920 en volgende 
jaren hecft plaats gehad, om na 1933 opnieuw versterkt op te 
treden, omvat in hoofdzaak personen geboren in Rusland, 
Polen, Letland. Litauen, Oostenrijk, Duitschland, die blijkbaar 
voor een klein deel nog Duitsch en voor cen groot deel Jiddisch 
zijn blijven spreken, hoewel aangenomen mag worden, dat 
meer dan 50 % thans reeds volkornen verengelscbt is en thuis 
Engelsch spreekt. De grootste toename van Joden, zooals wij 
hoven zagen, hceft wei te Johannesburg plaats gehad. 

Ongeveer 2 % der totale blanh Unie-bevolking bezit het Unie
burgerscbap niet, slechts iets mcer dan 2 % spreekt thuis ecn 
andere taal dan hct Engelsch of het Afrikaanscb. 
Wanneer ik tenslotte mijn oordeel over de uitkomsten van mijn 
onderzoek wil geven, dan kan ik als het belangrijkste vermeldcn, 
dat, indien de Afrikaansch-sprekendc gemeenschap er in slaagt 
haar bevolkingstoename politiek en maat'lchappclijk tot gelding 
te brengen, Zuid-Afrika een Dietsch-Afrikaansche toekomst 
tegemoet gaat. lndien door den uitslag van dezen oorlog het 
beeld der immigratie niei volkomen gewijzigd wordt, dan zal 
te verwachten· zijn, dat in toenemende mate de twintigste ceuw 
op de een of andere wijze zal te zien geven een versmelten van 
het Engelsch element met het Afrikaansche, te vergelijken met 
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hetgeen zich i~ de historie heeft afgespeeld met het opnemen 
der Hugenoten (Fransch-sprekenden) en andere elementen in 
de Hollandsch-sprekende gemeenschap van de zeventiende en 
achttiende eeuw. · 
Voorspellen hoe deze ontwikkeling zal. zelfs hoe zij kan ver
loopen, waag ik niet. W el heb ik door het bovenstaande, naar ik 
meen een kleine bijdrage geleverd tot Je vraag: welke mogelijk
heden zullen het verloop bepalen. Daartoe heb ik eenig licht 
Iaten schijnen op de verhouding blanken ,......., niet-blanken, stad 
en platteland, de verengelsching door middel van het onderwijs 
en den omvang van de immigratie. Tot juist begrip van het 
verloop dcr onlwikkeling zal men telkens weer nieuwe ge
gevens zoodra deze beschil<baar komen, moeten toetscn aan de 
behandclde. 
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II. 

ENKELE OPMERKINGEN OVER DE TAAL
VERHOUDINGEN IN ZUIDWEST-AFRIKA. 

In hct vorige hoofdstuk was het doel na te gaan hoe de ver
houding Afrikaansch-Engelsch in de Unie van Zuid-Afrika was 
en zich in het jongste verleden ontwikkelde. Ten deele kon de 
toekomst mede bclicht worden, hoewel uiteraard eerder ontwik
kelingsmogelijkhcdcn, dan zekerheden konden worden vermeld. 
De ontwikkeling van de blunke bevolking van Zuidwest-Afrika 
valt lastiger te overzien. Cijfers over de gesproken talen zijn 
moeilijk te krijgcn, zoodat ik me wat dit onderdeel van het 
Zuiden van Afrika betreft. bepaald heb tot een onderzoek naar 
de samenstelling van de bevolking, dat interessante bijzonder
heden opleverde. 
In 1921 waren er 19.432 en in 1926 23.453 blanke inwoners 
van Zuidwest-Afrika, in 1936 30.677. De veronderstelling dat 
de grafische voorstelling van dezc bevolkingstoename uit
sluitend een opgaande lijn vertoont, is niet juist. Volgens amb
telijke schatungen werd berekend, dat in 1931 een bevolking 
van 18.300 mannen en 14.500 vrouwen, tezamen dus 32.800, 
de blanke bevolking van Zuidwest-Afrika vormden. Het aantal 
vrouwen en meisjes daalde niel noemenswaard tot het cijfer van 
q. 113 in 1936, maar het aantal jongens en mannen daalde tot 
het cijfer van 16.564. dus met ruim 1700. De crisis, die in het 
nujaar van 1929 begon, had voor Zuidwest-Afrika dit resultaat, 
terwijl toen de economische toestand omstreeks 1934 weer ver
beterde, de bevolking eerst in 1935 en later weer en toen nog 
slcchts weinig door immigratie toenam. 



