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l. Die .!.frikaa~se vrinde had stellig gelyk teeno'er die By-

belgenoo~skap.

Die Bybel is die ware volksbeskawer. Had
I,nther cek vooraf sulkc eise gestel, dan had by nooit bPgii1
om die Bybel in Duits te vertaal nie,. en die Hervorming
was nooit deurgegaan ni e. En ons verwag oek hoegenaamd
Vgen heil verder van die Bybelgenootskap in die sa .k nie.
On~ sal mar self met onse swakke kragte, in Gods n:.all)
en 1net Syn Lulp; moet vortgaan.
2. En hier kom nou 'n gewigtige vraag, wat die historieskrywcr net mar in vcrbygaan kan anstip, sal ons
vort3aan ,_!p~ t ons e~..s·ifte te ge ~m 'n D ybelg,en_o~ka_.JUY:tt
Q.iise taal n nrab6ertmt noem, wat liulle hart Siiiit ver
onse behoeft~naa ponde beste an bybels te
versprei waar clit a.lrneds dik gesaai is? of sal ons li wers
l>egin by .} erusalcm en eers, so veul as die Here onse oge
( geopcn hot. rer onse eie behoefte , al onse kragte daara 1,1
wy o:!l Gods heilig en dierb aar woord in OT•Se eie taal
vert::utld geclrn k t en verspreid te kry? of salons die
een cloen, en die andere nie nalaat nie ?

III. DIE GENOOTSKAP VAN REGTE
AFRIKANERS.
Mogelik sal ·n latere geskiedskrywer,-as teenwoor"
di go vooroo rcleele a! uitgestorwe I S en die tyd elke go-•beurtenis na waanl c sn,l gerangskik he,-Dn: VEERTIENDE Au\,IJUS 11::- 75 opteken as 'n gedenkwerdigc J ag in die Ge- sl;iedenis van Suid Afrika. Dis die dag WMrOp "Die
· Genootsk::tp van Rcgte Afrikaners' ' opgerig i!l. Dat die
nJtl cir.l ing- daartoo e ntJil\. wn:5 'n 4frj k(J,.,~o.w;..J3,y.he!V.e..ftl'-:
l rl.., -~li"C't4'it~sien . Om die weg duartoe til baim
v;:s ;;o l'r"'t~~m~~r't!i'rigi ng tJO di)!, ten einde an die
<t:" k,Lt di<.! Lw.-ul king eers tot <rke un ill g' van hul letaal
\ (~ !wing, · en :1 11 die antler kant om die taal self eers as
·kryftHtl 1 e le<:r beoefe n. D i ~ onrilo'!]ntlik om in kortffs" wuorde 'n Ju idelike vo orstelliog te ge vun die ontstaan ·.en vortg:wg van. die genootskap as die Bestmtt
dit doet in hulle Verslag op die derde J aarlikse Verg¥ering · geh ou op 24 Angus 1878 . .
..~ ·>
' Ons Ve1'leLle
k·;1~\... ..on~ · ' i1~n lcwendig voor die gees, toen ons nou voor

/3 · J~r, · met 'n t waalftal by makaar was.' On s had 'n in ~
sig ih. 'n grote, seer grote werk wat moea gedaan wordli
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ver land en volk. Mar alles was teen ons: one getal was
klein, en 'J die teenstanders baing-die saak vereis geld,
en ons had nie veul nie-gesag was nodig, mar ons had gen
manna van invloed in die politiek'e .wereld nie. Mar ons had
die reg en die waarheid an onse kant, en 'n magtige Go.d
howe ons hoof. Ons het gesproke, en gebede, en-beslote
om 'n Genootskap op te rig. Wat die ondervinding in
die tyd was, is nog in elkeen syn geheuge. Die Here het
ons van stap tot stap fielei tot waar ons non is. Roem
kon :ons nooit,-kan ons oek nou nie,-mag en wil ons
oek nie ;-mar ons had oek nie nodig om te wanhoop nie.
'n Gestadige vooruitgang was daar met one. En vera! in ons
land, waar, soos dit meesal in Kolonies gaat, 'n menigte dinge in geesdrif en met groot ophef begonne wort, mar om
• net nou vergeet te wees,-in ons land is so'n gestadige vort( ga.ng bepaald 'n bewys van egtheid. Ons kan non gerns se,
, ' dat die Afrikaanse Taalbeweging wortel gevat het in die hart
van onse bevolking. Ja, al sou die Genootskap vandag be. sluit om op te breek, dan was ons werk tog nie vergeefs; onse
saak sal tog vortgaan en gesegende vrugte dra ver die nage.
slag. Vrugteloos was ons work nie. Dit sal b1yk by die
.
vollende o'ereig.

I

1.
RE'ELS EN BEPALINGS VAN DIE GENOOTSKAP
VAN ;REGTE AFRIKAANDERS.
ALGEMIINE BJ!:PALINGS.

I. bie "naam " va~ ons Vereniging is : GENOOTSHP vA.w
REGTJl AFRIKA.ANDER!!.
11. Die "doel" van ons Genootskap is: om te staoo '1Je1'
mu Taal, ons N asie en ons Lam,d.
III. Die "Bestuur" van ons Genootskap sal in uie hande wees van een President, Seh·etaris en Tresurier, wat
aile jare weer moet gel.-ies worde.
IV. Op al onse vergaderingfi eil in alle officio1e stukke
moet die Afrikaanse Taal gebruik wo.rde.
APARTE

BEPALTI!O~

1.- Vltn die lede.
V. 'n Man word lid deur die re'els te onderteken, en
daardeur verkla.ar hy dat hy hom daaran sal hou en ver
die Genootskap sal doen wat hy kan.
VI. Ider lid het reg om 'n ander lid in te ·bring; m~~or
dan moet hy hom eers by die Bestuur anmelde. Dan leg
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d.lc t3estuur dit an die vollende vergadering voor, en as
twe-derde van. die lede v66r hom stf'm dan kan hy in-

kom.

I

VII. Ider lid moet gelowe in die Versoeningsdood van
onse Heer Jezus Christus.
VIII. As 'n lid die Re'els o'ertre dan kan die Genootakap hom nitsct.
2.-Van ons we1·k.

IX. Ons eerste w,erk sal wees om alle maande 'n blad
uit te ge, wat me-naa::n sa l dra van "DIE AFRIKAANSE
PA'I:RIOT,"indievormvan 'n boekie van sestien (Hi) bla9sy'e.
X. Van tyd tot tyd word daar prysvra'e ~itge
skrywe.
XI. 'n W oordeboek en Spraaldmns ge ons nit so gou
as mo'entlik is, en verder ander skoolboekies.
XII. Die Bestuur kom die eerste· Saterdag van ider
maand by makaar met so vcul lede as lus het om dit by
te woon ; en die Algemene Vergadering word alle· drie ,
• maande gehou om ons werk vort te set.
·
XIII. 'n Buitengewone V ergadering · kan opgeroe'p 'vorde deu·r die President en die Sekretaris, as hulle denk dat dit
nodig is, of as tien lede daarom vra.
XIV. As 'n lid die Algemene Vergadering versuim, dan
moet hy daarvan vooraf an die President of an die Sehetaris
syn rede opge, en as hy him·an nie voldoon nie, dan wort gohandel vollens Art. VIII.
XV. As meer as 'n derde van die lede sander wettige rode afwesig is, dan kan die Algemime V ergadering n:ie gehou
worde nie.
XVI. 'n' Genom() besluit kan nie weer verander worde
nie, of daar moet op die dag as dit genome word, kennis van
gege worde dat dit sal hersien worde op die vollende :vergadering. "'
XVli. Idere vergadering sal met gebed geopen en gesluit
/
worde.
XVIII. Die Genootskap hou die reg om die 'A rtikels te
verander, by te voeg en a£ te laat.
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hng by die Genootskap op die punt nie. Had bulle
' die fondament nie geleg nie, of besluit om op 'n ander
fondtlment te bou, dan was bulle gebouw mo'entlik
spoediger opgehaal, mar om weer gou te verval; terwyl
dit nou duursaam en vas staat.
. .
2. Teen die....iebeimbou~ie name bet andere
~er beswaar gehad; party ~lfs geseg: '' 1s n
Vrymesselaar~pul."
Mar Hi - bulle oppervlakkigheid
verlies bulle uit die oog dat die Genootskap vlak teeno'er
die Vrymessela11rs staat; want die Vrymesselaars maak
hullo persone bekend, maar bulle werlw blyf geheim,
terwyl die Genootskap al hulle wcrkc .openlik publiceer
mar alleen bulle persone nie op di11 voorgrond
wil stQ} nie. Die Genootskap handel dus volkome o'ereenkomstig die Skrif (Mat. 5 : 16), terwyl die Vrymessolaars teen die Skrif is (Joh. 3: 20, 21).

2.-WERIC

VAN DIE GENOOTSKAP.

Met kleine krag het die Genootskap begin; mar die
kleine krag het bulle gebrnik. En dis tog mar 'n vaste :.
reel in Gods koninkryk: "die wat getrouw gebruik mank
van syn talente, kr-yg altoos meer." Baing grote en sterke vereniginge het nie uitgevoet· wat die swakke, gehate,
en by vele veragte k.lompie mense gedaan het nie. DI~
eerste wat hulli · it~tiet' !£I.e..
..

tb&l~

DIE AFRIKAANSE VOLKSLIED.

