
HOOFSTUK VIII. 

DIE AFRIKANRR BOND. 

I. EERSTE BEGINSELS. 

Die oorsprong van ioets na tc speur is altijd in
teressant, vcral waruneer dit grote gehcurtenisse en 
feite geld. Dit is biesonderlik die g1eva] met die poli
tieke organisasie, wat in diie S. Afrikaanse gesk~ede-

. nis so 'n vername rol gespeel het, n. r. die Afrikaner 
Bond. 

Die bicsondcrhede wat nou volg is hoofsakelik op
gediep uit oue "Patriotte", wanrt selfs die nou al on
verkrijgbare boebe "Di1e Afrikaner Bond", vermeld 'n 
heel partij dinge nie. 

Maar laat ons vooraf mecded wat Ds. Du Toit 
,daaromtrent laat opskrijf het . 

. ,Spoedig het geblijk, dat taal en nasionalitcit nie 
kan geskei word nie. Als "vVare Afrikaner" het ik 
rpccls in "Zuid-Afrikaan" daarop gewijs. Ook die 
Genootskap van Regt(' Afrikaners had ten doel om "tc 
staan vir on:o Taal, ons Nasie 1en ons Land". 

,,Aan onsc nasionak oplewing hc>t die Afrikaner 
Bond 'n biesondere stoot gegee. Dit hct so gekom: 
Toen die Kaaps,c Padement 'n aksijns le op brande
wijn, het "Onze Jan" uit opposisi•e tlaarteen sijn "Boere 
Beskcrmings Vercniging" gestig. Maar <lit was, soos 
die aanlciding reeds aanwijs m:ecr bepaald heperk tot 
wijnboere. 

,,Toen hct ik in die "Patriot" 'n rneks artikels ge
s'krijwe, waarin ''n brec organisasic bcpleit word, 
wat hec>l Suid ,\frika omvat en gcgrond op ruime, 
demokratiese begins1e'Ls, sodat dit opklim uit wijks- en 
distrikts- tot provinsiale en sentrale besture. 
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,,Die "Genootskap van Regte Afrikaners" .het nie 
uitgebriei nie van wegie die bepaling, dat ieder lid moes 
ge1oof in die versoeningsdood van Christus, ·waarteen 
veel beswaar gemaak werd, omdat vele nie kon sien nie, 
dat godsdiens die siel is van 'n Christelike staatkunde. 
In die Bonds-konstitusie werd dit uitgelaat. Opge
nome werd almal wat Suid Afrika ars hul vaderland 
erk,en. 

,,Die Bond het gouw uitgebrei, ho,ewel in die Re
publiek!e nie so st;erk nite, omdat hul minder behoefte 
daaraan gevoel het. In Transvaal werd goeie voort
gang gemaak, veral deur persoonlike inv1oed en same
werking van genl. Joubert. Die eerste besluit om die 
twee Riepubli>eke te vierenig werd geneem deur 'n Kon
gres van Bondsafgevaardigdes uit albei Republieke en 
gehou te Potchefstroom. 

,, "Onze Jan" het sig neutraal gehou en net 
privaat gesc: "'n Pragtige ideaal". Toen ik horn 
mijn plan v:an 'n Bond toestuur was sijn antwoord on
gev1eier: "uw plan is uitst,ekend goed in teorie, maar 
ik vree:. dis onuitvoerbaar in praktijk. Dis te groot 
en ons violk is daar nog nie rijp voor nie. lk sal u 
egter nie teenwerk nie. Gaan maar uw gang, ik sal 
mij verblij als dit u geluk. ,Moliik <lat ik als gewoon 
soldaat nog 'ri ha:ndjie help. Ats offisier kan ik nie 
optree nic." Vansdf het hij egter sijn invloecl ge
bruik om liewers takke van sijn B. B. Vere11iging te 
laat stig. 

,,Toen ik Transvaal toe gaan, sien ik dat dit tijd is 
om 'n program van beginsels vas te stel. Onderweg 
het ik dit opgestel, aan die "Patriot" dit ter pu1bli
kasie g1estuur en dit in 'n reeks artikds vcerklaar. 

,,Omdat ik druk besig was in Transvaal en daar 
nog g'n trein verkeer was nie, het ik nie meer die 
invloed van vroeer uitgeoefen nie. In die tijcl werd 
begonne met 'n paging om die Bond en B. B. Vcr
eniging te verenig, wat te Richmond plaas gevind het. 
Mijn broer, D. F. du Toit, en andere sterke Bonds
mannc was daarop teen. 

,,Die Konstitusiie het onveranderd geblij, net die 
stert: B. 11. Vereniging het in die naam bijgekom. 
Die Program van Heginsds het op elke Kongres voor
ge'kom, en hoewel die meerderhcid daarvoor was, het 
mnr. Hofmeyr s'n partij tog v1erkrij, dat dit naar 'n 
kommissie verwijs werd, bestaande uit "Onze Jan", 
mnr. D. F. du Toit en Dr. Hoffman. Eindelik werd 
'n antler Program aang·enoem : 
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EERSTE ROERIXG. 

Die "Volksb1ad" ,·an 7 Junie, r 879 hacl n leader 
vor die "Rccht1cn van onze·Landstaal". :.\fot die volgen
de punte daarvan hct die "Patriot" van r 3 Junie, oor
eengcstem: 

,,Dat ... die IIollans-Afrikaanse deel der hevolking 
bi -.,ondere belange het, en gereed moet wees om die 
tc lbeskerm; -<lat een v:an '.die belange is 'die volkstaaI; ... 
tlat claar tekene is van herlewing ·Van Ilollans onder die 
oue koloniste; . . . Clat dit tijd is om 'n Veren~ging oI 
Genootskap ver Hollans op t·c rig." 

Die "Patriot" hct toen in een ascm dit daarbij ge
voeg: ,,dat die herlewinig van IIollans, rncds aangc
wende pogings tot oprigting van 'n Genootskap vcr 
Hollans, die uitgawe van <l~e flukse "Z. A. Tijdschrift'', 
ens., vernamclik huUe ontstaan t1c dankc het aan die 
Afrikaanse taalbeweging; <lat ons onse tijdgenoot (die 
"Volks:blad"), die 1ere laat om 'n plan van werksaam
heid voor t 1e s.tcl, waarin ons horn kan ondersreun". 

Die · "Volksblad" van i 7 Junie se toen van die 
laaste punt dit: "Hiert·egen hebben wij niets. Slechts 
schijnt het ons twijfolachtig of de zaak niet veeleer 
door de man:nen v:an Stellenbosch ( dat 1er naar streeft 
een Z. Afrikaans Athenaeum t1e worden) dan door een 
Kaapstads blad ter hand g·enomen moest worden." 

Daawp antwoord die "Patriot" van 20 Junie en 
..J. Julie, dat, als "so'n bewe:ging van Stdlenbos moct 
.uitgaan, daar dan nooit wat van tereg kom nie. \Vel 
te verstaan, ons ispreek nie v:an die SteUenbosse publie/( 
nie, die is Afrikaansgesind genoeg... ons weet ( ook) 
seker dat vde van die jongelinge, wat op Stellenbos 
studeer, sal samewerk as die saak ·cenmaal goed aange
vat word... (mar) dit verwonder ons hard dat onse 
tijdgenoot dit nou juis van Stellenbos en van die ge
tabberde vadere wil hC, daar dit tog o'erhekend' is, 
.cl.at die Skotse clement hier bowedrijf, en van d~e kant 
eer 'n genootskap tot versprieiding van Engels, as een 
tot behoud van Hollarn> te wagte is." 

Die "Zuid-Afrikaan" van r 8 Junie, wat bowe
staande punt·e oorgeneem he{t uit die "Patriot", se, 
dat hij daarmee instem, en \"oeg dan dit daarbij : 
,,Het zal \"Ooral aankomen op twe1e dingen, oen man in 
bet Par1ement met de nodige gaven toegerust, die zijn 
lev1en aan de zaak wil geV'en, gelijk de heer Saul Solo
mon deed aan het Vrjjwillig Beginsd, 1en een wakkrere 
.organisatie het gehde land door, om het streven 
·van de parlementaibe kampvechter te steunen... Wie 
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~ieeft lust, tijd en talent om zich aan de zaak te wij
den? Hij spr,eke en wij zuUen hem bijstaan." 

\Vat die oerste punt aangaan, was die ".Patriot" 
van 20 Junie, dadelik rhet die antwoord klaar: ,,die 
Redakteur van die "Z.-Afrikaan" besit vaderlandslief
de bekwaamheid en moed genoeg om onse woorqvoerder 
te wees; d~e oge van onse Afrikaanse bevo lk1ng is 
eenparig op horn gerig. En in Ds. de Villiers (pas 
vcr Beaufort 'Wes g,ekies), mnr. :\farais van die Paarl 
en vele andere sal hij getrouwe medestrijders h~". 

Verder wijs die blad nag aan: " I) die Hollans
Afrikaanse pers is so eiensgesind as nooit tevol:'e ; 21 
daar is p afgemene ontwaki~g van :nasionaliteitsgeyod; 
3) die woedende Jingo!sme~wat Afrika met alle mag 
an Britse belang'e wil opoffer-noodsaak ans om die 
orige kragt,e bijeen te V'ersamel, en 4) die toekioms van 
Afrika, wat in die teenwoordige gisting toebereid word, -
roep ons op om ans voor t,e berci op kragtige werk, · 
saamheid." 

GRONDGEDAGTES. 

Maar nou is ons dan ook tot die belangrikie punt 
gekom-die aank'()ndiging van: "'n Afrikaner Bond". 
Vir die ,eerst,e keer prijik: di,e wolord bo aan die in
leidingsartikel van die:se1fdc nommer. Ons lees hier
die ~ela!1gwe~7nde wo\Orde: "Mar wat ons n6dig 
het is me net eien Genootschap, om de rechten van 
bet Hollands in het Parlement en op de School te 
handbaven." Ne, ans mpet he: 

,,'N AFRIKANER-BOND, waarin al wat Afrikaner 
is .sig kan thuis voel en samewerk tot heil van 'n 
Vel:'enigde Suid Afrika; 

,,'N AFRIKANER-BOND, waarin gen nasionaliteit 
ons van makaar skei ni,e, mar waarin almal wat Afri
ka erl~en as hulle Vaderland, same woon en werk as 
broeders van een buis, al is hullie van Engelse, Hol
lanse, Franse, of Duitre afkoms, met uitsluiting al
leen van die wat van England praat as buUe "home" 
of van Holland en Duitsland as hulle "Vaderland" 
en wat bier net hulle beurs wil vul met Afrikaanse 
welvaart om dit dan in Europa te gaan verteer; 

I ,,'N AFRIKANER-BOND, wat dan oek die ware 
belange van ions land en van al'le partye bevorder, 
en belet <lat die belange van Afrika an England, 
of die van die Boer an die Koopman opg,eoffer 
word; 
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,,'K AFRIKANER-BOND, wat die oog hou op die 
politiek, om landverraaicrs uit die raadsaal te weer, 
en t<; sorg dat die waDe vrinde van die Vadcrland 
hullc plase inneem; 

.,'N AFRIKAXER-BOXD. wat die ontwikkeling van 
die hele bevolking beoog, 1en ni1e miljoene ponde 
best<'.· an die opvoeding van efo deel \"an die bevol
king nie, terwijl 'n antler en groter deel totaat \"er
waarloos word; ,en wat dus vanself daarin moet 
voorsien dat in die opvoeding die taal van alle defo 
van die bevolking gdykelik moet erkencl worde in 
Skool en Kantoor, in Regbank en Raadsaal; 

,,'N AFRIKANER-BOND, wat Handel 1en ~yver
heid bcvorder ten dienste van diJe land en nie ter 
vulling van die bcursic van spekulateurs; wat vereers 
nie toelaat dat onse gddmark heeltcmaal bchcers 
word deur Eng.else Banke ; wat fabriekwese bevordcr 
sodra daar kans toe is : 

,,'N AFRIKANER-BOND, wat Vrijstaat en Trans
vaal in::.luit; met apart1e vertakhngs o',er heeL Suid 
A frika om bysondere belange t•e heskerm, en 'n 
Bondsraad of Ccntraal Bestuur .om die algemene be
langc tc behartig ; 

,,So 'n Bond het ons nodig; an so 'n Bond 
word dke dag al meer behoefte gevoel'; so 'n Bond 
sal toegejuig worde deur duis1ende en tienduisende, 
en is v·er Afrika's toekoms onmisbaar." 

IS DIT MOLIK? 

"Mar is so'n Afrikaner-Bond wet mogelik ; ls dit nie 'n 
ijdele droomberld nie ? Wei, ons moet openhartig erken, tot 
nogtoe is te ven~eefs daarna gesog. 

''Lat ons eerlik en opreg spreek, waar die saak so gewigtig 
JS. 

"''Vie Genootskap van Regte Afrikaners" kon we! bijdra 
om die wPg daartoe te berei, maar selfs kon dit die ideaal nooit 
bereiL nie, daartoe was rlit te beperk tot die Afrikaanse taal, en 
had oek te veel teenstand, en had dus net invloed op 'n dee! van 
die l>evolking. Daarom is dit oek dat ons nie meer daarin ge
we1 k het om Takke van die Genootskap op te rig nie, hocwel 
daar anvraag was in Kolonie, Vrystaat en Transvaal. En tog 
moet die verdienste van die Genootskap erken worde, omdat dit 
juis die hardslap~nd ste Pn onmisbaarste dee! van die bevolking 
wakker geskud het. · 

'' "!Je Z A. Boerenbeschermings Vereniging" beantwoord 
an die irieaal nog minder. Waarom moet die Boer dan beskermd 
worde me<'r as die wlnkelier en amba~srnan ! Waarom moet 
landbou verdedig worde m~t uitsluitin.; van diepo/itiek wat daar
op juts die grootste invh>ed uitoefen? Ne, ten r.:gte of ten on· 
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regte, is die Vereniging te'veel beskouwd as net bestemd om die 
aksyns-bil afgeskaf te kry en daarin sal lrnlle juis nie slage om~ 
dat die Vereniging tot 'n te kleine deel van die bevolking be
perk is. 

" 'n "Genootschap om de Rechten van het Hollands in het 
Parlernent en op de School te handhaven" is oek te beperk, en 
sal misluk orndat dit juis op die punt begin, en te veel tot die 
punt beperk is, waarop die meeste verskil van opinie bestaat 
bij diegene wat anders o'ereenstem angaande die welvaart van 
Su id- t\frika. En ons moet juis 'n gemeenskap!ike grondslag he. 

11 Mar is dit dan wel mogelik orr. so'n plan ver gemeen
skaplike samenwerking uit te denk? Wie sal die grondslag le 
ver so'n Afrikaner-Bond ? Die man sal deur die nageslag ge
segen worde, en hulle sal horn 'n kosbaarder standbeeld oprig 
as van Sir George Grey voor die Museum. 

·• Mar di<s gen saak ver ijdele eersug om dit ante grijp nie. 
Ne. lat elke Afrikaner ernstig daaro'er nadenk; lat die druk
pers, wat teen,woordig soveul te se het, sig daaro'er uitspreek; 
lat predikante en advokate, wat hulle land lief het, hierin broe
derlik same werk en raad ge; lat el keen in alle nederigheid en 
toegewijdheid sijn steentjie andra ver so'n gebou, wat Afrika's 
g!orie moet uitmaak, en die storme van eeuwe moet verduur. 
En ons is daar seker van, die behoefte wat daar nou in duisende 
harte is. sal vervuld worde, hoewel vele nou nog hopeloos sug 
terwijl hul dit lees : "Og ja, dit moet ons he ; og mog dit so be
skik worde dat ons dit kan verkrij ! " 

"Wel, lat elk doen wat hij kan. Ons sal same werk, al 
moet ons oek die nederigste andeel neem in so'n heerlike werk." 

DIE "ZUID-AFRIKAAN" 

s'n redakteur, Onze Jan, het toen sig oor die Patriot
voorstel aldus laat hoor : 

" H et plan van onze tijdgenoot is groats. Ook. ons grijpt 
bet aan. Maar toch, ronduit gezegd, laat de zaak zich meer ge
voelen dan omschrijven. Laat men eens pogen de grondslag 
van zulk een bond op pa pier te brengen, de statuten van de Bond 
te schetsen, en zich het uitwerken derzelve te denken met bet 
oog op onze gemengde bevolking, en men ontmoet moeilikheid 
op moeilikheid. En juist het brede van de grondshig zal de 
moeilikheden niet te minder maken. Een brede hasis kon 
prakties even eksklusief (uit;..luitend) zijn a,s een al te srnalle. 
Neem, b.v. een der paar punten, die door ooze tijdgenoot zo 
puntig w6rden gesteld. 

1
' "Een Afrikaner-bond, waarir. al wat Afrikaander is zich 

kan thuis gevoelen en samenwerken tot het heil van '11. verenigd 
Zuid Afrika-een Bond waarin a,llen, die Zuid Afrika erkennen 
al!' hun vaderland, samenwonen en wt::rken, en verhincleren, dat 
de belangen van de Kaap aan die van Engeland warden opge
offerd." 

"Daarmede zouden tallen van kooplieden, zelfs van Engel
se kooplieden, instemmen. ja, zelfs een Saul Solomon zou het 
kunnen toejuichen. 
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"Maar verder, •· een Afrikaner-bond. die belet, dat de be
langen van de boer aan die van de koopman worden opgeofferd." 
Daar zou de verdeeldheid beginncn. De koopman zou al aan, 
stondg achtcrdochtig worden en vermoeden, dat dat niets minder 
betekent, dan dat wanneer de belangen van boer en koopman in 
botsing komen, die van de laatste zul!en wijken voor die van de 
eerste-dat, wanneer de afschaffing van invoerbelasting op meel 
en korFn wordt besptoken, de Bond zal roepen: "Weg met de 
afschaffing, want die zal de korenboer schaden," zonder er op te 
letten, rlat de koopman, die tu~·h ook lid van de Bond is, een 
mooi voordeeltje bij de afschaffing zou kunnen ma ken. Evenzo 
zou bij de bespreking van Aksijnsbelasting de Bond kunnen be 
sluiten, die te bestrijden in het belang van de boer, terwijl de 
koopman die zou willen steunen in het belang van de invoer. 

"Gevolgelik verlaat hij de Bond, hoewel hii met de andere 
door dat lichaam bedoelde einden geheel instemt. 