Wat de huistaal betreft. geeft het Boekdcel IV van het Census
verslag 1936 het volgende: 
De daar gegeven statistiek luidl volledig als volgt~ 

I Aantal blanken. II Percentage. 

I 
Stedelijk //Plntt•land"h[_ Totaal 

[ I II I -I I II I I I II 
- - -

Afrikaansch ··············· 4-451 37-6 13.637 72-4 Jlt8.o88 59-0 
Duitsch 5-172 4-462 

I 

9-634 ····················· 43-7 23-7 31.4 
Engelsch ·················· t.8o6 15.2 599 3-1 2.405 7·8 
Engelsch en Afr. ......... 245 ~.1 33 0.2 278 0.9 
Andere en ongespec. .... t65 1.4 107 o.6 272 0.9 

-
ll1t.839ltoo.- ll18.838jwo.-j j3o.677!1oo.

Das deutsche koloniale ]ahrbuch 1940 geeft als cijfers van de 
volkstelling van 1 936 nog hel volgende: 

Geboren Zuid-Afrikaners 
Genaturaliseerde Zuid-Afri-

kaners ....................... . 
Geboren Britten .............. . 
Cenaluraliseerde Britten ..... . 
Rijksduitschers ................ . 
Overige blanken .............. . 

II I ,
1
boven 21 jr. 

9-729 

4-573 
26 
28 

2.329 

benedcn 

21 jr. 

11.)94 

1.274 
2 

2 

955 
73 

Totaal 

21.123 

I 
292 

16.977 13-700 30.677 

De bewerker van deze afdeeling, dr. August Marcus, merkt 
hierbij op, dat deze statistiek de personen van Duitsche afkomst 
niet voldoende tot uitdrukking brengt. De kinderen van Duit
sche ouders worden als ,geboren Zuid-Afrikaners" opgevoerd. 
Hij komt dan tot de volgende getallcn: 12.472 (40.7 %) Rijks
duHschers, genaturaliseerde Zuid-Afrikaners van Duitsche 
afkomst, waarnaast dan ongeveer 17.850 Zuid-Afrikaners 



(57.3 %) (hier in den zin van Unieburgers), 97 Britten (0,3 %) 
en 528 overige blanken wonen (1,7 %). 
De bekende schrijver over Zuidwest, Blumhagen 1 

), maakt 
ongeveer dezelfde opmerking als dr. August Marcus hierboven. 
Hij zegt: ,Die mit 5847 Kopfcn angegebene Gesamtzahl der 
,naluralisierlen Sudafrikaner" ist irrefuhrend. Es sind die nach 
dem 15. Sept. 1924 geborenen Kinder der naturalisierten Deut
schen, die ebenso wie ihre Eltern doppelstaatig sind. als ,Sud
afrikaner" gezahlt worden. Es handelt sich ebenso urn ein 
fragwurdiges, fur Uneingeweihte undurchsichtiges statistisches 
Manover, urn die Zahl der Deutschstammigen niedriger er
scheinen zu lassen, als sic tatsachlich ist. Die vorletzte amtliche 
Zahlung vom Mai 1926 gibt die Zahl der ,naturalisierten 
Briten" mit 7193 an. Der Anteil der Deutschstammigen an der 
gesamten weiszen Revolkerung wird auf 40 % geschatzt". 
T er verduidelijking moge hier nog iets uit Blumhagen worden 
aangehaald, opdat de positie van de Duitschers beter tot haar 
recht komt: 
,Die deutsche Bevolkerung des Mandatsgebiets Siidwest
afrika kann in Hinblick auf die Auswirkungen der Naturalisa
tionsgesetze in drei Gruppen eingeteilt werden. 
,Die erste und der Zahl nach sttirkste Gruppe umfaszt die 