1.
'n Ider nasie bet syn LAND ,
Ons woon op Afrikaanse strand,
V er ons is daar gen beter grand
Op al die wy' e wereldrond.
'!'rots is ons om die naam te dra
Van kinders van Suid Afrika.

2.
'n Ider nasie het syn 'l'AAL.
Ons praat, van Kaap tot in Transvaal,
W at alma] ma klik kan verstaan,
Wat gaat die ander .tale ons aan?
Ons praat, so's Pa en Oupapa,
Die Landstl).al van Suid Afrika.
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3.
'n Ider 11asie h'et syn WlilT,
W a.t goed gebied en kwaad belet :'
En elk syn wet is na. syn aa.rd,
· Hn gaat met syn natuur gepaard:
'So voli ·ons oak die sede na,
W at thuis hoort in Suid Afrika.

4.
'n Ider nasie bet syn REG,
AI is by nog so swak en sleg.
Daa.r is 'n Oog wat alles merk;
Hy set die onreg paal en perk.
Hy kyk oek ons verdrukkers na.
En waak oeJt ver Suid Afrika..

5.
'n Ider na.sie bet syn TYB
,
Om op te groei en af te slyt,
En soos ons liwe Heer dit doet,
So is dit altyd wys en goed.
Daar kom 'n dag ver ons oek ja.
Vertrou op God, Suid Afrika. !
6.
Want a1 die nasies bet oon Gon.
Hy re'el ider volk syn lot;
Hy bet ver ider volk syn Taal,
Syn Land, syn Reg, syn Tyd, bepaa.l.
Wie dit verag sal Syn stra£ dra.
0 God beskerm Suid Afrika !

Wat inhoud en vorm angaat hoef die Afrikaners bulle
so'n Volkslied nie te skaam nie. Dit sal elke bevoegde
en onpartydige beoordeelaar moet erken. Meneer J. S.
'\)a Villiers, die beroemde musiekmeester van die Paarl,
het daar musiek op gemaak en eenkeer op 'n Konsert lat
11ing en dit het 'n goeje indruk gemaak. Dit werd veral
deur vele opgemerk dat Afrikaans 30 bisonder ·vloeibaar
en verstaanbaar is om te sing; jy kon woord ver woord so
dui9elik verstaan. Die enigste anmerking wat ons gehoor
'het was mar dat die musiek nie populer genoeg was nie.
Ons hoop dat die dag nie•meer ver is nie dat Meneer de
Villiers die Volkslied met 'n populere wysie sal lat druk,
en dat . dit sal weerklink deur h~el Afl'ika. van dorp tot
dorp en van berg tot berg. Daar 18 seker gen beter kans
ve~:
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ver onse Afrikaanse Beethoven om S.}'_n naam te verewig
die

Genoo · a.Ii . gepubliceer be't Jya~

~=~~~Ri?vv~ertlkdla~r~lirngraorr:M..!.nif~t
., . ,,,;, ,.
DIE GENOOTSKAP VAN REGTE AFB.IKAAN'DE~
GROET AL HULLE LANDGE NO'f'E EN .W E NS
HULLE VREDE.
.
Onse lie we Here het op die aarde verskillendo N a ties ge ~
stel on an ider Natie syn 'l'aal gcge. Om die sonde va 11 die
mens bet oose li we Heer die Volko verdeol en die 'l'ale verwar, by die toren van Babel (Gen. l l ). En die inrigting hot
, God self altyd erken en bevesLig. Kyk mar op Pinkster cl ll ~,
(Hand. 2: 5-12). God kon Syn wil bekerid gema:tk:
he in een taal, in die t~ta l wat al die mensc gepraat bet voor ·
die verwarring (Gen. 11: 1), en daarclem· sou Hy dan te k e>1 ne ge: "Laat aldie Naties die een taalleer, wat Ek an die
mense gege bet! Ek kan, in die openbaring van myn volmaakte wil, Myn nie Bteur an al die gebrekkige stukke van
tale wat deur die sonde verwar is nie." -Mar ne, onse Liwe •\
He.e r laat deur die H. Geest "verdeelde ton gen" op die hoof : - ~
de van die disci pels sit: " tong en ," om Gods wil te verkondig;
"v erdeehl~ tongen," om dit in al dte tale te doen. Di't was
dus bepaald vollens Gods wil, dat '' Parthers, en Meders, en
Elamieten," ens., moes uitroep: "Wy hooren hen een
e·igel-iJk in bnze e£gene taal, ·in 1.velke wij geuoren z/jn, sprel~en." ·
Dit siet ons oek duidelik uit Open b. 14 : o (wut hepoald siot
op onse da'e): "En ik zag eene~ anderen Engel, vliegemle
iu. bet midden des hemels, en hij had het ceuwig Eva!lge!ie,
orn. te verkondigen c1engenon, die op de rutnle wonen, en arur
aHc . uatie, en ge::>lacht, on . ta,tl, e11 vol k."-~Ln· uog rn th ' L'
- "uie ouren lwe ft die !wore !"--in die O;Jeubarin g Yttu Jn."
hunnis (5 : 9), lees ons die lofiied van die gezaligde : " G ij
heM ons Gocle gekocht met uw bloecl, uit alle geslucht, en
taal, en volk, en natie." En verder (7: 9) lees ous: "Na
dozen za){ ik, en ziet, eene groote schaar, die niemand tellen
kon, uit alla natie en geslachten, en volkeu, e!t t(d cn, staan
voor den troou en voor het Lam ," ens. Uit die tekste kan
ons dnidolik sien dut die verskillende volke en tale selfs in
die hem, ), vonr die tro u vau God, erkend wort.
E" Ollij u"tn ·trlik vl.!rs tanlleer ons dit oeii, al ROll tli e BijLel du.tu· uiks Vllll se uic. ICyk selfs die on'e lwid~us e ku- .
ninga wat bulle gedaan het. Lees hiervan in die hoek van '