'' "Een Bond, die niet toelaat, dat onze gelrJmarkt geheel be
heerst wordt door Engelse banken." Er ziin Afrikaanders, wie 
het hart warm klopt voor hun land en volk, maar die menen, dat 
de handel in geld niet minder vrij behoort te ziin dan die in 
koffie en suiker. en die een Engelse maatschappij evenmin zou
<len willen stremmen in haar poge11 om een bezigheid in geld als 
om een in ploegen en graven alhier te stichten: 

" "Een Bond. die ook de Vrijstaat en de Transvaal insluit". 
Goed ; maar daar de Bond ook het oog op de politiek heeft te 
houden, zou een der voorstellen. die hii te bespreken krijgt, kun
nen zijn, de in de laatste tijd meermalen te berde gebrachte 
vraag, of de Vrijstaat en Transvaal (en Grikwaland West) niet 
in de koloniale invoerrechten behoren te delen. De Vrijstaatsc 
en Trdnsvaalse Bondsleden zouden hoogst waarschijnli k aan
dringen op een flinke portie terwijl koloniale !eden hun die zou
den willen ontzeggen, omdat de kolonie uit de invoerrechten de . 
kosten bestrijdt van haven-werken en spoorwegen, waarvan het 
Transgariepse evenzeer als het Cisgarievse het voordeel heeft. 

''Hoe nu gedaan ? Dringt men op een krachtig werken be
treffende dit punt aan, dan jaagt men een grote afdeling van 
ware Afrikaanders uit de Bond, en daaronder wellicht velen van 
de bekwaamste-dan beperkt men de Bond al dadelik bij cie 
kolonie. en sluit zelfs daar de meeste kooplieden er buiten. Al
zo wordt <le Afrikaander-bond, even als de Boerenverenigi11g, 
hoofdzakelik beperkt bij de boer alleen. En wannecr hij dan 
bij het Parlement het woord komt eisen in het belang van taal 
en nationaliteit, spreekt hij met te minder kracht, omdat hij 
mannen van zich heeft gestoten, die zo gaarne op deze twee pun
ten met hem hadden willen samengaan. 

" Het is natuurlik gemakkeliker het plan van 'n antler te be
oatdelen, dan een eigen daarvoor in de plaats te stellen ; <loch 
slechts door diskussie en gedachtenwisseling erlangt men licht. 
Elke Afrikaander, die een weinig nadenkt, zal erkennen, dat zijn 
stamverwanten niet een positie innemen in onze politieke were Id 
die in de rechte verhouding staat tot hun getalsterkte ; maar 
hoe in deze verandering te brengen, z1e daar een zeer netelige 
vraag." 
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Die "Patriot" ,antwoord dat die besware onge
grond is: 1) "Sijn eerste beswaar is al ongegrond: 
ons wil juis dat hoer en koopman gelijkelik heskermd 
word, en dit had ons juis teen die Boere\·ereniging dat 
die ons1e Boere atleelt beskerm. Of :-.luit die helange 
van hoer en koopman dan makaar uit, :-.odat die eren 
nie kan beskermd worde sonder die ander op te offer 
ni,e? 2) Sijn twede be:swaar, aangaancle regeling van 
g-eldrriark deur Engelse hanke, weeg oek nie te swaar. 
::.Vlet so'n Bond sal elke .Hrikaner, met 'n warm hart 
ver sijn land, gou genoeg te o'ertuige wees dat dit 
bcter i5 om 'n st<;rke nasionale Bankinrigting te. he met 
takke deur die hele land, as om ons heelltemaal in 
hande te stel van Engclse kapitaliste, wat jaarliks 'n 
£80,000 uit on1s land wil trek an suiwere winste." 
Van die beswaar omtrlent invoerregte word g,eseg dat 
"die regverdigheid die skaal wel so sal lat deurslaan, 
<lat di1c inlands~e staat diie de:el trek uit di1e invoerregte 
wat hulle wettig toekom, na aftrek van die koste van 
Hawewerk,e", ,ens. "Maar die fout van onse tijdge
noot i;", dat hij vooruit besware gaat soek wa~ mogelik 
later kan ion tstaan". ( P. 2 7 J uni,e, '7'9) . 

Die "Volksblad" het die voorstel stilswijgend ver
bi jgegaan en omskrijf toen weer sijn vrocgere voqr
:otel in die gees van "n ":.\Iaatschappij tot nut van bet 
Algeme:en". Daarop het toen die "'Patriot" aange-
teken (4 Julie, '79): 

"Nogeens verklaar ons dat ons gen bisondere verwagting 
het van 'n genootskap, enkel vir di taal ni: I) omdat onse be
volking-, wegens gebrek aan wetenskaplike ontwikkeling, daarin 
nog te min belang stel; 2) omdat dit juis begin op 'n punt waar 
die meeste verskil bestaat, en dus gevaar loop van by die ge
boorte al gesmoor te worde; 3) omdat so'n poging voor 'n paar 
jaar geheel misluk is. Voor ons leg die lys vandiegene wat sig 
toen aangemcld het tot stigting van so'n genootskap; en hoewel 

·dit aanbevole is deur ·•zuid Afrikaan" en "Patriot", staat daar 
net 7 name op die lys." 

Toen het di,e "Patriot" in die~elfde nommer "as 
proef, in ruwe omtr1ekke, cnige grondlijne" gegec van 
wat .sijn gedagte was. · Dit was nic bcdoeld ''ver 'n 
grondwet nie; ne, dis net cnige puntc om bcspreking 
uit tc lok, sowel in d~e sin van afkeuring as goed
keuring" 

In die \no. va:n Ir ,Juhe 1werd gcseg, dat die ,.Volks
blad" die Patriot voorstel bespreck het, maar ''dat 
-onse tijdgcnoot di1e grondc waarop ons heswaar maak 
teen 'n blote taal-beweging gehecl verswijg; <lat hij 
sijn lesers hoegenaamd gen ide geef van wat ons in 



148 DIE AFRIKANER BOND. 

plaas daarvan voorstel ; dat hij die hoofbeginsds ,-an 
ons voorstd 1geheel tersijde liaat en op 'n paar bijsake 
anmerkings soek te maak -dat lat ons bijna twijfel of 
hij dit wel emsti1g met die saak mecn... Dis s1eker, 
blote uitbreiding van die '"Genootskap van Regte Afri
kaners" is '"er di1e "Patr1ot" beter; vortplanting van die 
Boerenvereniging is voordeliger ver die "Zuid-Afri
kaan"; 'n Genootskap enkel ,,er Holl'ans is verkiese
likste in die belang \'an die "Voliksblad": maar ver 
land en volk is so'n Afrikaner Bond veel heter". 

TOELJGTING ''AX DIE PLAN. 

Dit was egver nie genoeg om die beginsels van so'n. 
Bond neer tJe skri jwe · en 'n enkele keer te publiseer 
nie. Nee, huHe moes onder die volk bekend gestel 
en in d1e vol~shart ingedraag word. Dit bet cfan oo"k 
die "Patriot''- redaheur met taa1e volharding gedaan: 
In &ewe hoofartikels wer<i. i 1eder puntjie toegelig en 
verklaar. En daarmee TII1f' tevrede nie, werd die sewe 
stukke in 'n k1ein boekie afgedruk, getitdd: "Die 
Afrikaner Bond". Dit werCI gratis op aanvraag ver
knj'gbaar gestd. Die eerste oplaag van 3,000 \Vas 
gouw versprei en 'n tweede druk ter perse gcleg. 

Dis natuurlik onmolik hier al di1e toeligtinge oor 
te druk. Enige uittreksels kan volstaan om t1e laat 
sicn, hoe die redaktcur die Bond-spijker so diep inge
slaan het, dat hul horn tot vandagtoe nog nie go1ed 
uit kan krij ni 1f'. Historiese waarde het wat onder 
punt I., no. r geseg word : 

"Op No. I merk ons an dat dit ju is die grote fout was van 
onse A frika<tnse Boerebevolking, da t hulle uitsluitelik net op 
hulle biesondere belange gel et het net of ons nie algemcne belange 
oek het wat ons same moet behartig nie. Hier is die wortel 
van die kwaal, en hier moet die genesing begin. SI) het dit met 
alle publieke sake gegaan. Die 13oer bly tu is; hy kyk na syn 
boerdery en behartig syn persoon!il?e belange. En 'n kif.in 
klompie raddraaiers op die dorpe-smouse, winkelie1s, klerkies, 
prokureurs, Jode en Jodegenote, wat alma! van die Boere moet 
lewe-die maak en hreek soos hulle wil. So gaat dit mer 
kiesing van Distriksraad, Parlementslede, ens. En wat is die 
gevolg? Die arme Boer is mar al tyd die lydende party. Ter
wyl hy daar syn private sake ,goed behartig-en dit doet <!lnse 
Boere o'er algemeen uitmuntend-verwaarloos hy de algrmene 
belange van die Bocre en hy en al die Boere moet daaronder ly. 
Die winkelier, en agent, en el keen sorg ver syn belange. Mar 
die arme Boer word vergeet. En wie is die oorsaak daarvan ? 
Die Boere self. Hoe kan jy verwag dat 'n ander ver jou be 
lange sal sorre a~ jy dit verwaarloos? Die boerebevolking is 
die grote meerderheid inons land, en as hulle belang stel in hulle 
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vernnigde belange. dan sal elke Distriksraad, of Parlement, na 
hulle oge moet kyk. en na hulle sin moet handel, anders kom 
hy nooit in nie." (P. 14 Nov. '79.) 

Onder die hoof "Doel" kom hierdie opmerkings 
YOOr : 

.. Die enigste manier om " die welvaart en bloei van Suid 
Afrika te bt!vorder" is, sonder teepraat, "die ankweking van 
Nasionaliteitsgevoel." Dit was die grote gebrek altijd. Nou 
begin die Nasionaliteitsgevoel te ontwaak; en ons verblij ons 
daarin, soos 'n moeder o'er die gebom te van 'n \'eulbelowende 
kindjie. Mar die kindjie moet opgekweek worde, anders word 
hij nooit groot nie; die vonkies van ']ewe wat nou hier en daar 
bij onse bevolking waargeneem word, moet angeblaas en bij 
rnakaar gebreng worde, anders word dit nooit gen vuur nie, 
maar gaat net nou ui t. En die enigste manier d;iartoe is so 'n 
Bond. Of as iemand 'n bettr manier weet, lat hij dit dan voor
le, en as hij ons owertuig, dan werk ons met horn same, en lat 
ons plan vaar ...... 

" Die beskerming van ons Landstaal rnoet hoofsaak wees 
van so 'n Bond, want taal en nasie is een : en die wat dit nie tot 
doel wil stel nie moet liewers nie lid worde van ons Bond nie. 
Of ons deur landstaal verstaat Hollans of Afrikaans, daaroer 
hoef ons nie tc strij nie. Die voorstanders van Afrikaans kan 
en sal vrijwillig daarin toestem dat dit Hollans is vereers, om
<lat Afrikaans nog nie staatkuudig erkenJ is en gen litteratuur, 
mar veral oek nog gen leerboeke het nie, en bowenal omdat be
houd van Hollans tog meteen bevordering van Afrikaans is, 
want Hollans in Afrika is en word tog mar altijd Afrikaans." 
P. 21 Nov. '78.) 

Raak en nog van belang is die. omskrijwing wat 
gegee word van die werk van plaaslike besture. 

"Sodra daar 'n algernene registrasie bepaald word moet 
hulle sorre -:lat elke Afrikaner wat op die regte plek sal stem ge
registreerd word. Dis die anwerw:ng van ons soldate waar ons 
me moet veg; want wat maak met offisiere sonder soldate. Tot 
nog toe is daar veul meer straatlopers en kantienle'ers geregis
treer as Boere wat vasgoed en werkelike belange het wat moet 
verteenwoo1 dig worde. Dit mod verander. A nstaande jaar is 
weer r~gistrasie, en ons wil hoop dat dit juis 'n stoot sal ge an 
die oprigting van plaselike besture. 

0

0ns hoop dat dan sal ge
so1 g worde dat elke Afrikaner geregistreer is, sodat ons as 'n 
enig man kan staan by die vollende stemming; want dan sal die 
sa<.k mo~t beslis worde of die Afrikaner sal beers in syn eie 
land dan of hy ver altyd deur vreemdelinge en fortuinsoekt!rS 
sal moet heheers worde. Ons moet vereers ankondig dat grote 
kwessies by die vollende stemming ver Parlement sal moet be
slis worde, en dat dit 'n stryd op lewe en dood sal wees. Daarom 
moet ons sorre dat ons leger sterk en goed gedril is .... 

''Die twede saak waarvoor elkc plaselike bestuur moet 
sarge is die nominasie van goeie verteenwoordigers ver Parle-
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ment. Hulle moet nie wag dat andere kanclidate stel. en clan 
mar net vra, ver watter een van die kan ons nou beste stem nie~ 
Ne, hulle moet self hulle kandidate stel in elke kie'>afdelir.g. En 
daarby moet nie gevraag worde wie die meeste geld. of selfs nie 
wie die meeste brvloed het nie, ne. vooran moet staa11 ons begin
sel; 'n kandidaat wat nie volkome ons beginsels dee! nie moet 
gen enkele stem kry van enige lid van ons Bond nie. Met halwc 
manne kan ons nie tevrede wees nie, daardeur 
is ons al te veel misleid. Gen skikkings met anclere 
partye ; gen hah·e maatreels nie. Ne, elke kandidaat moer 
v::ioraf ondervraag worde en moet sig verbiude om sig te hou an 
die beginsel van ons Bond. Kan ons geleerde en bekwame man
ne kry van die beginsels, goed en we!, clan geef ons hulle die 
voorkeur. Mar liewers eenvoudige onbekwame manne met 
goeie beginsels as bekwame met slegte beginsels. Enkele be
kwame woordvoerders salons wel kry; lat sommige distrikte 
dus veilig manne stuur wat mar reg stem, al kan hulle nie baing 
praat nie." (P. 28 ,Nov. '78). 

Aan die ·end van di·e stukke word 'n beroep op die 
volk gedaan : 

''Wel, soos om; die saak voorgeleg het, is dit beste dat di<· 
volk begin. Enige buurt of wyk kan 'n begin maak. Waar twe 
of dri same die saak goedkeur !<an hulle 'n kleine vergadering 
be le, lees die Regels voor. !\1aak 'n besluit waarin hu lie dit 
goedkeur. Kies 'n plaselike Komite om eie reels te maak en 
begin te werk. En lat die clan verder in die dbtrik werk. Deel 
<lit dan an die Patriot me, en andere sal oek we! volge ... 

"Dit sal egter die saak groteliks bevorder as reeds bestaande
inrigtings die saak same wil anvat. En hier eindig ons waar 
ons moet begin het met die saak, namelik rn<"t 'n beroep op die 
Genootskap van Regte Afrikaners. op die Hoofbestuur van die
s. A. Boerebeskermingsverenig-ing, op die Albertse Boerever
eniging, en veral on die Transvaalse Volkskomite .... Dit is goeci 
dat bes!aande VPreniginge die voortou vat en ons is daar seker 
van dat uit verskillende kante 'n stem van goedkeuring van die 
volk sal t>pgaan." (P. I2 Des. '79•. 

DIE ALBERTSE B. B. VERE~IGI:Nl•. 

Dis nou die tijct om iets mec te dee! omtrent die 
Albertsc Boen: Beskermings- Vereniging, reeds vroecr 
deur die "Patriot" genoem die "wakkerste en \"urig
ste" van die dfi.c Koloniale Verenigings ( ~4 Okt., 
'7 9;. :'.\Inr. D. I'. v. d. H ee\·er kan die vader \•an die: 
Vereniging genocm word. Hij was gewoonlik bekend 
onder di·e naam van ,,Oom Daantjie'' ·en· was daar 
trots op. Die Albertse \«ereniging het in werkelik
heicl \0eel nader aan die Bond gestaan als die Yan die 
\\-este, en was op die punt \·an organisasie rneer op die 
Bonds- J.ees geskoei. :'.\fnr. A. S. du Plesc..is geef in 
"de Tolk" 'n uitvoerigc beskrijwing van die ontstaan. 
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daarvan. Aan die no. van t Sept., 1882 word die 
volgende ontleen : -

"Omtrent 3 of 4 jare gelede het daar in Wyk No, 4 van di 
distrik Albert enige vrinde meermale bymekaar gekom om oer 
di kritieke toestand van di land te spreek, hoe dit bes te verhelp 
is~ ens. By sekere geleentheid werd di wenselikheid besproke, 
om oek in ons distrik 'n staatkundige vereniging op te rig, in 
navolging van di toen pas ontstane B. B. Vereniging en di Ge
nootskap van regte Afrikaners. Ter selfder tyd kom dit my ter 
ore, dat in di wyke Ventersstad en Suurberg 'n vereniging 
begonne is, onder die naam van "Albertsche B. B. Vereniging." 
Hierop ontvang ek 'n kennisgevi'ng van myn Veldkornet, dat 
ek en die Ed, heer J. Joubert (nou Parlementslid) en meneer J. 

, Henning gekose was, op 'n publieke vergadering tot 'n voorlo
pig komite om 'n tak van di Albert B. B, Vereniging op te rig, 
in ons wyk. Nagenoeg op genoemde wyse is ons vereniging 
ontstaan. • 

"Daarna had die verskillende takke toen slegs in 4 wyke, 
'n algemene vergadering op Burgersdorp, waar hulle tot een 
liggaam verenig werd en tesame 'n distriktsbestuur vorm, by 
welke geleentheid hulle 19 punte, wat as resolusies gepasseer 
werd, as hulle Program van beginsefs gestel het. Later werd 
nog 4 ander daarby gevoeg, waarvan een die besluit bevat het, 
di Parlement te petisioneer, om Rollans in di Huis toe te laat. 
Di Program werd in di tyd goedgunstig deur di "Patriot" opge
neem, wat dit op manmoedige wyse teen Jaster ~n beskimping 
verdedig het." 

Die Program. waarvan mnr. Du Plessi;, spreek, had 
betrekking op d~e Paswel, mag van veldkornette, huis
belasting, konfederasie. branclsiektewet en andcre ma
tcriele helange. (P. 24 Okt., '79). 

Die beroep van die ''Patriot" op die Vereniging 
was nie heelmaal tevergeef;, nie. I 9 l\1aart, I 880, 
het mnr. Du Plessis daar die Bond ter sprake gebreng. 
Mnr. Hopley het toen gevraag: ''Vanwaar kom dit?" 
l\Inr. Du Plessis: "Van de Paarl". i\'Inr. II.: "ToF, 
nie van die "Patriot'' nie?" .'.\Inr. Du Pl. : "Ja,". 
:\Inr. H. : "As jij na die "Patriot" sijn willekeur sali 
handel dan moet al die koerant'e daarvoor plaas maak." 
l\for. Du Plessis sou die tsaak toen weer voorbreng. (P. 
Io April, '8 o). 