1) Hans Ernst Blumhagen, Die Ooppelstaatigkeit der Deutschen im 
Mandatsgebiet Sudwestafrika und ihre volkerrechtlichen Auswirkun
gen. Mit Geleitwort von General-konsul Karlowa. Berlin 1938 (ver
schenen in de serie : Koloniale Fragen im Dritten Reich). 
Deze schrijver bespreekt uitvoerig de vier op zijn onderwerp betrekking 
hebbende wetten: Wet no. 30 van 1924: The South West Africa 
Naturalisation of Aliens Act: Wet no. 18 van 1926 : The British 
Nationality in the Union and Naturalisalion and Status of Aliens Act 
(vervangende de tot dan geldende Wet no. 4 van 1910: Naturalisation 
of Aliens Act): Wet no. 40 van 1927: The Union Nationality and 
Flag Act en de Wet no. 27 van 1928: The Naturalisation of Aliens 
(South West Africa) Act. 
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vorstehend erwahnten deutschen Staatsangehi:irigen, die auch 
noch im Besitz des britisch-siidafrikanischen Biirgerrechts sind. 
,Die zweite Gruppe umfaszt aile Deutschen, die nach dem 
Kriege in Siidwestafrika verbliebcn und von dem in Naturali
sationsgesetz von 1924 gewahrtcn Verzichtsrecht auf das 
britische Biirgerrecht Gebrauch gemacht hatten. Sie blieben 
daher deutsche Staatsangehorige. . 
,Zu der dritten Gruppe gehi:iren aile nach dem Kriege ein
gewanderten Deutschen, die auch nur die deutsche Staats
angehi:irigkeit besitzen. Die deutschen Staatsangehorigen der 
heiden letzten Gruppen konnen jederzeit das britische Biirgcr
recht erwerben, wenn sie die Vorausselzungen des Naturalisa
tiongesetzes von 1926 erfiillen. Erforderlich ist aber ein fur 
jcden einzelnen Fall zu stellender besonderer Einburgerungs
antrag. Wenn ein deutscher Staatsangehoriger auf Grund 
eines solchen Antrages das britische Biirgerrecht erwirbt. ver
hert er damit zwangslaufig gemasz par. 25 Staatsang. Ges. 
von 1913 seine deutsche Staatsangehorigkeit". 
Paul Barth zegt in zijn werk ,Sudwestafrika" (V crlag Meinert. 
Windhoek. 1926), dat tot ondertitel heeft ,wirtschaftlicher 
Ratgeber und allgemeine Anleitung, besonders fur Auswan
derungslustige" nog hct volgende: 
.. Von den im Lande befindlichen Deutschen sind durch 
Proklamation vom 15. September 1924 aile diejenigen zu 
britischen Untertanen naturalisiert worden, die gegen eine 
solche Naturalisation bis zum 15. Miirz 1925 keinen Einspruch 
erhoben hatten. Dies haben nur etwa 300 Manner getan, so 
dasz etwa 2700 Manner der alteingeseRsenen Bevolkerung mit 
dem Marz 1925 britische Untertanen wurden. Sie haben damit 
das Wahl- und Mitbestimmungsrecht fur dit> zu crwartende 
Selbstverwaltung erworben". 
Het Unie-Jaarboek 1939 geeft over dezc aangelegenhcid andere 
cijfers dan de heer Barth. ,Die finale lyste van persone wat op 
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hierdie wyse genaturaliseer is, to on aan dat uit 'n totaal van 
3.489 persone wat daarvoor in aanmerking gekom het, 3.261 
Britse nasionaliteit aanvaar het. Die Wet op Naturalisasie van 
Vreemdelinge (Suidwes-Afrik:a), No. 27 van 1928. het voor
siening gemaak vir die naturalisasie van die ldnders van persone 
wat ingevolge Wet No. :w van 1924 genaturaliseer is. Die 
finale lyste toon aan dat 2.472 persone ingevolge voornoemde 