Esther 1 : 22 ; 8 : 12 en 8 : 9. Daar siet ons dat

Ahasver~s,

I

•

"aie regeerde van Inaie af tot Morenland toe, 127 landschap.
pen," syn onderrln.ne geregeer en' syn wette uitgestuur het
" aan een iegelijk b.udschap naar zijn schrift en aan elk vol!.;
naar rijn ipraaf." Ja, by -het dit as 'n gebod uitgevaardig:
'' dat •lk 'lllml O'lierllcer in 11ijn lmis we:~en zou (zijn gewoontea
sal hou) en ipreken naa1· de spmak zijn s volks ', (syn taal sal
praat).-Mar ons weet dit oek uit dio~ geskiedenis bui,en die
Bijbel. W.at lees ons van koning Mithridaies? Hy hot gert>geer o'er 22 Koningrijke, en hy hot ideree u bestuur vollons
bulle ei'e wette en in hulle ei'e taal. En s;yn Officiere, en
Gouvemeurs, en Magis ~ rat e , ens., mocs alma! die tale Jeer
van die n~ties wuaro'er bulle gestcl was, tn moes bulle ma:Uierc verstrum.
... ·
En as heidense volke nou so handel , wat kan ons dan nie •
verwag van Christeliko naties, wn.t" nie alleen die natuurlike
Tersta.nd en die voorbeelde v:1n die heidense naties hierin bet
~ie, mar bo'endien nog Goils woord bet om bulle dit te
leer? ........ .
En wat is nou lJier met ons gebeur? Onse Liewe Heer l1et_
nr ~frika.
ver ons die ~'kaanse tltdl ge.
gfl'.'" En net die te'eno'ergf'stel e an-w"ltt Ahttsoetos gecraRn
, het die Engelse regering met ODS geda.aD. In 1812, di's
voor die kolonie nog bulle wettige ei'enilom was (die Prins
van Orauje' bet toeD nog mat· die kolonie an bulle beskerming, toevertrou, en in 1811:1 is dit eers wettig an hulle o·'er_gege)-toen het die koning van Englund al 'n Prokl~tmatie
uitgevMrdig, waarin by anbeveel dat ons almal moet Engels
le~r-; En van <lie tyd a£ het bulle net bulle bes gedaan om ons
taal te misken en te verdring deur bulle taal in te voer. Kyk
mar oNs Parlement, die Raad van ODS land, moet in BULLE
taal gehou wDrae:-- Nou kan ons die Vaders van ons land nie
daarnatoe stuur Die, want bulle l1en gen Engels nie. Dl\ll.r
gaat vreemdelinge, h:1ndelaars, fortuinsoekcrs, en al sulke
soort van mense wat mar 'n bietjie Engels kan praat, daarnatoe; en bulle is glad onbekwaam om ons belange te beha.r·
tig.-Kyk in ONS Ger~ar bet hulle oek BULLE taal
ingevoer. Nou mo~s daar sta.a.n, in ons ei'e Geregshowe,
11o's vreemdelinge en wort beskuldig en veroordeel in 'n
vreemde taal wat ons nie verstaan nie. En al ken die regter
. oek al ons taal, dan moet hy daarom ver hom aanstel nes by
dit kasta nie verstaan nie, on daarom moet daar nog 'n tolk
wees.-En hoe gaat dit nou in o~le '? Nog erger. In
, h"qlle Re'els eis bulle dat die E.!WELSE taal, so ver as doenlik
is, die taal moet wees waarin ondarwijs moet gege worde. En
so kom 01111 kiDders iD ons ei'e Skole uo'a papegaai'e. Bulle -
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moet ears 'n vreemde taal leer om dan in die taal verder te
kan · geleor worde Ill-En in die Re'els seg ·hulle ~og mn
"B<L..V <l t' o.~ Aclonlik js," mar in die ptakLyk toon hulfe, dat ·
bulle aonl.:: cfat dit heeltemal doenlik is om niks as Engels te
• leer in ous Skolo. Want 'n onderwijser hoef vollens hulle
wet, glad nie ons taA.l te ken nie. Op die examon vrao.g hutle
niks as Engels ; Hollaus wort nie vereis nie, mar gelyk ge-:
stel met K!lffertao.l.-Op die manier wil !mile nou met gewold
ons moe,lertaal by ous kinders uitroei. En di's 'u vreselike
oureg. Waut as jy 'n volk syn tanl afneem, dan maak jy
hom tot 'n. doofstomme: jy outt.oem hom die wysheid va~
syu voorv aLlers wat bewaarJ is iu al clio spreuke, spre~:k.
woonle, en uitdrukkens, ens.
En die ergste is no", hu! ~ .OJlS at hulle ons
n? ~Rim-'"ge !Ue.-:-want da ar _is ma.r een inoederfu&l,
~~ D1e ~~Jl.$.a!:'f"tneed-er3"""1Ya't's
p a en ma cor se het,-die taal waarin ons die eerste indra·k ke ontvang het,-die taal waarin ons vrome moeder ons as
kinders goleor het om die dierbare naam van onse Here
Jesus nit te spreek,-dio tnal waarin ons ou'ors altyd hulle
God gedien het,-die ta[l,l waar:n ons bra we vader ons op syn
sterfued nog vermaan het, die taal waarin ons JII.Oetler stervende haar laatste asem uitgob]aas het in 'n gebed V1·r
ons ;-clie trwl ulyf ons heilig-die taul kan ons ver gen an<ler tanl op die \Yereld verruilnie. Eu idere _perbeerslag om ,
ous die tual te ontneem besko n ons as 'n onteering van die.
nngedngtenis van 'onse vvorvaders, as 'n onderclrukking van
die te'en woordige geslag,, en as 'n onreg ons kinders angedaa.n. ... .:. Mar, an die ander kant, elke poging, al is dit
nog so ewak, om ons moedertattl, wat ons dierbao.r en heilig
is, te bewo.ar on te verdedig, sal ons voorstaan en bevorder so
lauk ns on·s loef. Hulle sal ons moedertuo.l nie uitroei nie!
En die gcskiedenis het dit o"e k al genoeg getoon dat dit
onmo'eutl ik is om 'nvolk syn moedertaal te ontneem. Kyk
in Wallis, clit leg in die middel van die Engelse rijk, en daar
het bulle tot ' vandag toe nog nie die volksta[l,l kan uitroei
nie, ofskoon clit al ewe lank onder England is. En kyk
watter moeite het die Russe al gedaan . om die Pole hulle
moedertaal af te neem! mar di's verniet, ' tot vandag toe
praat bulle nog Pools. En so oek in Vlaandoreu, Friesland,
1erland en a:1der Jande.
Eu wat voer die Eogelse regering clan non hier nit met al
hulle gewersko.f om ons taal te verdring denr met krag en
geweld hulle . taal bier ·in· te voer? ·· Daardeur doet bulle ons
Dike as skade an. Hulle ontneem ons die sleu~~

_________,_

.

~
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I kennis. Rullo wil bier weer die to ren van Babel bou,
l ver ·hulle. 'n naam te ma'ri.k, e.n daardeur b~·.eng 4ilJ1e ,nifi;
0\)l

as verwarnng.
. .
Mar di's bulle n og nie geluk orri ons mo-edertaaluit"te .
1
roei nie. Onse Liewe Heer het dit nie toegelaat nie.
70'
jare tyd het bulle die 20,000 blanke Afrikaners nog D:l.e ·
tot Engelse kan maak nie. Ne, Afrikaans is nog die baas·. ·
D'aar is vanclag meer wat Afrikaans praat as in 1812. ' Die
•
grootste gros van on s natie prnat almal nog Afrikaans.
Mar dau.r is clao.rom drie soorte van Af · aner • Dit
moet ons in die oog lwu.
r 1s n .ane1·s me • GELSE'
harte. Eu daar i~ Afrika·n en met HoLLANBH !tart• . . En·
dan is daar AFnuci.NERs ~mT AFRIKAANSE HARTH. Die
laaste noem ons REGTE AFRIKANERS, en die Teral
roep ons op om an ons kant te kom sta.an. ·
En wat gaat ons dan maak? ...... Regte Afrikaners, ons
roep julio _op om same met ons te erken dat die Afrikaanse
taal ons moedertaal is wat onse LieweHere ver ons gege
bet; en om same met ons te staan ver ons taal deur dik ·en
dun! en nie te rus nie voor dat ons taal in aile opsigte algemeen erkend is as die volkstaal van ons land.

In

VAARWELI

Volkslied en Manifest het die Genootskap albei lat
druk"1'iT"ffre Zuicl Ajti7.altn en in die eerste nom mer van die
Pab·iot, en bowedien het hulle van die Volkslied nog 500
en van die Manifest 1000 apart lat afdruk en versprei.
Al~i,_m~~!!! d'e)al!~~~ het .' n diepe en blywe~
<l.:rlii~-l~~nrnaic 2~ die harte ·van. 'fel!f'Afti'kan~ dit
kan oek nie~ an ~rs " ni'e.""''Dn~ft""'t'!J'Ulir1~eta m, en die
waarheid is magti~: "Die uit de waarheid is hoort myne
stem;'' sag onse 8aligmaker, en dit blyk nog mar altyd.
AI is die voorourdcel en teenstand nog so sterk, sodat vele
daardeur verblind word, mar waar die waarheid Gods 'in
'n saak is, daar vind dit we;;rklank by diegene wat uit die
waarheid is. Dit het hier oek gebly k. J a, onse liwe
Here sy ~edank ! daar is vele sodanige in on!l Ian~. Vale
het al d10 stem van onse Saligmaker in dw saak gehoor
en bet die gevolg; vela kom nogal dag by; en vele sal .
nog wei bykom.
DIE AF!UKA.ANSE PAT RIOT
was die .· erde ublikitsie van die Genootskap, hulle hoo£-

orgaan..

ns s1e gen kans' om die vortgang van die blad
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in korter en duideliker woorde te beskrywe nie as dit gedaan is deur die Bestuur in hulle Verslag voor die derde ·
jaarlikse vergadering, op 24 Augus 1878, waaruit ons die
vollende uittreksel o'erneem.
ONS PATRIOT

aaat moedig voorwaa.rts. Hy is vooruitgegaan in aile opsigte.

1. In vorm. Die eer.te~'!!:r was by 'n maandLlad. Di& twede '
jaM 'n kleine weekbla .
1e ~ jJiar ver~root, met one W'ii'P'6n
voorop. Soo is by van 'n kioii'tOT'~ jongehng op~e~roei, gesond
en ' vris, sonder lewertraao te gebru{k. ·llln alw"r lll tyn p;<.kkhil
klere te klein. Van aile dele van die lind koru dhl drio.gende ~~ :
"Maa.k die Pai,riot tog groter; ons S&llilfen UHler bellul.'' Dta
au die behoefte te voldoen is onse Dru.kpers te lddo. M.ll.r Q.B oose
geldelike sake dH toelaat hoop ons vol!eo.d~t jaar Q.ib l'afl'iot te let
uitkom in 'n voi"m waarin by ver syn ouere tydgeoot~ nie ho~,f
agt~r t~ staan nie.
2. In getal Intekenare is by oek by die d11.g ~~~erker ~ew(')l'de. In
aUe dele v!'n ons Ian_d fs by nou al veraprei. Vl.ln die 9Mdste teenatuders IS party mtekenaars geworde. In ;Kolon1,et Vrystaal,
Trllnnaal, Natal, Diamandvelde, J!l. byna iu elke hoeJti,e va.r1 Suid
Afrika wort s1n stem al gehoor. Syo eerste j~ar ~ hf ~egin ~et
akaars 'n 50 mtekeoare. In die hilfte van syo twede Jaar, cj,is by
onae vori~arlikse Ve. rg«ieriog, was die getal -.J· ie¥Iim tot~
· En non is dit omtrent 950, eo daar kom nog al weke nuwe in
•
naars by. In anmerk"tfti ieneem dat die laasti j~r 'n Qlg~e
•
epoedige was io die op1iite ver oosland, denr droogte, oorl,,g, ens.
h die toeoemiog buitengewoon groat. Sei nou mar dat el~ P".
triot deur 3 of 4 persooe ~:elese wort, is dil C..n gijn 11egen da.t 'a
4000 laudgeooti-11n dill irMste dee! daarvan meose va~ vroeger
gen koerant gelees bet nie,-nou an die lees geset is, en bduog bfl.
gin te stel in die gebeurtenisse in ons land eo ~io hel\l?i.l 'lrdd? '
3. In Mede~o<rkers. Daar is nou twe 1iukee jonge Afrikll!l<:rs 1f&t
bulle beehemaJ. gewy hot -an !jie saak om v~r die nitg~af te sorge,
sodat int, kentur~ nrd~r nie hoef te kll\ o't!r die ver,ending van
bulle koerante nie. DPn bet om tlie belofte van euige invl .. .,.tryke
pereone, dat h•l e ()ns verder sal help met ioleidiu~:s stukk~. 'u V uste
medewerker bet oos nou ver die twe ~fdelinga ver KindjrB en Ge·
d·igte, Em 'n ander vur Vrage en A.ndwoorde. Ons weue uou mar .
not dat on• nbg 'o goeje hawJ kau kry OKl o'er Boel"Jery te skrywe.
Ons sal moeile <loeo daarvoor.
4.. In Invloed. Dit k~n nie andere nie, me.t so'n toeoemiog in
11lle op~ig1e, moes S•n iDvloed sterk toene~ ro. Vro~ger vyandelike
koerante en tyd~krifte stuur nou ruiluommers. Op baing pla~e is
by al die koerant. Vera! in Tr(tnsva ~ l bet l!en Kg]Roia.le koerant
so veul intekeoa.ars en so n mv oe o.s Ta"Pli?P'tot.'