Intussen het die "Patriot"- redakteur daarhcen ge
skri jwe en hul v'ersog om die "cerste kragtige stoot" 
aan die Bond te g'ef. i\Iaar die brief het nie be ti id:> 
aangekom nie. Ewcwel beloof die voor:;. en sekr. 
van die Tak om hul daan·oor te beijwer. (P. r 6 
April, '80). 

\YEERKLAXK Bl] DIE YOLK. 

Al het g'n bestaande Vereniging dadelik die Bond-
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saak opgevat nie, tog het di,e "Patriot" s"n roepstem 
weerklank gevonde. Die redakteur seg 

"Ons voorstel tot oprigting van so 'n Bond het, soos ons 
vroeger al erken en geseg het, nie so veul byval gevonde as ons 
gewens bet, en tog oek nie minder as ons verwag bet nie, en 
daarby gevoeg dat ons dit goed kon voorsien dat 
ons mar saadkorrels uitstrooi wat langsa<m sou ont
kiem en molik eers na verloop van jare vrugte sal op
Jewer, wat dan weer sal toon dat die Patriot nie ver syn tyd ag
ter is soos sommige Jenk nie mar we! voor. In die verwagting 
word ons meer bevestig, deur die instemming met, en goedkeu
ring van die plan, wat byval gevonde bet in die hart van ons be
volking, soos ons met genoege van verskillende kante verneem. 
Gedurig kry ons dan oek anvraag ver cxemplare van die voor
gestelde Bond, waarvan nog enige exemplare van die rooo wat 
ons lat afdruk bet, voorhande en op anvraag te kry is. 

'"Ons verwagting is selfs ver o'ertroffe. In die distnk van 
Hope Town het die saadkorrels nie alleen dadelik wortel gevat 
nie, mar reeds vrugte begin te dra." (P. 13 Aug. '80). 

STTGTI:Xl;s\-ERGADERI~GE. 

Ilier word gesin'>pecl op 'n vergadering gchou op 
l 6 Junie, op die plaa ... van mnr. Jan Wiid, Rooi-Dam, 

:nadat die boekies oor die Bond daar in die rondte 
versprei was. Daddik werd die registras~e van kie
sers aangep~k ·en als werkcnde Komitee daarvoor be
noem : G. A. Schoonheek, B. J. Viljot>n, J. .\. 
Viviers, B. J. Badenhorst en P. H. de Klerk. Die 
korrespondent besluit aldus : "AHe eer kom mejuf. 
Wiid toe ver die heerlike tafol wat sij klaargcmaak 
het ver die gaste. :\log alle distrikte ons na volg en 
die oprigting van die Bond tot veel seen wees ver ans 
.Afrikaanders". CP. r6 Julie, "80). 

Aan Hupe Town s'n Afrikaners kom dus die ecr 
toe, [lat l11tl die eers/(' .Bondstak !{('stir; lzet. 

In September het toen Calvinia gevolg en in De
scmber PPtru~ville (Kij!k "Patriot" 24 Des., "80 en 4 
Maart, '8 r ) . 

In die laas-aangehaalcle 110. se die redaktcur 
"Ons het 'n mcnigt'e briewe oor die Bond, van ver
skillcnde kante, wat cgter met ons anmerkings moet 
oorstaan tot vollende week. Dit lijk of die saak nou 
wortel vat." 

Tipies-mooi is die twee verslae van die ccrste Pe
trusvillesc vergadcrings, wat noodsakelik aan clie ver
;getelheid moet ontruk worde. Dit gee on-, 'n goc·ie 
kijk op tucstandc in die dae. 

Die eerste v·erslag Jui a1s volg 

.. 
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"Gister, (Donderdag, 9 Des 1880) washier 'n bijeenkoms om te 
sien of er iets an die Bond kan gedaan worde om hier ook 'n tak op 
te rig. Meer as 20 persone het daartoe saamgekom. Meneer P. J. 
du Plessis werd voorgesteld as voorzitter, maar hij weier om dit aan 
te neem, omdat hij, soos hij seg, •· nie graag 'n baantjie wil Ile nie" 
Toen werd meneer Jonathan Fourie (Tuinfontein) as sodanig voorge
stel, rnaar hij maak beswaar daarteen, dat hij nie "bra wePt wat die 
Bond beteken nie," waarna hij toen ver meneer De Vos as voorsitter 
voorstel, wat daar weer beswaar teen had, omdat hij vollens sijn gs
dagte daartoe nog te jonk, en daar bekwamer persone teeuwoordig 
was, daarom sou hij liwer sien dat 'n antler dit wil anneem; waarna 
meneer Petrus van der Walt (Doornfonteinl voorgestel werd en <lit 
aangeneem het 

Die voorsitter seg toen da t hij self nog nie reg verstaan wa t die 
Bond beteken nie, maar so ver as hij dit begrijp denk hij dat dit 
een van die beste dinge is wat ons kan doen om oek hier so 'n Bond 
op te rig. Menear De Vos het toen so hier en daar geseg wat die nut 
van so 'n Bond is so ver hij dit verstaat, en seg ook dat ons van dug 
nie veul kan Oflen niP, nrnr hij makaar gekorn het om die gevoelens 
van die vrinde daaro'er Le hoor en dan aan te gaan om te werk. 

Meneer P. J. du Plessis stel toen voor om die 5 January 1881 
weer bij makaar te kom, dan kan ons intussen daaro'er nadenk om 
dit beter te verstaan en meer algemeen in die om trek bekend te maak, 
want die meeste mense het niks van die bijeenkoms geweet nie ; te 
.gelijkertijd het hij ook 'n versoek aan meneer De Vos gedaan om dit 
bekend te maak deur middel van die Patriot. 

Meneer De Vos seg toen, hij denk da t dit non tijd is om te sien 
wat gedaan kan worde tot nut van ons land en volk, want ons Afri
kaners is al lank genoeg verdruk geworde deur Uitlanders en J<'ortuin- 1 

soekers. 
Nada t die voorsitter nog 'n woord van bemoediging gesproke het, 

is die vergadering mteen gegaan in 'n gunstige verwagting dat al wnt • 
dit kan doen uie sal agterblij nie om die Bijeenkoms op die 5 J mrnary 
1881 bij te woon." ( P. 31 Des. '80). 

Die tweede is van d~e volgiende inhoud: 
"Gister (5 Jan.1881) washier 'n byeenkoms om '11 tak van die 

Afrikaner Bond op te rig. Die opkoms was, hehalwe 'n antal perde 
ruiters, was hier nege karre met mense om <lie byeeukoms by te woon. 

"Meneer Petrus van der Walt van Ventersvlei werd tot Voorsiiter 
gekies. In syn openingsaanspraak seg hy o.a. verhlyd te wees dat so 
vele mense byeengekom het as 'n blyk van out.waking wat syn hart 
goed d0et. Syn wens is dat die Bond van 'n goeije uitwerki1,g mag 
wees. Verder gaf hy geleentheid om vra'e te doen, waarvau 'n paar 
vrinde dan ook gebruik gemaak het. 

"Daarna seg meneer Tjaart van der Walt hy hoop da t die vrinde 
al ondervinding genoeg gehad het om wys te worde, en seg die oor
saak van die laste wat ons druk is, omdat er te min belangstelling is 
in politieke dinge. As daar 'n wet in swang is voor die Parlernent 
wat nie na ons sin is nie, dan sit ons stil in plaas van ons stem daar
teen te lat hoor, so was dit met die Burgerwet en Ontwapeningswet ; 
.o'er die eerste het meer as een gedink hy sal nie noodig 111} om soldate 
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werk te doen nie, o'er die ander dat dit nie sal deur gaan· nie ens, en 
nou sit almaal met die hande in die hare, had julle toen betyds daat 
teen julle stem lat hoor, dan was die wette nie deurgegaan nie, mar 
nee, toen was julle stil en lcoud, nou is <lit te laat, k!a·e help nou nie. 
As 'n mens koud is in dill tydelike belange, dan is daar wtinig ver
wagtiug dat hy belang sal stel in syn eeuwig welsyn. Kyk hoe die" 
Heere ons gestraf het in die !11aste tyd met siektes, droogtes, oorloge, 
ens. en ons wil nog nie hoor en wakker worde nie, ons verhard ons 
hart nes Farao, Meer as een syn eersgeborene is na die oorlog toe. 
Laat ons tog hoor en wakker worde, en nie stil sit as die Basuto-oor
log verby mag wees nie, maar la at ons die hande in eeu slaan tot nut 
van land en volk. Toan ek nog jonk was, wou die Regering 'n party 
Rowers of Bandiete hier invoer, maar die Afrikitners hat eendragtig 
d.iarteen opgestaau, sodat die Regering dit nodig geag het om die 
Baudiete na 'n ander plek toe te stuur. Wil ons nou eendragtig wee& 
om so veul molik alle kwaad te weer of voor te kcirr., laat ons dan 
met warme harte en wakkere hoofde meewerk, om die Afrikaner 
Bond tot stand te bring. 

"Daarua het meneer Stef. du Plessis oek in 'n warme toespraak 
syn blydskap uitgedruk o'er· die ontwaking wat hy reeds in die Afri
kaners hespeur in die belange vau die l~ndsake, en ag dit noods.akelik 
dat die Menere wat na die Parlement gaat vooraf byeenkomste hou 
met die manse van die distrikte wat hulle verteenwoordig om hulle 
belange bater te kan voorstaan, en nie somar te stem teen die gevoele 
van syn kiesers nie. Verder is syn gedagte dat die kiesreg verhoog 
moet worde waardeur elke rondloper hotnot miuder kfrns het om deal 
te neem aan die stemming, en wens die byeenkoms alle sukses toe. 

"Nog meer vriude bet in dieselfde gees gepraat, waarna die Voor
sitter seg dater 'u komite bestnat van die B. B. Vereniging, dog daar 
<lit met die beweging 'n bietjie swak gaat - hoewel baing manse ge
teken bet ver £1, ander var 10s. ens. --ag hy dat dit beter sou beant
woorde as die beweging in die Afrik. Bond opgelos word, i>n versoek 
die Sekretaris om daartoe 'n hijeenkoms van kometie-lede te bestel, 
waarna 'n komit@ henoem werrl om reel8 op te maak ver die Bond_ 
As lede werd daartoe gekose: menere A. <de Clerk, A. van der Walt, 
A, Yzel, J. Fourie, C. Fourie, Petrus van der Walt, (Kalkpoort). Jak 
du Plessis (Klein Karmenatjeskraal), F. de Vos, .f. Jooste, deur die 
Komite werd menere J. Fourie as \roorsitter en F. de Vos as Sekreta
ris d:larv.rn gekies. 

"Na nog 'n bietjie gepraat, gaat die Vergadering met nuwe moed 
uiteen." (P. 28 Jan. '81). 

Di,e volgendc !'eels werd in verband met die Petrus
\ iHesc Bond opgestel en gee 'n idee hoe aktiPf en 
sel±standig die mense in die ti jd opgetree het : --

1. BEG INS ELS. 
1. Die AfrikanPr Bond gaat uit van die Beginsel dat ons as Afri

kaners ons eie algemene (sowel as bisondere l belange het, wat elke 
reggeaarde Afrikaner geroepe is voor te staan. 

2. Om op die Maatskappij en die Staatkunde invloed nit te oefen 
is daai· egter behoefte an 'n Vereniging of Organisnsie wat alle krag· 
te verenig; en di t bedoel die Bond. 
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3. Daartoe neemJiij in sig op elkeen wat Afrika tot sijn vader
laµd gekies het, en Afrika's welvaart bedoel, onverskillig wat sijn 
nasionale afkoms is, of tot watter kerkelike of bnrgerlike partij hij. 
origens behoor. 

II. DOEL. 
1. Die Bond stel sig ten doel die welvaart en bloei van Suid 

Afrika in algemeen te bevorder, en iusouderheid die ankweking van 
ware N asionaliteitsgevoel. 

2. Daartoe neem hij die regte en belange van elke af<leling 
der bevolking in beskerming, mar meer bisondcr van onse Boerebe
volking, wat tot nog toe te veul op die agtergrond geplaas was. 

3. Vernamelik ag hij sig geroepe die Volkstaal in beskerming 
te neem waar die verwaarloos word op kerklik, maatskaplik en 
staatkundig gebied, veral in die skole. 

4. In die staatkunde is hoofdoel: te sorge, dat die verskillende
klasse der bevolk'ing behoorlik verteenwoordig word in die verskillen
de Wetgewings, vollens hulle getalsterkte, en wel deur sulke ver
teenwoordigers wat die Beginsels van die Bond toegedaan is. 

5. Die Bond sal oek waak oer die Drukpers, om te verhoede dat 
nadelige beginsels versprei word .. en te sorge dat die ontwikkeling 
van die hevolkiPg op regte en behoorlike wijse bevorderd word. 

6. Bisondere andag sal die Bond wij un hevordering van dege
like en doelmn tige onderwijs, veral van onse Boerebevolking. 

III. MIDDELE. 
Die Lede moet trag om die doel te bereik deur die vopende

middele: 
1. Deur die Bond so veel mogelik te help uitbrei, tot alle Kolo 

nies van ons land, en alle klasse van ons bevolkiug. 
2. Deur Volks- en Bestuurs Vergaderinge te hou. 
3. Deur te surge ver registrasie van kiesers, en nominasie en 

eleksie van behoorlike verteenwoordigers. 
4. Deur verspreiding van degelike en nuttige boeke en geskrifte, 

na die hehoefte en vathaarheid van die bevolking. 
5. Deur goeje koerante te erken en te bevorder, en andere op ttt 

rig teeno'er nadelige, of waar behoefte daaran hestaat. 
6 Deur Prijsvrage uit te skrijwe. 

IV. INRIGTING (ORGANISASIE). 
1. Die Bond be perk sig nie tot die Kolonia, mar om val heel Su1d 

Afrika. 
2. Elke stemgeregtigde lmrger kan lid van die Bond worde. 

deur betaling van 'n kleine jaarlikse hijdrage en ondertekening van 
die reels. 

3. Elke distrik het sijn eie pl<rnelilcP bestuur, gekose dt>ur die 
plaselike lede met reg 0111 eie huishoudelike bepalings te maak 
mi ts nie in strijd met die algemene bepalings nie. 

4. Elke Kolonie, af Staat, of Repuhliek het sijn aparte Pro
vinsiale Best1iur, verkose deur die plaselike besturt>, en Iewenslange 
en algemene lede, wat oek weer hulle eie regels opstel, o'ereen
komstig met die algemene hepalings. 

6. llie Centraal Bestuur sal jaarliks 'n Werkende Komite anstel, 
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bestnande uit hulle eie President, Sekretaris, en Tresurier, met bij 
voeging van e'nige raadgeweude lede om me te raadpleeg in gevalle 
waar dit mog nodig wees. 

7. Ieder lagere bestuur doet an di wat onmiddelik hoger is ver
slag van sijn besluite en handelinge. 

V. GELDSAKE (ADMINISTRASIE). 
1. Teder lid ge jaarliks ·u kleine bijdrage seg 5s. , 
2. Deur 'n bijJrage v-an seg £10 word iemand 'n lewenslange en 

algemene lid, en kan dus in alle distrikte van sijn Provinsie deelneem 
as lid an enige vergadering, en an die kiesing van 'n Provinsiale Be
stuur. 

3. Ieder Provinsiale Bestuur regel sijn eie gelclsnke. 

Hier moet ons n:rcer::i afbreek. Die onwraakbare 
feite, •vat nou recd" ciendom van die lcser is, gee op 
die naacg: \vie die Vader i.., van d~e Afrikaner Bond? 
net ct'.·n unclubbehinnige anhvoorcl: D~. S. J. du 
Toit, wat die plan in die "Patriot" ontwerp het, wat 
die plan uitgewerk en bi j die rnlk ingcwerk het. 

.:\fnr. J. H. Hofme)T het dan oak s0eif verklaar op 
"n Bond~maal in Kimberley, r 89 r : "Hij wist niet 
waarom hij geroepen wcrd de heiklronk op de Bond 
1e bcantwoorC.o:.:n, cl.aar hij toch niet de stichter van de 
Bond was; die •eier komt toe aan Ds. S. J. du Toit". 

P. 30 Aug., 1900~. 

JI. WURDEXDE DINGE. 

Ds. Du Toit het gese, dat die Bond op Amajuba. 
\VOrtcl gevat het. Op 'n ander plek, dat die sade uit
gestrooi was en net mo·cs wag op die gunstige gelecn
heid om te ontkiem. So was dit. Uit die volgende 
aanhaling blijk waar en hoe 
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ont;;taan is. Die lesing daarvan sal sicker op verskeie 
plekke aangename herinneringe uit 'n goeie oue tijd 
wakker maak. 

"I. In die distrik van Hope Town is 'n Tak van die Bond 
opgeri~ met verskillende Comites, en het reeds fluks gewerk by 
die Jaaste registrasie om 'n menigte Boere te lat registreer, 

"2. In September 1880 is in Calvini.l ook al 'n tak opge
rig-, met Comites van 3 lede ver die Wyke: Han tam, Achter 
Hantam, Suid-Oos-Bokveld, Noorrl-Oos-Bokveld, en Brandvly, 
en daar was reeds sprake om weldra in Suid en Noord Bokveld 
Comites op te rig. Hulle regels hel ons o:itvang, en hoop or.s 
vollende week op te neem, met anmerkings. Op Saturdag, 16 
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April, sal daar in die Publieke Skoolgebouw ·n publieke vcrga
dering gehou worde. en 'n tiental vraagpunte besproke worde, 
waarop ons later terug kom. 

"3. An Petrusville is oek 'n Tak opgerig, waaran die B.B. 
Vereniging daar sig met fondse en al o'ergege het. Van hulle 
het ons oek regels ontvang om na te sien. Dit salons vollende 
week publiceer. . 

"4. An Onder-Sekoe Rivier (dist. Colesberg) is oek al 'n 
tak opgerig, en op 24 Maart sal op Petrus ville 'n grate verga
dering gehou worde, waartoe die inwoners van Colesberg, Hope 
Town. Philipstown en Petrusville uit,.(enodig word. 

