
HOOFSTGK IV. 

DIE CENUOTSKAP VAN .RtEGTE AFRIKANERS. 

Dis meermale in die wereldgeskiedenis gesien, 
<lat grote dinge voortgekom het uit kleine verenigings 
of genootskappe. · Denk maar aan die "Compania de 
Jesus" van Loyola en die "Holy Club" van Wesley, 
waaraan die Jesuietisme en Methodisme respektiewelik 
hul ontstaan te danke het. 

So'n vereniging was ook die Genootskap van Reg
te Afrikainers. Daarin het 'n beweging sijn oorsprong 
geneem, wat vandaag nog sijn krag laat voel. Daar
uit het 'n spoorslag voortgekom, wat ons vandaag rrog 
laat vorentoe beur. 

• Maar ons moet eers gee, wat Ds. Du Toit daarom
trent laat opskrijf het. Hier is <lit: 

"Begin van die Afrikaanse taalbeweging. In 'n 
reeks van stukke, ondertekend "Ware Afrikaner," het 
ik in die "Z. Afrikaan" almal opgeroep wat wou 
deelneem aan die beweging om ons taal als volkstaal 
erkend te krij ; en wat, om die doel te bereik, wou 
deelineem aan die stigting van 'n Genootskap van Regte 
Afrikaners. Hul moes hul name aan die adres van 
Oom Lokomotief, kantoor van die "Z. Afrikaan," mel-
de. · I 

"Mm. Jan Hofmeyr, het 'n volkome onpartijdige 
houd~ng aangeneem, maar indirek gesteun, r) deur 
alles op tie neem en 2) deur die briewe aan Lokomo
def t,e ontvang en aan mij te stuur. 

"Bijbelv,ertaling was die eerste werk wat die Ge
nootskap sig ten doel geste1 en daarom ook mee be
gonne bet. Maar spoedig het ons behoefte gevoel aan 
'n eie orgaan, sal daar iets van die beweging teregkom. 
Ons was omtrcnt I z lede, wat onder geheimhouding 
moes werk, uit oorsaak vam die bittere teenstand in 
staat en kerk. 

"Uitvoering· van die meeste besluite het op mij 
neergekom ,en mijn posisie was allermoeiliks, veral 
om die teeinstand van ve1e wat anders op kerkelik ge
bied saam gegaain het. So moes ik ecn van miJn 
best,e vrinde en kerkeraadsl1ede hoor se : ·"als ik weet 
:vie die Lokomotief is, skiet ik horn met mijn hand 
dood". 
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"Die Genootskap krij 'n eie drukpers en gee eers 
die "Patriot" en later die "Getuige" uit, behalwe heel
wat kleine hoekies. :VIaar die drukpers betaal nie. in 
ons land nie, en veral in ons geval was dit waar. 
Die vo6rstanders was min en geldelik swak. Bijna 
mijn game salaris het \n die drukpers gegaan. Ja, 
ik moe;, boekc uit mijn bibliotheek neem en verkoop 
om die drukkoste tc betaal. Tog het ons deurge
worstel, terwijl die saak langsaam toeneem:" 

DIE STIGTING . 

. Kadat Ds. Du Toit 'n gespr,ek gehad het met Ds. 
Morgan. SckDetaris van die Britse Bijbelgenootskap, 
oor 'n Afrikaanse Bijbelvertaling, 1ees ons dit in die 
"Geskiedcnis van die Afr. Taalbeweging": ''Vollens 
belofte bre-ng Ds. Du Toit die saak voor die aandag 
van enige voorstanders van 'n Afrikaanse Bijbelver
tal'ing en hulle beleg 'n vergadering op 14 Augus, 
1 87 5, om die saak te o'erwege. En dit was metecn 
die dag waarop be;;lote werd om 'n Genootskap op 
tc rig... Om die weg daartoe (tot 'n vertaling) te 
baan was :oo'n liggaam of vercniging nodig, ten einde 
an die cenkant die bevolking eers tot erkcnning van 
1ml1e taal te breng, en an die ander kant om die 
taal self cers a~ skrijftaal te leer beocfen.,, ( 2e uit
gaaf bl. 63 en 66). 

Dis dus duidelik, dat die Genootskap middel was 
tot 'n doel, en dit was die Afrikaanse Bijbelver
taling. 

On;, gee nou hier, omdat dit so belangrijk: is, 
die notule van die cerste vergadcring, letterlik oorge-
111omc uit die Notule-boek van die Genootskap. 

NOTULEN. 

Van een voorlopige Verga<lering van Afrikaailders 
den in die Paarl op die 14de Augustus 1875. 
Tegenwoordig was : 

Wel Eerw. S. J. du Toit. 
'Meneer. G. J. Malherbe. 

" 

August Ahrbeck. 
D. F. du Toit D. P.soon. 
D. F. du Toit D. F.soon. 
C. P. Hoogenhour. 
P. J. Malherbe D. F.soon. 
S. G. du Toit A.soon. 

gehou-

Meneer C. P. Hoogenhout wort voorlopig ver Voorsitter van 
die Vergadering gekies. 

Meneer A. Ahrbeck wort voorlopig ver Sekretaris en S, G. 
du Toit ver Sub-Sekretaris gekies. 
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Meneer A. Ahrbeck stel voor, om die naam en re'els van 
die Genootskap deur een Commissie te laat opstel en bij een 
vol'ende Vergadering te laat voorle. Gesekondeerd deur D. F. 
·du T(Jit, D. P.:,oon. 

Algemeen aangenomen. 
Die Voorsitter benoem tot lede van die Commissie om die 

re'els op te stel : 
We! Eerw. S. J. du Toit. 
Meneer G. ]. Malherbe. 

,, n. F. du Toit, D. P.soon. 
Eerw. J. P. Dempers. / . 
Meneer J. W. van der Rijst. 5 as hulle wil 

Almal wat te'enwoordig is, verklaar al vooraf, dat hulle wil 
·lede wees van die Genootskap. 

Die Sekretaris wort·versog om ver Meneer Van der Rijst en 
Mr. Dempers kenuis te ge, dat hulle gekies is ver lede van qie
Commissie om die re'els v~r die Genootskap te maak. Dis 
voorgesteld deur Weleerw. S. J. du Toit, gesekondeerd deur P. 
J. Malherbe. 

Weleerw S. ]. du Toit stel voor, dat al die !ede wat te'en
woordig is, so veul as mo'entiik i~, die Afrikaanse- Volkslied sal 
versprei en die gevoelens van mense daaro'er sal hoor. Dan kan 
ons dit naderhand op naam van die Genootskap verbeter en uit
ge. Gesekondeerd deur P. ]. Malherbe. Algemeen aangenomen. 

Voorgesteld deur D. F. du Toit, D. F.soon. gesekondeerd 
-deur P. J. Malherbe, dat Meneer die \11/eleerw. S. J. du Toit en 
Mr. P. J. Malherbe en die Sekretaris verder sal met Ds. Morgan 
praat o'er die Afrikaanse Bijbel om die te Jaat uitge deur die 
Britse en Buitenlandsc Bijbelgenootskap. A!gemeen aange
nomen. 

En aan dieselfde Commissie wort oek opgedra'e om met 
Mr. Van der Rijst te onderhandel o'er die Afrikaanse Spraak
kunst om dit te laat nasien dat dit klaar is as ons weer bij ma
.kaar kom. 

Die We!Eerw. S.]. du Toit stel voor, dat om een Afri
kaanse Woordeboek uittege al die lede versog worde om elkeen 
een lijs te maak van suiver Afrikaanse woorde in die order van 
-die A.B.C. Algemeen aangenomen. Die lede wat te'enwoordig 
is, wort versog om op een vol'ende vergadering ander mense 
wat hulle kan vertrouw saam te breng. Die vergadering s!uit 
met dank aan die Voorsitter en die Sekretaris." 

Tot sover d~e notule. Dit blijk dus dat op die 
.eerste vergadering maar 8 pcrsone feenwoordig was. 
Mnr. J. P. Dempers sijn naam kom ook in die presen
s~e-lijs voor, maa.r hij was blijkbaar opgesit omdat 
hij verwag werd, terwijl later uit die notule blijk, dat 
hij nie aanwesig was nie. Sijn naam is dan ook in 
die boek uitgeskrap met ink. 