--~En nog altijd en gestadig an gaat die Patriot vooruit.

Terwyl ons dit skryf (Juny 1879) is die getal intekenare
a1 'n 1400. Daarby is hy
""1l grote koerant van 24
~

nou
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· kolom, met 'il korrespondensie-blad daarby. So y~r on
bekend is, 'is daar nou nog net e6n Hollanse koerant wat
meer intekcnar.rs het; mar die is dan oek opgei.·ig met 'n
kapitaal van £5.000, en word gesteund deur 'n sterke
maatskappy, en noodwendig opgehou as enige Hollanse
koerant in die hele Vrystaat. Mar hier staat die arme,
gesmade, vertrapte Patriot, opgeg.roei onder ra'mp en teenspoed, tot 'n teken van die waarheid v~n - Gods woord :
''Het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hy
de wyzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft
God uitverkoren, opdat Hy het sterke zou beschamen; en
bet ouedele der wereld, en het veraGhte heeft God uitverkoren, en he~geen niets is, opdat Hy hetgeen iets is te- niet
zou maken, opdat geeh vleesch :~~ou roemen voor Hem"
(1 Cor. '1: 27-29). Ja, dit blyk al duideliker, wat oek
van die Genootskap en van die Afrikaanse taalbeweging
mag worde, dat God in syn genade reeds die Patrwt gebruik het tot 'n getuige ver syn naam. En dis die vaste
o'ertuiging van hom wat dit hier skryf, dat die blad by
toenemende afval deur onse trouwe God sal gebruik worde
tot 'n getuige ver syu naam. En dan sal dit blyk dat .die
r~ele gebede en geldelike opofferinge en nagte van moeite
gelede smaad ver die blad ni.e te vergeefs was nie! Mar
ons skryf die geskiedenis van che vededene en gen profesie
ver die toekoms nie. En· tog behoort ons nooit uit die oog
te verlies dat onse God in die verlcde die toekoms voor- berei.
Dit was 'n verstandige besluit van die Genootskap om
in Art: IX as hulle eerste en vernaamste werk te beskou
' die uitgaaf van die Patriot. As daar ooit wat tereg kom
van die t~~§a) d_lllJam~ofmidrlel
daartoe moet wees. Dis 'n tyd van koerante wa1tfiii0ns
leef ; die drukpers neem al meer die plaats van die preektoel in; en koerante oef1m die .grootste invloed uit op die
publieke opinie. En daar haas alle koerante vyandig was
Mn, en gen een 'n bepaaUle voorstander was van die Afikaanse taalbewegiog nie, moes die Genootskap 'n
eie orgaan he: die Patriot moes hulle tong wees by die
bevolking. En nou van agter mog hulle mar bly wees dat
die· noodsakelikheid hulle gedwing het om :dadelik 'n eie
orgaan te kry,-'n orgaan waarin hulle beginsels blootgeleg en verdedi~ word, waa~in deur verstaanbare en nuttige
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stukke leeslus by die bevolking bevorder word, en in die
eie taal van die volk sodat dit veral die slcryflus by die
rolk opwek.
'N AFRIKAANSE SPRAAKKUNS

· werd toen oek dadelik-;; 'n nuwe behOOIEe gevoeld en erkend. Daar moes eenvormigheid kom in dia spelling, die
regels en beginsels van die t aal moes nagespoor worde, om
die spr,e ektaal tot skryftaal gevormd te kry. Oek daaran
bet die Genootskap dadelik die hand geleg, en onder
die nederige titel van "Eerste Beginsels van die Afrikaan;- se Taal" is 'n boekie van 30 bladsye uitgege, \vat ver elke
taalgeleerde die duidelikste bewys gelcwee het: 1. dat ~ie
Genootskftp lede en medr.werkers bet wat in taalkennis ver ·
niemand in Afrika. boef agter te staan nie; 2. 'dat Afrikaans nie aileen vasto reels bet soos aile tale nie, mar in
vele opsigte selfs deugde bet howe die meeste hedendaagse
tale. V ergelykings van Afrikaans met Hebreus, Grieks,
Latyn, Fraus, Duits, Engels, Hollans, Deens, ens., word
so gepas ingevleg dat dit selfs gen skyn het of die samestellers bulle geleerdheid wou lat lug nie, mar dat dit tog
an die bookie 'n blywende waarde en gesag geef.
Daar is 'n duisend van ~druk on binnen wcinige
maan<TeWa's-d:tt-uitver og. Tot nog toe 1ad 'ie 'Genoo stffip alty s.o_¥ettl- n11We werk voor dat hulle gen herd-ruk
kon ge nie. Ter wille van die vele lesers wat dit nie het
nie geef ons bier 'n paar uittreksels daaruit. Vereers die
geestige gedig voor-in o'er.
DIE AFRIKAANSE TAAL. '
1.
Gen Hollans, Duis, of Frans,
Gen Engels, of Javans,
Gen Kaffers, of Boesmans,
AI goi jy almal in die skaal,
Ver ons kan bulle nooit ophaal
Die ware Afrikaanse Taal.
2.
Ofskoon ons taal bier blyf,
En idere'en dit skryf,
Net na die wind hom' dry£;
bie Afrikaans bly£ daarom reg :
' Wat regtig goed is wort nie 'sleg,
Al trap jy hom, of goi hom weg.
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3.

Ofskoon gen een dit leer,
Mar ongepermitteer
Verfoes, verknooi, onteer;
Ons Moedertnat bly£ daarom goed ;·
Ons Taal -sit in ons murg en bloed,
En groei nog op in te'enspoed.
4.

En twyfel jy hieran?
Myn liewe go<'\je man,
Vat jy die hoek dan an !
Ek wed as jy ons spraakkuns leer,
Dat jy gen taal so hoog sal eer,
Nou kom, seg: ToP! man, en perpeer.

Hulle doel leg die bewerkers duidelik ope m
'N KLEIN WOORTJIE VOORAF.
Die eerste boekie wat "Die Genootskap van Regte .A.£rikaanders" uitge is DIE EER!!TE BEGINSBLS VAN DIE AFRIKAANSE 'l'AAL. En dit kan oek nie anders nie, wa.n t die Genootskap is mos opgerig "om te sto.an ver ons Taal, ons Nafli sie, en ons Land."
·
Mar 'let op ! Di's mar "EERSTE BEGINSELS " wat ons bier
ge; dis nog nie een eintlikke spraakkuns nie. Ne, ons weet
te goed dat gen tool, nes 'n swareweersteen, sonm&r kant
en klaar uit die heme! val nie. Dit neem lank tyd om 'n
ta.al goed te kry. Kyk mar Hollans en Engele: wat was dit
eers, en wat is clit nou ? En heeltemal volmaak wort gen
taal ooit nie. Wa.nt waar is 'n t!lal wilt nie syn foute en
gebrek:e en onregelmatighede het nie?
· DILarom ge ons v·e~'tlers mar "EERSTE BJ:GINSELs." Di'!!
ver van volmaak a£; dit weet on!! goed. Wa.nt di'1 mar die
eerste perbeerslag. En idereen wat kennis het daa.l"'t1Ltl weet
dat iit gen gema.kk:elikke werk iw om die 'beiinsel• van 'n
taal op 'be spoor nie. M~r dit durf ons tog gerus 1e: Ons
het hierin getoon, dat .A.frikaane net 110 goed 'n t.e.a.l is M
enige taal van die wereld. Hy het net so goed syn woorde,
syn vorme, syn wette, ens. En ons daag enige vyand nit om
te bewys dat dit Die so is nie.
" EERSTE BEGINSELS" . ge ons mar. Want ODS wil vereers
· nog nie 'n Spraa.kkuns maak nes 'n jurkie om ver die

' Afrikaanse taal ante trek nie. (So bet bulle met baing a.nder tale gemaak). Ne, d.ie taal groei nog altyd an, en dan is
die jurkie net non tc klein en dim knel dit. Om; tnnl is nou
ncs 'n kind ~ wat begin te loop en nou ge ons die "Eerste
Beginsels" ver 'n leiband om an va~ te bou en so goed te
leer loop. •
· 'n Afrikaander kan nou uit die EERs'rE BIWINs};Ls in 'n
paar da'e of weke r.et so goed leer om syn e1'e taal te 11krywe,
as 'n Engelsman Engels, en 'n Hollander Hollans. J a,
Afrikaners ! ~ou kan jillle sien hoe veul gemakkelikker
dit is om julie ei'e taal te leer, as vreemde tale. En dan kom
dit nog daarby, dat 'n mens 'n vrecmc1e taal nooit so goed
leer as jou ei'e nie.
Vrinde en vyande kan ,mar anmcrkings maak so veul as
bu}le wil. Ons sal dit in OJJS sak steek. Op 'n goeje dag
kan dit ons te pas lwm.
GROETENIS VAN DIE GENOOTSKAP!