"5. In die distrik van Kroonstad (Vrystaat) is oek 'n Tak 
opgerig, waarvan Meneer J. H. W. Wessels voorsitter is, en 
hy was uitgenodig om op Heilbron 'n grote vergadering te gaan 
bywoon 15 Feb. · 

"6. Die Express het oek al 'n paar male die saak ter 
sprake gebr.::ng, en dit Jyk of die Redaksie die Bond in die hele 
Vrystaat, ja deur heel Afrika. so gou as molik is wil help tot 
stand breng. Ons kom hierop terug. 

"7. In Transvaal was hulle feitelik met die saak begonne 
toen die oorlog uitgebreek het. Berigte hiervan later. 

"8. Van Somerset Oos word gevraag : '' Skryf ons tog, of 
die naam 'Somerset Oost Boereverenigi11g' nie net so goed sou 
kan passeer as 'n tak van die Afrikaner Bond, daar die naam 
'Boeren-Bescher ming-Vereniging' soveul tegenstancl vind in 
ons byeenkoms." 

'' 9. By die Albertse B.B. Vereniging was die oprigting 
van 'n algemene Afrikaner Bond alter sprake, en op die grote 
vergadering van 12 Maart sal die saak weer besproke worde. 
Meneer v. cl. Hcever, die alg. Voorsitter, het sig hier herhaalde
Jik sterk ten gunste van 'n Bond uitgelaat. Syn doel is een 
Afrikaner ·Bond en niks minder, en als by geen vooruitsig had 
om die doel verwesenlik te sien nie, dan sou hy dadelik alle 
werk lat vaar." (P. 4 Maart '81). 

Van 'n vergadering op Hamelfontein in d~e distrik 
van Colesberg gehou, skryf 'n korrespondent : 

" Die 20ste Jan. I88I is 'n dag wat deur die wyk On
der Zekoe Rivier in anclenking sal gehou worde, omtlat 
di dag 'n Afrikaner Bond daar gevorm is. Die belang
stelling was gruot, 51 persom: teenwoordig. Meneer 
Petrus Venter r Bosduifkop) werd met algt>mene stem men 
tot voorsitter gekies, meneer Petrus van der Walt tot Sekre
taris (daar hy nie teenwoordig was nie) werd meneer De Vos as 
sodanig benuem). Menere De Vos, Jonathan Forie, en Abram 
van der \Valt was ook teenwoordig, alhoewel hulle nie tot die 
wyk behoor nie, mar rot <lie Bond van Pet.rusville. Die voorsit 
ter leg an die vergadering die doel van die Bond uit, en versoek 
die Sekretaris om die "Afr. Bond" boekie voor te lees, wat die 
!::>ekretaris by sig had. Toen die Sekretaris klaar had vraag 
die Voorsitter of iemand "objektie" had teen wat voorgelees was 
uit die Roekie? "Ne niks, dis al\es waar wat daarin staan ! 
Dis nou tyd dat ons wakker word en opstaat, om ver ons volk 
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en land wat te d.:>en." Die Voorsitter: as iemand iets te vra 
het kan hy maar vra. So hier en daar word toen so'n paar vra'e 
gedaan, wat die Voorsitter beantwoord. Toen gaat hulle tot die 
kiesing van 'n Kornite. Die Sekretaris van die Petrusville 
"A.B." seg toen hulle het reels gemaak en a& die Komite dit 
goedkeur kan by vir die vrinde daarvan laat kry, gedrukte wat 
hulle lat druk het in die Perl by Oom Lokomotief. Hy lees 
d°it toen voor, en seg: mi~skien maak Oom Lokomotief daar nog 
verbeterings an. Die reels word toe algemeen angeneem. (P. 
18 Maart '8IJ. 

Vie eerstc takke het mees uitgegroei in die ooste· 
like en noord-oostcrlik'e de1e van die Kaap-kolonie. 
In 1885, die jaar toen die Kongrcs op Beaufort Wes 
,set.it het, maak die "Patriot" ( ro Apr.,) nog die vol
gende opmerking: -

"Ofskoon di Provinsiaal Bestuur di slag in di Westelike 
Provinsi vergader het, tog was di Oostelike Provinsi veul beter 
verteenwoordig. !Ji Westelike afgevaardig-:ies het ni eens een 
derde U van ci Provinsiale vergad~ring uitgemaak ni. Is dit 
toe te skrywe an minder ontwikkelde nasionaliteitsgevoel in di 
Weste? Is dit gebrek an belangstelling? Ons vertrou dat 
W esterlinge 'n voorbeeld sal neem an h ulJe Q,isterse broeders ; 
dat hulle sal ontwaak tot besef van plig ; dat Takke op plase 
as Stellenbos, Malmesbury, Tulbagh, Worcester, Ceres, ens. ni 
!anger deur hulle afwesigheid op di Provinsiaal vergaderinge 
sal skitter ni." 

JJHAKTJESE WE.'.'IKE. 

J loe moeilik dit in d~e eerste tijd gegaan het om 
die takke gestig te krij, kan blijk uit die praktiese 
wenke waar di'e "Patriot" gednrig \'an vol was. Die 
editeur was 01wermoeid daarmce werk::,aam en liet 
nuoit 'n g-eleenheid laat verbijgaan om sijn volk onder
wijt. te gee in die eerste beginsels van 'n ::.uiwer-demo
kratie.,;e staatsleer. Hier volg- 'n sitaa'. wat gerus nog 
kan uestudeer word: 

"In die laaste tyd het ons wekeliks mededelings gege van 
Takke wat opgerig en vergaderinge wat gehou is. En tog kryg 
on5 nog voortdurend briewe van belangste1Je11de wat Takke wil 
oprig of opgerigte Takke wil organiseer en nie reg weet hoe die 
saak an te leg nie. Daarom geef ons hier enige praktise wenke 
om die saak te bevorder. Want dit word tyd om Provinciale 
Besture t<! kies ver die Kolonie en die Vrystaat (en so gou as kan 
ver Transvaal oek) en daarom ons vrinde wat nog takke wil op
rig moet mar gou maak, dat hulle same kan verteenwoordig 
wees in die Hoofbestuur. Bowedien wens ons die hele organisa
sie van die Bond te druk in ons Almanak ver 18821 en dis 'n 
rede te meer om dit gou in orde te breng. Die hoofbeginsels 
van die Bond wys self an hoe die uitvoering daarvan moet wees. 

"I. Die eerste hoofbeginsel is ons begin te bou nie van die 
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Dak af nie, mar van die Fondam'.ent af. Ons stig nie eers '11 

Hoofbestuur na ons sin om dan daarvandaan uit Takke te lat 
stig nie. Ne, ons Hood moet van onder afbegin, syn fondament 
is die hart van ons volk', en daarvan moet dit, laag ver laag, 
.opgebou worde. Uit die beginsel volg die vollende praktise 
regels: 

''r. Waar 2 of 3 per-one die saak insiet kan hulle in hulle 
wyk of veldkornetskap begin te werk, en met die wat met h11lle 
wil samewerk 'n Wykbcstuur kics. Hulle hoef nie te wag totdat 
.alma! in hulle wyk dit eens is nie; want dan word daar nooit 'n 
Wykbestuur gevormd nie. Die agterblyv.ende l:an altoos nog 
bykorn. 

"2. Waar z of 3 meer Wyke in 'n Distrik voor die saak'is, 
kan hulle same 'n Distriktsbes(uur kies, bestaande uit afgevaar
digdes uit die Wyke. Hulle hoef nie te wag tot alle wyke eers 
toegetre is nie; want dan kom daar nooit 'n Distriksbestuur nie. 
En die agterblywende wyke kan altoos nog bykom, en sal eerder 

.bykom, as hulle siet dat die antler tog vortwerk, s<,>dat hulle be
lang is om oek me te doen. 

"3. Sodra 'n IO of meer distrikte in die Kolonie of Vrystaat 
of Transvaal eers hulle distriktsbesture gekies het, kan die be
sture weer same 1

11 Provincialc Bcstuur kies. Hulle hoef weer 
nie te wag tot eers alle distrikte Takke opgerig het nie, want dan 
word daar nooit 'n Provinciale Bestuur gekies:; nie. En die 
agterblywende distrikte kan en sal dan te eerder volge. 

"4. Sodra Kolonie en Vrystaat eers Provinciaal Bestuur het 
kan hulle same 'n Centrale Bestuur kies H ulle hoef nie juis te 
wag op Transvaal en Natal nie. Die sal we! volge so gem as 
hulle kan. 

''Die toepassing van die eerste beginsel is dus van groot be
lang: Lat elkeen dit goed verstaan, en wie voor die saak is mar 
begin te WPrk. Ons Bond moet wees soos die piramide van 
Egypte. breed van fondarnenr, mar altoos nouwer oplopende 
totdat dit in een punt uitloop, dis die Centra~e Bestuur. Maar 
.daarby kan ons nie begin nie, daar moet ons eindig. 

''II. Die mag van ons Bond klim dus op, sodat die lagere 
telkens die hogere laag draag, en gen hogere bestuur bet enige 
mag nie as wat hy "an die lagere ontleen. Dis 'n twede begin
sel van bclang. Die Hoofbestuur moet nie eigemagtig handel 
en die drade trek waarna die lagere mar soos poppies meet dans 
nie. Ne, die mag is 'n opklimmende, sodat die differente Be<
sture mar uit te voer het wat die lede wil. Hiermt volg weer 
-enige praktise regels :-

''I. Die lede kies die Wykkomites. en behou dus die reg om 
hulle te herkies of te lat uitval nadat hulle werk. 

"2. Die Wykkomites kies afgevaardigdes uit hulle midde 
om same met die van andere wyke die llistrikskomites te vorm, 
waarin dus alle wyke vertecnwoordig is. 

"3. Die verskillende Di~trikskomites kies weer same die 
Provinciale komite. (Hoewel hulle vryheid behou om 'n komite
lid uit 'n antler distrik te kies. tog geloof ons dat die mee!:te 
Distrikskomites liwers 2 van hulle eie lede sal kies om hulle te 
verteenwoordig.) 
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'"4. En die Provinciale Komites kies weer same die Centrale 
komitt:. 

"So blyf die eenheid bewaard deur <lie beginsel. Elke wyk 
is, so te seg, verteenwoordig, deur kiesing en magtiging. tot in 
die Centrale Bestuur. 

"HI. En tog die eenheid moet tog nie 'n kwellende juk 
worde nie. Die noctige vryheid moet daarby bewaarcl bly, en dis 
'n derde beginsel van ons Bond. Enige algemene Beginsels 
word tot grondslag geleg en deur alle Takke goed~ekeur, en 
later deur die Hoofbestuur nauwkeurig nagegaan en bekragtig. 
Die algemene beginsels blyf natuurlik bindend ver alma! om 
eenheid te bewaar; mar daarom moet die Beginsels dan oek so 
kort en eenvoudig wees as molik is. Mar verder blyf elke 
Wykkomite en L>istrikskomite en Provinciale komite vry 0111 

hulle eie huishoudelike Bepalings te maak, mits dit mar nie in 
stryd is met die algemene beginsels nie. H ieruit vo]g weer 
emge reg els: 

"I. Elke Wykbestuur maak syn eie regels ver syn wyk. 
en elke Distriktsbestuur Vt'!" syn distrik, P.n elke Provinciale 
bestuur ver syn Provincie. Mar el keen seg net in een n rtike I,. 
dat hulle die Algemene Beginsels van tiie Bond anneem. 
(Va11 die Algernene Beginsels is daar nou 'n opstel van die 
Patriot eu een van die Express, hoofsakelik dieseifde, mar in 
bysake verskillcnd .• Dit rnoet egter niemand hinder om die 
Beginsels ante neem nie, want a) in hoofsaak is hulle een, en b) 
dit word hersien deur die Hoofbestuur waarin alle Distrikte 
vertecnwoordigd is, en daar hulle verteenwoordigers hulle be
skouwmgs kan lat voorclra). 

"2. Elke Bestuur regel syn eie ge!dsake. Die H oofbe
stuur kan nie mar al die geld opeis, om dan willekeurig na goed; 
vinde daarme te handel me. Ne, elke w1jk en di~trik syn geld 
blyf op die plek om an die belange van die wyk of distrik be
steed te wordc. Elke Wykskomite en IJistrikskomite bet dus 
syn e1e Skatmeester. Oer algemene belange sou daar egter 'n 
bepaling kan gemaak worde dat een derde van die inkomste na 
die alge111ene Skatkis van die Bond moet vJoei, deurdat tlke 
Bestuurdit verantwoorcl an die Bestuur wat bo hom staat. Byv. 
die W1jkkomites geef 'n derde van hulle inkomste an die skat
meester ver die l >istrikskomite, wat dit dan weer an die Pro
vinciale Skatkis opsend. Onder bisondere omstandighede, 
soos 11ou met die Transvaalse oorlog waar geld vereis werd ver 
algern<!ne belange, kan die Hoofbestunr daartoe 'n spesiale 
beroep doen op die lagere besture om meer by te dra. 

"Ons eerste werk is dus nou: 
"I. Waar in 'n Wyk of Veldkornetskap nog gen Wykko

mite is nit-, en waar enkele persone is wat die saak i,1siet, werk, 
werk, totdat julle 'n wykkomite ver ju lie wyke gevorm het. 

"2. Waar 2 of meer wijkkomites in 'n distiik bestaat, wat 
_ nog nie verenig is tot 'n distrikskomite nie, ..:aat dadelik in oerleg 

met makaar. perbeer om die andere wijke ock bij te krij, en 
sluit julle uij makaar an tot 'n Distrikskomite. 

"3. En waar Distrikskomites gevorm is, kies dadelik uit 
elke Distrikskomite twe lede om julle Tak te verteenwoordig 
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in die Provinciale Bestuur. En so gou as seg IO Distrikte hulle 
verteenwoordigers gekies het, dan die same beraadsla<1g o'er 'n 
Centrale plaas om as Provinciale Bestuur te vergader; die alge~ 
mene Beginsels vas te stel; en hulle verteenwoordigers te kies 
ver die Centrale Bestuur. Hoe eerder ons tot die hoogte kan 
kom hoe beter. En daartoe moet niemand stil sit nie. Elkeen 
moet werk, en werk op twe punte: 

"a. Om soveel as molik is lede te krij ver die-Bond in sijn 
wyk en distrik ; en 

"b. Om die lede so gou as molik is. langs die angewese 
weg, te verenig tot een liggaam." ( P. 9 Sept. 'SI.) 

EERSTE WERKSAAMHEDE. 

Op die eerste viergaderings was daar 'n lewendig e 
bedrijwigheid. So lees ons 'n advertens~e; waarin die 
Philipstownse Afrikaner Bond opgeroep word fot 'n 
vergadering, waarin die volgende punte sou behandel 
worde : Handelsver,eniging, Hoofbelasting, Wijsiging 
v,an Burgerwet, Basoetoland-Kwessie, Kie.sing van Af
delingsrade, meer R,egte vir V,eldkornette, Teenwerking 
van Emigrasie, V,er:andering van Stemreg, en Hollands 
in die Padement. Die .sekl'etaris sit onderaan: ,,Een
drag maak mag I Ik roep alle ware Afrikaners op om 
als een man saam te span en saam te werk, en ons 
sal en moet die o'erwinning behaal; en nie langer 
onder di,e druk van uitlanders kwijn nie". (P. 6 Jan., 
82.) 

':n Ander vergadering, wat ons 'n insig gee in die 
politieke lewendigheid van die eerste tijd w1:1rd gehou 
te Venterstad, op 16 Julie, I 88 I. Daarvan word 
hier 'n lrort vierslag oorgeneem. Die distrik Albert 
tog was •een van die roerigste plekke in die land. Let 
wel, daar was to,en nog 'n Boerevereniging in Albert 
wat selfstandig opg~tree het naas die van d~e Weste. 

"Op Saterdag, die I6de Julie· was daar die grote vergade-· 
ring om meneer Joubert, lid van Albert, te ontmoet en horn op 
'n eetmaal te onthaal. 'n Menigte belangstellende was teen
woordig en verteenwoordigers van verskillende B. B. Vereni
gings nit die om trek was genooi om belangrike sake te bespreelc 
Die vergadering werd bygewoond deur meer as IOO persone en, 
meneer D. P. v. d. Heever was voorsitter met meneer P. P. Jou~ 
bert as Sekretaris. Die eerste saak wat besproke werd was die 
opt igting van 'n Nationale Bank. Die algemene gevoele was 
<lat die winste wat ander vreem<le banke hier maak in die land 
kan bly, a:> o'eral takbanke opgerig word en die Afrikaners een
parig is om so'n bank te ondersteun. Algemeen was die ver, 
gadering daarvoor en tot Komitelede werd benoemd die Voor-. 
sitter en een lid van die B. B. Vereniging van Albert en menere 
Hopley en F. Coetzee, die afgevaardigde van Aliwal en meneer 
Bekker van Maraisburg. Die twede punt was die Afrikaner 
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Bond. Sommige was nie genoeg bekend met die doe! en strek, 
king; enige stukke werd uit die Patriot voorgelees en die saak 
toen uitgestel. Die derde punt was om 'n Centrale plaas te be
paal waar en wanneer verteenwoordigers van die B. B. Vereni
ginge en Afr. Bond bymakaar sal kom. Die algemene gevoele 
was daarvoor, hoewel tyd en plaas nie bepaald . werd. mar 'n 
Komite werd benoemd om verder o'er die saak te handel en van 
sodanige byeenkoms kennis te ge. Die Komite bestaat uit me
nere J. H. Hofmeyr, Zuid Afrikaan, D. F. du Toit, Patriot. 
Daniel de Waa), Stellenbosch, M. Herholdt, G.sn., Murraysburg, 
]. J. van Rensburg, Crarlock, G. Bekker, Maraisburg, D. P. v. d. 
Heever, Ventersburg. 

"Die vierde punt was die oprigting van 'n Drukpers in die 
distrik. waar 'n koerant sal gedruk worde wat duidelik die ge
voelens van <lie Afrikaners uitspreek, daar die Burghersdorp 
Gazette meer 'n Engelse blad is. Die voorstel skyn ten doel te 
he, om 'n drukker uit te nooi om daarheen te kom, en horn dan 
'n waarborg te ge dat hulle horn sal ondersteun met adverten
sies en intekening. Dit werd algemeen beslote so 'n blad op.te 
rig. 

