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Amptelike mondstuk van die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans
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Vollie Volschenk afgetrede skoolhoof van 
Thabazimbi skryf die volgende: Ek wil graag my 
opregte dank en waardering oordra aan u, die GHA, 
en al die persone wat betrokke was by die 
digkompetisie. Dit was vir my 'n groot verrassing en 
'n skok om as naaswenner aangewys te word nadat 
ek al die goeie gedigte van die afdelingswenners 
gehoor het. Dit was maar net my tweede jaar wat ek 
deelneem. Ek kan dus nie glo dat ek albei kere onder 
die wenners was nie. Baie dankie vir die wonderlike 
eer wat julle my bewys het. Ek het myself nog nooit 
as 'n digter beskou nie, maar my liefde vir my taal is 
wat saak maak. Solank hierdie ou kop nog oop is en 
ek nog die krag het sal ek aanhou.Dankie ook vir die 
mooi program en die aanbieding. Dit was voorwaar 
van hoogstaande gehalte. Mag hiedie mooi taal en 
julle groot bydrae nooit sy glans verloor nie. Gaan so 
voort.

GHA glansgeleentheid
17 April 2021

GHA-JAARVERGADERING

Die GHA-hoofbestuur het op sy onlangse 
vergadering besluit om die Jaarvergadering op 29 
Mei  2021 te hou. Ons begin stiptelik om 8h30.

Alle lede van die GHA is welkom om die geleentheid 
by te woon. Dit vind plaas in die APKerk-saal, 
Glenwoodweg, Lynnwood Glen. 'n Sakelys word 
aanstons uitgestuur aan alle lede en hulle moet 
Claudine laat weet of hulle daar gaan wees sodat 
daar voorsiening gemaak kan word vir verversings.

2021 GHA-DIGKOMPETISIE

Die GHA se jaarlikse digkompetisie is reeds 
aangekondig. Daar is altesaam 10 onderwerpe 
waaronder digters kan inskryf. Volledige aanwy-
sings en reëls is te vind op die GHA-webblad 
www.afrikaans.org.za . 

STREEKVERTEENWOORDIGERS

Die jaar 2020 het begin met groot belofte, maar die 
C19-’pandemie’ en inperking het gevolglik baie 
aksies tot stilstand gebring.

Maar dit het ons kans gegee om te herorganiseer, en 
is oor die afgelope jaar sewe streeksverteen-
woordigers aangewys wat ons hand sterk in ander 
dele van die land.

1.  Jopie Swanepoel van Orania,
2.  Karel Nel van Stilbaai
3.  Estelle Pretorius van Pretoria
4.  Betsie Greef van Potgietersrus
5. Johan Heyns van Welkom
6.  Hennie Egen van Bronkhorstspruit
7.  Johan Strydom van Kuruman

Die land is in 40 streke opgedeel en ons beplanning 
is om so gou as moontlik vrywilligers te identifiseer 
wat ons kan aanwys as verteenwoordigers van die 
GHA  in hulle gebied.

Foto met erkenning aan Die Pos-koerant

Vollie Volschenk, ons naaswenner hou 'n kopié van 
Stemme uit die Suiderland XV  in sy hande.

http://www.afrikaans.org.za


Waarom  'n digkompetisie?
Tydens die verwelkomingsrede het mnr André Alkema die vraag gevra: 

Waarom ‘n digkompetisie? en dit soos volg beantwoord:

EERSTENS: Poësie is by uitstek 'n goeie medium 
om literêre protes mee aan te teken teen 'n staat se 
onbeholpenheid en aantasting van ons openbare 
vryheid, veiligheid en fundamentele menseregte.

TWEEDENS:  Poësie het terapeutiese waarde vir 
die skrywer, leser en hoorder, en veral in hierdie 
benouende tyd van die pandemie en inperking kan 
poësie 'n belangrike rol speel op die pad van herstel.

DERDENS:  Digkuns is 'n besondere kunsvorm en 
bied groot uitdagings aan ons taal- en 
woordmeesters om deur ritme, rym, beeldspraak en 
emosie 'n nuwe bewussyn van eie waarde te skep 
wat vir ons volk, ons kinders en kleinkinders van 
groot betekenis kan wees.

VIERDENS:  Dit verryk ons taal wat tans onder groot 
druk is om onder te gaan. Daarom moet gedigte nie 
net geskryf word nie. Dit moet gelees word, 
voorgedra en gesing word.

VYFDENS:  Dit skep die geleentheid om gedigte wat 
tans besig is om elders stof in 'n laai te vergaar, die lig 
te laat sien in 'n publikasie.

Susan Oosthuizen en Nelie Alkema tydens die
GHA Glansgeleentheid in die AfriForum Teater
waar die wenners aangekondig is van die 2020
GHA-digkompetisie. Beide die dames het gehelp
met die beoordeling van die gedigte.