Op die volgende vergadering, . 2 5 Sept. I 8 7 5, 
het bijgekom G. W. van der Lingen, J. W. van der 
Rijst en M. L. Roussouw. Op 6 Nov. d.a.v. was nog 
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teenwoordig: A. Pannevis, F. S. Cillie. S. P. :.\fal
herbe e>n F. P. l\Iarais, terwijl later nog genoem word: 
A. E. du Toit, G. D. :\Iarais, J. Balt, P. B. de Ville, 
C. J. Esterhuizen, S. Cillie, W. ::.\1. Reticf, W. A. 
Joubert, I. A. Perold. ]. D. l\Iinnaar, D. N. J. du 
Toit, ::\I. H. ]. Cys, ,\. P. Zeeman, lVI. l\I. du Tuit, 
P. J. Schabort, ]. S. Perold, E. J. du Toit, J. S. :\1al
herbe, J. G. H. Tulleken, J. P. ]. Dempers, P. J. 
Malan, (Dr.) J. 1\1. Hoffman, G. R. von \Vielligh, e.a. 
Die Reels in die ~otuleboek is onderteken deur 50 
persone. 

Die vergaderplek was .eers die huis van mnr. G. J. 
Malherbe (Paarl) en later die pastori'e van Ds. Du 
Toit. 

'N lXSlDE"'T. 

In verband met die stigting moet n interessante 
voorvalletjie vermeld woTd. Op aanradc van hul rnee~
ter, mnr. :\J. J. Stucki, van Blauwvallci (Wellington) 
het mnre. C. J. Esterhuizen, J. H. TuUeken en A. E. 
du Toit bedank vir hul lidmaatskap. l\Inr. Stucki 
het dit van hul gevorder, omdat die oog van die Kerk 
op sijn skool gerig is, "dat zij de Holl. taal zullen be
studeren en zich mel uw genootschap niet inlaten." 

Die bedanking van die drie leerlinge werd aan
geneem, maar ongelukkig kom daarin o.m. 'n tame
like lelike s1nnetjie Hollands voor. Dit het die Ge
nootskap 'n kans · gegee ,om twee interessantc briewe 
te skrijwe, een aan die onderwijser en een aan die 
leerlinge. Ons gee clit hier. Dis in die handskrif 
van Ds. Du Toit: 

"Drn GENOOTSKAP VA.'! REGTE AFRIKAANDERS AN M. J. STt:CKI 
VREDE! 

Meneer, -Die Genootskap erken <lat ons jou brief van die 14e 
December ontvang het, same met die bedankbrief van drie van jou 
kostskoliere. 

In een brief an hulle gt> die genootskap ver hulle met alle plisier 
on ts lag. 

Die Genootskap is blij om te sien <lat jij so danig ijwer ver die 
Hollanse taal, om <lit te lat bestudeer van al jou skoolkinders, en ons 
wens jou alle heil en sern daarme. 

Toi; bemoediging ge die Genootskap jou een sin nit hulle l1ed::mk
brief. "Wij hoopen <lat gij ons aan onzen vriende!ijken verzoek zul
len voldoen." Hieruit kan jij sien hoe voorspoedig <lit gaat met jou 
grote ondememing om alma! die Hollanse taal te lat bestudeer. Al
temit sal dit goed wees <lat jij <lit as een vrug van jou werk lat publi
ceer; wie weet? straks krij jij nog een pluimpie daarvoor van die grote 
gedeelte van die Ned. Ger. Kerk wat hulle oi" op die Blou-Vlij sijn 
skool vestig. In alle geval denk die Genootskap dat <lit ver jou regte 
bemoedigend moet wees om te sien <lat van jou eerste skoliere al so
goed Rollans kan skrijwe. 
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Gaat mar an, Meneer ! Altemit sal jij nog eendag insien, <lat dit 
.onmo'entlijk is om een Afrikaander met een Afrikaanse hart een 
Hollander te maak; dat <lit beter is om jou ei'e taal goed te kan 
skrijwe as in een vreemde taal sulke bokke te ski et. 

Die Genootskap eindig hulle corre~pondentie hierme, mar hou die 
reg om die hele correspondentie te lat publiceer. 

Uit naam van die Genootskap van Regte Afrikaanders. 

i.OKUMOTrnF." 

1J~t· twcede brief i" van 1h~erdie inhoud: 

"DIE GB:NOOTSKAP VAN REGTE AFRIKAANDERS AN C. J. ESTERHUI
ZEN, A. E. DU Ton, EN J G. H. TULLEKEN. V.REDE ! 

Beste N eefs, Die Genootskap bet julle bedankbrief ontvang en 
ge ver julle met plisier ontslag 

Ons weet goed hoe die vurk in die steel steek en ons is seker daar
van dat die stantjie veel meer die liefde ver julle moedertaal sal aan-
vuur as sal uitdowe. ' 

Die geskiedenis het <lit nog altoos getoon : as jij een ding te'ewerk 
wat jij nie sommur met een slag kan dood druk nie, dan is die teen
.stand nes olie wat jij in die vuur goi. 

N ou, julle skoolmeester sal dit oek we! weet, en julle dit oek ge
leer bet; en nou sal julle ei'e ondervinding dit weer bevestig. 

J ulle weet oek heel goed da t ons ons beogeerte in all es door bidden 
en smeeken met tlanksegging bekend maak bij onse liewe Heer. Bid 
<lan same met ons dat onse liewe Heere julle skoolmeester dit tog nie 
mag toereken nie as hij "bevonden wordt ook tegen God te strijden" 
Hand. 5: 39. 

Eindelik wens die Genootskap nog ver julle te lat weet: dat dit 
nog alles regte voorspoedig gaat; daar kom uog gedurig nieuwe lede 
liij. 

N ou jonge vriende, wees gehoorsaam. Doet niks teen julle skool
meester z1jn sin· nie, so lank as julle nog onder horn staan. As julle 
een dag los is, dan kan julle mos maak wat ju Ile wil. 

Lees vir julle meester asseblief julle brief voor. As ju Ile dit a Iles 
<loet, dau sal julle weldoen. 

Vaarwel ! Uit naam van die Genootskap. 
LOKOMOTIEF." 

GEHEll\IHOCDING. 

'n Ander eienaardighcid is die geheimhouding 
waaronder die Genootskap gewerk hct. Reeds in die 
eer~te vergaderi1ng werd gese, dat Jrnl mense moet 
saambrcng, wat kan vertrouw word. Op die zde verg. 
heet dit: "Almal kom o'ereen dat ons nou gPen ander 
geheim het nie as om die name van die lede dood
!:>til te hou." 

Die Reds, wat almal onderteken het, bevat dan 
ook o.m. die volgende artikels, wat ons nergens ge
publiseer vind: "'IX. As een lid een "geheim" ver
klap dan kan die Genootskap horn uitset. X. As een 
Jid wil uitgaan dan moet hij skriftelik bedank, en die 
redes opgee waarom, maar deur sijn naamtekening 
blijf hij gebonde om die geheime van die Genootskap 
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tot si1jn doorl toe te bcwaar. XI. Dice Genootskap het 
geen andcr. geheim as wat die saak sal kwaad doen." 

Natuurlik werd spoeclig gese: "Dis 'n Vrijmes
selaars-spul", waarop die "Gcskiedenis van die Taal
hcweging" aklus raak antwoorrl: "Maar in hullc op
pervlakkighcid verlie::. hulle uit die oog dat die Ge
nootskap vlak teeno'er die Vrijmesselaars staat.: want 
die Vrijmc;,selaars maak hulle perso11e bekend, mar 
hulle 7l'P1ke blijf geheim, terwijl die Genootskap al. 
hulle wer/?e openlik publiseer, mar alleen hullc per
sone nie op· die voorgrond wil stel nie. Die Genoot
skap handel dus vo1komc ·o'ereenkom';tig die Skrif 
(Mat. 5: 16), terwijl die Vrijmesselaars teen die Skrif 
i.s \Joh. 3: 20, 21)." Kijk bl. 69. 