·•Die Jaaste en vyfde punt was 'n Handelsvereniging. Al
gemeen was die vergadering ook voor die punt en eenparig werd 
beslote dat die reeds bestaande Komite te Ventersburg, vrinde
lik en dringend versog word om sodra hulle die monster$ ont
vang het, die saak so spoedig mogelik te bevorder. En daarme 
was die vergadering at'gelope." <P. S Aug. '8I.l 

'n Ander ver.slaggie is van 'n algemene v·ergadering 
gehou te Kafforskraal, distr. Frasersburg 

"Gehoor gevende aan het verzoek van de Patriot, heeft 
deze Tak de Redaktie een ondersteuning van £IO toegezonden, 
door enige !eden bijeengebracht, en enige andere !eden hebben 
een toezegging van £40 op interest voor datzelfJe doel gedaan, 
doch wegens de schaarsheid van geld in dit Distrikt, is daaraan 
tot nogtoe geen gevolg kunnen gegeven worden. 

"Verder is er gedurende dit jaar de grondslag gelegd ge
worden tot het oprichten van een school te "Brandfontein," ge
heel onder het vrijwillig beginsel, en meer bepaald ten behoeve 
van arme kinderen, die geen onderwijs erlangen ;-de heer L. 
J. v. d. Westhuijsen heeft daarvoor kosteloos grond afgestaan 
op zijn plaats, en ook enige rcchten. 

"De vertaling van de Bijbel in 't Afrikaans was ook een 
onderwerp dat besi:roken is. Beloften om aandelen te nemen 
en intekeningen te doen, zijn gegeven. De ondergetekende kan 
echter niet nalaten de leden van de Bond in 't algeme~n. en van 
deze Tak in 't biezonder tot meerdere ondersteuning in dit 
hoogst nuttig en nodig werk aan te sporen. 

'' Door bemoeiing van deze Tak is een Assistent Veldkor
net voor deze Wijk aangesteld, zodat in voorkomende gevallen 
de leden niet verplicht zullen zijn naar de verafwonende Veld
kornet te gaan. 

" Eindelik is het " Program van Beginselen" een onderwerp 
van ooze werkzaamheid geweest, en in zover goedgekeurd, doch 
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hreft de kwestie van '· Eigen Vlag," in Art. 6 vermeld, in het 
midden gelaten, hebbende deze Tak slechts als een gevoelen uit
gesproken, dat een Verenigd Zmd Afrika onder Engelse Vlag 
"ondenkbaar is.'' (P. 9 Jan. '85.) 

WAAROM G'N BOEREVEREKIGING? 

vVaar deur di,e Perlse orgaan so geijwer werd vir 
die Bond, moes vanse1£ duidelik gemaak worde, waar
·Om die Bond als enigste r'edmiddel v-an die volk teenoor 
.die Boerevereniging moes aangewend word. Dit ge
skied in 'n J,eader van I 8 ::\Iaart, 188 I : -

" Molik vraag een en ander: Waarom ons dan so andring 
op 'n Bond; waarom ons nie mar liwers net anmoedig om 
Boere Beskermings- Yereniging- Komites oral op te rig nie? 
Dis molik goed dat ons onbewimpeld hierop antwoord. en met
een opsom ons besware teen die B.B. Vereniginge en daarenteen 

.die voordele an 'n algemene Afrikaner Bond verbonde. Vooraf 
sy egter duidelik geseg, dat dit ons nie te doen is om te vit of 
teen te werk nie. Ons het tot hiertoe die werhaamhede en 
belange van die B.B. Vereniginge bevorder so veul as ons kan. 
En sover as dit gaat is dit oek goed. Mar ons meen dat ons tyd 
wat meer vereig. Want die B.B. Vereniginge het vollens ons 
opinie die vollende gebreke: 

"I. Gebrek aan 'n gepaste Naam. Kyk nou so'n naam an: 
"Zuid Afrikaansche Boeren- Beschermi ngs- Vereeniging." Dis 
glad te lank en te styf en te omslagtig. 'n Afrikaner kan horn 
nie lekker uitspreek me. En sk1ywe wil die Afrikaners horn 
gaar nie meer nie. Nou sit hulle somar •· Z.AJ~.B. Vereeni
ging." En as jy nou nog hierby moet voeg die Komite ver 'n 
sekere distrik dan is dit am per 'n oneindige naam. Byv. "Zuid
Afrikaansche Boeren-Beschermings-Vereeniging Komite voor 
het District van Beaufort West." 'n Mens word lam ver so'n 
naam. Nou, meer as ons denk druk 'n naam die wese en 
aard van 'n ding uit. Noem daarentegen 'n "Afrika
ner Bond." Dit klink somar lekker; dit skryf maklik; 
dis deur en deur Afrikaans. 

"2. Gebrek an 'n alomvattende doel. Die doel van die 
"Z.A. B.B. Vereniginge1" is te eensydig, net ver die Boere. 
Ons het al vroeger gevraag: Waarom moet die Boer dan be
skermd worde meer as die winkelier of ambagsman? Waarom 
moet landbou verdedig worde met uitsluiting van die politiek 
wat daarop juis die grootste invloed uitoefon? Ons voeg hier
by: Kan ons dan 'n nasionaliteit vorm bestaande enkel uit 
Boere? Niemand in die kolonie werk harder en beslister ver die 
Hoere as ons nie. Mar wil ons 'n organisasie wat doeltreffend en 
kragtig kan optre, dan moet so 'n Vereniging alle de le en klas
se van onse bevolking omvat. Ons het as nasie oek die same
werking van advokate en dokters en agente en koopmans, ens. 
nodig; net mar, alma! moet hulle verbinde om same te werk 
tot dieselfde doel op dieselfde beginsels. 

"3. Gebrek an Nasionaliteitsf{evoel. Ons het hier voor ons 
.die "Bepalingen en Regulatien van de Z. A. Boerenbescher-
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mingsvereeniging," mar in die 24 Artikels vind ons gen een wat 
nationaliteitsgevoel eis of anbeveel nie. Veeleer word direk ge
seg (Art. 23): "De Zuid-Afrikaansche Boerenbeschermingsver
eeniging zal zich niet inlaten met party-staatkunde als zoo
danig." Dus as daar 'n Afrikaner party en 'n Jingo-party 
teeno'er makaar staat, dan mag die B.B Vereniging nie party 
kies ver die Afrikaner party 'as sodanig' nie. En an die gemis 
van nasionaliteit is al die ander gebreke van die Vereniginge te 
wyte. Hulle mis die.Jewenswortel waardeur hulle a Ileen kan 
groei en hulle takke kan uitsprei oer heel Suid Afrika ; hulle 
mis die ware fondamcnt waarop ons nasionale gebou moet staan. 
En dit stel ons juis voorop in ons Afrikaner Bond. ''Afrika ver 
die Afrikaners''-ver die wat Afrika ver hulle land angeneem 
het. 'n "Verenigde Suid Afrika,'' wat al onse State en belange 
omvat. Ons wil 'n boom he, met een stam, mar wat syn takke 
o'er heel Suid Afrika uitsprei ; en die wortel moet wees nasiona
liteitsgevoel. 

" 4. Gebrek an organisasie is 'n ander fout. Daar word wel 
gesproke van "Hoofdbestuur" en "Plaatselijke Comites" in die 
Reels van die BB. Vereniginge; mar as daar al 'n band bestaat 
tussen die Plaselike Komites onderling en tussen hulle apart of 
same, en die Hoofbe:stuur, dan is die band bra swak. Bedenk 
mar net: Hoeveul van die Plaselike Komitrs is Vt'rteenwoordig 
in die Hoorbestuur? Hoeveel lede, behalwe Kaap, Paarl en Stel
Jenbos, neem deel an die kiesing van die Hoofbestuur? Hoeveel 
doet ve1 slag en lewer bijdrage? En so sou ons veel meer kan 
vra. Mar dis ons nie te doen om meer ope te maak as wat nodig 
is ver ons doel. namelik om an te toon dat ons wat meer en be
ters behoef as ons nou het. Ons '>e!f nie, en het nooit geseg, dat 
ons reels ver organisasie van 'n Afrikaner Bond volmaak is nie. 
Ons wens dat manne soos Hoofregter Reitz die plan in hand· 
wil neem en 'n konstitusie uitwerk ver so'n Bond. 

" 5. Ten gevolge hiervan is daar oek gebrek aan eellSf!.P
sindheid onder die verskillende B.B. Vereniglnge. Byv. die.B.B. 
Vereniging van Adelaide en Fort Beaufort het die "Ontwape
ningswet" goedgekeur en Stellenb0s het dit afgekeur. 

'' 6. Mar wat nog die ergste is, is gebrek an werkkrag. Daar 
is gen vortkom nie Nou en dan 'n ruk en 'n pink, mar gen ge
stadige vortgang nie. Daar word bittfr weinig beslote en nog 
veel minder gedaan. Sommige B.B. Vereniginge lrnn moeilik 'n 
jaarlikse vergadering hou ; andere 6 maande oer die tyd. nog 
andere gaar nie. Waaran is dit, en veel meer wat ons mar ver
swyg, te wyte? Die hooffout is : die enkele voormanne an wie die 
werk opgedra word is inanne wat reeds hulle hande meer as te 
vo1 hd met hulle eie sake. 'Met die beste wil kan hulle nie be
hoorlik uitvoer wat an hulle opgedra word ; hulle is naderhand 
bang om self iets goed voor te stel, wetende dit kom tog weer op 
hulle owe1 lade skouers terug. En daarom word nix of weinig 
uitgevoer". (P. I8 Maart 81). 

WRIJWING. 

Dat daar wrijwing sou ontstaan tussen die opkomen
de Bond en die· BoereV'ereniginge, laasgenoemde onder· 
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:teiding van mnr. Hofmeyr, was te voorsien. Mnr. 
Hofmeyr bet sig eers nie uitgelaat oor die Bond nie, 
soos uit hierdie stukkies blijk :-

"Die Korresp. van Calvinia smeek die redakteur van die 
Zuid Afrilwan om tog syn gevoele te sF! o'er 'n "Afrikaner Bond." 
Vergeefs. Hy swyg, soos die graf, op die pun!'. Die korresp. 
moet sig mar troos daarme, <lat hy nie die enigste is, wat stil
swyge tot andwoord kry op die punt. Intusse groei die Bond 
lanksaam mar seker op, nes die hele Afrikaanse saak." (P. 25 
Febr. Sr). 

"Vollens verslag in Zuid Afrfkaan. 4 Augus. is in die bespre
king van die Afrikaner Bond, op die Venterstadse Vergadering, 
deur Meneer G. Joubert geseg: ''dat die heer Hofmeyr ofschoon 
v66r de B. B. Vereniging zynde, toch tegen den Afrikaner Bond 
is." Ons sou 1?:raag wil weet of hier bedoeld is Meneer Hofmeyr 
van die Zuid Afrikaan? En so ja, waar en wanneer hy dan ge
·seg het dat hy teen die Bond rs? Publick het Meneer Hofmeyr 
nooit iets gt>seg of geskrywe teun die Bond nie. En ons het 
selfs gei;ronde rede om te geloof dat Meneer Hofmeyr nle teen 
<lie Bond is nie. hoewel by om sekere redene nie opPn]ik 
meewerk nie. Daarom sou"ons graag wil weet welke gronde 
Meneer G. Joubert het vir syn bewering." ( P. 12 Aug. Sr) 

Intussen het mnr. H. ycooi;tgegaan met die stigting te 
bcrnrder van takke _van die Boerevereniging, bijv. op 
~n rondreis t'e Robertson, :v.Iontagu, Swellendam en 
IIeidelherg. (P. 28 Okt., 8 r.) 

Die wrijvving het sig geopenbaar bij 'n ineensmel
tingsvergadering te Geres gehou op 29 Sept., I 882. 
Daarvan lees ons dit : ---

"De Edele heer Hofmeyr neemt het woord en· drukt syn 
·verlangen in een nette aanspraak uit, dat de Vergadering een 
besluit zal nemen om de twee lichamen in een te smelten onder 
-de naam van A. Bond en Boeren Vereniging. 

"De heer H. S. van Wyk doet bet volgenrJe Voorstel, ge
sekondeerd door J.J. van der Merwe: 

"Deze vergadering is van gevoelt>n zich voor de Bond te 
·verklaren om de volgende reder, :-

Iste.-"Omdat de naam Afrikaner Bond kort en veelom
vattend is. 

2de.--"Omdat de l:sond onze Afrikaanse nationaliteit tot 
grondslag heeft en alzo vanzelf groeit in de harten van ons volk. 

3de.-"Omdat de Bond de welvaart van Zuid Afrika bedoelt 
.en onze Nationaliteits gevoel wil ontwikkelen en behartigen 
op kerkelik, maatschappelik en staatkundig gebied. 

4de.-''Omdat de Bond zodanige organisatie heeft of wil 
<lat ons volk op gemaklike wyze bunne belangen de regering kan 
meede!en van uit het wyksbestuur langs de weg van Distrikts 
Cirkel en Provinciaal bestuur."" (P. 6 Okt. '82). 

Die voorstd werd aangcnieem. Uit 'n ander ver
slag blijk dat Oom Lokomotief ook uitg,enooi was, maar 
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nie gegaan het nie. Aan die end het mnr. H. gese, 
dat hij "seer tdeurgestel'' was oor die uitslag, maar wg 
het hij samewerking aangeraai. (P. 13 Okt., '82.) 
Die korrespondensie wat nou volg, gee enigsins die
ver h oudinge weer : -

"De Boerenbeschermings-v~reniging is de oudste en heeft 
al veel nut gedaan. Ik voor my heb nog nooit myn jaarlikse 
subskriptie onbetaald gelaten, gelyk meer dan een opstoker of 
meeprater. De heer lJ. F. du Toit is zelf lid van ons hoofd
bestuur. De Afrikaner Bond is de jongste, maar telt verreweg 
de meeste !eden. Ook die heeft al veel, zeer veel goeds gedaan. 
De B. B. Vereniging telt mannen zoals de heer Hofmeyr. de A. 
Bond mannen als Botha, van den Reever, Hoofdrechter Reitz, 
en het Driemanschap in Transvaal. A Ile vrienden van Land 
en Volk, en werkzaam in de verschillende kringen waarin zy .ge
plaatst zyn. Moet men die mannen tegen elkander in het 
harnas jagen? Neen, als gy stryden wilt tegen ''zogenaamde 
Afrikaners" gord dan bet zwaard om, helden, tegen de ver
engelste party. die:ons volk Engelse naapers wil maken. Dat 
zyn de vyanden in uw huisgezin : die rnensen moet men dwars
bomen. Die behoren ook aan geen B. B. Vereniging noch A. 
Bond. Die hebben in hun politieke geloof~belydenis als Art. r: 
"Om gelukkig te ::;yn, is v66r alle dingen nodig dat men cen Engels
man wordt !" En dat zoeken·zy met vleselike en geestelike 
wapenen te verkrygen. Doch, ik mag niet meer van 11w kost
bare ruimte innemen; ik moet kort zyn. De slotsom is : B. B. 
Vereniging en A. Bond kunnen en MOETEN samengesmolten 
worden, en dit hoe eerder hoe beter. De Zuid Afrilwan en Patriot 
moetrn zich onthouden van alle harde kritiek over het onder
werp. De Patriot heeft reeds vroegergezegd zyn korrespondentie 
kolommen te sluiten en geen hatelikheden tegen de heer 
Hofmeyr of rle B. B. Vereniging te zullen opnemen. Daarin 
moet by volharden. De Zuid Afrikaan moet ook de du Toits. 
en de A. Bond niet !anger door het slyk laten slepen ; de firma 
en altans Ds. du Toit heeft dat niet by ons volk verdiend. Nog 
nooit te vvren heeft de Zuid Afrikaan zo duidelik gesµroken als
tans; en dus is er nu geen twyfel meer of Afrika ·voor de Afri
kaners is de leus van beiden. Wat er nu nodig is, is gematigdheid 
en een gezonde hasis waarop gerPeenschappelik met Express. 
Volksstem en andere evenzo gezinde bladen kan gebouwd wor
den aan het grote gebnuw dat eenmaal moet verryzen. Daartoe 
is natuurlik ecndracht nodig." (P. 4 Aug. 82). 

VEI{ST.\XDHOUDIXG. 
Die "Patriot" hct dau ook ·noegtijdig op "n ver

:,tandhouding tussen die twee liggame aangedring. In 
die no. van 29 Julie, '8 I lees ons : -

'' Alweer nuwe Takke van Afrikaner Bond is opgerig, o.a. 
an Kimberley, Fauresmith, en Ouatshoorn (Hazenjagt). Dit gaat 
fiuts an. Vera! die oprigting van 'n tak i:1 die distrik van Oudts· 
hoorn, nadat 'n tydgenoot al 'n paar maande lank in 'n grote 
advertensie "de Boeren van het Distrikt" uitnodig tot 'n ''Mon-
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ster Boerevergadering" om "een Tak op te richten van di:- Boeren
beschermings-Vereniging." Dit word tyd dat daar 'n verstand
houding kom tussen die twe liggame, anders ry hulle makaar 
nog in die wiele. Ons het opsettelik tot nog "tve die oprigting 
van Takke van die Afrikaner Bond nie anbeveel in die (veral 
westelike) distlikte waar reeds die B.B. Vereniging bestaat, juis 
om 'n botsing te voorkom. Mar dit word hoog tyd dat die Hoof
bestuur van die B.B. Vereniging die voorstel ernst:g ter harte 
neem, wat hulle vroi:-ger so maklik op sy geset het, om te ver
klaar in we Ike verhouding hulle tot die Afrikaner Bond staat, en 
om so molik te uerenig." 

In di.eselfdc gees spreek die no. van r6 Sept., '81. 
Ons sal later sien hoe die vereniging van die twee 
Jig-game: einddik tot stand gekom het. 

TEENSTAXD. 

Natuurlik het dit aan teenstand nie ontbreek nie. 
Die "Patriot" van 4 Nov., 1881, skrijf daaroor als 
rnlg :-

" Die Afrikaner Bond word dag ver dag belangriker. 
" Op meer as een manier. 
,. Vereers deur syn gestadige en gesonde ontwikkeling. 
"Terwyl tot nog toe gen staatkundige organisasie onder 

die eintlike Afrikaanse boerebevolking kon wortel vat nie ;
terwyl alle pogings na verloop van enige tyd van self dood
loop; terwyl die B.B. Vereniging, origens nogal .een van die 
voorspoedigste verenigings, tot nog toe met kuns en vliegwerk 
moes uitgebrei worde, byv. deur afvaardiging van invloedryke 
en welsprekende persone wat die masienerie opwen, om dit kort 
na hulle vertrek weer te sien afloop; groei die Afrikaner Bond 
stadig mar gesond op, onder miskenning en teenstand, sonder 
anwending van buitengewone middels, uit die hart van 'n gey:il
lige volk uit. 