Vanjaar se digkompetisie bevat 10 onderwerpe.
Omdat Plaaslewe so ’n besondere goeie 
opbrengs gelewer het, het ons besluit om digters
weer die geleentheid te bied om daaroor te skryf.
Drie splinternuwe onderwerpe is Orania (omdat
Orania vanjaar 30 jaar oud is), Voortrekkers 
en Onderwys/skole.
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GHA-DIGKOMPETISIE 2021 

Jy kan ook 'n wenner wees in 2021!!! 
Neem deel. Meer as 120 digters se gedigte is in die
2020 bundel Stemme uit die Suiderland XV geplaas.
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s A.   B.   C. Skool/Onderwys;  Plaaslewe;  Orania;
 Geestelik;  Liefde;  Natuur;  Mymeringe; D.   E.   F.   G.
 Terapeuties. Ek sal weer opstaan.;  Verset teenH. I.

onreg!  Algemeen  . Die Voortrekkers    J. K
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Streekverteenwoordigers
Leon Strydom, eertydse uitvoerende sekretaris 
van die GHA het dikwels vir die kinders op 
Handhawerkampe gesê dat 'n vaandeldraer 'n 
belangrike taak het. Hulle was aan die voorpunt 
van die geveg en moes die vlag hoog dra. En 
solank die strydrosse die vlag sien, het hulle 
aanhou veg. Die vlag was die teken dat die geveg 
steeds voortgaan.

En indien die vlagdraer iets sou oorkom, dan het 
daar iemand anders gekom, die vlag opgetel en 
voortgebeur. 

Die GHA is die vaandeldraer van Afrikaans wat 
aan die voorpunt veg vir Afrikaans. Nou al 27 jaar.

Die stryd vir ons taal is ook die stryd vir ons vryheid, 
ons selfrespek, en ons selfstandigheid. Die nuwe 
stryd vir Afrikaans loop deur die klaskamer... die 
klaskamer van ons kinders en kleinkinders! Die 
fokus van die GHA is op hierdie front en ons sal 
daadwerklik ons vermoë en organisasie moet 
uitbou om dié uitdaging tegemoet te gaan.

Daarom hierdie oproep vandag aan jou: Word 'n 
vaandeldraer vir Afrikaans?

Voorgestelde bedrywighede van 'n Streekverteenwoordiger:

· Onderskryf die Manifes en Taakstelling van die GHA.
· Werf vriende of lede vir die GHA.
· Bevorder standaard Afrikaans in die algemeen.
· Tree op namens die GHA teen taalmiskenning hetsy deur briewe aan die plaaslike koerant te 

skryf of aksies te loods.
· Stel bedrywighede van die GHA bekend soos ons Kreatiewe Skryfkompetisies, konserte en 

Handhawerkampe ensomeer.
· Verkry borgskappe op kommissie-basis.
· Reël byeenkomste, bedrywighede en veldtogte (waar moontlik) ter bevordering van 

Afrikaans en Afrikanerbelange.
· Lewer gereeld nuus en verwante bydraes tot die Tolbos, mondstuk van die GHA.

RSA in 40
streke opgedeel

Leon Strydom, taalstryder en
uitvoerende voorsitter van die
GHA het geglo die liefde vir
‘n taal moet vanjongsaf
gekweek word.
(foto uit Die Handhawers)

Volle besonderhede oor
die streke is te vind in
die GHA-webblad
www.afrikaans.org.za.



Sewe Streekverteenwoordigers
Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans veg op die voorfront vir die Afrikaanse taal.

Om dit te kan doen, moet daar voortdurend na die GHA en sy strukture en strategie gekyk word
om te kan voldoen aan die eise wat die stryd vra. Die land is in 40 streke opgedeel, en in elke
streek word 'n verteenwoordiger aangewys wat namens die GHA taalmiskenning aanspreek,
nuwe lede kan werf en help om takke op die been te bring.

Dit sal aan die GHA groter momentum en sigbaarheid gee. Elke lid van die GHA wat dit erns het
met die taal moet sy deel ook gee om uiteindelik suksesvol te kan wees.

Die belangrikste vereiste van 'n verteenwoordiger is dat die persoon 'n ingeskrewe lid van die
GHA moet wees, en bereid is om namens die GHA in daardie streek op te tree. 