,Van blywende waarde is oek die vollende opmer~
kings in die
INLEIDING.
1. Die Afrikaanse Taal is eintlik 'n tak van die Hollanse
taal. Mar in die loop yan die tyd, veral 'nad at die Kolonio
van Holland los geraa.k hot, is dit heeltemal verandcr, so dat
'n rou Hollander wat bier kom ons nie kan verstaan nie,
omdat ons so veul ander woorde in ons t.anl opgeneem bet, en
die Hollanse woorde in andcr vorme en bctekenis gebruik.
2. Ons taal is du s 'n afstammp]in"' van die Germannse
tale, en dit het die kara.kter gebou ;ck. DaarGm dat on s
woorde byna almal uit Hollans en Duits l:om. Van Engel s
en Frans, wat 'n mens dit so u verw;tg, kry jy ampcr gen
woorcle in ons taal nie ; mar wel en kde -,~itdn~kkings.
3. Daar is in ons t a.."11 sniwer Afrikaanse woorde, so's KARKATJIE, PON,D~, SKAAPSTEKER. AMPER, lliLTONG, KOOGEI,STOK,
HOT-OP·SES, HAAH-NAAS· '\"OOR, ens.
4·. Die meeste van ons woorde. is da:uom mar Hollanse
woorde wat ons verkort of veranderd gebruik. Ons woord
?J~'iJs kom· vim die Hollanse woord imme1S , naand van goede
a.vond, ens.
5. Uit Duits bet ons meer woorde as 'n mens sou
dink. So's stewel, gewerskaf, clan en wa11, vergange jaar,
ens.

6. Uit Engels, -Frans, Portugees, ens., kry 'n mens oek
non en dan 'n woord. Mardi's mar min.
7. Mar die tale bet . daat·om invloed uit.geoefen op die gebruik: van ODS ei'e woorde, veral Frans, deur die Franse
Vlugtelinge. So's die twemal on1 ver die Hollan!!e wij en
omr kom ver die naaste van die Franse nous' ver w1j en 1wus
ver ons oek. So oek ons dubbele nie is nes die Fra.nse ne
pas, ens. Uitdrukkens so's dr:e een, cl·i£ n.nder een, ens., kom
weer uit Engels.
8. Ons taal kom meer as enig ander· taal o'ereen met ODS
tyd: kort, kort! 0Ds h et a! die slepcnde uit.gangc van die
werkwoorde lat val. Ver ctcu , clrink en, loopen, ens., seg ODS
so mar korta£ eel, drink, luOJ I, ens.
9. Ons taal en ons geaardheicl kom net oe'reen : in ons
woorde nie neer letters as nodig is 11ie, en in ons werk gen
omslag nie en min onkoste. V eral baing medeklinkers goi
OJi.IS uit, en dit maak ons taal sag en vloei'encl, so's ci'e ver
eigcn, ou'e ver ouden, ens. En hoe meer klinkcrs in 'n taal, ·
hoe beter dit klink.

· Dat die bewerkers heeltemal selfstandig gehantlel het
en nie mar die vorme van Hollans of Engels an A~rikaans
opgedring bet nie, soos onnodige en lilstige Latynse vorme
an die meeste moderno tale opgeclring is, is 'n grote en
ongewone segen, en blyk op elke punt, by11oorbeeld by die
alfabet erken hulle mar 22letters,krw. c, q, ;c, en z, as vreemde
letters erkend word net nar in vreemde woorde. Nie aileen selfstandig mar oek duideliker is dit as bulle ver
byvoegeUke naamwoo1-de in die plaas stel die naam hoetlanigheids-woorde, en ver tus:<chcntvcl'.psels seg ttitroep-woordc.
Mar die beste voorbeeld van 'n selfstandige en grohdige
behandeling iu o· er die naam valle, bl. 1 2.
10. By die Naamwoorde praat bulle oek nog va:n N.u..MVAL·
v~tu ander tale, wat moet ]at sian in watter betrekking 'n naa:nwoord gehruik wort. En in die ou'e
tale bet bulle oek werkelik sulke Naamvalle gehad, so dat die
woord in olkc Naamval wesenlik anders verbuig wort. So's
in Latyn het hulle ses Naamvalle en in elke Naamval is die
laaste letters van die woord anders. Mar in die nuwe tale is
die veranderde uitgange a) meer en meer weggeval. Dan
wort die betrekkiog waarin so'n woord staat angewys met
voorsetsels. Mar di's gen verbuigings nie, want 'n verbuiging. moot 'n buiging of veranderiDg an die woord selwers
wees. Lat onil :aou 'n voorbeeld neem : -

h in die taalkunde

'
6.1
Eerste Naamval: eqmts:
Twede
,
equi,
Derde
,
equo,
Vierde
equum ,
Vyfde
,
eque,
Sesde
,
equo,

\

.

'n perd.
van 'n perd.
an 'n perd.
'n perd.
o perd!
deur 'n perd.

Hi:eruit siet ons non duid elik: dat die Latynsc woord equw;in elke Naamval 'n ander uitgang het, mar ons woord perJ;
· ' blyf mar altyd p erd; en so is dit in die meeste n:uwe tale, eri
daarom is dit nix as pure gekheid om van N aamvalle,,te ·
praat. Die Hollanse taal het nog iets daarvan o'ergehou,
so's:Tweae Naamval: eens paards, van 'n perd.
Derde
,
eenen paarde,;, an 'n perd.
Mar Afrikaans, Engels, Frans, ens, het glad nix gen verbt.iging van die Naamvalle an die woord self o'ergehou nie.
Non gebruik die ander tale wei nog konsuim: die Naamvalle
en noem dit verbuiging, omclat hulle taalkunde na die Latynse gemaak is. Mar dis nix anders ali 'n lege en onnodige vorm. Want hull"' verbuig tog nie die Naamwoorde
self nie, mar bulle set mar net die voorsetsels voor die woor- ·
de. En op die manier kan bulle wei honderd N aamvalle·
maak deur m'a r idere mal 'n ander voorsetsel voor die naamwoord te set. Daarom lat ons die gekheid, om verder te ·
praat van Naamvalle, mar gladenal staan.
Buitengewoon eenvoudig en maklik is die verdeling van
die werkwoorde.
Ons bet twe soorte van werkwoorde :
a. 0' ergaande werlcwoorde, waar die werking van die
werker op 'n ander ding kan o'ergaan. So is ..
liefM 'n o' ergaande werkwoord, want ek kan
Be: ek het myn vrou lief ; die Werking liejhe gaat
dan o'er van myn op myn vrou.
a. Nie-o'ergaande werkwoorde, waarvan die werking by
die werker self bly, e::.. nie op 'n ander -ding kan
o:ergaan nie, so's sit, slaap, ens., want 'n mens
kan nie se ; ek sit, slaap . ens., ver hom of ver·
haar nie.
Die O'ergaande werkwoorde kan 'n mens op tw&
maniere gebruik, nadat jy die werking beskou van die
kant van die werker of van die kant van die lyder waarop·
die werking o'ergaa.t. Dan is dit-
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a.

B edrywend

van die
Jan.

( wet·k end ) as jy dit van die kant
werker beskou, so's: Piet slaat ver

b. L yde1•d, as jy dit van die kan·t van die Jyder beskou, so's: Jan word geslaan van Piet.

