D ie K ategism us het horn gehandhaaf en is in die loop van die
tye in allerlei tale oorgesit. V an die Drie Formuliere van Enigheid
van die K erk is dit by die gemeente die meesbekende. In die Ned.
G eref. Kerk van die Kaapkolonie is sedert 1842 die verpligte gebruik
in sw ang gekom om .,ten minste eens sm a a n d s' oor die Kategism us
te preek.'")
Die sinode van 1862 het dit verander in „minstens
tw aalf malen 's ja a rs." In die N ed. Hervormde Kerk het die Kom
missie van die Algemene Kerkvergadering in 1867 op voorstel van
ds. A. J. Begemann dit as sy mening uitgespreek dat ,,het prediken
uit den catechism us verpligtend is voor de predikanten onzer k e r k ,"
en in 1869 is dit in die kerklike wetboek opgeneem, met die bepaling
dat dit minstens tw aalf keer per jaar moet geskied. Die Kategism us
is nog altyd cfie kerklike leerboek by uitnemendheid.
S . P . ENGELBRECHT.

M A A R T E N L U T H E R O O R H O E N O O D S A A K L IK D IT IS
O M L A T Y N , G R IE K S E N H E B R E E U S T E L E E R .
M AARTEN Lu T H E R , die groot Hervormer, aan wie die Christenheid

van alle lande so onuitspreeklik veel verskuldig is vir sy herontdek
king en geesdriftige verkondiging van die Bybelse w aarheid, het ook
'n besondere betekenis gehad vir die ontwikkeling van die taal van
sy volk. H y is wel beskou en gevier as die skepper van die H oog
duitse skryftaal en grondleer van die nuwere D uitse letterkunde. Dit
is miskien te veel gesê, maar die bydrae wat L u T H E R gelewer het
tot die erkenning en verbreiding van 'n bepaalde vorm van die Duitse
taal as algem een-beskaafde spreek- en skryftaal. is geweldig.
Sy
nasionale verdienste in hierdie opsig is nie minder groot as sy bonasionale op die gebied van die gees nie. Getrou aan sy treffende
w o o rd e: ,,V ir my D uitsers is ek gebore, hulle wil ek dien , het
L u T H E R in D uits gepreek, D uitse kerkliedere gedig, n D uitse kategis
mus, D uitse strydgeskrifte, verhandelinge en Bybelverklaringe geskryf, en het hy boweal aan alle D uitsers, die eenvoudiges en die
geleerdes, die armes en die rykes die D uitse Bybel gegee.') H y het
aangesluit by die kanselary-taal van die Saksiese hof wat reeds voor
sy tvd 'n unifiserende invloed op die verskillende D uitse dialekte uitgeoefen het. m aar hierdie hof- en burotaal lewe en warmte ingestort
deur die taal van die gewone man te beluister. In sy „Sendbrief oor
4-')
*)

