
TAALDAGVIERING BY DIE VOORTREKKERMONUMENT 
 
Die Genootskap vir die Handhawing van 
Afrikaans (GHA) vier Taaldag op 14 
Augustus by die Voortrekkermonument.  In 
‘n ysige koue FAK Liedjietuin, met ‘n warm 
vuurtjie wat eenkant ‘n bietjie hitte gee, het 
lojale Afrikaners die dag saam kom vier.  
Kunstenaars:  Coert Grobbelaar, Rudolf 
Geldenhuis, Alida Stoman, Milano 
Reyneke het met voordrag en sang gaste se 
harte warm laat klop vir ons Afrikaanse taal. 
 
DK-lid en wenner van die GHA se Totius-
prys, Louise Lachenicht se wen gedig, asook 
ander digters se gedigte is voorgelees. 
 
 
 
 
 
Riaan Alkema, sekretaris van die GHA, het aan die geesdriftige feesgangers die stigting van die GRA 
geskets: 
 
Dit is 14 Augustus 1875, Pastorielaan in die Paarl. 
Daar is agt manne in die huis van die 42 jarige Gideon Malherbe. 
Hulle vergader in die geheim, want die publiek is sterk gekant teen die idee van ‘n Afrikaanse skryftaal. 
 
Die agt manne, Malherbe ingesluit is: 
C.P. Hoogenhout, 32 jaar oud, onderwyser, skrywer en digter, 
Daniël Francois du Toit, 21 jaar oud en hulle noem hom Dokter, 
D.F. du Toit, 29 jaar oud, joernalis en onderwyser, en hulle noem hom Oom Lokomotief, 
Ds. S.J. du Toit, 27 jaar oud, predikant en broer van Oom Lokomotief, 
August Ahrbeck, 24 jaar oud en student, 
Petrus Malherbe, 22 jaar oud en wynboer, en 
S.G. du Toit, 20 jaar oud en student. 
 
Hulle is hier bymekaar om te praat oor die vertaling van die Bybel in Afrikaans, want die taal wat hulle 
praat is nie dieselfde taal wat in die Hollandse Bybel staan nie. 
 
Arnoldus Pannevis, ‘n onderwyser en kenner van baie tale, het aan die Bybelgenootskap in Engeland 
‘n brief geskryf waarin hy pleit dat die Bybel in Afrikaans vertaal moet word.  Hy beveel aan dat die 
baie begaafde ds. S.J. du Toit, ‘n oud leerling van hom, die aangewese persoon is om die Bybel in 
Afrikaans te vertaal. 
 
En die Bybelgenootskap in Engeland sê dis reg. Die Bybel moet in Afrikaans vertaal word en ds. S.J. du 
Toit word aangewys om dié taak uit te voer. 
 
Op 25 September dieselfde jaar kom die manne toe weer bymekaar onder voorsitterskap van die baie 
gewilde ds. S.J. du Toit en die Genootskap van Regte Afrikaners kry sy finale beslag: 
 



Doel: “Om te staan vir ons Taal, ons Nasie en ons Land” 
 
Missie:  
1.  Vertaling van die Bybel in Afrikaans; 
 2.  Uitgawe van ‘n maandblad, Die Afrikaanse Patriot; 
 3. Opstel van ‘n Afrikaanse Spraakkuns en Woordeboek 
 
Lied: 'n Ieder nasie het sy land. 
 
Maar dit was eers in 1885 dat ds. S.J. du Toit werklik kon begin met die vertaling van die Bybel in 
Afrikaans, want die kerke was aanvanklik daarteen gekant. 
  
Maar, wat in die Kaap gebeur het, het ook in Transvaal gebeur: 
‘n Bres vir Afrikaans en die Afrikaner word op 29 November 1853 geslaan toe kommandant-generaal 
Marthinus Wessel Pretorius ‘n brief aan die Volksraad skryf waarin hy verwys na ‘n verdrag wat die 
Volksraad van Transvaal met die Portugese Regering aangegaan het. In dié brief maak Pretorius 
beswaar teen die aangaan van die verdrag omdat daar in die verdrag na die inwoners van Transvaal 
verwys word as “de Heere Hollanders …”. 
 
Pretorius skryf onder meer in sy brief : “…wij worde niet Hollanders maar Africaanders genoemd”. 
Gedurende die November sitting van die Volksraad het die Volksraad die verdrag nietig verklaar “…” 
en beschouwen als nimmer bestaan te hebben omreeden eenige woorden daarin voorkomende als 
Heeren Hollanders, onbestaanbaar is”. 
 
Hierdie besluit van die Volksraad bevestig dat die Afrikaner se nasionaliteitsgevoel in daardie stadium 
reeds vanaf die Kaap tot in Transvaal gestrek het. 
 
Die GRA se saak is bevorder deur politieke gebeure in die ZAR waar die Republiek in 1881 ‘n 
oorwinning in die Eerste Vryheidsoorlog oor die koloniale aggressor, Brittanje behaal het. 
 
Alhoewel ds. S.J. du Toit talle Bybelboeke in Afrikaans vertaal het, was dit uiteindelik sy seun dr. J.D. 
du Toit (ook bekend as Totius, die Psalmberymer) wat in 1933 die eerste volledige Bybel in Afrikaans 
laat verskyn het met die hulp van dr. J.D. Kestell en later ook drr. H.C.M Fourie, E.E. van Rooyen en 
B.B. Keet. 
 
Vandag is Afrikaans nie net ‘n Bybeltaal nie, maar ook ‘n moderne wetenskaptaal, ‘n mediese taal, ‘n 
tegniese taal, ‘n regstaal en ‘n akademiese taal.  
 
‘n Taal waarin ons van ons liefde kan sing van ons land en ons volk. En van ons geliefdes. ‘n Taal waarin 
ons kan dig en stories skryf. ‘n Taal waarin ons kan bid en ons geloof bely. 
 
En dit is wat ons vandag vier: Ons moedertaal, Afrikaans. 
 

 