"Takke spruit an alle kante uit, sodat die Bond 'n boom word 
wat weldra die hele Suid Afrika o'erskaduw. In die Ko!onie is 
reeds van 33 wykbesture, en in die Vrystaat van 22 opgaaf ge
daan, terwyl Transvaal net wag totdat die sake daar enigsins 
gereeld is om dit met krag an te vat. An manne van betekenis 
makeer dit nie meer, wat sig nie skaam ver die waaragtige be
lange van hulle land en volk nie om sig by die Bond an te sluit 
nie, soos die Regters van die Vrystaat, die Driemanskap en an
dere manne van betekenis in Tnmsvaal. meneer Van den Hee
ver en die Oostelike lede van die B.B. Vereniging, ens. !Jan die 
drie eigenlike organe wat die publieke opinie van onse boerebe
volking teruggeef het sig beslis voor die Bond verklaar: Express 
en Patriot, elk met ruim 'n 3,500 intekenare ('n getal waarby gen 
aader Hollanse koeral'lt in die verte kom nie), en die Volksstem 
wat die hooforgaan van die Transvaal is ; terwyl andere blaje 
sons Volksblad en Graajf-ReinPtter oek die Bond voorstaat, en 
die Suid-Afrikaan sig oek eer voor as teen die Bond uitlaat. 
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"En naarmate die teenstand van belangriker partye uitgaat, 
des te meer win die saak daarby. Nix het die onwankelbaar
heid van die grondbeginsels van voorstanders van die taalbewe
ging beter lat uitkom as juis 'n voorlesi'ng van 'n man soos 
onse Hoofregter De Villiers. Die ongegronde veroordeling 
van so'n belangrike Vergadering as die grote Synode van onse 
Ned. Geref. Kerk alleen was in -,taat om die Patriot heel gou 'n 
duisend intekenare meer te besorge. 

"En gewis kon ons nix uitdenk wat ems Bond meer bevor
der nie, as die teenstand van sulke belangrike persone, mar san
der grand of rede. 

"Belangrik moet seker 'n beweging wees wat onder syn 
teenstanders manne tel soos President Brand, die invloedrikste 
Staatsman in Zuid-Afrika en meneerl Merriman, die knapste 
Kroonminister in die kolonie. Want, soos ons vroeger geseg 
het van die teenstanders van die Patriot, watter verstandige man 
sou 'n knopkierie neem om 'n vlieg dood te slaan; of watter 
koning sal 'n ]eger oproep om 'n muis in syn klerekas te kom 
vang? 

"Meneer Merriman bet die Bond veroordeel-en dit juis 
toen die Komite van die Bond an Graaff-Reinet horn 'n beleefde 
welkomsadres anbied-as 'n "staatkundige vereniging, die 
gegroncl is op verschil van nasionaliteit en niet van opinie." En 
<lit herhaal by tot driemaal toe. 

"Naakter onwaarheid, ongegronder beskuldiging kan 'n 
mens sig nie bedenk nie. 

''Lat die bepalings van die Bond self spreek. 
''Art. 3 van die ontwerp deur die Patriot opgestel seg : 

Daartoe neem hy in sig op elkeen wat .A.frika tot s~·n vaderland 
gekies het, en Afrika's welvaart bedoel. onverskillig wat syn 
nasionale afkoms is, of tot watter kerkelike of burgerlike party 
by origens behoor." ... 

"En wat van President Brand? 
"Wat het hy teen riie Bond in te breng; 
''O,ik by geleentheid van 'n Welkomsadres deur die Bonds

komite te Smithfield "gaf ::;yn Hoog-Ed. zy11 opinie sterk tPgen 
de Bond" (Korr. Express). In syn geskrewe antwoord-wat 
seker rypelik o'erwoge sal wees-word o.a. geseg: 

""Vo!gens myn inzien schynt de Konstitutie van de Afri
kaner Bond en de organisatie die men in het leven wil roepen 
wel het voorkomen te hebben alsof de Afrikaner Bond zich 
boven de gevesligde regering wenst te verheffen en een regering 
in een regering wenst daar te stellen". 

"Die beskuldiging is duidelik: "Die Bond. wil sig bo die 
bestaande regerings verbef." 

''Lat die Konstitutie weer spreek. 
"In die Ontwerp van die Patriot word geseg II: 4: In die 

staatkunde is hoofdoel : te sorge dat die verskillende klasse 
der bevolking behoorlik vertegenwoordig word in die verschil
lende Wetgevings, vollens bu I.le getalsterktt', en wel deur sul ke 
verteenwoordigers wat die Beginse]s van die Bond toegedaan is. 

En III: 3: Deur te sorge ver registrasie van kie~er s, en 
nominasie en eJeksie van behoorlike verteenwoordigers. 
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"Is hicrin nie juis uitgesproke die erkenning en eerbiediging 
·van bestaande regerings nie ?" · 

'n Ander soort van tecnstand werd in Queenstown 
.openbaar, waar Ds. Naude die Bond teengewerk het 
r) omdat di:e taal daarvan Afrikaans sou wees en 2) 

·ODJdat 'n. hoofdoel was die Bijbel in Afrikaans te ver
taal. Hi:er was natuurlik niks van waar nie. Alleen 
het sommige takk<e die twee sake op hul vergaderings 
bespreek; en dis g'n wonder nie, dat bij so'n organiese 
.oplewing uit een wortel di·e mens·e in die eerste tijd 
partij jonge takke deurmekaar gevleg het. Die "Pa
triot'' klon si:g egrer op die Konstitusie beroep waarin 
g'n sprake was van die twee sake ni·e. (P. 1 3 Jan., 
'82). 

DIE TAAL V.\.X DIE BOND. 

Hieromtrent het die Perls.e blad sig duidelik uitge
spreek:: "\Vat die taal aangaat, <lit mag by ons gen 
·punt van geskil uitwerk nie, soos ons al dikwils geseg 
het. Daarom sou ons an die hand ge om mar te se 
"Ons Lant!staal," en nie t·e se "Afrikaans" of "Rol
lans" ni.e. Lat die meerderheid in dke distrik dan 
beslis of hulle onder "Landstaal" Afrikaans of Rol
lans verstaat. En di1e tyd self sal later oer die kwes
sie uitspraak doen." (P. 11 Maart, '81). 

Verder kom in die no. van 20 Jan., '82 'n stukkie 
·voor, oorg,eneem uit die "Graaff Reinetter." wat weer 
;aanleiding was om die taalkwessie duidelik te maak. 
Die bedoelde passasie seg : 

"Er schijnt by sommige takken een begeerte te ontstaan om 
·de Patriots-taal tot landstaal te maken. Het zal goed iyn wan
neer provinciale besturen daaromtrent besluiten nemen, want 
als dit als een der vereist~n van de Bond.zou aangcnomen wor
den, zou men velen van de verstandigsten er uitdrijven, waarom 
wij niet geloven dat zo iets zou p!aatsvinden." Waarom wil 

-0ns tijdgenoot (seg die ''Pat.riot"), die taalkwessie daarin meng? 
En waarom Afrikaans daaruit verban? Die Patriot het van be
gin geseg dat dietaa\kwessieons nie hoef te verdeel waar ons dit 
·oer die grote vraagpunte van <lie dag eens is nie. Ons het daar 
niks op teen dat sommige takke Rollans erken en anneem nie, 
maar eis ook dieselfJe reg ver Afrikaans. Ons sal daarteen 
pr0testeer <lat Rollans ver alle takke sal bindend gemaak worde 
en nie toelaat dat Afrikaans geweldadig uitgesluit word nie. 
Eers as die tyd o'er die taalkwessie uitspraak gedaan het sal die 
voorstanders van Afrikaans-al word hulle oek deur ons tydge
noot onder die minder verstandige gerangskik-sig aan die uit· 
spraak onderwerp. Ons stel Afrikaans nie as 'n eis nie, mar 
.eis vryheid daarvoor. omdat ons nie as "stomme" vergadelings 
wil bywoon, waar ons we! iets kan verstaan, maar nie kan saam 
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praat nie. Dit sal dus goed wees as provinciale besture hulle 
met die taalkwessie nie dadelik en beslis inlaat nie. Afrikaans 
Patriots taal te noem is net so ongerymd as om te praat van dit 
tot landstaa! te maak. D1t is ont~enseggelik die taal wat deur 
die massa van ons bevolking gesproke word. Of dit verstandig 
is om te dreige <lat die verstandigste dcur Afrikaans sal uitge
drewe worde: en of sig te lat uitdrywe ju is 'n kenmnk van die 
verstandigste s:tl wees, lat ons an die beoordeling van ons lesers 
oer.'". 

In verband hicrmee is dit opmerkelik, dal die "Pa
triot" -edit1eur vanaf I I Augustus, '82 'n maandblad 
(later het dit 2 maal per maand vers:ci in) uitgegee 
het in suiwier Hollands onder di·e naam De Toi/.:. 
Daarin werd net verslae van die Bondsvergaclerings 
opgeneem en verder Bondsake besproke -so het die 
beweging veld gewen. 

PLAXXF: VIR 'N KONGRES. 

Soos ons reeds gesien het werd op 'n Venterstadoc 
vcrgadering 'n Kom1tc aangestel om uit ·te sien naar 
'n s•entrale pl.ek, waar 'n "nasionale'' Kongres kon ge
hou word. Die "Patriot" tet •egter ook h1er weer die 
weg gcwijs, deur aan tc toon dat so'n Kongres alleen 
doelmatig kan wees als die voorgestdde organi:"as[e 
\"an die Bond opgevolg word. Hoor horn self : -

''In ons korrespondensie kolomme, onder die hoof "Die 
Afrikaner Bond" skryf '' Belangstellende" 'n brief wat opmerking 
en oerweging verdien. Die ide van 'n Algemene, Nasionale of 
Suid Afrikaanse Kongres is inderdaad mooi, goed en groats. 
En is die ide reeds so verrukkend, wat sal die werkelikheid dan 
nie wees nie? Deur die angrypende gedagte betower, werd 
blykbaar vergeet wat die Kongres eintlik moet wees, hoe dit 
moes angeleg en tot stand gebring ·.~mrde, en slegs gedag an 
waar en wanneer die skone ide koP verwerkelik worde. 'n 
Komite werd benoem om. in oerleg •met makaar 'n sentrale 
plaas, en geskikte tyd daarvoor te bepaal. Of die bepaling van 
tyd en plaas slegs ver die Kaapkolonie, of ver die verskillende 
state en kolonies van Suid-Afrika .moes wees, werd nie geseg 
nie. Ons vrees dat die saak, hoe mooi, goed en groats oek. nog 
heeltemaal onryp is en geheel of ge-ieeltelik sal misluk. Die be
noemde komite moet dan' n sentrale p!aas en geskikte tyd be
paal, ver wat? Ver 'n Suid Afrikaanse Kongres. Waartoe? 
Om sake van algemeen belang ver Suid Afrika te bespreek. 
Dit kl ink alles heel mooi. Mar wie sal dit bespreek? Wie sal 
as lede van die Kongres erken en toegelate worde en deur wie? 
Word 'n vrye uitnodiging· gedaan en kan kom wie wil, dan 
kan die opkoms wellig so groat wees dat dit moeilik sal gaan 
om op die bepaalde plaas 'n geskikte vergaderplaas te kry. wat 
ruim genoeg is-om nie eens te praat van losies ver algar en 
van die enorme koste. Ons geloof dat die saak langs 'n eenvou
diger, makliker, sekerder en minder kosbare weg te bereik is. 
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deurdie organis;isie wat die Afrikaner Bond voorskrijf" (P. 2I 
Okt. '8Il. 

Die saak ·van die Vent•erstadse vergadering het egter 
blij steek In Maart, I 882 werd dit weer opgevat deur 
die Bondsviergadering van Graaff Reinet. Daar werd 
'n kommissie benoem om belanghebbende en belang
stellende uit tie nooi tot 'n Afrikaanse Nasionale Kon
gres. Als vergaderplek werd gekose Cradock eu al-; 
datum bcpaal die T 2de September I 882. CP. 4 Aug. 
'82). Inderdaad het die Kongres op genoemcle plek 
en datum bijmekaar gekom. Die "Notulen" daarvan 
vind 'n mens afgedruk in 'n boekie groat 26 bls. en 
verskene bij D. F. du Toit & Co., Paarl. 

Voordat Qns cgter verder gaan, moet ons eers iets 
van die republiek1e se waar die Bondsaak oak wortei: 
gevat het. 

IN DIE VRIJSTAAT. 

Daar hct d~e "Expr•ess" op 20 Jan., 1881, die 
e·erste aan die alarm-klok getr·ek. Sijn subleader het 
o.m. dit bevat :-

"Enige maanden geleden zond de Patriot een vlugschrift 
rond, waarin de noodzakelikheid van een "A frikaanse Bond" 
werd betoogd. Wij verenigden ons toen niet met de kreet, niet 
omdat wij het voorstel op zich zelf als slecht of gebrekkig be
~chouwden, maar omdat wij nog altijd geloofden in een bemid
deling, een schikking of dergelijke ijdele droombeelden. De tijd 
voor die hersenscbimmen is tans voorbij. Wij geloven er niet 
!anger aan en kunnen het ook niet meer aanraden, v0oral nu wi_j 
de kreet voor formatie in bet tegenovergestelde kamp horen. 
Niet dat wij er bevreesd voor iijn, maar bet doet ons besluiten 
om een goed georganiseerde Afrikaanse party tegenover een 
georganiseerde anti-A frikaanse partij te stellen. Dat is loyaal, 
en voor loyaliteit is zelfs de gemeenste kampvechter vatbaar, 
hoeveel te mcer een partij die zovele beminnenswaardige men
sen in zich bevat. Laat dus de kreet van ''Organisatie" door 
het gehel~ land opgaan van de ene zijde van Zuid Afrika tot dt> 
andere. (P. 4 Febr. '8I) . 

.Nie lang daama nie, 7 April d.a.v .. pubfo,eer 
die "Express" 'n ontwierp \'ir 'n Bond, "soos enige 
vrinde dit nou an Bloemfontein gewijsig en verder 
uitgewerk het." .Na aa:nhaling van die nuwe bewer
king, gaan die Perlse editeur aldus rnort : -

''Lesers van die Patriot, wat die moeite wil neem om die 
Ontwerp te vergelyk met die wat ons vrot"ger gepubliceer bet, 
sal vinde dat dit in die hoofsaak dieselfde is, net mar meer uit
gewerk en op mindere punte gewysigd. So is in albei opkweking 
en handhaving van Nasionaliteit boofbeginsel, waarme gepaard 
gaat die bearbeiding en beskerming van die belange van onse 
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Boerebevolking. Die Inrigting is oek hoofsakelik dieselfde : 
Wyk-, Distriks-. Provinciale en Centrale !Komites. Selfs die 
hoofmiddele blyf eenders : registrasie, onderwys, drukpers, ens. 

"Daarom dat ons hartelik met ons tydgenoot wit mewerk 
tot uitvoering van syn plan. En as ons enige opmerkings maak, 
dan is dit nie omdat ons juis meen dat ons gedagte beter is nie; 
mar in die belang van die saak wil ons graag dat daar 'n goeje 
fondament geleg word, waarop ons 'n huis kan bou waarop nog 
ons nageslag kan staan." ... (P. 22 Apr. '81). 

Die "Express"-Konstitusie was bclangrik, omdat 
dit 'n praktiesie en duidelike Fmmulering was van 
die eerste Bondsontwerp. Dit het in die begin, sover 
die "Patriot" weet, als grondslag ged~en van dice meeste 
Koloniale takke ( r r Aug. '82) Ook die "Tolk" s'n 
getuigenis is h~er van belang : "Enige vrienden in 
de Vrijstaat namen de zaak tcr hand, met het gevolg 
<lat cen nieuw ontworpen Konstitufie in de "Express" 
van 7 1\pr. 1 88 r verscheen. Deze Konstitut1e was in 
begins<1:l dezelfde als het ontwerp vroeger in de "Pa
triot" gepublicecrd. De "Patriot" bleef clan ook niet 
in gebrekc zijn goedkeuring eraan te hechten. Op 
<lie grondslag begon men te bouwen." ( I Sept., '8 2). 

IX DIE TRA~S\'AAL. 

111 die Transvaal het die Bond st·erk vooruitgegaan, 
wat ook te danke was aan die teenwoordigheid van Ds. 
Du Toit. 'n Korrespondent decl daaromtrent in die 
"Pat:-iot" \'an 9 Junie, '82 dit mee :-

"Die Afrikaner Bond brei oek sterk uit, en eintlik is die Z.A. 
Republiek nou al die Kolonie en die Vrystaat vooruit, hoewel 
ons die Jaaste begin het. Grotendeelf' het ons cli t tc dan l:e an 
jou wakkere agent van Komatie, ou Meneer Jacob Middel. Hy 
is die man wat verteenwoordigers opgeroep het v'an die verskil
Jende distrikte om IS Mei te Pretoria same te kom. om 'n Pro
vinciale Bestuur te vorm en 'n Konstitusie of Grondwet ver die 
bele Republiek vas te stel. 

"Dinsdag aand r6 Mei was die Vergadering in die Volks
raadsaal. Die Volksstem sal we! 'n verslag ge, wat die Patriot 
we! sal oerneem ; ek stip mar die hoofpunte uit myn geheuge 
aan. 

"Ds. du Toit het geopen met gebed. Meneer Middel was 
Voorsitter en Meneer Celliers ( Volksstem) sekretaris. Daar was 
verteenwoordigers van Pretoria, Potchefstroorn, Rustenburg, 
Heidelberg, Lydenburg, Utrecht, Standerton, Zoutpansberg. en 
ek denk van Bloemhof en Waterberg oek. Verder was daar 
omtrent '11 honderd belangstellende, meesal Volksraadslede en 
Kommissarisse van die Handelsvereniging. Wegens drukke 
werksaamhede kon verskeie belangstellende dit nie bywoon ni, 
en party afgevaardigdes is oek verhmderd. 
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"Eers was daar 'n vraag of die Grondwet moes vasgestel 
worde ver die Republiek alleen, of ver heel Suid Afrika. Op 
uitleg van Ds. du Toit, dat daar reeds feitelik twe Konstitusies 
angeneem is, van Patriot en Express. ver Kolonie en Vrystaat, 
werd besluit om die Grondwet vas te stel net ver die Republiek, 
mar in samewerking met die Bond in die Kolonie en Vrystaat; 
sodat die Centraal Bestuur naderhand die 3 tot eenheid kan 
breng. Daarop werd die Konstitusie Artikel ver Artikel behan
del en goedgekeur, soos <lit deur Us. du Toit same met Meneer 
Middel. opgestel is. Ek sluit dit hier in. en die Patriot sal dit 
wel ovneem." 