Van nou.keurige waarneming getuig die opmerkings
dat daar in die nuwe t ale eintlik mar twe wyse van
ver voeging besbat; dat die onvolmaak verlede tyd aileen by die hulpwerkwoorde bestaat; dat in Afrikaans
mar 1 vorm ver die teenwoordige en 1 ver die verlede
tyd is, mar 4 ver die toekomende tyd, ens.
Die geheel is 'n model van kortheid en daarby volledigheid, eenvoudigheid gepaard met duidelikheid. Om
in 30 bladsye 'n volledige spraakkuns te ge met voorvoeging, prosodie en alles, is gen kleinigheid nie, veral
waar dit die eerste in syn soort is. Die boekie is 'n
volkome sukses.
Gen enkele teenstander het dit dan oek gewaag om
die boekie an te val of te weerleg nie, hoewel hulle .
daartoe uitgenodig was en die Genootskap 'n exemplaar, na
alle ' koerante en leeskamers in ons land gestuur het.
Die enigste beoordeling wat ons daarvan gesien het
was die vollende in die Stan(lard and Mail van 29
April 1876.
" Ons het 'n "Afrikaanse Spraakkuns" ontvang, uitgege
deur die Genootskap van Regt.e Afrikaners, wat 'n grote
guns (boon) is ver alle Engelse wat met Ooms en Neefs
van die land wil praat iu bulle ei'e taal sonder ver hulle
moeg te maak met die Hollanse taalkunde. As Britte kan
ons daarop roem, dat ons 'n heel party re'els van geslagte en
uitgange en ander taalkundige bog weggegoi het waarme
··onse Duitse en H ollanse broers nog opgeskeep sit; mar die
'Afrikaans' bet ons sonder te'enpraat gewen. AI die re'els
{van bulle taal) is geclruk op 25 kleine en wijdgedrukte
bladsij'e, en dan nog 'n hee l party bisonderbede omtrent
Rebreuws en ander vreemcle tale bet bulle daariu geset wa.t
sonder enige nadeel kan weggelaat worde. Die mooiste re'el
daarin is, dat die imderskeiding van persona in die werkwoorde glad nie eens sou angeroer wees in die taalkunde nie, om·dat die in die Afrikaanse taal heeltemal onbekend is, mar
omdat die mense daaran gewend is in ander spraakkun~te
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·.-bet die skrywer dit goed gedenk om dit nie heeltemal onop- 1
gemerk te laat nie. Ons hoop dat die nuwe spraakkuns
•baing sal gebruik worde, nie allenig omdat dit ons die moeite
uitspaar om Afrikaans te leer uit Hooghollanse ·spraak:kunste
nie, maroekomdatdit 'n heilsame invloed op die Engelse ta!tlkunde kan uitoefen. As ons siet dat •I am, thou art, he is,' ·
-daar vertaal wortdeur •ekis,jy is, hy is' dan is dit buiten twyfel
dat Afrikaans baing eenvoudiger is as Engels, en as die Ver-eenigde State van Zuid Afrika een dag nes die van Noord
Amerika sal wees, dan is ons seker daarvan, dat 'n Suid Afrika.anse Webster dit sal regkry om •I is' en 'we is' smakelik
te maak ver ons broers in England,"
DIE GESKIEDENIS VAN 01'\S LAND

~---------------·-·-----

-was die twede hoek wat die Genootskap uitgege bet.

Die

~erk was al deur enige vrinde en voorstanders begin v66r ,

.die oprigting van die Genootskap. Dit was egter 'n groter werk as bulle oorspronkelik gedag bet. Meer as 'n
jaar was dit in die druk. In die eerste J aarlikse V erslag
19 Augus word daarvan geseg:is amper klaar. Hij bet lank weggebly, want die Genootskap het briewe ges krywe na al die oorde van ons land, tot
• jl!'Vrystaat en Transvaal, om van ooggetuige te verneem hoe
Valles gebeur is. Dis die oponthoud gewees. Mar nou bet
ons ligter die waarheid gekom oek. Baing duistere sake sal ·
·OP die manier nou an die lig kom. Mar binneri kort sal hy
"k laar wees. Daar is nou al anvrage van aile kante. J ammer dat ons, toen dit begin is, mar 500 lat druk bet. Ons
b et toen DC\g nie gedenk dat die sflak so'n vaart sal neem nie.
Dit sal nou stellig te min wees .
En in die ,twede Jaarlikse Verslag 11 Augus 1877 lees
al : •
Ons Geskiedenis.

·OnS

het gevlieg duer die land. Binnen 'n paar maande is die 500
die hand. Ons het nou meer aanvraag as ons kan stuur.
Ons boekverkoper het nog 'n •bietjie.' So lank as ons het
.sal ons stuur. Die wat wil he moet mar nou skrywe. Dis
nou jammer dat ons nie eenkeer meer ·lat druk het nie.
Briewe van aile kante kom ons bedank ver die hoek.

V uit

V ollens Art. II is die doel van die Genootskap nie
.alleen om te staan ver hulle Tual nie, mar oek ver hU.lle
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Nasie en hulle Land. En om :Rasionaliteits-gevoel pp tEr
wek by 'n volk moet jy hulle bekend maak met hulle Gel skiedenis. DaartoP. het die Geskiedenis gewis. veul bygev dra, soos oek blyk uit 'n menigte van getuigenisse. Dis.
jammer da die Genootskap nog nie 'n twede druk kan ge
nie, angevul tot op onse tyd, waarin veral die laaste belangrike gebeurtenisse goed voorgestel word. O.qs sou iR
alle beskeidenheid die wenk wil ge om 'n enigsins verkorte
volksuitgawe te ge," en daarvan 'n grote oplaag te lat dr"Q.k.
en goed koop te versprei, wat veul sal doen ver die hele
Afrikaanse saak. Uit die Geskiedenis sal oils liwers gen
uittreksels ge nie, in die hoop dat daarvan weldra 'n goedkope uitgaaf sal verkrygbaar wees, en dat dit op elke Af-rilraner syn tafel sal le, l;1nges syn huisbybel, om ons
kinders van jongs af bekend te maak wat hulle vaders al
deurgestaan en gely het hier in die land waar vreemdelinge
\ ons nou wil vertrap.

-

'N A FRIKAANSE WooRDEBOEK.

is tot nog toe nie verskyn nie, en tog vind ek in dieNotule van die Genootskap h erhaaldelik melding gemaak.
dat die Voorsitter die Lede versoek om elkeen 'n lys
te maak van suiwer Af rikaanse woorde, ten einde stof
te kry ver 'n W oordeboek; selfs word gewaf gemaak
van 'n paar Lede wat sulke lyste ingelewer het. En
tog is daar nix geworda van die Woordeboek nie, en
mo ...entlik is dit mar goed oek om die vollende re-

de"s :
1. Dis nog nie so hoog nodig nie; 'n spraakkuns was
nodig om die t aal reg te leer skrywe, mar elke Afrikaner het syn eie woor:deboek in syn kop, as hy wil
skrywe; en die woorde sal nie uitsterwe nie. .
2. Die plan was t e beperk, namelik om net sttiwer Afrikaanse woorde op te neem; as daar so'n woordeboek:
uitgege word dan moes dit aile woorde opneem, mar
sonder verklaring; net 'n woordeboek ver die spelling.
3. Mar daartoe is dit oek nog nie die tyd nie; daar sou.
dadelik stryd ontstaan of dit moat mees ek of ik, oek o£
ook, mar of maar, ens.
Dit gaat nou goed. Van alle kante en hoeke van
Suid Afrika draag skrywers in die Patriot woorde an om
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<Onse voorraad hoe langer hoe groter te maak; so word
-ons taal al ryker en ons woorde-skat al grater. En wat
die spelling angaat, lat elkeen hom mar an die suiver regel hou; "Skryf soos jy praat! "-dan sal die spelling
oek wel al meer geregel worde. Daar is nog baing Hoi/ lanse kantjies en hoekies wat moet afslyt voor ons 'n vaste
Woordeboek ver die spelling kan uitge wat as regel n;1.0et
bly.
DrE AFRIKAANSE .ALMANAK

was 'n nuttige onderneming. Burgerlik so wel as kerkelik; van heel Suid Afrika; 'n a!gemene Volksalmanak dus, 1 _
so ietg het daar nog nie bestaan en in dje behoefte het die--Genootskap op meesterlike wyse voorsien. Die ond ~rne
ming was dan oek reg voorspoedig. Die eerste jaar, 187 7,
is daar 1000 gedruk; in 1878 weer 2000; in 1879, I;IOU
van jaar, 3000. En nog altoos was dit ontoereikend ver
.-die anvraag. !So dat ver 1880 vooraf reeds minstens 6000
gewaarborgd is. Selfs onpartydige koerante, soos "'""cri"e"Zu-id Afrikc~an en Golesberg ildre1·tiser het erken dat dit
ver onse boerebevolking die volledigste en nuttigste Alma- c....,
nak is.