Die "Patriot" van 1 5 ,Apr., 1876 1gce hiercbe r{'.de·, 
vir die verswije van name: 
"I. Om persoonlike hatelikhede voor te kom. 
II. Omdat die tijd nog nie daar is nic. 
II I. Omdat daar ·een partij van die ledc op teen is 
lV. Om dieselfde rede, waarom die vra'cr sijn naam 

nie opge nie. 
V. Dit s~~at aci.n d~e Jid vrij om ver sijn n::iam uit te 

kom. 
Beswaar werd ook ingebrag teen art. Vl I: 
"Ider lid moct gelowe in di·e Versoenin,gsdoocl ,·an 

onse Beere Jesus Christus." Maar die Genootskap het 
bij sijn punt gehlij, ondanks die feit dat 'n verandering 
ook 'n ver\meerdering van lede in die hand sou gewerk 
het. Sander resultaat werd gestrij uor die kwessie of 
"vrouws" ook lede mag word l 

WERK VAN DIE GE:'IJ"OOTSKAP. 

Die A/rikaanse Vof/;slied was die eerste uitgawc 
(kijk notule 1 stc vcrg.). Op die 2c1c vcrgadering 
werd beslotc daarvan 500 te laat druk. Dis die lJc

kende gedig beginnemd met 
'n lder na'>ie het sijn laJZd, 
Ons woon op Afrikaan,se strand, ens. 

:\inr. C. P. Hoogenhout het ons dit gemcld aan
gaande die ontstaan daarvan: '"n Ider nasie het e:.ijn 
land" - i5 door wijlen vriend PannPYis en mij beg"1rnca. 
Daarna meen ik ( maar ben niic.:t zekcr) aan ·(>om 
Loknrnutief gq;even om hct men · tP :\frika
ni;;:·eren, en tL>en ci.an Ds. Du Toit gczonclcn, rl.ie 
er de nodige veranderingen in gemaak't heeft. EPn 
regel (op een na de laatste) b. ,, . vcranderde Ds. Du 
Toit ~n: "\Vie dit verag ">al Sijn straf dra". W~} 
haddcn: "Wic dit vcrag ~traf sal hij dra." 



EERSTE WERKSAAMHEDE. 7 I 

In 'n brief van Ds. Du Toit uit Tulbagh, 3 Julie, 
1875, aan Ihnr. Hoogenhout geskrijwe, lees ons: "In
geslote111 ons Volkslied met 1enige emendat~es. Som
mige veranderingen om de taal; andere om de inhoud. 
Een_ vers bi.jgevoegd'' ! vVatt·er vers dit is, weet ons nie. 

Bijbelvertaling. Die tweede punt wat genoem 
word, is die Afr. Bijbelvertaling. Omdat die saak 
so bela!llgrijk is en ook die stoot gegee het tot oprigting 
vain di·e Genootskap, spreek on.:5 later meer opsettelik 
daaroor. 

Die Afr. Spraaklmns was ook al m die eerste ver
gader~ng aan die beurt. 'n Kommissie, waarvan Ds. 
Du Toit lid was, moes met mnr. Van der Rijst 'n 
Spraakkuns nasien. Blijkbaar het laasgenoemde daar
mee beg~n, maar Ds. Du Toit sijn hand is daarin so 
goed sigbaar, dat die "Geo,kiedenis van die Taalbe
weging" horn "saam met andere" als skrijwer noem, 
( 2de uitg. bl. I 7 4). foderdaad kan 'n mens voel dat 
agter: alles sit 'n man, wat goed taalkunde geleer het 
bij mnre. l\1iddelberg en Pannevis, en wat nic vert'liet 
met Bilderdijk gedweep en nie tevergeefs Bilderdijk 
sijn Spraakleer en sijn andere letterkundige werke in 
besit gehad het nie. Van die laaste moet ons hier 

noem die "Verscheidenheden op Taal- en Letterkundig 
Gebied" ( 8 dele), waar Ds. Du Toit baing van gedenk 
het.-In di·e 3de verg. word mnr. Pannevis bij die be
noemde kommissie bijgevo·eg, terwijl mnre. Hoogen
hout, D. du Toit, D.P.s. en l\T. Rossouw, dit vir laas 
moes n_agaan en ·I ooo moe.:5 laat druk. In die 4de 
verg. word opdrag' gegee om nog 'n deel bij te sit 
oor woordvoeging en prosodie. 26 Febr., 1876, word 
die eerste gedruktc eksemplare voorgele. Op die 
jaarverg., 19 Aug., 1876, was maar 300 van die 1000 
oor. 'n Bewijs hoe welkom dit was. Selfs Eng-else, 
met name die "Standard and l\fail," het die uitgawe 
toegcjuig. Op die jaarverg., I I Aug., I 877, wa-' nog 
net 'n stuk of 50 van die boekie voorhande.-Dit het 
geheet: "Eerste Beginsels van die Afrikaansc Taar, 
uitgcge deur die Ge111ootskap van Regte Afrikaners, 
Kaapkolonie, I 876," en het 29 blss. druks beslaan 
(klein formaat). Inderdaad is in die klcine omvang 
'n oulike grammatika vervat, wat nog met vrug deur 
0:nse taal-lidhebbcrs kan geraadpleeg word. Voorin 
staa:n die gedig van Ds. Du Toit oor die Afrikaanse 
Taal: "Gen Rollans, Duits of Frans", ens. Dis 
geheel afgedruk in di·e "Gesk. van die Taalbeweging." 
Met geringe verandcrings is van die Spraakkun'> in 
I 882 die twcede uitgaaf ver,;kijn, in groter formaat, 
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waarvan die oplaag 6000 was.-Ons ;,ien dus hoe van 
1876 af die Afrikaans 'n grammatika geha<l het, en 
tog moes Prof. Dr. le Roux, vam Pretoria, nog in T 9 l 3 
'n lesing hou en publi;,eer om vir twijfelaars die vraag 
toestemmend te beantwoord, dat onse taal 'n grammati
ka het l Prof. le Roux s'n klare betoog sal daarom
tre1nt ;,eker nou allc on;,ekerheid wcgveeg.- l)::i. Du 
Toit het in die rigting voortgewerk en in 1 8()7 gt>
publiseer sijn: "Fergelijk<ende Taalkunde fan Afri
kaans en Engels." In die bilJliografiese oorsig :-,al 
die leser daaromtrent "ids mcer te wete kom. -

'n TVoordebo1:;k. 'n Ander werk wat die Genoot
skap besig gehou het, was 'n Afrikaanse Woordeboek. 
In rlie eerste en daarna nag ~n vier volgende verga
derings, het Ds. Du Toit aangedring op die noodsake
likheicl daarvan. Oom Lob1motief, wa-.: die 
eerste wat n "lij,,; van suiwcr Afrikaan sc \\Oor
de" voorgele het, maar verder hct <lit g·lo nic gekom 
nie. Ds. Du Toit mecn in sijn "Taalbeweging" dat 
dit 1 molik maar goed was dat die wcrk blij sleek het 
en gee sijn drie redes op. Eindelik werd deur horn 
die "Patriot-\Vuordeboek" bewcrk, wat !:,OU aangevul 
worde deur 'n antler onderneming. In "Ons Taal" 
het Ds. Du Toit namelik 'n hele end op wcg gewees 
met sijn versameling en v·erklaring van Afrikaansc 
woorde en uitdrukkings, toen siektc en dood die werk 
plotseling kom afbreek. Mnr. Pannevis s'n rijke vcr
sameling, alleen in manuskrip aanwcsig, het daarbij 
uitm-emend diens gedaan. Hicer is werk vir jonge krag
te om te voltooi I 

Die Patriot. Dit was 'n grote en vir Suicl-Afrika 
uiters bela:ngrijke onderneming. Vandaar dat ans dit 
~n 'n aparte hoofstuk bespreek. 

IJie 111 amz'f es van die Genootskap word voorgelees 
in die verg. van 6 Nov., 187 5, daarna gepubli;oeer in 
"Zuid-Afrikaa:n" en eindelik werd 'n I ooo daarvan 
vcrsprei. Dis oak tc vinde in die "Taalbewcging". 