'n W·erke:nde Komitee werd benoem om die Bond
saak te bevorder, waarvan Ds. Du Toit voorsitte1· was,. 
mnr. CelHers sek:retaris 1en mnr. T. N. de Villiers mede
lid. 

Op 24 Desember 1884 werd te Potchefstroom 'n 
Bondskongr·es gehou. Ds. Du Toit werd als voor
sitt·er gekose. Daardie Kongres het bestaan uit 160· 
Transvaalse en Vrijstaatse Bondsmanne, en het his
toriese betekenis erlang deurdat daarop 1emstig ge
sproke werd oor en ·eindelik beslot•e werd tot die wen
sdikheid van 'n nouwerie vcreniging tussen Vrijstaat 
en Transvaal. (P. 9 Jan., '85). 

Die idee van nouwere vereniging werd deur Ds. 
Du Tait besonge in 'n geclig, waarin Vaalri\-ier als 
spreker optree. Di·e titel wa::i : "Groete der Vaal
rivier aan de Burgers van Vrijstaat en Transvaal." 
Vir enige koep1ett<e word h~er 'n plekkie ingeruim: --

T·e lang reeds heb ik van elkaar u gescheiden, 
o Burgers van Vrijstaat en volk van Transvaal! 
Ik zag langs mijn boorden uw volkstam verbreiden, 
Zijn loten ver noordwaarts en zuidwaarts uitspreiden, 
Zo vrij als de springbok, die perk kent noch paal. 
Ik juichte om. uw voorspoed 1en niets gaf mij pijn, 
Dan dat ik van broeclren de scheidsmuur moet zijn. 

. . . . 
Maar toen iK: uw trekken van 't zuiden zag komen, 
Met wagens en tenteu en plo·egen en vee; 
En toen ik uw tent•en zag staan langs mijn stromen, 
Uw psalmgezang nevens mi'jn heemd werd vemomen~ 
Toen zongen mijn waatren uw lofgezang mee; 
Zij kustten de wallen met vreugd aan uw voet. 
De visjes zelfs dartelden blij in mijn vloed. 

. . 
Maar nauw had Salkats van uw aankomst vernomen, 
Daar rukten zijn harden als sprinkhanen aan, 
Bedekten mijn wallen, .vervulden mijn stromen, 
Bezwommen mijn diepten met stompen en bomen, 
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En baanden een heirweg waar niemand kon gaan. 
lk roldc op mijn bedding toch immer maar voort, 
Doch nauw werd de klaagstem der waatr,ert gesmoord. 

De zon \·err,ees onlangs en 'k danste in haar stralen: 
De :\fooiriviier huppelt me ginds tegemoet, 
Ze kwam mij al lachend wat liefliks verhalcn; 
Ze snelde door vlakten en vleien en daJ,en. 
~f·et vrolik gezang en met snellere spoed'; 
En 't lied dat :z.c zong klonk zo schoon in m1Jn oor, 
Dat ik er geen enkde klank van vcrloor. 

SENTRAAL BESTUUR. 

In die "Tolk" van I Sept., i882, werd deur "mede
werker" (Ds. Du Toit?) aan die hand gegeie, dat die 
Provinsiale Besture gouw bijmekaar moes kom om ieder 
twee afgevaardigdes te kies naar 'n sentrale bestuurs
vergadering, wat bij geleenheid van diie volksfecs t,e 
Paardekraal bij mckaar kon kom. Die plan het toen 
in die water geval, maar is lakr, 17 Febr., 1886, ver
wc'>enlik, toen 'n samekoms te Bloemfontein gehou 
werd. 

Die Transvaal was verteenwoordig dcur Gnl. P. 
J. Joubert en Ds. S. ]. du Toit; die Vrijstaat deur 
mnre. J. G. Grabe en C. ]. Visser, en di.e Kaap-kolonie 
deur mnre. D. F. du Toit en T. P. Theron. Voors. 
was Ds. Du Toit en S'Ckretaris mnr. T. P. Theron. Die 
vasstelling van 'n Konstitusie was die voorname punt. 

Later moet ons weer op die \Tlergadering terug
kom. Hier vermeld ons nog, dat dit die eerste en 
laaste vergadering van die aard was. ln diie Repu
blielre het die Bond doodgegaan omdat die opgewekte 
nasionQ.le gees daar 'n magtige regeringshand tot sijn 
beskikking had. Wat die Transvaal aangaat kom dit 
daarbij dat Pres. Kruger nie 'n voorstander van die' 
Bond was nie. 

Tev;ens werd in die Kaapkolonie 'n peweging op 
touw gcsit om van die Bond in die Republieke af te 
skei. Volgens die "Zuid-Afrikaan" het daar vrees 
bestaan, dat die lw1oniale Bond, deur met 'n sentrale 
bestuur mee t•e werk, diie skijn op sig sou laai van re
publikeinse bedoelings te koester ! S:ie Patr. 23 Jan., 
'8 5. 

Vreselik \Tlerontwaardig het die "Patriot" daarteen 
1osgetrek in sijn art. van 23 Jan., '85. :-

"Dan ons-tog mar onsekere-eindbestemming: '"n Verenigd 
Suid Afrika" uit di Konstitusi geskrap, as natuurlik gevolg van 
.di voorgaande stap, en ons het-wat di Koloni angaat-in naam 
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nog 'n Bond, mar in werkelikheid di B.B. Vereniging, soos dit 
vroeger bestaan het. 

Ander, misskien nog hinderlike, artikels sal sig gemaklik 
genoeg lat wysig, en di aneensluiting van di twe liggame is so 
kompleet as di vereniging tussen kat en muis, as di eerste di 
laaste binne bet. Verenig met di kat, bou di muis eenvoudig op 
te bestaan, en• so oek alle mogelike verskil tussen di twe. 

Pragtig ! ' 
Wat is so'n vooruitsig skoon ! 
Bowedien maak di jingoes en vyande van di Bond sig daar-

_me sterk, en hou vol: 
dat ons so 'n gebeim plannetji in sin had ; 
dat ons te dom was om dit geheim te hou; 
dat hulle slim genaeg was om dit te ontdek, 
loyaal genoeg om ons bose ~ameswering openbaar te maak; 
dat ons nog eerlik genoeg was om dit met 'n daad te er ken, 
grootmoedig genoeg om terug te trek. na ons geheim ver-

jklap was, 
dat ons nou onder di drang van omstandighede, oek o so 

loyaal is, ens. . 
Kan dit nog fraaier? 
Waarlik ni. 
Langs di weg kan ons met di jingoes verenig worde, soos 

.di Bond met di Vereniging; soos di muis met di kat. 
Aile geskille hou op. 
Ons woon lielfik same. 
Di jingoes heers en dikteer. 
Di Afrikaner is sti.I en gehoorsaam. 
En di gebate "Dutch Boers" word ni meer gehoor ni, omdat 

bulle vir goed di swye opgeleg is. 
Verrukkelik skoon ! 
Heerlike toekoms ! 
W i kan sig iets heerlikers denk ? 
Wat sal di werkelikbeid ni wees ni? 
Dis amper te mooi om waar, te anlokkelik om verwesenlik 

te kan worde. 
En tog di weg daartoe is angewese, is eenvoudig en maklik. 
Wil ons na pratjies en beskuldigings van jingoes en vyande 

van land en volk luister, dan ni slegs bier en daar 'n verandering 
in di Bond voorgestel ni. 

Di Bond self is di hinder. 
Dus mar deurtastend gehandel. 
Is daar dan ni een of ander Tak, wat in plaas van losma

king van Transvaal en Vrystaat, ontbinding van di Bond in syn 
gebeel wil voorstel en as beskrywingspunt an di Provinciaal 
Bestuur opstuur ni ? " 

Die voorstel van afak!eiding het uitg·egaan van die 
distriktsbestuur van l\iurraysburg. Ons lees daarvan 
in die Kongres-verslag van I 8 8 6 dit : -

"De beer Hauptfleisch zeide dat het Murraysburgse dis
triktsbestuur een resolutie over de zaak had gepasseerd die 
luidde als volgt : 
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"Aangezien het in de gevoelens van deze vergadering be
paald wenselik geacht wordt dat in belang van de Koloniale
Afrikaner Bond en Boerevereniging er stappen genomen wor
den waardoor de Bond in de Kolonie zich afscheide van andere 
dergelyke organisaties buitenslands, en zyn Konstitutie zo ver
anderd worde dat zyn werkzaamheden zich tot de Kolonie 
bepalen, zo nodigt het distriktsbestuur van Mur"raysburg alle 
Bondsafdelingen in de Kolonie uit deze zaak i'n haar ernstige 
overweging te nemen en haar by de volgende vergadering vol
gens de gevoelens van de meerderheid te regelen. Zy verklaart 
zich verder ten gunste van een korresponderende k:::immissie, 
samengesteld uit !eden van het Provins1aal Bestuur, aan wie zy 
de belangen van de Koloniale Bond wenst opgeJragen te zien, 
gedurende het reces van het Provinsiaal Bestuur, met vryheid 
om met de Bondsafdelingen in de Vrye Republieken te kor
responderen over zaken die het belang van geheel Zuid Afrika 
geld en." 

'"Deze resolutie was gepasseerd omdat zyn taker bezwaar 
in zag dat het Centraalbestuur macht had wetten te maken, die 
bindend waren op de Koloniale Bond. Hy stelde voor het 
beginsel aan te nemen, uitgedrukt in de resolutie van de tak 
M urraysburg. 

''De hePr Van Rensburg was tegen enige konnektie met 
Transvaal en Vrijstaat die strydig was met de plichten van 
Kolonisten als Britse onderdanen. Hy had echter niets tegen 
een Kommissie uit de Kolonie en de twee Republieken, die 
zaken van onderling belang kon bespreken. 

"De heer Coetsee meende, als men het Centraal Bestuur 
afschafte kon men alle hoop op een Verenigd Zuid Afrika laten 
varen. Men verlangde natuurlik geen ander Verenigd Zuid 
Afrika dan een onder de Britse vlag. Hy diende het volgende
voorstel in :-

" Deze vergadering hecht haar vertrouwen aan het Centraal 
Bestuur. en is verder van gevoelen dat men nimmer konfedere
ren zou als men het Centraal Bestuur afschafte: Ofschoon deze 
vergadering in geen geval het konfederatieplan md kracht wil 
doordryven, acht zy het noodzakehk dat de drie Staten samen 
werken om daardoor een Verenig-d Zuid Afrika te verkrygen 
onder Britse protektie, en besluit dus in geen geval het Centraal 
Bestuur af te schaffen." 

Die voorstel-Coets.ee werd aangeneem. (P. 23 Apr. 
'86). 

VERENIGING VAN BOND EN BOEREVERENIGING. 

Op die N asioniale Kongres van Cradock ( I 8 8 2), 
het die kwessie van vereniging tuss.en die twee lig
game ter sprake gekom. Mnr. Ilofmeyr het daar 
sterk vioor gepleit. Eindelik werd hierdie voorstel 
aangeneern : -

"De heer G. F. Joubert, gesekondeerd door de heer, 
Marais van Beaufort West, stelde hierop voor : "Dat 
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deze vergadering, het wenselik achtende dat de Afri
kaner Bond en de B. B. Vereeniging zullen worden 
Vlerenigd, besluit een kommissie aan te stel1en om de 
regels van de A. Bond 1en B. B. Vereeniging te nemen 
en daaruit een konstitutie te vormen en aan de ver
schillende takken van beide lichamen voor te leggen, 
en dat daarop een kongres ·van gevolmachtigden van 
alle takken zal worden gehouden om de finale ver
eniging t·ot stand te brengen." (Tolk, 29 Sept., '82). 

Mnr. D. F. du Toit kon die Kongres nie bijwoon 
nie. Hij was editeur en skoolmeester tegelijk, en had 
sijn hande vo! werk. In sijn artikel van 3 Nov., het 
hij toen die volgende beswar•e teen die Kongreshesluit 
aangevoer : 
" I) Word naam en konstitusie oorgdewer aan 
'n nuwe bewerking, alsof die oue niie deug nie; 
" 2) word duidelik dat die Program van Beginsels 
(waaroor later) op die Kongres v.ervalle soal ni•e ver
worpe is; 
" 3) word di·e yiorming van 'n Prov. Bestuur vertraag. 
. ,,Om kort tJe gaan, di Bond het op di Kongres 

:n v;olslage needaag gdij en di Vereniging 'n grote 
o '·erwinning behaal. Bondsmanne daar teen woordig 
het alles prijs gegee." 

Hoekom so kwaai? vraag die leser. Was die 
"Patriot" dan llli·e voor 'n g;oeie verstandhouding of 
selfs Vlereniging niie? Ja, maar die ding het anders 
geloop als wat hij gedag het. Lees maar wat een 
van die Kongres1ede gese het op 'n vergadering van 
die Bedfordse Tak : -

De Voorzitter nodigde hierop de hr. N. P. van der Meulen 
uit om zijn verslag aangaande zijn verrichtingen als afgevaar
digcle op het Kongres te Cradock te geven, waaraan deze bereid
willig voldeed. Hij :begon met te z~ggen, dat. hij reeds in de 
maand Maart als afgevaardigde naar Graaff-Remet was gegaan 
ter bijwoning van een Algemene Vergadering van !eden van de 
Afrikaner Bond, ten doe! hebbende het kiezen van een Provin
siaal Bestuur en een Centraal of Hoofd Bestuur. Tot zijn 
verwondering had hij daar bijna even zoveel !eden van B. B. 
Verenigingen als Bondmannen ontmoet, terwijl hij gedacht had 
dat die vergadering uitsluitend voor de Bond was. Dit had ten 
gevolge, dat er van de gehele zaak van het kiezen van die bestu
ren niets kwam, en dit kon ook niet anders, daar personen geen 
leden van de Bond zijnde zich niet in die zaak mochten mengen, 
ofschoon zij zich voordeden als !eden van de Bond zelve. Ik 
hield mij eerst echter stil denkende, dat die mensen misschien 
van plan waren tot de Bond over te komen, maar toen er nu een 
beschrijvingspunt aangeroerd werd betrekkelik de naamsver
andering van de Bond en zijn ineensmelting met de B. B. Ver-
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enigingen was ik nog meer verbaasd, overtuigd zijnde, dat de 
Bond nimmer van plan kon wezcn zijn naam op te geven of er 
afstand van te doen. Op mijn vraag vanwaar of wie dit be
schrijvingspunt uitgegaan was, bleef men mij het antwoord 
schuldig. Na enige diskussien over de zaken boven aangehaald 
werd eindelik beslist dat het punt aangaanJe de verkiezing van 
Provinsiaal en Hoofd Bestuur, zowel als het punt aangaande de 
naamsverandering van de Bond, later en we! in de maand ~ep
tember op een algemeen Kongres te Cradock te houden, zou 
uitgemaakt worden en zo keE.rden dan onze afgevaardigden na 
vrij aanzienlike onkosten geharl te hebben onverrichter zake van 
Graaff-Reinet huiswaarts, alleen de hoop medenemende, dat op 
Cradock alles recht zou komen. Bitter vonden ik en andere 
oprechte Bondsmannen ons evenwel io deze hoop teleurgesteld 
en bedrogen, toen wij nu onlangs het genoemcle Kongres als 
afgevaardigden bijwoonden. Ik zou een vrij lang-verhaal kun
nen doen, van wat er1op dat Kongres gebeurd is en hoe de tal
rijke beschrijvingspunten zijn behandeld, maar de tijd laat niet 
toe dit alles in het brede aan te roeren en ik dacht het ook over
bodig, daar de meesten zo niet allen uwer onze hoofdartikelen 
van tijd tot tijd over de vi>rrichtingen van het Kongres in de 
"Oprechte Afrikaner" geplaatst, gelezen hebben en ik dus hier 
slechts in her ha lingen zou vallen. Ik moet echter aanmerken 
dat ik uit de gehele loop van zaken duidelik meen bespeurd te 
hebben dat er een ver van vr'iendschappelike houding jegens diy 
Bond heerste, hoe kunstig men trachtte dit te bedekken door 
vleiende en welsprekende woorden en wel dlkwels van mannen 
die eerst uitgegeven hadden dat zij met hart en ziel voor de Bond 
waren en onder deze zelfs enkelen die hun namen als !eden, 
van ".le Bond getekend hadden. Dit kwam duidelik uit, 
vooral toen het punt van de naamsverandering bespro
ken werd. Ik verzette mij met alle kracht tegen elke verande
ring in de naam van de Afrikaner Bond en toonde aan dat dit 
hoogst ongerijmd zou wezen, terwijl ik in die geest een voorstel 
aan de vergadering deed; maar toen ik hoorde dater 'n Kommis
sie zou worden benoemd om dit punt in overweging te nemen en 
later omtrent haar resultaat al de takken van de Bond bekend 
te maken, zodat de meerderheid clan kon beslis.sen, moest ik mij 
hiermede te vreden stellen. Intussen heeft alles op het Kongres 
mij doen zien dat de Afrikaner Bond w::.akzaam en op zijn hoede 
moet wezen en dat 't tans hoog tijd voor hen is voor zich zelve 
allen werkend op te treden : daarom herhaal ik, dat wij van heden 
af zonder enige vreemde invloed zelve de handen aan het werk 
moeten slaan om zoveel in ons is, als ware Afrikaners, de Bond 
te ondersteunen en hem meer en meer te maken, wat zijn eigen
lik doel is, het middel, namelik, om heil en voorspoed voor ons 
land en vol!c te bewerken. Ik neem de vrijheid u het volgende 
voorstel ter overweging voor te leggen en twijfel niet of gij alien 
zult er, als trouwe Bondsmannen. uw goedkeuring aan hechten." 
(P. 27 Okt. '82.1. 

Die poging daarop deur die Bedfords,e tak aange
wend om 'n Pvovinsiale Bestuur te vorm en afgevaar
digdes naar 'n S~ntraal Bestuur t,e kies, het misl~1k om-
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dat op hul versoek te Richmond sl1egs 2 Distrikshesture 
en I 5 wijkshesture verbeenwoordig was-dus te min vol
gens die geldende konstitusie om besluite te kan neem. 
(P. 8 Dec., '82). 

Die ver1enigingskwessie het die "Patriot" in sijn 
no. van l 5 Sept., aldus hespreek. 