W etten en Bepalingen, art. 34, 2.
Sien PR O P. GEORG BE R L tT , M artin Luther, T h o m a s M urner und d a s Kirchenlied d e s 16. Jahrhunderts.
Sam m lung G öschen, N o . 7. L eipzig. N eudruck
1906 bl. 14. A an hierdie interessante klein studie oor die betekenis van
Luth er in taalkun dige opsig het ek verskillende gegew en s vir hierdie artikel ont
leen.
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die (regte manier van) vertaal" van 1530 skryf h y : ,,mens moet die
moeder in die huis, die kinders op die straat, die gewone man op die
mark vra, hulle na die mond sien hoe hulle praat, en daarna vertaal ,*)
Vroeër in hierdie geskrif staan die bekende verwysing na die groot
moeite wat LuT H E R hom getroos het om by sy Bybelvertaling regtig
goeie Duits te s k r y f: ,,Ek het my by die vertaal beywer dat ek suiwer
en heldere D uits sou gee. En dit het ons dikweis gebeur dat ons
veertien dae, drie, vier weke, na 'n enkele woord gesoek en gevra
het, en dat ons dit tog somtyds nie gevind het nie. In Job het ons so
gewerk. M eester Philips,') Aurogallus^) en ek, dat ons in vier dae
som tyds nouliks drie reëls kon regkry."')
Die daadwerklike liefde vir die taal van sy volk het egter geensins meegebring dat LuTH E R ander tale geminag het nie; inteendeel.
Die beste bewys daarvan het my min of meer toevallig onder die
oë gekom in n ander geskrif van die groot Hervormer wat hy reeds
in die jaar 1524 uit W ittenberg gerig het ,,Aan die Burgem eesters
en R aadshere van allerlei stede in D uitse lande. ' In hierdie skrvwe
doen LuTH E R 'n dringende beroep op die owerheidspersone om tog
toe te sien dat daar goeie skole opgerig word vir die onderrig van
die jeug van die hele volk. By die afkering van die volk van die
Roomse Kerk, het die klooster- en kerkskole in die Protestantse lande
asvanself in verval geraak. Nou dat die ou moederkerk w eggeval het
of agteruitgesit is in die leiding van die volkslewe, wie moes nou
vir die onderw ys sorg dra? By die groot publiek w as die belang
stelling in die onderwys van die jeug maar gering. Allerlei ketterse,
dweepsieke sektes het alleen van ,,die ge es" wil lewe en onderwys in
sogenaam de wéreldse wetenskappe onnodig en selfs skadelik geag.
M aar Lu T H E R , wat sy reformasie wou grondves op die ,,suiwere W oord
van G od , d.i. op die regte verstaan en uitlegging van die Bybel, het
gevoel dat dit alleen deur grondige kennis van die ou tale kon geskied.
H y het dan ook op die noodsaaklikheid van die studie van die ou
tale die sterkste nadruk laat val. En dit is volgens hom die Christenplig van die owerheid om te sorg dat daar skole opgerig en in stand
gehou word, w aar die geleentheid vir die ontvang van onderwys,
en in die besonder van onderwys in tale vir die hele volk, sonder
standsverskil gebied word.
H y skryf dan aan die ,,vooruitsiende
wyse, liewe here raadslede in sy hartlike betoogtrant en in die versekering dat hy dit so ,,van harte goed meen met hulle en die hele
Duitse land ' onder meer die volgende :')
*)