\Vet genaturaliseer is". 
De cijfers van dr. Marcus, Paul Barth en het Unie-Jaarboek 
Iaten wei zien hoe moeilijk het is zich een zuiver beeld van den 
toestand te vormen. Voor mijn onderzoek is het bier vofdoende 
om te weten, dat dr. Marcus, een Duitsche schrijver van gezag, 
tot een percentage van 57.3 % komt voor Unie-burgers in 
Zuidwest (buiten de in 1925 automatisch genaturaliseerde 
Duitschers). Eerder in mijn artikel kwam ik tot het feit, dat 
59 % der blanke bevolking van Zuidwest-Afrika thuis Afri
kaansch spreekt. Een miniem verschil dus. Een andere Duitsche 
schrijver, dr. Paul l .eutwein, een zoon van den voor de 
geschiedenis van Duitsch-Zuidwest-Afrika zoo bekenden 
gouverneur en later ook kommandeur, Theodoor Leutwein, die 
trouwens zelf ook een kofoniaal publicist is, geeft in zijn boekje 
Die deutsche Kolonial/rage (Safari-Verlag, Berlin, 1937) 
enhle cijfers van de bevolking van de verschillende Duitsche 
kolonien. Voor Duitsch-Zuidwest-Afrika in 1914 geeft hij een 
blanke bevolking op van q.830. Dr. E. G. Jacob geeft in het 
door hem bewerlde Deutsche Kolonialpolitik in Dokumenten 
(Leipzig, 1938) een cijfer van q.8oo blanken in 1914, waarvan 
volgens dezen schrijw•r 1 2.300 Duitschers en bijgevolg 2.500 
niet-Duitschers warcn. Van deze Duitschers maakten 1870 
dee! uit van de ,Schutztruppe" en 550 hehoorden tot de 
,Polizeitruppe". Wanneer men deze politic en deze militairen 
van de kolonisten afzondert. dau komt men lot een getal van 
9880 Duitsd~e lwlonisten en 2500 blanke kolonisten van andere 
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nationaliteit. Dit ailes werd vastgesteld voordat de oorlog van 
1914 begon. 
Volgens den schrijver M. R. Gerstenhauer (in zijn boek Volk, 
Staat und Sendung Sudafrikas, Berlin 1939) bestond in 1891 
de Duitsche kolonie Duitsch-Zuidwest-Afrika uit een blanke 
bevolking van 539 zielen, waarvan 50 voor bewakingsdoel
einden en in 1903 was dit aantal reeds vermeerderd tot 4640 
zielen, waarvan 939 voor bewakingsdoeleinden. V olgens dezen 
schrijver zijn de 2420 !eden van de corpsen ,.Schutztruppe" en 
.. Polizeitruppe". 1200 beambten en 1200 ,.ongewenschten" 
door den mandaathouder, aangewezen door den Volkenbond, 
gerepatrieerd, terwijl bovendien nog 1450 personen het land 
verlieten. Volgens deze ruwe schatting bleven dus ongeveer 
6ooo Duitsche kolonisten over. waar tegenover slechi:s 2500 
niet-Duitschers. 
Vergelijken wij de cijfers van dr. Jacob met die van dr. Markus 
hierboven aangehaald. dan lmnnen wij dus vaststellen, dat de 
Duitsche kolonisten van 9880 in 1914. na een inzinking 
dadelijk na den oorlog tot wellicht een 6ooo, toenamen tot 
12-472 in 1936, terwijl aile andere blanke kolonisten (Unie
burgers inbegrepen) van 2500 in 1914 toenamen tot 18.475 
in 1936. Deze cijfers geven een blik op den omvang van het 
belang, dat de mandaathoude1, de Unie van Zuid-Afrika, bij 
Zuid-West gekregen heeft. Over het denkbeeld om Zuid-West 
als vijfde provincie aan de Unie toe te voegen, zuilen wij hier 
zwijgen. Het verloop der huidige krijgsverrichtingen zal daar 
te zeer invloed op hebben. 