Spel- en Leesboelde. In die notule van 15 Jan., 
i876, lees ons: "mnr. v.d. Rijst le een Spel-en Lees
boekic voor en versoek om dit deur een Commissie te 
laat nasiien. Beslote om dit te doen eri dat die Com
missi·e sal bestaan uit die vollende heere: welcerw. S. 
J. du Toi.it, mnr. A. Pannevis, D. F. du Tait, D.P.s .. 
C. P. Hoogenhout, P. J. Malan en W. A . .Malherbe". 
5 Febr. d.a.v. werd beslote dit op die Gcnootskap -.;'n 
1naam ui't te gee. Mnr. G. von Wielligh, self lid van 
die broederskap, se in die "Brand wag" (I I I no. 5) : 
"Maar wat eintlik die stok in die bij-nes van rlie vij-
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amclelike kamp gesteek het, wat hulle laat rumoer het; 
was toen die Genoobkap 'n Spel- en L[·esboek uitge
gee het. Toen moet jij hullc hoor blaas en spuug soos 
katte, want daardic c-1.ing sal die Afr. Taal te veel 
vornntoe help. .Maar die Genootskap was beslis en het 
hullc 1 ooo boekies in twee maandc van die hand ge
set"'. -In die "Taalbeweging" le Ds. Du Toit die ge
sonde opvoedkundige reel neer: .. In sulke boekies, 
in c.lie taal en na die vatbaarhcid van onse kinders 
geskrijwe, sal hulle veel gouwer leer a-, in 'n vreemde 
taal waar huUe nooit tuis in word". · Tog is eers in 
19 r 4 ::ijn wens aanvankelik vervuld, destijds in hierdie 
woorde uitgedruk :• "En dan hoop ons dat die dag nie 
meer ver af is nie waarop Afrikaans sal erkend wees 
©P on:,e lagere of derdcklas skole." Van die boekie 
werd 2,000 gedruk. 

Alma11ak. Tot die uitgaaf hiervan werd besluit 
i!Il die vcrg. van I 5 Jan., 1876. Die c~rste Almanak 
het uitgekom i:n 1877 en was 'n boekie van 6-t blss., 
uitgegee cleur die Genootskap •en vcrkrijghaar bij J. 
M. Belinfante, Kaap::itad. Bo die Kalcndcr wao.; ver
sies van "O,om Jan" (mnr. Hoogenhout), en agter 
elke datum 3 bijbehekste onder die hoof de: Cebod, 
Beloftc en Gebed. Verder burgerlike ·en kerkelike 
opgawes en "Leesstukkies''. Die laaste het bevat: 
Die Afr. Volkslied; Die Hugenote an die Kaap van 
Ware Afrikaner (Ds. Du Toit); 'n gedig: JJi·e Bijbel 
van Bijbelleser (mnr. Pannevis?) en Ons Toekomstige 
Volkslied van Oom Jan, wat begin: 

Waar Tafelberg begin tot ver in di·e Transvaal, 
Woon een verenigd volk,-cen algemene taal... 
Die Afrikaa:n::i·e taal die klink v•er ons so soet; 
Hij is ons moedertaal-sit in ons murg en bloed. 

M'lir. von Wielligh se dat die Gcnoobkap met die 
Almanakke "cli·e bol raak ge,laan het." En ;,o is dit. 
In I 880 was daar al 6,ooo eksemplare gewaarborg. 
"'\Toor die tijd, seg hij, was daar alleen kerkalmanakke, 
wat nic burgerlike informasie verskaf het nie. "--Ook 
hiervan was Ds. Du Toit in verskeie opsigtc die be
:,ielende middelpunt. In 'n brief aan mnr. Hoogen
hout skrijf hij (7 Aug., '78): - "IIct vllOrclt tijd te 
clenken aan onze almanak voor I 879. Ik geef hier 
een lijst van onderwerpen. :\Iaak s.v.p. de verzen 
gelijk vorig jaar; maar op bepaalde, bekende wijzen, 
volgens onze afspraak. 

Prijsvrae was ook op die program. Maar een 
keer werd daar een uitgeskrijwe. Klaas \Vaarsegger 
Jr. (mm. Hoogenhout) bet gewen met ~ijn Afrik. ver-
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haal: "Catharina, die Dogtcr van die Adv6kaat," wat 
gedruk werd, eers i:n die Patriot en later in 'n bockie. 
Die "Taalbcwegi:ng" se daarvan: "dis deurdronge van 
so 'n eg patriottise Afrikaanse gees, dat dit al 'n rloje
rigc Afrikaner moct wees wat dit nie met smaak lees 
nie." 

(;edigle werd uitgegec, n.l. herdrukke uit die 
"Patriot". Dit- werd deur die Paarlse Drukkcrij 
\'Oortg•e:,et, tl•t 7 versamelings toP. Einctelik is weer 
'n waardevollc versameling ui t die bunc;leltjiD.~ ver
skenc. Vir die. nageslag is die laasgenoemde uitgawe 
n bewijs van die frisse nasional<> lcwe, >vat uit 

onsc volksbodem vanse1f ontspring het. Ons wil hier 
aan die vergetelheid ontruk die regte name van enige 
volksdigters. Mnr.. Hoogcnl10ut het sijn eerste gedig. 
te geskrijwe als "Jan wat versies maak". Later noem 
hi] horn 'n paar maal "Neef Jan" en cinclelik ( omdat 
hij sovcel briewe ontvang met: Waarde Oom Jan) 
"Oom Jan". Prof. Cachet hel 'n paar maal als "2\eef 
Jan'' geskrijwe en ('enmaal als "Oom Jan wat Yan
s·ele0e ook vcrsies gcmaak het", n.l. di·e bekroonde 
en cleur prof. J. de Villi·ers op musiek gesette gcdig: 
"Op! op met de Vierkleur". Maar mnr. J. Cilliers 
het die me~ste ( veral go\::lsdienstige) gedigte geskrijwe 
als "Neef Jan". 

Dmkpers. Reeds voor die stigting van die Ge
nootskap het die vrinde gepraat oor die aankoop van 
'n drukpcrs. En daar was oorsaak voor, soos blijk uit 
die maar al te gegrondc aanmcrking \'oorkomcnd 
i:n 'n brief van Ds. Du Toit aan mnr. Hoogenhou~. 
Die brief is nog uit Tulbagh. en lui: "Ovt'r de 
Schoolkwestie heb ik een lang artikel geschr•e\·en-nog 
nic>t klaar. Onzeker of ik hc>t naar "Elpis", of naar 
"Z.-Afr." zal opzenden als W. A. '(Ware Afrikant'r). 
De per,, moet gekocht warden. De dag komt dat de 
publiekc per;, voor ons zal gt·sloten zijn. Ik zal mi.in 
aandet>l nemcn in 't kopen en betale11 \'an de 
per;,". In 'n latere bri·ef. ook uil Tulbagh, staan : 
"Ik heb £,I 5 of £20 vo8r de drukpcrs over. Juist 
heb ik een $tel meubelen gckocht en bctaald. an
tler-; zou ik meer, mogelik alles doen".- Die aankoop. 
is toen misluk. Bedoelci wa.,; die aankoop van 'n 
tweeclehands pcrs wat in Wellington le krij wa-,. La
ter is een aangl'skaf. DiC' hct eers gestaan hij mnr. 
G. T. i\'lalherbe en torn in die agterkamer van Ds. 
Du 'roit s'n agterplaac;. Die ;,kr[jwer hief\'an herinner 
sig nog goed (hij was toen umtrent 3 jaar oud; hoe 
on-, als kinders mekaar bang gcmaak ht't met die 
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pers. Dit was vir ons 'n swarte spook, wat sig ook 
geopcnbaar het in die lange vlek van drukkersink .• 
teen die witte builcmuur van die kamertjie uitge
worpe. Eindelik is die bekende Paarlse Drukkerij 
gekom. gevestigd op die hoek van die Hoof rn Lady 
Grey-strate. :\Inr. von Wiclligh se hiervan: "Van 
alle kante ::.troom vcrsoeke in om die "Patriot" te 
vergroot. Hieraan kon die Genoolskap nie dadelik 
voldocn nie, want huHe drukpers was te klein en hulle 
had die geldmiddelc daarvoor nie in hande nie. \\'ant 
ons moenie vergcet nie dat die Genootskap sonder 
kapitaal is gestig-al inkomste was die intekengelcl van 
lede, vrijwillige bijdrae en die intekengeld op die 
"Patriot'' ,en verkoop van boeke ... Daar wa? ook g'n 
kans nie om die Patriot· bij 'n ander drukpcrs Maat
skappij tc laat clruk nie; want die drukpcrs wa.; vij
andig teen Afrikaners. en omdat die "Patriot" so 
snel uitbrei waardeur hulle dan intekenare sou ver
loor". 

'N GESKIEDE:-;rJSBOEK. 