D. M artin Luthers W erke-

Kritische G esam m tau sgabe. W e im ar 1909. Band
30 bl. 637. r. 19— 22.
3) d.i- sy m edew erker Philippus Melanchton.
') d.i. P rofessor G oldhahn. prof. in H ebreeus aan die U niversiteit van W itten 
berg.
-) t.a.p.. bl. 636. r. 15— 20.
Luthers W erk e, W eim ar 1899. Band 15. bl. 36, r. 6 v.v.
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,,Ja, sal u egter sê, a] moet en sa! mens dan ook skole hê, watter
nut het dit vir ons om Latyn en Hebreeus en ander vrye kunste te
leer; ons sou tog net so goed die Bybel en G ods W oord, wat vir ons
genoegsaam is tot saligheid, in Duits kan leer. Ja, ek weet helaas
wel, dat ons, D uitsers, maar altyd soos beeste en dolle diere' moet
wees en bly, soos die omliggende lande ons dan ook noem en ons ook
wel verdien. E k is egter verwonderd waarom ons ook nie n keer sê
nie: W a t het ons systoww e, wyn, speserye en ander uitlandse goed
nodig, ) w aar ons tog wyn, koring, vlas, hout en klip in die Duitse
lande nie alleen in menigte het vir voedsel nie, maar ook te kus
en te keur vir sieraad en eer? Die kunste en tale wat vir ons sonder
skade, ja tot groot sieraad, nut, eer en diens is, sowel om die Heilige
Skrif te verstaan as om die wêreldlike regering uit te oefen, wil ons
verag, m aar van die uitlandse ware, wat ons nie nodig het en wat
van geen nut vir ons is nie, maar ons tot in ons murg bederf, d aar
van wil ons nie afsien nie— moet sulkes nie tereg D uitse narre en
beeste heet nie?
V oorw aar, as d aar ook geen ander nut in die tale w as nie, sou
dit ons tog billikerwys moet verheug en geesdriftig maak, dat hulle
so n edele, fyne gaw e van God is, waarmee G od ons, D uitsers, tans
so ryklik, amper meer as alle lande besoek en b egen ad ig/) M ens
kan juis nie sien dat die Duiwel hulle deur die hoërskole en kloosters
laat opkom het nie. Ja, hulle het altyd ten hoogste daarteen geraas en
raas nog daarteen, want die Duiwel het die braaivleis wel geruik dat
w aar die tale opgekom het, daar sou sy ryk 'n kraak kry, wat hy nie
maklik sou kan toestop nie. W aar hy nou nie kan verhoed het
dat hulle opgekom het nie, meen hy tog om hulle so klein te hou, dat
hulle vanself weer moet vergaan en verval. Daarom wil hy hulle
ook so (sleg) onderhou, dat hulle nie lank sal bly nie. Hierdie bose lis
van die Duiwel sien maar weinige van ons, liewe h ere!
Daarom , liewe D uitsers, laat ons die oë oopmaak. G od dank
vir die edele kleinood, en self daarop toesien dat dit ons nie weer
ontroof word nie, en die Duiwel nie sy moedwil sal kan bevredig nie.
W ant dit kan ons nie loën nie, dat hoewel die Evangelie alleen deur
die H eilige G ees gekom het en nog daeliks kom, dit tog deur middel
van die tale gekom het en daardeur ook toegeneem het, daardeur
ook behou moet word. W an t toe God deur die A postels in die hele
wéreld die Evangelie wou laat kom, toe het H y die tale daarby gegee.
En H y het ook van tevore deur die heerskappy van die Romeine die
Griekse en Latynse taal so ver in alle lande uitgebrei, dat sy Evangelie
")

*)