III. 

TAALVERHOUDINGEN BIJ DE GEKLEURDE 

BEVOLKING VAN DE UNIE VAN ZUID-AFRIKA. 

In het eerste hoofdstuk werden de taalvcrhoudingen bij de 
blanke bevolking van de Unie van Zuid-Afrika behandcld, 
zoodat dit hoofdstuk daarbij aansluit. De tabellen, opgemaakt 
op grond van de volkstelling van 5 Mei 1936. houden zich, wat 
het onderwerp talenkennis en huistaal betreft, aileen bezig met 
de kleurlingen en de Aziaten, dus niet met de natureJlen. 
Aangezien ik mij in onderstaand artikel beperk tot mede
deelingen uit het Boekdeel IV. Tale, (Offisiele en huistalc wat 
gepraat word deur die blanke, asiatiesc en ldeurling bevolking), 
uitgegee op gesag deur die staatsdrukhr, Pretoria, 1939. kan ik 
over de naturellen geen opmerking muken. Het zou mijns 
inziens cen zeer omslachUge arbeid zijn aan iederen naturcl 
van de bijna 6.ooo.poo afzonderlijk de vragen betreffende 
talcnkennis en huistaal te stellen. De uitkomst zou vermoedelijk 
aileen bevestigen wat ieder weet: de nature!. die door huis
arbeid, in de nijverheid of in den mijnbouw met blunken in 
aanruking komt. leert gaandeweg, naast de naturellcntaal. die 
hij gewoon is thuis te spreken, de taal dezer blanken. In de 
Unie van Zuid-Afrika is deze of het Afrikaansch of het 
Engelsch. 

Het taalgebruik. waarvan hier sprake is, is het best te verge
lijken met pasmunt, woorden en zinnen, erg diep gaat de kennis 
van Engelsch of Afrikuansch bij de meesten niet. T och is de 
vruag welke laal. hetzij Engelsch, hctzij Afrikaansch. het bij 
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den naturel tenslotte winnen zal als omgangstaal-met-de-blan
ken ook voor den Afrikaner van veel beJang. Beschouwingen 
over dit vraagstuk zouden hier echter te veel plaatsruimte 
vragen en hooren ook veeleer thuis Lij een overzicht van de 
verhouding blank-zwart in het algemeen. 
De statistiek over de talenkennis en de huistaal van de Aziaten 
geeft eigenlijk geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen, zij 
spreekt voor zich zelf. Heel duidelijk ziet men dat de huistaal 
der Aziaten of lndiers een der Tndische talen is, maar Jat door 
hun beroep (handelslieden en koelies) en door hun intelligentie 
velen hetzij een, hctzij beide officieele talen der Unie, Afri
kaansch en Engelsch, kunnen begrijpen en spreken. 
Duidelijkheidshalve volgt voor de Aziaten hieronder eerst een 
overzicht van de huistaal: 

Provincie 
Huistaal -- TTransv.\ o.v-.·s.l Kaap Natal Unie 

Tamil ........................ ll ').')06 75·739 4.6861 I 8).7}1 
Hindi ························ 1.553 56.480 2.228 6 60.276 
Telegu ....................... 1{06 24·453 218 - 25.077 
Gujarati ...................... 1-417 11.235 12.756 25.408 
Urdu ......................... 1.0')5 11.460 1.347 1 ').B.p 
Andere lndische tal en ...... 312 I 2.778 l.lQ7 16 4·303 
Chineesch ·················· 678 67 1.:J87 2.')32 
Japaneesch ·················· 17 1091 8 - 134 
Europeesche talen ......... 1.289 1.035 1.217 6 3·347 
Andere tal en ··············· 29 75 i 941 198 
Ongespecificeerd ············ I 466 I 221 155 1:34) 

llto.so8 I 183.66! I 25.493 I 29 J219.69t 

Men ziet hieruit welk een gering percentage personen van 
Aziatische afkomst een Europccschc tanl als huistaal bezigt 1 
Een hoog percentage van deze bevolkingsgroep kent echter 
EngeJsch of Afrikaansch, dit lccrt ons het volgende staatje 
(geheele Unie): 



T alenkennis 

---- - ----------- -

'ng. en Afr. be ide E 
E 
A 

...... 
'ngelsch .................. 

frikaansch ............... 
geen van beide ............ 
ongespedficeerd ......... 

