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Week 4 
 

Afrikaans as een van die amptelike tale van Suid-Afrika  
 
ŉ Belangrike deel van Afrikaans se ontstaansgeskiedenis het in die Paarl 
afgespeel. In die mid-1800’s het die taalkundige Arnoldus Pannevis besef dat 
die taal reeds ŉ taal in eie reg is en voorgestel dat dit Afrikaans genoem word. 
Hy en ander Paarliete wou graag die Bybel in Afrikaans vertaal en Afrikaans 
as lees- en skryftaal ontwikkel. Só is die Genootskap van Regte Afrikaners 
(GRA) op 14 Augustus 1875 in Gideon Malherbe se huis in die Paarl gestig, wat 
vandag die Afrikaanse Taalmuseum huisves. Afrikaans is eindelik in 1925 as ŉ 
amptelike taal erken. 
 
Monument 
 
Die suile aan die linkerkant verteenwoordig die invloed van Wes-Europese tale 
op die ontwikkeling van Afrikaans, waaronder Nederlands, Duits, Frans en 
Portugees. 
 
Museum  
 
Die museum huisves die eerste drukpers van die GRA. Dit is 
ŉ Albion-handpers wat in 1869 deur Frederick Ullmer van 
Londen gebou is. Die Genootskappers het dit aan die einde 
van 1876 van die firma Smuts & Hofmeyr in Kaapstad 
gekoop, wat toe reeds die amptelike GRA-koerant, Die 
Afrikaanse Patriot, vir die eerste jaar van sy bestaan gedruk 
het. Die GRA het vanaf 1877 Die Patriot en ander publikasies 
daarop gedruk in die Paarl. Die meeste daarvan was in 
Afrikaans, of Patriot-Afrikaans soos dit toe bekend gestaan 
het, hoewel sommige ook in Hollands was. Die plaaslike 
koerant Paarl Post het op 14 Januarie 1905 verskyn as 
direkte opvolger van Die Afrikaanse Patriot. 
  
Die eerste redakteur van Die Patriot (van 1876-1878) was DF 
du Toit. Hy het ook onder die skuilnaam Oom Lokomotief 
geskryf.  
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Afrikaans vandag 
 
Drie verskillende variëteite van vroeë Afrikaans het gedurende die 1700’s 
ontstaan, naamlik Kaapse Afrikaans, Gariepafrikaans en Oosgrensafrikaans.  
 
Kaapse Afrikaans is hoofsaaklik deur die slawegemeenskap en hul 
afstammelinge gepraat, en sluit Maleise en Arabiese woorde in. Dit word steeds 
in die Wes-Kaap gepraat en is verreweg die oudste variëteit van Afrikaans.  
 
Gariepafrikaans is deur die vroeë koloniste in die noordwestelike binneland 
gepraat. Die Khoitale het ŉ rol gespeel in die vorming van hierdie variëteit, wat 
die oorsprong van Namakwaland-Afrikaans en Griekwa-Afrikaans is. 
  
Oosgrensafrikaans is gepraat deur die Vryburgers wat aanvanklik na die 
oosgrens van die Kaapkolonie gemigreer en ná 1835 die binneland in getrek het 
om die Boererepublieke te vorm. Hierdie variëteit word beskou as die oorsprong 
van Standaardafrikaans, wat ook Algemene Afrikaans genoem word.  
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Wen R500 met blokraai vir 18-jariges en ouer 
 

 
DWARS 

6. Hierdie variëteit van Afrikaans is deur die Vryburgers gepraat. 
8. Ongewone, opwindende, selfs gevaarlike gebeurtenis of ondervinding. 
10. Die natuur en al die organismes wat daarin voorkom. 
11. Die Afrikaanse Patriot en ander publikasies was daarop gedruk. 
13. Persoon wat rigting gee aan en toesig hou oor die beleid van ’n publikasie. 
14. Iemand wat sy/haar vaderland liefhet. 
15. Organisasie wat op 14 Augustus 1875 in Gideon Malherbe se huis gestig is. 
 
AF 
1. Plek waar water vanself uit die grond uitloop of borrel. 
2. Iets wat jy vir iemand gee om ’n spesiale geleentheid te vier of om dankie te sê. 
3. Taalkundige in die 1800’s wat besef het dat Afrikaans reeds ’n taal in eie reg is. 
4. Opvolger van die Afrikaanse Patriot. 
5. Nederlands, Duits, Frans en Portugees verteenwoordig die invloed van ________ 
tale op Afrikaans. 
7. Gedrukte bekendmaking, veral in ’n koerant of tydskrif. 
9. Skuilnaam van die eerste redakteur van die Afrikaanse Patriot. 
12. ’n Belangrike deel van Afrikaans se formele ontstaansgeskiedenis het in hierdie 
dorp afgespeel. 
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Wen R250 met woordsoek vir 17-jariges en jonger 
(sommige woorde loop van regs na links en skuins) 

 

 
 

TAALMUSEUM  DRUKPERS PATRIOT PAARL POST REDAKTEUR  
VRYBURGERS  GROEPSTAAL OMGEWING SMAAKVOL ADVERTENSIE 
AVONTUUR  FAMILIE PRESENT KASTEEL FONTEIN 

 
 

 

 