'"Uit di telegramme sal ons lesers sien <lat di Kongres al 
heel wat punte besproke het. Vollens telegramme het meneer 
Hofmeyr ineensmelting van Bond en Vereniging voorgestel 
onder di naam van Afrikaner Bond en Boer~n Beskermings 
Vereniging. Di punt is egter verwys na 'n kommissie wat uit 
di twe konstitusies een moet opstel, om an di verskillende Takke 
van Bond en Vereniging, en dan weer an 'n ander kongres, vol
lende jaar in April voorgeleg te worde. Natuurlik wil ons eers 
meer daarvan hoor voor ons 'n bepaalde opinie uitspreek. 
Ver di teenwoordige merk ons slegs op: <lat di naam Afrikaner 
Bond dan ni so 'n skrik rnoet wees as vyande van di Bond en 
selfs di Middelburg Getuige dit voorgestel het ni, daarom kan <lit 
behou worde. Mar waartoe dan di verlenging? waartoe 'n ander 
konstitusi? Is dit angetoon dat di Bond konstitusi te nou en 
beperk is om di Vereniging op te neem? of is dit gebruikelik <lat 
by 'n huwelik di vrou haar Van agter di man syn anlas? (Bond 
is vollens Holl. taalreels mos mannelik en Vereniging vrouwel~k.) 
Of moet dit oek 'n huwelik wees soos tussen Zuid Afrikaan en 
Volksvriend geslote is, waarby eersgenoemde we! syn naam behou 
het, mar feitelik in laasgenoemde opgelos is; zodat intekenaars 
o,p eersgenoemde voortdurend in naam di Zuid-Afrikaan ontvang, 
mar met intekenaars op laasgenoemde di Volksvriend lees? Ons 
het vooraf geseg <lat ons ni an 'n naam sal bly hang ni, mar sal 
dar, oek ni met di naam tevrede wees ni. En ons is teen 'n onno
dige verlenging. Die toevoegsel sal tog mar in di samelewing 'n 
<looi letter wees; dit verstaat elkeen. Wei te verstaan, ons skort 
ons opinie op ver later." 

Die profesic aangaande die naam het uitgckom-die 
agtenocgsel "Boerevereniging" het 'n dooie lietter ge
blij. Karakteristiek is wat ~emand hieromtrent gese 
het op 'n ,1ergadering van die tak- Hanover: ,,De 
Afr. Bond treedt in het huwelik met de B. B. Ver
eniging, en een hu welik waar man en vrouw heide hun 
namen behouden, deugt niet; als het een waar huwel:ik 
is, dan moet miss B. B. Vereniging haar naam maar 
opgeven en juffrouw Afrikaner Bond worden". (Tolk, 
27 April, '83). 

Of egter die vrees, dat die Bond~beginsels deur die 
van die "Ver,eniging" sou oorheers word, denkbeeldig 
was, moet die leser, bij die tig van wat sedert gebeurd 
is, maar self uitm,aak. 

Die vereniging het tot stand gekom op die Kongres 
van Richmond in I 8 8 3, en die "Patriot" bet die Bonds-
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manne aangeraai om hart en siel saam t,e \\«erk (I Junie 
'83). 

Omtrent die intieme geskiiedenis van die vereniging 
het Oom Loko, wat daar teenwoordig was, ons heelwat 
meegedeel. Ons het dit opgeteken, maa1· dis nog nie 
vatbaar vir publikasie ni,e. 

DIE KOXSTITTJSIE. 

Die oudst,e takke van die Bond werd gestig op die 
"Express" - konstitusie, soos ons gesien het. Later. na 
die vereniging, werd 'n antler algemene en provinsialie 
konstitusie te Richmond opgetrek. 

Die Perlse editcur het daarvan g1ese (hoewel hij 
self daaraan moes meehe1p) dat die lmnstitusie te groot 
en ingewikkeld is en dat aan die Provinsial1e Bestuur 
tev1eel mag verlcen werd, sodat die konstitusie in die 
opsig in strijd is met d:i!e gees en bedoeling van die 
Bond (6 Apr. '83). Die "Patriot" het in 1885 al
dus geklaag : -

,,Di opklimmende besture is daar om te sien hoe 
.hul]e in di eerste plaas op konstitusionele wyse uit
v:oering kan ge an di wens ,en begeerte van di volk, 
ni om di volk wette ien regte voor t,e skrywe ni. 

,,Dit is doel van di Bond. 
,,So behoort dit te wees. 
,.l\1ar gaat dit altyd so? Is dit ni dikwils net om

gekeerd ni? 
,,In plaas \"an tc vra na di stem van di volk lat 

di Besture hul]e 1ei:e st1em hoor, hul1c eie wens en be
g,eerte gdde ,en kom s1egs by di volk anklop om geld, 
naamtckenings en wat nodig is om dit uit te voer. 

,,Oek in teori, mar veral in praktyk, ontbreek daar 
an ons organisasi nog v1eel. 

,,Wyksbesture verteenwoordig ni altyd, oeral en in 
alles di gevode van di wykstakke of lede in di wyke 
ni. · 

,,Distrikshesture is ncts,omin altyd, oerali en in allies 
saamgestel uit mannc, wat kan geseg worde di gevoelc 
van die distrik te vcrteenwoordig. 

,,M_et Provinsia1c Bestuve sat dit ni beter gesteld 
wees n1. 

,,Daardeur moet 1di Bond syn doel mis. 
,,Hi:er is dus 'n belangrijke punt om op te let. 

Persone wat ni di gevue1e van huUe takke verteen
woordig ni, kan s1egs as afgevaardigdes na hoger Be
sture gaan, ni as 71erteemeioordigers ni." (27 Fehr. 
'8 5). 
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Op di·e eerst·e v1ergadering van die Sentraal Bestuur 
werd ook 'n Algemene Konstitusie opg,estd, waarin 
<leur die Prov. Bestuur van die Kaapkolonie slegs 
weinige wi jsiginge werd voorgestel. ( P. 2 3 Apr., 
'86). 

Na sijn terugkoms uit Transv:aal het Ds. Du Toit 
weer jarelang horn als Bondsman laat gclde. Ge
reeld werd hij deur die Paarl naar die jaarlik'se Kon
gresse afgevaardig. Ook het hij lang gedi1en op 'n 
belangrike kommissi·e, n.l. die van Toesig op Eleksies. 
Bij was steeds een van die ijw~rigste en bekwaamste 
lec1e van di1e Kongres, 'n man met wie ernstig moes 
rckening gehou word. · 

Dis onmolik' om sijn arbeid in hierdie opsig v1erder 
te vervolg. Die lbelangstdlende leser word naar die 
Xotule-boebes van die Kongresse verwij.s. Ds. Du 
Toit het ;st·eeds blij veg vir die beginsel:s, wat sijn 
strijd en str·ewe gekenmerk het. Glad het dit nie 
gegaan n ie, want 'n mens kan gerus sc, dat sedert die 
saamsmeltillg met di·e Boere-vereniging, die Bond twee 
harte in sijn lijf gehad het. In r 88 5 het prof. Cachet 
in "Zwarte PiUetj•es" sig daaromtrent aldus uitgelaat: 

"Geld is schaars hier in ons arme landje. Regen in partij 
distrikte nog schaarser, naar beginselen is het schaarst van alles. 
Die goed lijkt in Afrika nie te aard nie. 

De Bond heeft zo een tijdje een soort van beginsel gehad ; 
maar is nu van plan om op de eerste Provinsiale vergadering 
het op te geven, als te lastig voor dageliks gebruik. · 

lk heb lust ook een beschrijvingspunt in te sturen: name
lik, dat Bond en B. B. Vereniging weer scheiden. De Bond was 
zo een kleine Simsonnetje, klein maar hij kon groeien, doch de 
B. B. Vereniging als een andere Delila heeft hem de haren afge 
sneden. Nu is Bond Kaal-kop, en kan de Jin goes niet baas raak. 
Net nou moet hij meu!e draai, maar zijn hare sal weer groei, 
as hij mar eers van Delila af is, en dan moet die Jingoes weer 
oppas!'' (P. 30Jan. '85) 

In diesdfde trant is die "Zwarte Pilletjes" van 
I 886: -

"Van mijn "ou Oom "heb ik maar slechte !ijding gekre
gen. Zijn ou bond "Bond" is in een zwakke toestand. Ik 
twijfel of hij ooit weer zal recht komen. 

" Ik heb mijn oom dikwels genoeg gezegd : " Pas op voor 
<lie dorpsvrienden ''; maar hij wou niet Iuisteren, en nu hebben 
die dorpsvrienden" Bond "een pi! ingegeven. • 

·•Die pi! i~ i?emaakt van Engelse Craft, Ho!landse Jan Salie 
en Afrikaanse onnozele onverschilligheid. De arme hond is ge
heel lam in zijn achterlijf; zijn blaffen is al te snaaks, een ogen
blik blaft hij als Boel, en dan weer als ''Bond." Zijn stem is 
het meest veranderd. 
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"Gelukkig heb ik in tijds een klein hondje van die soort 
gekregen, dat ik nu groot maak om als "Bond" dood is voor 
oom te geven. Hij zal dan zeker veel beter oppassen." (P. 23 
!\pr. '86). 

DIE PIRAMIDE OMGEKEER. 
Eindelik, in 1898 het Ds. Du Toit die Bond ver

laat, nadat op die Kongr,es tc Worccst·er 'n besluit 
aangenome werd, wat die Bonds-piramide, naar die 
mening van Ds. Du Toit, omgekeer het, kop naar 
onder. 

Hij seg in sijn v'erantwoording: "De Bond was 
ecn echt demokratiesie organisatie, werkendc van be
neden naar iboven, rustende op ieen brcde basis en 
uit1opende in ecn spits; bcginnendc met wijksbesturen 
en vandaar opklimmenc1e door distriktsbesturen en Pro
vinsiale Besturcn, kulmincl'ende in het Centraal Be
stuur. Lang zocht 1het ouc1e autokratiese zuurdesem 
der B. B. \,jerc11iging de overhand te krijgen in de 
ver~nigdc organisatic." 

Eindelik is het gebcurd, seg Ds. Du Toit. Hij 
geef hierdic beskrijwing van hoe die gewraakte arti
kcls aang1cneem is : -

" Sedert 1891 was schrijver dezes steeds lid van de Kom
missie van Toezicht samen met de heren Hofmeyr en De Waal, 
en de gewoonte was steeds dat de heer Hofmeyr en schrijvtr 
dezes als naast bij elkaar wonende, het jaarverslag van de Kom
missie opstelde en dan naar de heer [N. F., nu Sir Frederil<} 
De Waal ter goedkeuring verwees. Dit jaar kwam de heer De 
W aal echter vooraf naar de Kaap, hij en de heer Hofmeyr schre
ven het verslag, zonder dat schrijver dezes er iets van wist, en 
midden in de drukke zittingen van het Kongres legde de heer De 
Waal aan schrijver dezes bet verslag voor met verzoek bet te 
tekenen daar bij het des nam1ddags aan de orde wilde stellen. 
Een vlucbtige blik was ecbter genoeg om schrijver dezes te doen 
besluiten zijn naam onder dat stuk niet te plaatsen, maar een 
Minderbeids-Rapport als protest daartegen in k Jeveren. In 
dat r.ipport toch werd aanbevolen twee nieuwe artikelen in de 
Provinciale Kon~titutie van de Bond voor de Kaapkolonie te 
voegen, waardoor de grondzuilen van de Bond gebeel werden 
omvergehaald en de pyramide op haar spits werd omgekeerd. 
Deze nieuwe bepalingen zijn als volgt: 

"I. Als een nieuw Artikel IX:-·· Wanneer het Provin
ciaal Bestuur de overtuiging erlangt, dat de Bond en Boeren 
Vereniging in een of meer wijken of distrikten is geraakt onder 
invloed die nadelig is voo.r of vijandig tegen de orga.1h;atie, za1 
het de Bond en Boerenvereniging in zodanige wijk of wijken, 
distrikt of distrikten, per resolutie mogen ontbinden, de baten 
latende ter beschikking van de alsdan in functie ziinde bestuurs
leden, en zal het stappen mogen nemen om de Bond en Boeren
vereniging in.zodanige wijk of .wi.i~e.n, distrikt of di;;trikten .OJ> 
meer gezonde grondslag te reorganiseeren!' 
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''IL Als bijvoegseJ, bij Art. XV g:-" Zij zal tevens mogen 
weigeren om iemand die onder Artikel X of XI is gekozen, als 
Bondskandidaat aan te kondigen, en Artikel XIV in zijn voor
deel toe te passen, indien zij meent dat zij door zodanige weige
ring bandelt in de geest van trouwe Bondsmannen en Bondsbe
langen bevordert." 

"Daartcgen bracht scbrijver dezes de volgende bezwarim in: 
"4. Tegen het voorgestelde nieuw Artikel IX heeft de 

ondergetekende bezwaar te delen in de aanbeveling, om de vol
gende redenen :-

(a) Dat zij niet valt binnen de jurisdiktie van de Kommissie 
van Toezicht en bet due;; buiten haar bevoegdheid ligt zulk een 
aanbeveling te doen; want dan zou zij enige invulling in de Kon
stitutie kunnen aanbevelen terwijl zij tot beden zich steeds heeft 
bepaald tot aanbeveling van wijzigingen haar roeping raken
de, waarop bet geval geen uitzondering maakt toen haar in 1895 
spesiaal werd opgedragen als Kommissie van Revisie de ge
wenste veranderingen te redigeren ; 

(b) Dat zulke ingrijpende verandering~n in de Konstitutie 
niet in alleriji beboren te worden doorgedreven met de behan
deling van een kommissie-rapport dat niet eens gedrukt voor de 
aandacht der Kongresleden was, maar behoorlik voor de aan
dacbt van de differente besturen behoren te worden gebracht, 
gelijk besloten werd op, de Provinsiale Vergadering van 1894 
voor de jongste berziening der Konstitutie, op voordracbt van 
onze Kommissie of in elk geval als beschrijvingspunt tijdig voor 
de aandacht gebracbt moeten zijn; en 

(c) Dat het voorgesteld nieuw artikel bovendien in strijd is 
met erkende Bondsbeginselen en een zeer gevaarlike strekking 
heeft, daar alsdan te eniger tijd de 1r.eerderheid eigenmachtig de 
minderheid zou kunnen onderdrukken, want er is hier geen 
sprake van de overtreding van Bondsregelen of besluiten, 
maar alleen van een onbestemde '' overtuiging dat een 
of meer besturen geraakt zijn onder invloed die nadelig 
is voor of vijandig tegen de organisatie." 

5. Om de twee laatstgenoernde redenen (onder b en cl 
heeft de ondergetekende <!lok bezwaar dee! te nemen aan de 
aanbeve!ing tot de voorgestelde invoeging in Artikel XV, en 
bovendien omd9t zulk een bepaling aan de Kommissie van Toe
zicht een te grate macbt in handen geeft temeer daar er geen 
hoger beroep is van haar besluiten." (P. 30 Aug. 1900.) 

Die vraag kan gcdaan word of dit nie goed was 
om maar in die Bond tc hlij ni't:>, om wat verkeerd is 
weer reg te maak. Op die punt v,erantwoord Ds. Du 
Toit horn aldus in sijn stuk : "Waarom ik de Bond 
\ erli,et?" 

,.:.\Iaar nu werd ons nog de bcdenking geopperd: 
Toegcstemd dat deze invoegingen fouten waren, maar 
waarom dan niet hever getracht die fouten te herstel
len dan de Bond daarom te \'erlaten? Arl. 23 toch be
paalt• dat wijzigingen der ~onstitusie "die ter eerst-
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volgende vergadering (van het Provinsiaal Bestuur) 
hlijken te zijn afgekeurd door de volstrekte meerder
heid der Distriks- of Wijksbesturen zuUen ophouden 
kracht van wet te hebben." Waarom u niet daar
van becliend, vraagt men, ,en een beroep gedaan o_p de 
'erschillendc Distrikts- en Wijksbesturen om deze in
voeging,en af te keur,en? \Vij hebben zulk een stap 
rijpelik overwogen, doch daarvan afgezien om de vul
gende redenen : -

,, I) Vooreerst was er toch geen kans dat de 
mcerderheid van bestur,en hun eigen afgevaardigden 
zouden censureercn door deze wi jzigingen af te keuren 
waarvoor zij gestemd hadden. 

,, 2) ;.vraar al zou daartoe kans bestaan, dan nog 
zou zulk een stap onheraden geweest zijn, want a) 
v6or de volgende Provinsiale Vergadering bijeenkomt 
moest cle algemene elektie plaabvinden, zodat wij dan 
de put zoudcn dempen nadat het kalf verdronken is, 
en b) door zu lk ccn algemeen berocp te doen op allc 
besturen zouden we slechts op ons het V'erwijt laden 
\'Crdeeldheid te .zaaien in de Bond in cen tijcl waarop 
eenstemmigheid vooraT onontbeerlik was. 

,;Neen, liever voigden w;e het voorbedd van Abra
ham en heten aan minder aansp:raakhebbenden hun 
ke1rne, en van de ware moeder voor Sa1omo's rechter
stoel die liev,er haar kind ~fstoncl dan bet te laten 
doorsnijdcn, al moet·en we dan ook als David met 
weinige trouwe 1volg,elingen banevocts en wenende 
vluchten uit onze wettige ·erve voor ecn Absalom die 
door "naar het hart des volks te spreken'' de menigte 
achter zich lokt, in de overtuiging dat deze baHing
schap slechts 'tijdeli!k is, dat we daardoor alleen het 
waarachtig belang van land en vol!k behartigen, en dat 
het hart des \"Olks weder zal terugkeren van zijn tijde
like afdol_ing. Mocht het zijn met vrede en zonder 
wraakoefening van Hem die aHer harten kent en aller 
daden weegt ! " 

Hierrnee eindi:g ons ons stuk oor die Bond. Ons 
weet dat dit baing inkomp1eet is, en dat veral' die 
laaste g·edeelte rneer uitvoerige bespreking vereis, want 
wat in die later tijd gebeur het staan weer in verband 
met die botsinge oor d~e Rhodes-politiek'. Maar so'n 
bespreking en beoordeling pas ni-e in ons bestek nie. 
Daarom gee ons net in kort die loop van sake sover 
<lit die persoon van Ds. Du Toit raak. Origens 
verwi js ons die 1eser naar die hoofstuk: "Latere 
Lewenstijd," waarin die Rhodes-kwessile behandel vyord. 