-

Onder 7 jaar 
- -

Aantall o/o 
-

'I 
1.552 3.05 
5·693 11,20 

' 1.969 3.87 
127.091 53.27 

14.549 28,61 

\7 jaar en ouder 
Totaal 

I Aantal I o/o 
-

19-507 11.55 ,, 

77·3'26 45.80 ~108.613 
2.566 1,52 J 

68.1841 40.39 95-275 
1.254 0,74 15.803 

- ----------- --
ll5o.854ltoo,oo lt68.837!1oo,oo I 219.691 

I Ioewel men op het ecrste gezicht zou aflezen dat ongeveer 
50 % Engclsch of Afrikaansch kan spreken, is dit percentage 
in werkelijl{heid hooger. De kinderrijkdom der Aziaten (so.ooo 
kindercn onder de 7 jaar, tegenover 168.ooo personen hoven 
de 7 jaarl) springt dadehjk in het oog, maar de ouders hebben 
het volkstellingsformulier voor dcze kinderen ingevuld met een 
,daar kan nog alles uit grocicn" -gedachte. In de bovenstaande 
statistiel{ beinvloeden zij aldus ten ongunste het cijfer van 
degenen, die een of beide officicele talen aanleeren en op een 
leeftij(l, waarop men naar waurheid van taalkcnnis spreken 
knn, inderdaad ook nut kunnen hebben van de kennis van 
aangeleerde vreemde talen. 
Aangezien de Azinten overwegend in Natal wonen, ligt het 
voor de hand dat de aangeleerde vreemde taal meestentijds 
uitsluitend het Engelsch zal zijn. 
T erwijl men uit hct huistaalgebruik bij de Aziaten bovendien 
de voor de hand liggende gevolgtrekking kan maken, dat zij 
een gemeenschap op zich zelf vormen, naast die der blanken, 
hebben van oudsher de kleurlingen, hoewel een aparte sociale 
groep vormend, steeds meer anngeleund tegen de maatschappij 
der blnnken, in hoofdzaal{ in de westelijke Kaapprovincie. 
W anneer zij optreden in den V rijstaat, Transvaal of Natal, 
dan richten zij zich naar de in die gebieden heerschende 
meerderheid. De staatjes hieronder bewijzen dat: 
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T alenkennis onder 7 jaar 7 jaar en ouder 
Totual der kleurlingen ' 

l Aantal I o/o I Aantal I . 0 /o 
- - -

Afrik. en Eng. ............ 15.881 9.33 222.886 37.18 
J 

238.767 
Engelsch .................. s.843 3.44 16.128 2.69 21.971 
Afrikaansch ............... 102.053 59.98 357·582 59.64 459·635 
geen van beide ............ 826 0,49 1.511 0,25 2.337 
ongespecificeerd ......... 45·536 26.76 1.415 0,24 46·951 

llt70.139ltoo,oo 1599.522: 1oo,oo 1769.661 

Wanneer deze cijfers van de Cnie g-esplitst worden over de 
vier provincies krijgt men het volgende beeld te zien: 

Totaal I Twee-1 E Perd, Provincie g \ Aantal lal. n · Afr. 