Die eerste Versameling van Afrikaanse Gedigte is seer
gunstig ontvang; die uitgaaf van 1000 exemplare was binnen 'n paar maande uitverkog. ~. deur die Transvaal en die Ool~sb·enr Advertise?" anbevole. On ~ kan ons
1esers gen beter voorstelling daarvan ge nie, as deu~ die
Voorrede daarvan hier o'er t e neem.
VOORRE DE.

f

Die eerste voortbrengsels in alle tale was gedigte. So~s
\ ·die gees van 'n nasie ontwaak ver syn taal, d. an druk die
gevoel sig nit in digmaat. Die ouste geskrifte in aile tale
is dan oek meestal poesie.
Net so is dit bier oek. Die eerste andwoor?- op die
· Oproeping van ons Genootskap, an alle regte Afrikaners •
om te staan ver bulle Moedertaal en Vaderland, was 'n
~ ed1gte, gerig an "Oom L okomo:ief", die onbe-
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kende Redaktenr van "Die Afrikaanse Patriot." Die Patriot ·
was dan oek altyd voorsien -van 'n ryke voorraaCl gedigte en,
lietjies; en toen ons besluit, op die dringende begeerte van so ..
veule voorstanders deur die hele land, om 'n eerste versameling van die gedigte nit te ge, was dit nie moeilik om genoeg-·
· te kry nie, mar om nit die grote voorrood 'n kense te doen.
~ die gedigte is dan oek nit ons Patriot en Almanak, en nit .
die tyd van die taalbeweging. Twe ll.it die Volltsblail is van
'n bietjie vroeger en daar staat dit by waarnit dit o'ergeneem
is. Een is nit die Z. A . Tyclsclmjt, oek in die j,yd '\liRn die be- ·
weging. Verder het ons die eerste ve~samelirtg nog moet
in kart, omdat dit mar 'n proewe is, en die· twe hoofde: Ver
) K inclers en Jong Mense, en Godsdienstige Gedigte het ons
gelaat v~ later.
.
N atunrlik is hierin, as versameling van gedigte deur vel'skillende persone, stukke van meerdere en mindere w11.arde,
Ons is nog mar in die begin, en dus ver van die volmaakheid . .
En tog kan ons nie si.en wattrin D ie A.frikaanse Volksl·iec'!
(bl. l) moet agter staan ver die Volkslied van enige andere
,n asie nie. En waarom sou H elena tn Edttard (bl. 48) :r:iie 'n
plaas kan he nafis ballades in andere tale nie i' W at kan 'n
mens me~;,- verwag van snaakse geestigo gedigte as byv.
JJ,[oeiliMe·icl om L iecljies te rnaak op 'n Boereplaas. (bl. 41)?
'n Meester like all(1gorie ( verbloemde voorstelling) is 'n Onmensclihe clrooom (bl. 7). Laat imand perbeer om 'n -betergedig met 'n sedelike strekki.ng te maak as J an B antjies (bl.
70) . Ware nasionaliteit k om uit in Ons T oekomstige Volk s- l?'ecl (bl. 2), vloeibaarheid van die taal in 'n .Afrikaanse L ietj?:e
' (bl. 21), voortreflikheid van digmaat in Rasende Afgoclery (bl
25) en D ie Steweltjies Van Sannie (bl. 60) . Om kort te gaan,
hierin is 'n proewe om te laat sien dat onse taal geskik is ver .
digknnde op ider gcbied.
Mog oek die klein boekie dien , om die liefde van onse landgenote ver hulle Moedertaal mcer te versterk, en die Ius ver
digknnde meer op te wek!

I

Dit lyk of ons Afrikaners te danig anleg en smaak het
Hoe nodig is oek hiervan 'n twede vermeer- ·
derde uitgaaf! Mar reeds het die uitgewers 'n twede en
derde versameling angekondig van Godsdien.stige Gecligte
en Kindergedigte. En an stof sal dit nie ontbreek nie. Al
weke gee£ die Po.tr·iot een of twe gedigte, en die voorra'id
in .'band'e groei steeds an, vollens 'n bekendmaking onlangs in die blad. Daar is dus in die opsig oek nie te ·
klaag dat die saak t e sukies gaat nie.
Vf:lr gedigte.

I
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As , 'n staaltjie~van die gees wat pie beweging onder die
bevolking opgewek het, gee£ ons uit die versameling en ·
proef.
·
.A.FRIK.A.A.NSE LIETJIE.
Oom Lokomotief !
J y is myn so lief.
Hou jy tog mar sty£,
.A.l kom daar gekyf.
Jy sal dit wel maali,
Hon vas mar jou saak.
Ek is met jon een,
Ek seg wat ek meen.
Set Engels op sy,
Ons taal sal jy kry.
Werk Hollans ma.r nit,
StnW' weg met die skuit !
Ja, stuur boip mar weg,
Na Holland-di s reg,
Ja, stuur hom na h uis;
Hier hoort hy nie tuis.
Oom Lokomotief.
Ek bet jon so lief !
Jy praat nes 'n man ,
En daar bon ek van.
Bid God mar om krng r
Lat mense mar lag !
Hon vas mar jon saak ;
W erk finks a,n jon t:lak !
Dit sal oek wel gmtn ;
Maak oop mar die barm ;
Die wereld mag raas,
Een dag is jy baas ;
Die wereld mag woel,
Sit stil op jon stoel.
Oom I,okomotief!
Seg tog asseblief:
"0 l~egter ! kom by,
En staat an ons sy,
En ge ons ons taal,
Tot binnen jon saal !
0 Regter, jy's baas,
Mar wees tog nie c1 waas !
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Ons taal! Ge ons taal!
Dit bet ons bepaal.
J a, daar blyf ons by,
Tot ons dit_verkry.
Waes, Regter, nie sleg!
En ge ons ons r eg !
Afrikaans wil ons he,
Dit bet ons gese.
0 Regter, staat op,
En boor ons geklop !
Ons taal vraag ons maar,
En dan b et ons klaar."
Afrikaners ! kom aan!
Ver ons taal moet ons staan.
Kom, vrinde, staat by !
Staat vas an ons sy!
Die tyd is gekom,
Maak r eg wat is krom !
Die Hollans moet weg,
Afrikaans is eers reg.
Ons land het syn taal,
Van K aap tot Transvaal.
Die Hollans moot uit,
Dit is ons besluit,
Die En&els is goed,
0 m Regter!'l te groet.
Afrikaans is vol gees,
Om gladwog te lees, ·
Afrikaans is so plat,
Dat ons dit kan vat,
Afrikaans is net lig
Om lietjies te dig.
Afrikaans is oek mooi
Om woorde te gooi.
Kom, vrinde, kom by !
Gooi Hollans op sy!
Lat Engels mar bly !
Ons taal moet ons kry.
Ons taal is dit werd,
Saal op mar jon perd.
Kom agter ons aan;
T;aat Holla11s mar staan;
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Hy's amper gedaan.
Vat, Holland, jon taal!
Dit het ons bepaal.
Die Engels kan bly;
Mar bon hom opsy !
Afrikaner, kom aan !
J ou ta.al kan jy slaan ;
Van Dnits is myn bloed,
Maar hier is myn goed ;
Hitr is ek gebore,
Afrikaans wil ek hore.
Myn lietjie is nit,
N ou sal ek mar sluit.
Myn lietjie is klaar,
Die braaibout is gaar,
N ou gaat ek mar eet,
Die kos is gereed,
Nou het ek gedaan,
Dit sal non wei gaan,
Ek sal nou mar stop,
Myn vrontjie, skep op!
Dag Lokomotief !
Jon werk het ek lief.
En groet nit myn naam
Jon maters ook saam !
Albert,us is myn naam,
Ek werk nou oek saam,
H erholdt is myn van,
Ek dig so's ek ka:n.

ANTWOORD.
Die lied is gedruk
Ons wens •oom gelnk !
Dit is nou bekend,
Oom is ons agent.
Oom kan mar weer stnur,
Ons goi nie in vunr,
Druk op nes 'n man,
En stuur wat jy kan.
On;; is regte lily,
Om lietjies te kry.
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li:Iaskie is dit sleg,
Ons maak dit mos reg.
Oom het gcnoeg gees,
Om digter te wees.
Oom kan regte mooi,
Ons moedertaal gooi.
Oom moet ver ons werk,
So finks as 'n klerk.
La,t mense mar spot,
Met ons Pat1·iot.
Oom kan daarop reken,
Nog baing sal teken.
Stuur Oom oek mar name,
Die Pittjies oek wme.
Ons sal dit verwag ;
Oom ken mos die slag.
Ons werk met geweld;
Dit kos hope geld.
Oom sal dit wei weet,
Dat 'n mens dan kan sweet.
Og, ja, liwe oom !
Hul dry£ myn met stoom.
En wat ek oek praat,
Dit wil mar nie baat.
En hoe ek oek raas,
o:r wat ek oek blaas,
Hul druk myn mar op,
0 'er ore en kop.
Ek is die vuurwa'e,
Oom kan dit mar vra'e.
Ek woon in die straat,
Waar die rytuige staat.
Kom Oom ,ooit na Kaap,
Rom dan by myn slaap.
Ek sal jou verwag,
Non Oom, goeyen dag;
Oom weet nou jou les,
En ken myn adres ;
Skry£ gou weer 'n brief,
.A.n LoKoMOTIEF.
LEESBOEKIES.

Op die derde Jaarlikse Vergadering, 24 Augus 1878,

het die Genootskap dit an d1e Bestuur opgedra om so gou
as mo'entlik is 'n Spel-en Leesboekie uit te ge.