Die t wecdc> boek wat die Genootskail uitgegec het 
is een van grote betekenis-dis die "Gcskiedenis van 
ons Lancl in die Taal van ons Volk". Die titel was 
al raak en verC'nig harmonie,; die bcgripre: taal, 
land en volk. Voor die stigtingop 14 Aug. '7; is 
daar al mce begonne. D,;. du Toit skrijf 27 April '7 S. 
aan l\lnr. Hoogenhout: 

"Aangaande de geschiedenis moet ik ook nog uwe 
hulp inroepen. Ik ben bezig met "Die uitgeweke 
Boen: (Natal, Vrijstaat, Transvaal, Diamant\·elde). 
l\Iaar wat ik heb hiervan is slechts hun intrckken van
hier en nederzett·en aldaar, volgens Stuart. niet hunne 
verdcre lotgevaHen". Dan word nog verwijs naar 'n 
"Duitsc E.nrydopC>die", waarin ook hie~ondcrhcrle moE·t 
voork(1m aangaan!Llc clic Trekboere. • / 

Aangaandc di·e skrijwer meld mnr. Hoogenhout 
ons: "Hct ccrstc gedeclte van die Geschiedenis 
wcrd door mnr. Gideon Malherbe Sr. en mij ge-ichre
ven en door Ds. Du Toit 'gekor.rigeerd; en cen gecleclte 
van 't laatste schrcef ik. Ds. Du Toit deecl echter 
het mceste aan het boek". II ier mo et on'i teweno; 
daaraan hcrinncr, dat die mooie stukkc oor die Huge
nole afkomstig is van '"Ware Afikaner"-Ds. Du Toit. 
Die; bepaalcl 'n waardevolle bijclrac, want dis opg<'teken 
ui t die moncl van ge loofwaardige meme ( P. l 5 Jan. 
'76). Verder blijk die waartlc van die bock t;it hier
die aanhaling uit die "Patriot'' van Io 1\ faart '7? : 
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"Daar bestaat tot nog toe gen Hollanc,c ge-,kicdc
nis van ons land nie; ons sijn is die eerste. Engebe 
is daar wel, mar natuurlik die bekijk alles deur 'n 
Engel:::e bril. en diP armc Afrikaners krij mar ongelijk. 
Mar hier is 'n geskiedcnis wat die dinge vertel net soos 
<lit is. 

"Nog wat, veule dingc is deur ooggetuige be
;,krewe, wat jij in gen ander geskicdenis van 011s )and 
krij nie, bijv. die Slag van Boomplaµs is nic allenig 
dP:.ir 'n ooggetuige geskrewe nie, mar deur 'n man 
wat tocn 1 as nie die eerste dan tog) die twePde rol 
daarin gespeul het." 

Ds. Du Toit en sijn vrindc het dus ook in hier
Llie opsig die vunrtouw gevat. Die "Patriot" van I 5 
Juni,c '76 :;,e: 
''Die Genootskap wou graag agter die waarheid kom 
en daarom het ons bricwe gcskrijwe na al die parte 
van ons land, tot in Vrijstaat en Tra11svaal, om van 
ooggetuige te verneem 'hoe alles gehcur is''. lTit 'n 
Jater no. (10 Junie '81) blijk <lit, dat plan bc~taan 
l~ct om 'n aparte Ge.:;kicdenis van Transvaal uit te gee. 
Die t oen vernamelde materiaal werd egtcr aan Ds. F. 
Lion Cachet oorhandig en in sijn "Worstelstrijd der 
Transvalers" vcrwerk. 

Die doel van die be~proke "GeskiPdenis" was 
bcslis nasionaal, "om ons kinders van jongs af be
kencl te maak wat hulle vadcrs al deurgestaan en gelij 
hct hicr in d~e land waar ;vreemdelinge ons nou wil ver
trap" (Kijk die "Taalhewcging'). 

Jammer dat maar 500 gedruk werd. ln 'n paar 
maande wa'i dit uit die hand. Die Jaarvcrslag van 
die Cenootskap se in 1878: "Is <lit gen 'iegen dat 
deur die uitverkogtc cerste druk die oge van rluisende 
opcgC'gaan hct ver wat hier al gebeur is in ons land, 
en vcr wat hulle al lank moes geweet h£, om 'n gevoel 
van nasionaliteit te lat opwek ! '' ( P. 6 Sept. '7 8) . 

Eers in I 89 5 is 'n 2e druk van die boek verskijn. 
Skrijwc>r hicrvan had toen <lie voorreg om <lit tc ver
meerder en tot op onse dac bij te werk. 

FI:'-:A~CIES. 

Hiermee het dit maar swaar gcgaan. Aan die 
,end van die eerste jaar was daar wat oor, maar 'n 
jdar later het die vrincfo vasgebrand. Natuurlik was 
in de Perste tijd <he saak nie so groot nie, en tog 
moc>,; maar gedurig vrije bijdrae gevraag word. Die 
voors. ( ds. Du Toit), het altijd vir 'n tamelike sorn 
vonrgeteken en die vrinde het naar vermoe gevolg. In 
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Aug., I 8 7 7 was daar egter 'n groot tekurt. N ou sC
ctie "Taalbeweging" dat di t deur die Genootskap met 
'n weinig hulp van buite betaal is, rnaar dit lijk uit 
µrivate bri•ewe of <lit larnelik gespan het en die voors. 
wou moedeloos word. Ons meen dat die volgende 
uittreks.els nou kan openbaar gemaak word, ~onder die 
ander lede tc na te kom. Ons moet egter nie \'ergl'et 
nie, dat "partij van hulle toen al baing opgeoffcr het", 
-,oo.; mnr. Hoogenhout ~e in sijn lange brief, waan-an 
'n <;tukkie gegce word. Bowedien was dit mense met 
kleiue mictdele, en buite op hul plase nie altijd so 
lJrandencl van ijwer als die pre~idenl nie. 1Inr. H 
skriJ1Ve clan als volg: 

H1j kan uie teenwoordig wees nie. Verdn dat hii die tekort ver
Wdg het "Die saak het deuse jaar nie kan betaal nie. Ik het nog 
noo1L van enige goeje saak gehoor of gelees wat in die begin betaal 
bet of sonder opoffering tot stand gekom is." "En, vraag hij, sou d1t 
nie 'n onvergt>telike skande wees as ons moet opgooi '? Opgooi, nou 
die saak hoe I anger hoe meer uitbrei? .. Nee, ik, almaskie dat ik 'n 
uitlander is, bet die Regle Afrikaners heter leer ken. Maar voortgaan 
met die rems/wen aan, raai ik nie. Ons President, die bowe siju ver
moge werk, kan ons nie verwag, <lat bij die las op so'n manier ]anger 
sal dra. Eerder sou ik se, laat ons nie allenig die remskoen afhaa , 
maar horn nog bowendien jaarliks 'n beloning ge. Maar is ons Ge
nootskap te swak om an te gaan, dan, Hewers as 'n skandelike val, 
sou ik se 'n eervolle vereniging met die Holl. Genootskap wat hulle 
nou wil oprig en waarin ik. uit vrees dat dit tot 'n val kon kom,. 'n 
grote rol gespeel het." Mnr. H. merk nog op dat dit gelukkig is dat 
bij die aangebode bestuur van die (Genootskaps} saak nie op horn ge
neem het nie, want dan was die skuld £200 groter. 

Die brief was 'n terugslag op 'n brief kort te\·orc 
deur Ds. Du Toit aan mnr. H. versonde, waarin hij 
sijn hart aldus uitstort: 

"De grote zaak is nu: lean men vuortgaan? Kan men het tekort 
dekken, dan kan ik mij verder verantwoordelik stellen vour verdere 
uitgaven. Ma•tr met een last van over de £300 op mijn !mis kan ik 
geen grein meer bijnemen. En nog moPt ik elke week £6-10 betalen. 
De vrienden hebben met de vergadering gruot gepraat, maar wrinig 
grdaan. 23 leden voor slechts £45 getekend, nog niet eens betaald. 
Nu een maand tijd, tot 15 September. Kan men en u:il men, ik zal de 
laatste zijn om terug te trekken. Maar men moet mij toch niet uit
kleden en vermoorden." 

In dit> "Patriot" hel Oom Lokomotief egter hier~ 
die "persoonlike woord" geskrijwe: 

"Die saak neem· toe, mar die ge!rl kiom kort. 
Di·e tekort moet af en hij sal af. 
Waar kom die £ r 73 vandaan? 
Oom Lokomotief sal juUe dit gou se . 