Kaapprovincie ... -.. -.. -.. -.. -. -;~·· -682.248 202.174110.580 427.364162% 
0. Vrijstaat ............... 1 17.943 2.904 1 190 I 13.779177 % 
Natal .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . 1 18.629 5-958j 9.582 1 1.150 I 6 % 
Transvaal .................. I 50.841 27.731 1 1.719j 17.342 33% 
Unie .. ~.~--.~ ..... :-:.~~ .... -II76Q.66t !238.767!21-.971 1459.635: ----

De cijfcrs van hct percentage lmnnen nict mecr zijn dan een 
schatting. In Transvaal bijv. schijncn veel klcuding-ouders voor 
hun kinderen te hebben opgegevcn dat deze Afrikaansch 
spreken. Het gevolg is dat onder de 7 jaar 46,8 % Afrikaansch 
kent en hoven de 7 jaar 30,93 ~{ . Zou hicr soms cen vo!ks
tellingsambtenaar invloed op hcbben uitgcocfcnd ? 
Ook de cijfers voor de Kaapprovincie vereischen toelichting. 
In het Unie-cijfer van kinderen onder de 7 jaar, waarvan de 
talenkennis ongespecificeerd is, zijn begrepen 40.480 kinderen 
onder de 7 jaar, die in de Kaapprovincie wonen. T erwijl dus de 
Transvaalsche ouders ,......, wellicht onder invloed van toelichtin
gen in de pers? ,......, voor hun kinderen onder de 7 jaar hebben 
opgegeven dat zij Afrikaansch konden spreken, hebben de 
Kaapsche klcurling-ouders voor hun kinderen in 26,59 % der 



gevallen opgegeven, dat zij niet wisten wat deze konden 
spreken. Het spreekt van zelf dat zulk een belangrijk aantal 
van 40.480 kinderen het percentage Afrikaanschsprekenden in 
de statistiek aldus belangrijk drukt. In de practijk komen deze 
kinderen immers uit gezinnen waarvan de ouders wei hebben 
kunnen verklaren, dat Afrikaansch hun dagelijksche huistaal 
is (zie hieronder). 91,96 % der Kaapsche kleurlingen spreekt 
Afrikaansch als huistaal. 
Eenerzijds dus moge men aan de hand van bovenstaand voor
beeld nog eens bedenken hoe voorzichtig men cijfers omtrent 
talenkennis en huistaal moet hanteeren. De opmerkingen in 
een vorig hoofdstuk gemaakt gelden ook hier. Aan den anderen 
kant laat de plaatsruimte bier niet toe dieper op de cijfers in 
te gaan. Voor het vormen van een overzicht is wat ik gaf vol
doende. Wie ook inzicht in sociale verhoudingen wil krijgen, 
kan in de cijfers dcr bier besproken publicatie nog veel 
belangwekkends vinden. Zoo kan hij daar b.v. ontdekken dat 
de verhouding van het getal mannen en vrouwen, dat hetzij 
Engelsch hetzij Afrikaansch als huistaal bezigt, niet parallel 
loopt met de getalsverhouding tusschen mannen en vrouwen 
in het algemeen. Hier is invloed van het beroep merkbaar. 
De huistaal-statistiek geeft, wat de kleurlingen betreft, voor de 
Unie het volgende te zien: 

I 

-I 
I Totaal 

Gebied 
I Engelsch Afrikaansch I aantal 
' aantal I o/o aantal I o/o person. 

-- -- - -
Kaap (met T ranskei) ......... 41.123 6,03,627·372 91.96 682.248 
Natal (met Zoeloeland) ...... 11.428 6L34 I 4-314 ., •• , 18.629 
Transvaal ····················· 5·917 11,64 41.378 81.39 50.841 
Or. Vrijstaat .................. 1: 178 0,99 17.027 1 94,89 17·943 