In on s tyd sou ons kan s ê : motorkarre, radio's, bioskope e d.
Luther bedoel hier seker die bioei van die H um anism e in s y dae, w at die
belan gstelling vir die klassiek e tale by 'n bepaalde groep van die volk veriew endig het.
K ursiverin g by BER LtT.
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gou ver en wyd vrug sou dra. So het H y nou ook gedoen. Niemand
het geweet, waarom G od die tale so na vore laat kom het nie, totdat
mens nou oral sien dat dit gebeur om die Evangelie ontwil, w at H y wou
openbaar en daardeur die heerskappy van die Antichris wou blootlê
en verwoes. D aarom het H y ook Griekeland aan die T urke gegee,
sodat die Grieke, verjaag en verstrooi, die G riekse taal na ons sou
verbrei en dit die aanvang sou word om ook ander tale te leer.
So lief soos vir ons almal die Evangelie nou is, laat ons so vas
aan die tale hou . ... En laat dit ons gesê wees : dat ons die Evangelie
nie goed sal behou sonder die tale nie. D ;e faie :'s
sA:ede waari'n
J[*e mes fan d/e G ees sieeAr. Nu//e :s J i e ;m fee% asste waarin wens
Jt'e Ar/e:nooJ dra. /Vn//e !*s <i;'e ^eArer waar:'n mens /ner&'e JranA:
Arry.
/s d:e profist'eAramer waarin A;erd:'e sp y s /é.".) En soos
die Evangelie self getuig : hulle is die mandjies waarin hierdie brood
en visse en brokke gekry word. Ja, as ons dit sou w aag (wat God
mag verhoed) om die tale te laat vaar, dan sal ons nie alleen die Evan 
gelie verloor nie, maar sal ons ook eindelik daartoe geraak dat ons
nóg Latyn nóg D uits reg kan praat of skryf . . . . D aarom is dit seker,
w aar die tale nie bly nie, daar moet ten slotte ook die Evangelie onder
gaan . . . .
Ja. sê u, (maar) daar het (tog) baie kerkvaders salig geword
wat geleer het sonder die tale (te ken). Dit is w aar. M aar w aaraan
skryf u dit toe dat hulle so dikwels in (die verklaring van) die Skrif
vergissings gem aak het? Hoe dikwels maak St. A ugustinus foute in
die Psalm s en in ander uitleggings, netsoos H ilarius,"') ja ook almal
wat sonder die tale dit gew aag het om die Skrif uit te lê? En al het
hulle som tyds reg gepraat, hulle w as tog nie seker van die saak of
dit regtig so op die plek staan, waarheen hulle verw ys nie . . . .
D aarvandaan kom dit, dat sedert die tyd van die A postels die Skrif
so duister gebly het en nêrens sekere bestendige uitleggings daaroor
geskryf is nie. W an t ook die heilige vaders het, soos gesê, dikwels
foute gem aak. en omdat hulle onwetend in die tale gew ees het is
hulle dit selde eens; die een vaar so, die ander vaar so . . . .
D ie liewe vaders het, omdat hulle sonder tale gew ees het, som
tyds met baie woorde aan een teks gearbei, en daarn a tog maar
sk aars (die sin) gepeil en half geraai en half fout gem aak. So loop
mens hulle na met veel moeite en kon mens intussen deur die tale
veel beter uitsluitsel gee as dié wat mens volg. W an t soos die son
teen die skaduw ee is, so is die taal teen alle glosse van die vaders . . .
O, hoe bly sou die liewe vaders gewees het as hulle so bekend met die
Heilige Skrif kon gewees het en die tale soos ons kon geleer het.
H oe het hulle met so groot moeite en vlyt nouliks die brokkies gekry,
w aar ons met halwe, ja amper sonder enige arbeid, die hele brood
H itarius. b isk op v a n Poitiers, gest. 366.
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kan bekom! Ja, hoe hard sa! G od ook toereken so 'n onvlytigheid en
ondankbaarheid van ons . . . !
O ok moet dit ons nie op n dw aalspoor bring dat etlike huüe
op die G ees beroem en die Skrif geringag nie. Etlike ook soos die
W ald en siese broeders*') ag die tale nie nuttig nie. M aar, liewe vriend,
gees hier, gees daar, ek is ook in die gees gew ees en ek het ook gees
gesien (as mens dan van sy eie vlees moet roem) miskien meer as juis
sulkes nog in 'n hele jaar sal sien, hoe baie hulle hul ook beroem.
O ok het my gees homself so n bietjie gew ys, terwyl tog hulle gees
heel stil in 'n hoek sit en nie veel meer doen as sy eie
roem verkondig nie.
Dit weet ek egter wel goed dat, al doen
die G ees am per alles alleen, eX: die cfoe/ rer sou gem is Aei'^) a s J ie ia/e
my nie ge/:efp Aei en my fan cfie
seA:er en gew is gemaaA: /:ei
nie . . . .")
n N egetal b lad sye verder in die geskrif breek LuT H E R dan 'n
lans vir die oprigting van goeie biblioteke ,,want as die Evangelie
en allerlei w etenskap blywend sal wees, dan moet dit telkens in boeke
en in geskrifte vervat en vasgehou wees. Hier is dit interessant om
te verneem w atter soort boekeversamelinge die groot Hervormer aanbeveel om aan te lê. H y skryf '^): ,,M aar my raad is nie, dat mens
sonder onderskeid allerhande boeke saam raap en alleen maar aan die
menigte en m assa boeke moet dink nie. E k sou 'n keus daaronder wil
maak, dat dit naam lik nie nodig is om die kommentare van al die
juriste en die dogm atieke van al die teoloë en die probleemstellinge
van al die filosow e en die predikasies van al die monnike te versame!
nie. Ja, ek sou sulke mis heeltemal wil uitstoot en my boekery met regskape boeke versorg en daarvoor met geleerde mense te rade gaan. Z?ersfens sou cfie TVeiiige 5%:r:Y sotfe/ in Ía íy n , G rieks, TVe^reens a s in D uiis
en in so fee/ meer fa/e as waarin
maar &esiaan, cfaarin moef wees.'**)
D aarn a die beste uitleggers en die oudstes sowel in Grieks, Hebreeus
as Latyn, w aar ek hulle sou kon vind. D aarn a sulke boeke wat
dienstig is om die tale te leer. soos die digters en redenaars, onverskillig of hulle heidene of Christene w as, G rieks of Latyns. W an t
uit sulkes moet mens die grammatika leer. D aarn a sou daar wees
die boeke van die vrye kunste en verder van alle andere kunste. T en
slotte ook boeke oor die reg en die geneeskunde, ofskoon ook hier
onder 'n goeie keuse noodsaaklik is. O nder die vernaam ste egter
sou daar moet wees die kronieke en geskiedenisse, in watter tale
mens hulle maar kan kry. W an t hulle is baie nuttig om die loop
")
i-)
is)