~

Dit is
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gou geskied. Mar dit bet oek 'n vreselike storm van vy--b
andskap Iat losbreek by di<J teenstanders. En dit was 'n
vaste bewys ver die voorstanders dat dit die regte punt is.
:Pit het oek gen twe maande geduur nie, of die 1000 boe1
kies was verkog, en van verskillende kante kom nog an vraag. Onshoop die punt sal die Genootskap nie uit die oog
verlies nie, en dat hulle binnen kort 'n tweede Spel-en.
Lees-boekie sal uitge en andere Leerboekies o'er Cyferkunde, Aardrykskunde, ens. In sulke boekies, in d;e taal ~
en na die vatbaarbeid van onse kinders geskrywe, sal bulle · ,j Y,
veel gouwer leer as in 'n vreemde taal waar bulle !lOoit ~ /
tuis iu word.
Mogelik maak sommige die beswaar, dat dit j:,og nie sal
help nie, omdat Afrikaans nog n e op die skole erken d is
nie. Mar duisende van onse kinder~ in di e buitedistrikte
]rom nooit op 'n skool ni e. Die meeste veraf wonende ·
Boere neem mar ver 'n tyd 'n s koolmeester in die huis,
en weldra sal hulle dit uitvin de dat hulle kinder:> in Afrikaanse boekies in 'n maand meer 1eer as in 'n jaar in Hol-("
lanse of Engelse boeke. En dis juis die ver&gterde deel\,-van onse bevolking, waarvoor Staat en K erk nie ~org n~e, .
wat ons wil ophelp. En dan hoop ons dat die dag n,.e
meer ver a£ is nie waarop Afrikaans sal erkend wees op
onse lagere of derde klas skole.
.

f

PRYSVRAGE.

Art. X van die Reels bepaal dat daar van tyd tot tyd
prysvrage sal uitgeskrywe worne. Dit is nog mar eenkeer gedaan, toen daar 'n prys ui.tgeloo.£ is ver· die ueste
Afrikaanse verhaal. Klaas Waarsegger Jr. het dit gewen
met syn verlrual van "Catbrina, die Dogter van die Advokaat.'' -Dis agtereenvolgens in die Pc&triot gepubliceer,
' en apart in 'n boekie afgedruk oek. Die verhaal op sig ~
self is nie bisonder boeiend nie; mar dis deurdronge van
so'fl: eg patriotti,se Afrikaanse gees, ?at dit a.l 'n dojerige
·
~~nkaner moet wees wat dit me met smaak lees
me.
· Waarom nie meer prysvrage op die manicr ui tskrywe
nie? Is die natuurlike vraag wat by ons en by elke Ieser ·
opkom.
En
die enige andwoord is: omdat daar nog te min skry:fl.us is, As die Genootskap we~

f

.
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daar 10 sal perbeer om te f'krywe op elke prysvra~g, dan
:skryf bulle seker 4 per jaar uit! Mar goeje dinge kom
langsaam , seg die spreekwoord.
W at egter betFr beantwoord is prysvrage ver kinders.
Die uitgewer van die Patriot het laas twe, 25 talle Bybelse
Raaisels opgegEo ver kinders onder 12 en onder 15 jaar
oud, en daar is nie minder as 4 7 oplossings ingekom, en
·die meeste daarvan voortrefl.ik. Dis ver 'n eerste proef
uitmunteud. Dit toon wat 'n belangstelling en leeslus
.en skryflus die Patriot by die op-komend geslag opwek.
3. GELDSAKE.
.
Uit die vlugtige o'ersig blyk dit dat die Genootskap
in die drie jare tyd met die een talent wat hulle had gewoeker het.
E n , dit het nie gegaan sonder moeite en
grote opoffering. By die eerste jaarlikse verslag sta1t
wel an die slot: "Die Tresurier leg voor 'n. verslag van .
Inkoms en Uitgaaf van die jaar, waaruit blyk dat daar
'n bietjie o'er ie." Mar as ons die Notule van die menigvuldige vergaderinge van die eerste jaar naslaat, dan siet
ons haas an die slot van elke vergadering 'n lys van
· ~'Vrywillige Bydrage," van £6 tot £2 per keer, en dit
deur 'n 20 of uitters 3(} lede, wat nie juis tot die ryke
bebcol' nie. In die tweede jaarlikse verslag word 'n teko·rt gerapporteer van £17 l 7s. ld. Dit is deur die Genootskap met 'n weinig hulp van buited gedra. Die
derdejaarlikse verslag rapporteer'n tekort van£14112s4d.
Toen was dit dat 'n paar lede huiwerig werCl om verder
· vort te gaan, daar die las te swaar begin te druk op weinige skouers. Mar enige lede kom toen moedig voorwaarts en bied an om die hele geldelike verandwoordelikheid verder op bulle aileen te n ee rn, en die Patriot, en
..Almanalc, ens., beeltemal ver eie r.ekening te neem. En
daar~ ee ? et die G~n~~tskap as ~werkend liggaa~ so ~o.ed
\ as . ~edJen soos a it i;y~.. BT ~ap-was nOdJg,
I. ·s'mi'S ·'uS' ok wat j~ ' Jonge boom pie steek om hom te
ondersteun. Mar sodra die boompie groot word en die
steun nie meer nodig het nie, dan begin die stok oek al te
·verrot.
'
4. TAKGENOOTSKAPPE.

1
.r

Kort na syn oprigting, op 4 December 187 5, het die
Genootskap die vollende Reels ver Takke van die genoot.skap angeneem.
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I. As 7 L~de daarom vraag by die Bestuur van die Genootskap, dan kan die ver hulle reg ge om 'n tak op te

rig.

~

II. Die Takke moet ver hulle hou an die Re'els van die·
Genootskap so ver as mo'entlik is. Mar hulle kan ver '
hulle selwers bepalings maak daarby, as. dit mar nie in
stryd is met die Re' els r..ie.
III. Die Bepalings wat hulle bymaak sal daarom
eers moet goedgekeur worde deur die Bestuur vall dieGenootskap.
IV. Die Takke moet oek Notule hou van hulle Verga,derings.
'
1 · V. Die Takke en die Genootskap moet ver makaar 'n
uittreksel stuur van die Notule van elke Vergadering.
VI. Die Genootskap hou alle jare een vergadering tot
, gedagtenis van die 'oprigting, so na as mo'entlik is by
die 14de Augustus Dan wort verslag gedaan van die·
hele jaar syn werk. Dan wort die Bestuur gekies . En
dan moet al die Takke een of twe Afgevaardigde stuur,
om oek verslag te ge~ VII. Jongclinge van onder die 20 jaar kan ver·
hulle oek sulke Takke oprig, vollens dieselfde Bepalings.
VIII. As op 'n plek Jongelinge genoeg is, dan beveel
die Genootskap an, dat hulle liewers aparte Takke oprig.
As dit mo'entlik is, dan moet hulle President daarom ou'er
wees a'S 20 jaar.

Veel takke is daar daarom nie opgerig nie. Daar is..
mar 2 in die Kolonie gestig, en een in Transvaal,ter-lfwyl 'n plan wat op twe plekke in die Vrystaat bestaan
h~t om Takke op te rig tot nog toe nie uitgevoer is
me.
Waaran is dit ts wyt dat die lede en Takke van .
die Genootskap sig nie in gelyke mate uitgebrei het
met die uitbreiding van die werk en die beginsels van
die Genootskap ?
Is die Reels nie goed nie ? Sommige artikels is wat
· moeilik. Mar die \ kon hersien en verander worde.
Of is onse boerebevolking nog nie ryp ver sulke vereniginge nie? Ontbreek dit hu.lle an leider11? Die laaste
is die waarskynlikste oorsaak, daar d,iegene wat gewoonlik voorgaat in aile publieke sake, hier en daar,n Engelsman of Hollander op die dorpe, dit juis nie'
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·iri bulle belang vind dat die Afrikaners sEl'lf so opgekweek word tot selfstandige handeling nie.
L Hoe dit _sy, die fei~ is da!Y', dat. die Genootskap self
.op laas me meer mtgebre1 het me. Waartoe d1t nodig is, weet die Heer, die tot nog toe so sigbaar die
saak bestuur en gelei het. En as 'n herlewing oek
daarin nodig is, dan sal die Heer dit wal op syn tyd ge.

IV. ONS TOEKOMSTIGE LANDSTAAL.
Dat die Afrikaanse taalbeweging na die hart van die
bevolking was, blyk uit die snelle toeueming van die
P atriot, terwyl andere tydskrifte met moeite deur kerkelike en burgerlike autoriteite opgehou moet worde;
uit die rasse uitverkoop van alle boeke deur die Genootskap uitgege, terwyl die hele Geref. Kerk nie in
staat was om leeslus op te wek deur bulle Boekvere\ niging nie.
Mar sou dit ooit in ho~re kringe ingang vinde, of
erkend worde? Eers · et dtt n ie so gelyk nie.
Daar was 'n algemene swygende vera.gting · en miskenning. "Dit sal syn eie dood sterwe! " seg die e3n.
"Dis mar 'n klein klompie domme gekke!" roep 'n
ander. En as dit van menselike mag afhankelik was,
.dan het hulle die hele saak dood geswyg.
,
Mar toen die saak so met ra.sse skrede vortgang
maak by die bevolking, '_Verd die hoge here verplig om
.daarvan kennis te neem. Die eerste openlike kennisneming daarvan was in
~

1

Hoo:hE
·wat ons bier in syn geheel vertaal.
R edevoering

vanHoofregter J. H. de Villiers, op die Jaarlikse Vergadering van die Openbare Boekery in die Kaapstad, gehou op
13 :M:ei 1876.
Dames en Menere,-By die oerlees van die toesprake van
die manne van onderskeiding, wat myn op die plaas voorgegaan is, het dit myn andag getrokke, dat bulle met weinige
uitsonderings, begin met 'n verontskuldiging ver hulle·onderneming om voor te sit by een van die jaarlikse vergaderinge,
-o~ met 'n betuiging van leedwese, dat die keuse van die com-