. £ r oo geef die Genootskap. Dit sat hulle ge. 
£50 geef intekenare en vrinde buite-af. 
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£23 7 I wat 'o'er is betaal Oom Lokomotief ... 
Of saJ ons ver £ 1 7 3 ons saak opgoi? 
Ne, "o nooit l "Patriot" sal ankomde jaar eers deur 

die land \Vaar ! En su lank a'i cen hou sal Oc•m 
LoK.omoti·ef hou." 

VERE7'<l\}IXG ~IEl' DIE HOLLANDS!!: GENOOTSKAP. 

Dat die \Tinde dit daarom ernstig gemeen bet, 
b1ijk uit verskcie handelinge. Veral tocn rlaar sprake 
kom om, uit oorsaak van eic swakheid, te verenig met 
die Cenootskap, wat in I 8 7 7 ten behoeve van die H ol
land'-e 'taal sou opgerig word. 

In 'n ander hoofstuk word met die ;,tukke aange
wijs, clat di,e "Regte Afrikaners" nooit teen 1Io11ancls 
wa:, nie. Dit blijk egter hier al, clat die lcgencle van 
vijancbkap teen Hollands nib mcer als 'n legenclc is. 

D;,. Du Toit skrijf, I 7 Aug., '77 aan mnr. H.: 

" \'an het Ho!L Genootschap komt waarschijnlik niet veel terecht. 
CachPt (F. L.) en ik hebben twee dagen gekonfereercl; en nu zullen 
wij (anoniem !) een manifest uitvaardigen en dan privaa t aan vrienden 
schrijven om te agiteren en adhaesies te schu1ken, met hunne namen, 
en onder dat aantal kruipen wij dan ook uit. Dan volgende jaar een 
Holl. tijdschrift om de 14 dagen." En op datum 30 Aug. '77: 

"Hofmeyr ( J. II.) heeft mij 100 Jijsten voor Holl. Genootschap ge
zonden. Die heb ik alle gereed voor de post, een voor u. Maar onze 
zaak rnoet en zal voortgaan." 

Ons kan begrijp clat die versoeking om te verenig 
toen groo,t twas. Die mense was baing vijandig teen 
Afrikaans en die kas van die Genootskap was nie alleen 
leeg nie, maar d~e tekort was groot. Bowedien, die 
Paarbe vrinde wou sielsgraag iets docn vir die lands
taal. Waarom clan maar nie vir l!oltanrls geijwer 
nie? ... 

Oom Lokomotid skrijwc toen aan mnr. 
Ho••6enhout: "Ek is bepaald teen vcrenigin g. 13iJ mij 
wa'i die vraag: is dit 'n uitkoms of 'n versoeking, 'n 
~trik." 

\Vat daar gaande was blijk verder uit wat ons 
hier uit die notule van 1 o Aug., '7 7', inlas: 

"Die Vo.:irsitter vraag, uit iiaam van die voorlopige Bestuur van 
die Hollanse Genootskap, of ons die" Patriot" an hulle sou wil o'er
maak, en onder watter voorwaardes? Ons Bestuur hesluit om morre 
an die Algemene V ergadering voor te le : 1) Of ons nie self ons saak 
kan vortsit nie? 2) As ons nie kan nie om dit dan as 'n teken te neem, 
om dit o'er te maak an die Holl. Genootskap; mar dan onder die 
vollende voorwaardes: 

a) Die Patriot blijf bij sijn naam, beginsels en inrigting. 
b) Die taal moet gen stijf mar eenvoudig Kaaps-Hollans wees, 

sander inmenging van uitheemse woorde. 
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c) Advertensies, versla'e en stukke van die Afr. Genootskap sal 
in ider No verniet moet opgeneem worre, seg tot twee kolomme." 

Die tak van Daljosaphat het toen die saak ook 
ern~tig oorweeg. Laat ons tussen hakies se, dat dit 
die enigste tak van di,e Genootskap was in die Kolonie, 
want die taalvrincle van .:\Iontagu wou meer als so! 
danig bijmckaar kom en nie bepaald als tak nie. Die 
L?al ~e l'\ otule lui dan: 

·•Word besluit om gen formeele vergadering te hou nie, mar slegs 
die vra'e, wat op die jaarlikse vergadering van die Genootskap sal be
sproke worre te bPsprei;k. 

1. Of ons sal vortgaan met ons saak, 
2. Of <lit oer maak an 'n Hollanse Genootskap, 
3. Of heelteinal opgoi? 
Algar eenparig te'en opgoi. Tussen vortgaan of verenig is die 

gevoele om vort te gaan as dit kan. P. J. Malherbe D.sn. stel voor, <lat 
algar moet sien om te'enwoordig te wees op die jaarlikse vergaderingi. 
D. J. du Plessis sekondeer. Alg. angemeen. Besluit om die saak tot 'n 
bepaalde saak van gebed te maak ieder ver horn self. terwijl ons Son
dag aand van half 6 tot 6 uur ider afsonderlik en tog gesamelik daaran 
sal gedenk." 

H oewel die PerL~e manne clus niks teen fl ollands 
had nit>, inteenclieel harte lik wou saamwerk, het daar 
tog g 'n vereniging plaa'> gt>vind niic. 

Die verdere geskicdenis kan kort vcrhaal word. 
Sedert begin I 8 7 8, het 'n bepcrkte aantal \Tinde 
die uitgaaf van .. Pa.trio-!" en "Almanak" up hul ge
neern, "en daarmee het die ~enootskap as werkend 
liggaam so goed as uitgedien ,,r,os dit lijk" (Kijk 
"Taalbeweging" ,'. Op 'n losse vd in die .Notuleboek 
het uns i 9 name g·evind. Ons kan seg, dat later 
die Afrikaner Bond daarvo(•T in di,e plek gekom, en 
die werk op 'n ander manier \'O(irtge~et het. ~el 
op l~cn punt werd nog aan die GPnuotskap bchoefte 
gevoel, n.l. op die van 'n Afrikaanse Bijbel. Die 
vrinde het <lain ook op 15 Aug., 1885, weer bijme
kaar gek1om om die saak te be"preek, ~c1ti::> elder.., aange
wijs word. 

Ons stip hier nug verlaas aan, dat die bekende 
wapen van die (;,enootska:.p getekcn is deur mnr. von 
Wielligh. Die gedagte is rnn mnr. IIoogenhout en 
Ds. Du Toit. 

DIE LEDE VA:--;- DIE \~EKOOTSKAP. 

Die ecrste moet natuurlik Ds. Du Tait gerwem 
word. Daar egter sijn persoon en werk die onder
werp is van hicrdi,e boek', hoef ons hier nie verder 
oor hom uit te wij nie. 
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Die tweeck noern ems mw·. Pm111e1.Jis. Al wao:; 
hij ·n~ic cienlik clfr vackr van die Afrikaansc taal nie,. 
hi] wa:-. ongetwijfeld die groot\·ader daarvan. (Kijk 
houfstuk Afr. Taal.·, 

::\Jnr. llongenhc•Ut, mnr. Pa·nnevis sijn vertrouwd
~tc· vrind in Suicl J\frika, wat al mnr. P. s·n papiere 
nog ,in sijn besit hct, was so got>d on~ enige \ewcns
hi('SOnderheck mee te de el. 

::\Inr. A. Pannevis wercl in I 838 tc 'Ouderkcrk 
aau die 1Jssel* g1ebore uit 'n deftigc burger farriilie. 
Si]n vaclcr, g10otvadcr e;n misski·cn .c•'crgrootvacler 
wa-, medicsc cloktcr:-.. 1 7 Jaar mid werd hij bent1cm 
tot kwckeling 1aan di1c "School voor Rijb Zeemacht\", 
met 'n toda.ag (studi·ebeurs) van £400 per jaar, 27 
::\laart, 18 58 bet hij belijdenis des geloof" afgele, 
te Ptrecht. Op 1 At~gustus, 1859, \Verrl hij bernr
derd tot Offisier van gcsonclheid bij die :\Iarine. 
Swakkc gcsondheicl het horn egtcr genoodsaak ontslag 
tc vra. wat hi] eerv10l vcrkrij het op 3 I Oktober, i 861'. 
Daarna hC't hij :-.ig gewij aan d~c stud~c van Letteren, 
waarin hij 1 3 Januarie, 1 &64 kanclidaats-ekc;amen ge
daan lwt. 