S o noem Luther die Boheem se en M o rav iese B roeders: t.a.p., bí. 42 n.2D it is b 'y k b aar die betekenis van die ongew one spreekw oordelike uitdrukking
w at L uth er hier gebruik; sien t.a.p., bl. 42 n.3. B E R H T v a t dit anders op,
bl. 80 n.6.
t.a.p., bl. 51 r.23 w .
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van die wéreld te leer ken en te regeer, ja ook om die wonderwerk
van G od te sien."
M et n hartlike en ootmoedige bede dát die raadshere tog na
hom sa l wit luister, al is hy ook 'n geringe persoon, want dat hy nie sy
eie voordeel nie, m aar alleen die geluk en heil van sy hele land en
volk soek, besluit die groot Hervormer hierdie dringende beroep op
die owerheid om hulle ernstig te bekommer oor ,,die arme, ellendige,
verlate jeug " van sy dae. A l kan ons die jeug van ons dae wel nie
meer met sulke medelydende terme bestempel het nie, daar is in hierdie
pleidooi van MAARTEN LuTH E R veel wat ons by die inrigting en rigting
van ons onderw ys, spesiaal wat die opleiding van ons teoloë
betref, som tyds geneig is om te vergeet en te verw aarloos— tot onbe
rekenbare skade van die regte Evangelieverkondiging.
B . G E M SE R .

D IE

P E N N E S T R Y D T U S S E N D IE C H R I S T E N E
H E I D E N E G E D U R E N D E D IE E E R S T E D R IE
E E U E N A C H R IS T U S .
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In sy boek ,,D ie Geskiedenis van die N ederduits Hervormde
Kerk van A frik a", beskrywe professor S. P. Engelbrecht op treffende
wyse hoe die A frikaners in die Kaap-Kolonie gedurende die tweede
helfte van die neëntiende eeu met die geestelike sw aard vervolg is/)
Dit is nie die eerste en ook nie die laaste keer dat lede van die Kerk
op hierdie w yse beveg is nie, want die pennestryd teen die Christendom
is so oud as die Christendom self. Die doel van hierdie artikel is om
kortliks na te gaan w aiter aanvalle die Christene gedurende die eerste
drie eeue van die kant van die heidene geleerdes ondervind, en hoe
hulle daarop reageer het.
D ie heidense letterkunde tot ongeveer die middel van die tweede
eeu bevat besonder min verw ysings na die Christendom. Die be
kendste is dié van T acitu s waarin dit as n verderf like bygeloof wat
in Rome posgevat het, beskryf word.*) V olgens T acitu s is die C hris
tene reeds in die dae van Keiser N ero (54— 68) van kindermoord, kan
nibalisme en ontug beskuldig. Uit Christelike geskrifte weet ons dat
die heidene verder ook die leerstellings van die Bybel kritiseer, en
veral teen die goddelike natuur van Christus besw aar gem aak het.
A s gevolg van hul eie bygeloof het hulle Christus se wonderwerke
nie verwerp nie m aar beweer dat hulle deur middel van towerkuns verrig is/)
-)
3)
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O p. cit. p. H sq.
T a c itu s H tsT. V . 3— 5 en A xF X V 44, 3— 4.
Ju stin us ApOLOGtA 1.30; TertuH ianus ApoLOGtA 22.