II 58.646 I 1.62 1690.151 1 89.67 1 769.661 

Verder worden nog als huistaal vermeld: Nederlandsch, 
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Engelsch en Afrikaansch beide, Arabisch, Hindostani. naturel
Ientalen, Hottentotsch of Boesmansch, andere talen en onge
specificeerd. Uit bovenstaand staatje blijkt. dat hoe belang
wekkend ook. voor een overzicht als hier getracht wordt te 
geven, deze cijfers vcrwaarloosd kunnen worden, daar in totaal 
slechts 2,71 % ecn dezer verschillende talen als huistaal bezigt. 
Zonder er al te veel verdere conclusies aan te verbinden. 
kunnen wij nog een eenvoudig rekensommetje met boven
staande cijfers uitvocren. 690.151 kleurlingen spreken als 
huistaal Afrikaansch, aileen Afrikaansch zijn machtig (onder 
en hoven 7 jaar) 459.635 personen, zoodat 230.516 of 33 % 
een andere taal dan hun huistaal kunnen be~rijpen en, of 
spreken. 58.646 kleurlingen spreken als huistaal Engelsch. 
aileen Engelsch zijn machtig (onder en hoven 7 jaar) 2 1.971. 
zoodat 36.675 of 3/5 een andere taal dan hun huistaal kunnen 
begrijpen en/ of spreken. Een groep van 230.516 en 36.675. 
tezamen 267.191 kent een andere taal dan de huistaal aileen. 
238.767 kleurlingen kennen beide talen, 40.480 kinderen onder 
de 7 jaar uit de Kaapprovincic staan vcrmeld als ,ongespecifi
ceerd", totaal dczer beide: 279.247. Dit cijfer van 279.247 en 
dat van 267.191 kloppen globaal gcnomen dus wei met elkaar. 
De ,ongcspecificeerde" 40.480 beinvloeden hier het resultant 
niet: de groote meerderheid der Kaapsche kleurlingen is dus 
ecntalig Afrikaansch. De terloops aangeduide invloed van het 
beroep en eventueele verengelsching kunnen beter behandeld 
worden in een overzicht van de sociale positie der kleurlingen. 
Bij de kleurling-bevolking zien wij een congruent verschijnsel 
als bij de Afrikaansch-sprekende blanke bevolking. Onder 
,stad" verstaat men in Zuid-Afrika reeds een gemeente met 
meer dan 2000 inwoners. Dit en de in het eerste hoofdstuk 
daarover gemaakte opmerkingen in acht genomen, woont de 
kleurling-bevolking in de geheele Unie als volgt: 
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I 
Huistaal 

Afri~aansch Eng~ 
================~=~======~ 

i Stad ............................. . 
Plalteland .................... . 

Totaal ....................... . 

414.907 
1

, 351.480 
354-754 338.671 

76g.66-; -,- 6g0.151 

51.605 
7-041 

Hierbij heeft men, hoop ik, een Llik kunnen slaan in de ,taal
verhoudingen". Bij de blanke bevolking was dit onderzoek 
loonender, omdat daar aan de hand van de huistaal en talen
kennis zekere cultureele conclusies konden worden verbonden, 
alsook mogelijkheden ten aanzien van binnenlandsche en 
buitenlandsche staatkundige mogelijkheden uitgestippeld. Bij 
de kleurlingen of Aziaten ,......, de naturellen bleven geheel buiten 
beschouwing - is voor het belangrijkste deel slechts sprake van 
wat het Boekdeel Tale ergens noemt: .. spreekkennis van 
offisiele tale". Wil men de gemeenschappen van deze bevol
kingsgroepen benaderen, en naar hun wezen leeren kennen, 
dan is een ander, meer op maatschappelijke feiten gericht 
onderzoek vereischt. Maar al zijn dan de cijfers in dit hoofdstuk 
genoemd eer beschrijvend, dan aanleiding tot beschouwing, 
toch mogen zij, evenals de vorige, bijdragen tot juister kennis 
omtrent Zuid-Afrika. 
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TOTALE BEVOLKING 
VAN DE UNIE VAN ZUID-AFRIKA. 

(Volkstelling 1936) 

Naturellcu 6.596.689 68.8% 

Blanken 
) Huist. Afrik. 1.120.770 

2.003.857 20.9% ( » Eng. 783.071 

Kleurlingen 769.661 8.0% 

Aziaten 219.691 2.3% 
-- -- ---- ----

9·589.898 100.0 

Amsterdam, September 1 941. 
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