Vercler gei0 ons mnr. Hovgenhout self die woord, 
wat in die Z. A. Tijclsc:hrift van r 884, no. 8C!, 'n 
"In "'.\Iemoriam" vani "'.\for. Panne\'is ge,.,krijwe. het. 

"Van de Rerlakteur van het Zuid Afrihwnsch Tifilschrift 
niet alleen welwillende toezegging van opname, maar zelfs aan 
moediging ontvangen hebbende om een woord van waardering 
te wijden aan de nagedachtenis van mijn dierbaarste vriend op 
aarde, wordt zulks temeer een behoefte de>. harten. · 

ARNOLDUS PANNEVIS wcrd, zo ik meen, omstreeks het 
jaar 1838 te Ouderkerk aan de Amstel geboren. in welke plaats, 
a lwaar zijn vader als beroemd geneeskundige gevestigd was, 
hij ziine eerste levensjaren sleet. Een jongeling van zeldzame 
ontwikkeling zijnde, werd hij voor het'zelfde vak hestemd. 
Hij studeerde, toen de tiid gekomen was, enige jaren te Utrecht 
in de geneeskunde. Later verkoos hij echter een letterkundige 
loopbaan en genoot hij het onderwijs van de bekwaamste 
mannen van 'zijn tijd. Onder zi.in docenten noemde hij mij 
dibvels ook de naam van Dr. Van Oordt. tans nog in deze 
Kolonie woonachtig en bij velen onzer Jezers welbekend. In de 
klassieke talen bragt hij het zo ver, dat hij bij wijze van uit
spanning soms een Grieks treurspel op de rustbank lag te 
lezen, gelijk een ander b.v. een gewoon nieuwsblad leest, Het 
Frans, Duits en Engels was hij volkomen meester. Van 
Spaans, Italiaans, Deens en Zweeds had hij enige kennis ; maar 
in zijn moedertaal muntte hii bo\·en alles uit. Hij volgde de 
spelling en schriifwijze van Bilderdijk. met welke beroemden 

* Fgl. Z A. Tijdschrift, Nov. 1881. 
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dichter hij veel op had-of om zo te spreken van wiens school 
hij was. 

Reeds als kind had hij begeerte om naar Zuid Afrika te 
komen. Zo vormde bi i als schooljongen met een makker eens 
het plan om naar de Oranje Vrijstaat te gaan, daartoe opge
wekt door de berichten van rle gebenrtenissen in die Republiek 
tussen 1848 en 1854. Hij kon het niet velen rlat de lTollandse 
nationaliteit daar zo verdrongen werd. Hij was trouwens 7.ijn 
!even Jang afker•g van zulke Afrikaners, die zich hun afkomst 
en moedertaal schaamden. 

Het kind we rd man. Op 28-jarige leeftijd. II Julie 1866, 
arriveerde hij per 111aalboot in de Tafdbaai. Kort na aankomst 
ging hij naar de Paarl en kw . .un alrlaar in kennis met de onver
getelike Ds. van der Lingen. Onder het gastvrije dak van d~e 
beroemde en waardi>!e men sleet hij als huisvriend de eerste 
maanden van zij11 verblijf in zijn nieuw aangenomen vaderldnd. 
Tussen hen, mann n van dezdfde geestes. ichting, ontstond al 
spoedig een innige vriendschap, die tot de dooi voortduurde. 
Later gaf hij !es in de ou·ie talen, wiskunde, enz. aan enige 
jongelingen, die daartoe door Ds. van der Lingen aanbevolen 
werden: onder hen noemen wij slechts Os. S. J. du Tnit, tans 
Superintendent van Onderwijs in de luid Afrikaanse Republiek 
Na de dood van Ds. van derLingen bracht hij diens bibliotheek 
voor de verKoop in ·orde, een reuzen werk waaraan hij zes maan
den besteedde, getuii..:e de met zorg zamengestdde catabgus. 
(Menzie ook in de levensb<-schrijvi11g door mevrouw De Villiers 
van haar overleden vader i11 het liclit gegeven, met hoeveel 
waardering van de heer Pa1111~vis gesproken wordt). 

Enige jaren la11g was hij professor in de oude talen aan het 
Paarlse Gymnasiu111. Kort daarna begon zijn !ijden. Door 
overspan11ing en onnphoudelike letterarbeid ver.lwakte het 
zenuwgestel. en zo w .. s h1j hij tijden soms zeer zwaarrnoedig. 
Gedurig k wan1e11 er echter weer period en van verademing als 
hij zich maar rustig h1eld; doch dat i;ing niet altijd. Het beste 
bevond hij zrch op de een of andere Stille boerenplaats, waar •vij 
hem dan ook in z1j11e laatste levensjaren aan jonge kinderen de 
eerste begi11selen va" onderwijs zagen meedelen, alsof dat ziin 
levensi'aak ware. Voor de pers bleef hij in zijne kalrne uren 
steeds voortwerken, en niemand die de oprichting van het Z. A. 
Tijdschrift, als een ~unstig teken des tijds, met meer geestdrift 
begroette dan hij Menig stuk onder zijn naam of de initiale 
P. is in dit rnaand,chrift verschenen. L>e dag v66r ziin dootl 
werden er n ig ee11 pa tr vraags1ukken voor 't G~zellig Tijdver
drijf (die in een volgend No. zullen verschijnen) van hem ont
vangen. Ee11 schat Vdn op~tdlen, gedichten, enz, is onder zijne 
papieren gevonolen, waarvan met tne-;lemrning van zijn familie 
wel eeris gebru1k ge111aakt zal W<>rden. 

l\rnoldus Pan11evis had vele vrienden; doch Z')als het met 
mannen van zijn aanleg gaat, ook velen die hem miskenden. 
omdat zij hem niet konden verstaan, of liever gezegd niet wisten 
te waarderen. 

Met een hart voor de lijdende medemens was hij iernand 
die in stilte weldeed 1hij was niet onbemiddeld): wars van vleie-
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rij en ijdeltuit; rondborstig fouten aanwijzende waar hij die 
ook vond en geen zonde zwakheid noemende; gehecht aan de 
leer der Ned. Geref. Kerk waartoe hij be hoorde; een teder 
Christen, die zijn G11d in alle ootmo:::di~heid en nederigheid kin
derlik diende; matig in zijn leefwi1z~; ee11 getrouw vriend, "die 
meer aankleeft dan een broeder"; ziedaar h•>e w1j hem-een van 
de geleerdste mannen die Z. Afri ka bezeten het·ft-gekenri heb
ben. 

Op I4 Augustus is hij plotseling, door he1. barsten van een 
hartadt'r, Z•>nder e11i~e smart, op 46 jdri.i,e ouderdom ontslapen, 
kn huize van de heer W. P. du Plessis, te Groenberg. De 
volgt>nde dai,: werd het stDffelik overschot in de familie-grafkel
der van Ds. Van der Lini.:en, aan de Paarl, bijgezet. Die fami
Jie heeft niet alleen aan de levende vreemdeling maar ook aan 
de doode welgedaan. " De Heer rrierkt er toch op." 

Zacht ruste zijne asse tot de bazuin zal slaan I 
So het dan die -doodskaduwe sig eindelik ook 

10m mnr. Pannevis vergader, nadat veel lijde was 
gelede •en veel angste deur sijn siel was heengegaan, 
veral tengevolge van 'n akelige senewekwaal. 

Ons gee hier die merkwaardige brief, waarmee, 
hiJ afskeid necm van die Gcnootskap. Wat 'n mooie, 
opregte siel. spreek daaruit I Di·e brief is gedateer 
i5 Sept., 1877. 

Geagte V rinde ! 
Dis myn plan om die Perl te verlaat en die stilte weer op te 

soek; en nou wil ik my ook, so veu\ als kan, los maak van alle 
verbintenisse en veranfwoordelikhede. Daarom bt'dank ik V<1or 
die lidmaatskap van die Genootskap, ofo;,koon myn gesindheid 
vo"r die Afrikaanse sa<ik in die minste nie verander is en. soos 
ik vertrou, no •it verander sal. So lank als ik lewe, hoop ik dit 
met woord en daad te kan toon; want myn hart is voor die 
saak, en ik bid d<111;elik" dat die Heer dit 111ag segen en voor
spo<'dig maak, en dat Hij alles wat daarvoor gedaan word, mag 
laat dien om tot Syn eer die reg van diP, Afrikaanse nasie uit te 
werk en te verseker. Ik wens dan dat dit julle mag goed gaan, 
en dat julle van wysheid, krag, en iewer mag versien wees om 
die grote dt)el wat julle in die oog het, te bereik. 

D<'ur ongesteldheid is ik verhinder om deuse besluit van 
myself op die vergaderin~ van vandag le kom beke nd maak; en 
daarom doe ik <lit nou per brief. 

Ik blywe 
Julie opregte vriend, 

A. PANNEVIS. 

P.S. Versoek om deuse brief op die Vergadering va!1 van
dag volJr te lees. 

D. F. DU TOIT. 

De volgende lid van d'iie Genootskap, wat bie
sonder naar vor·e getr•ee het is die ouere broer en mede-
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stander van Ds. Du Toit, n.l. mnr. D. F. du Toit, 
g,ewoonlik "Oom Lokomot~ef" genoem. 

Op 'n versoek om ons aangaande sijn lewe wat 
biesonderhede te stuur, het Oom Loko hierdie brief 
geskrijwe, wat ons buite sijn wetc als karakteristiiek 
van die persoon letterlik opneem: 

"Mijn de lewe is van t1e gering belang. ·Mijn 
dringend verlange is dan ook dat noch in mijn lewe .. 
noch na mijn dood, daar iets van sal geseg worde. 
Als ck dit nie alrneds gedaan het nie ( ek meen ik het), 
<lan versoek ek hierbij, nee eis, dat jij van mijn naam 
en persoon su min 'molik sal laat voorkom. Als dit 
molik was sou ek versoek om dit geheel weg te laat, 
al sou jij dit dan nodig ag om te se dat dit op 
"mekend ;versoek geskied. Ek het nog onlangs aan 
Hoogenhout geskrewe om, als hij mij oorleef, tog niks 
.omtrent imij te skrijwe nie. ja, ek het horn dit 
besweer om dit nie te doen ni,e. Dit kan mijn laaste 
versoek aan jou wees ien ek doet dit so beslis molik 
om te vra: laat mij so veel moli1k uit jou beskr-ijwing, 
als dit kan gelzeel. Ek glo nic dat een van di,e broers 
.of sust1ers mij ken 'nie. Jou vader en tante Borriie* 
missben nog die beste. Jou vader sijn is met horn 
weg en tante Borrie kan hare nie meer meedeel nie.t 

Ek verlang ook om ·maar liewer onbekend van 
di,e toneel te verdwijn" .--

Tot sover Oom Loko. Tot onse spijt moet ons 
dus so min molik sc, want horn geheel buite die boek 
laat kan ons Oom Lok,o met g'n molikheid nie. 
Daarvoor was sijn aandeel te belangrijk in die na
sionale .oplewing van die tijd. 

Oom Loko was soos ··n geestelike tweelingbroer 
van Ds. Du Toit in hul jonge jare. Same het hul 
heelwat ,kattekwaad uitgehaal. Later het Oom Loko 
bi] sijn jongere broer privaat les geneem, in Paarl en 
SteHenbos. R1eieds vroeg werd ihij red!akteur van 
die "Patriot", en toen Ds. Du Toit naar Transvaal 
v1ertrek, moes Oom Loko bijna allieen regstaan vir 
aUes. Dit 'het hij •opt bekwam1c wrijse gedaan, veral 
ten opsigte van Vrije Onderwijs •en Afrikaner Bond. 
L:atcr was hij woonagtig ·in die Vrijstaat (Ladybrand) 
en weer later werksaam aan.die "Express". Geduren
de die grote oorlog werd hij naar Indie verban. Nou 
is hi] bibliothekaris van die Provinsia1e Raad te 
Blioemfontein. Tweemaal 'moes hij die v,erlies van 

* 'n Ouere suster. 

t Wegens geheue-swakheid. Seder! is sij ook oorlede. 
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egg1enote bewocn, iets wat horn grotc smart veroor
saak het. 

·c. P. HOOGENHOUT. 

Mnr. C. P. Hoogenhout, seker nic n mindere 
man .ondcr die "Regt.e Afrikaners" nie, het ons versoek 
om enige biografiese trekke hijna op d~eselfde ma
nkr beantwoord als Oom Loko. Kijk hier wat bij, 
skrijf: 

"Vr~end Panncvis sei .cens, toen ik hem met vol
doening vertelidie, dat "Uw en Miyn Cijfcrboekje" zo 
gunstig beoordeeld wcrd: Zorg toch dat j1e op aarde 
je 1loon niet weg hebt. lk heb die woorden nooit ver
g·eten. "Loko" en ik hebben olok ·een afspraak, dat 
de langstlevende van ons beiden de ander niet zal 
pri pen na zijn dood. 

"En nu bent u; vrees ik, hezig om 't in uw bock 
te doen. ,Daarom was uw brief mij minder welkom. 
Ik had gaarne gezien, dat mijn naam er maar ncle
maal uitgebleven was. Doch aangezien e;ulks nu blijk
baar niet goedschiks meer kan, schrijf ik u net het 
volgende: 

"Geboren tc Amsterdam, in I 843; naar Z. Afrika 
gekomen in de twecde hielft van de vorige eeuw; mecr 
dan 40 jaaJ; onderwijs gegeven en in i 908 afgetreden; 
pren Jang mede-redakteur van l't Zuid Afr. Tzjdscllri/t. 
( "BoerderiJ en Cezellig Tijdverdrijf"). Geschreven :. 
Die Geschiedenis van Josef, Catharina di·e Dogter van 
di1e Advokaat, (eerste boek}es in 't Afrikaans), Uw 
en Mijn Cijferboekje, De Watergeneeskundc, (ver
taling), Die Lewe van George MuHcr, (vertaling). 
V1erder eet!_ aantal g1edichtjes of rijmpjes -hoc gij het 
noeµien wilt en andere losS1c stukjcs. · 

"P.S. Maak 't s.v.p. zo kort mogelik. lk meen 
dat de eerste 2 lijnen al g1enoeg zijn". 

Mnr. D. J. Malhcrbe, -·n antler lid -het in G. 
Drakenstein opgegroei. Hij was eers g·etrouwd met 
'n dogt·cr van Ds. Van der Lingen en hct aan die 
Paarl gaan woon. Hij woon nog in die huis, waarin 
die Genootskap gestig en die eerste drukkcrij opgcrig 
is. Die 1eeirste bockies draag di,e naam van siJ·n seun 
P. J. Malhcrbe al? ·drukk;cr. 

Mnr. D. F. du Toit, D.F.s., bekend als "Dokter·· 
het in Daljosaphat opgegrnei. In 1873, 'het hij d~e reis 
met Ds. Du Toit naar Transvaal meegemaak. 26· 
jaar lang was hij besherder van die Paarlse Drukkerij, 
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en steeds 'n getrouwe vrind van Ds. Du Toit. Nou is 
hi] hoer in Daljosaphat, op die plaas wat deur sijn 
grootvader aangeleg is. "Dokter" is getrouwd met 
'n dogt·er van mnr. P. ]. van Nierop, 'n bekende' 
Paarlse ,Afrikaner. H ij het twee knappe seuns-een 
Dr. in Chemie en .di1e antler Dr. in Soologie. 

Ds. Ahrbeck was later predikant te Prieska. Hij 
werd ·.vroeg al geplaag met doofh·eid. Hij is tans 
als tcmeritus woonagtiig in 'Somerset Strand. 

:VInr. P. J. Malherbe is 'n su:itcrskind van Ds. 
Du Toit. Hij het in Groot Drakenstein opgegrnei en 
het enige jare aan di·e Paarlse Gymnasium geleer. 
Die Transvaalse reis van 18 7 3 het hij meegemaak 
en weet nog alles haarfijn te veruel- --so sterk is sijn 
•g1eheue. Hij is nou boer in Daljosaphat en was ·n 
buurman van Ds. Du Toit. Sijn seun is Dr. D. F . 
.Malherbe van Bloemfontein. 

J\for. S. G. du Toit werd opgelei aan die Paarl
.se Gymnasium en was fot :3ijn dood onderwijser te 
Rawson ville. 