Johan Heyns van Welkom

Bets Greef van Potgietersrus

Karel Nel van Stilbaai

Johannes Adolf Heyns gebore 20/08/1973 te Klerksdorp in die ou Wes-
Transvaal. Matrikuleer in 1991 en sluit by die Weermag aan. Daarna het Johan 
'n mynbouloopbaan begin volg. In 2014 het hy weens mediese redes sy werk op 
die myn verloor. 
Johan het reeds 3 eie bundels gepubliseer, 8 gesamentlike digbundels, en 3 
gesamentlike kinderstories. In 2019 verskyn sy lewensverhaal in die Vroue 
Keur met die boodskap: Daar is hoop – vir mense wat gemolesteer is. In 2017 
het hy 'n kontrak geteken met Lamondt Internasionaal as liriekskrywer. Verder 
het hy in 2019 Filmregte op 'n manuskrip verkoop. 
Hy is tans ongetroud.

Elizabeth Greef groei in die platteland van Potgietersrus op waar sy in 1965 
matrikuleer. In 1971 tree sy in die huwelik met Gawie en word hulle met drie 
kinders en 7 kleinkinders geseën. As kind lees Elizabeth alles waarop sy haar 
oë kan lê en gedy 'n liefde vir die Afrikaanse taal in haar hart. Afgetree uit die 
arbeidsmark, verwerf sy in 2011 'n  graad in Teologie by Unisa. 

Hoewel Elizabeth twee kinderstories, 'n digbundel vir volwassenes, 'n 
Verseboek vir Laerskoolkinders, en 'n Bybelse Musiekspel gepubliseer het, is 
Bybelstudie en veral die apokalips haar groot passie. In 2015 publiseer sy haar 
eerste Geestelike boek; “En hulle in Ons” en in 2017: ”Dit is Verby.” Vir elke 
gawe en hoogtepunt in haar lewe gee sy al die eer aan haar Skepper wat haar 
elke tree op haar lewenspad lei.

Karel Petrus Johannes Nel is in 1949 gebore in Betlehem, Oranje Vrystaat. 
Hy gaan skool op Theunissen, Waterval Boven en matrikuleer aan die 
Hoërskool Staatspresident Swart, Brandfort.

Na 'n opleidingsperiode aan die Danie Theron Krygskool in Kimberley volg hy 
'n kursus in Chemiese Ingenieurswese aan die Universiteit van Pretoria as 'n 
beurshouer van die destydse Raad op Atoomkrag. Gedurende sy loopbaan 
in die kernenergie- en wapenstelselbedrywe was hy betrokke by talle groot 
projekte en was bevoorreg om baie oorsee te reis. Karel het afgetree aan die 
einde van Junie 2014 en sy gade het hom ontval in Mei 2016. Hy is weer 
getroud en woon tans in Stilbaai Wes-kaap. Karel is digter en skrywer.
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Estelle Pretorius van Pretoria

Jopie Swanepoel van Orania

Hennie Egen van Bronkhorstspruit

Johan Strydom van Kuruman

Estelle Pretorius is in 1953 gebore en het in 1971 aan die Hoër 

Meisieskool Helpmekaar gematrikuleer. In dieselfde jaar het sy haar 

debuut as skrywer en digter in die bundel Drumpel gemaak, as een van 

die pryswenners.  Sy het nagraads in Afrikaans en Kultuurgeskiedenis 

aan die Universiteit van Pretoria studeer, waar sy daarna 15 jaar lank 'n 

dosent was. Die afgelope 20 jaar is sy as navorser by die Erfenisstigting 

en Voortrekkermonument in Pretoria werksaam. Estelle is die skrywer 

van 3 boeke, meer as 25 artikels en medewerker van verskeie 

vakpublikasies. 

Joop (Josef Johannes) Swanepoel is in 1952 op Wolmaransstad in die 
destydse Wes-Transvaal gebore en het op 'n plaas naby Makwassie 
groot geword. Hy het op Wolmaransstad gematrikuleer en by Tukkies in 
Pretoria gestudeer, ná 9 maande diensplig in die infanteriekorps. Hy het 
toe 'n aantal jare by die Departement Statistiek gewerk waarna hy die res 
van sy werksjare by die NOK deurgebring het. Hy is getroud met Tillie 
Coetzee vanaf Lydenburg en hulle het twee dogters, een seun en sover 
vier kleinseuns. Hy het in 2012 afgetree en 'n aantal jare later na Orania 
verhuis. Hy hou homself graag besig met lees, tuinmaak, staalwerkies, 
proeflees, jukskei en kultuursake.

Hennie Egen is op 26 November 1940 op Tzaneen gebore. Hy het sy 
skoolopleiding op Naboomspruit ondergaan waar sy liefde vir skryf 
reeds duidelik was. Na skool wou hy hom as onderwyser bekwaam, 
maar na sy eerste proeftydperk het hy besef dat hy eerder 'n ander 
beroep moet volg as hy nie groot moeilikheid wil hê nie. Hy het 'n draai in 
die goudmyne gemaak, was 'n polisieman, sirkulasiebestuurder vir 
koerante, advertensies verkoop en as verslaggewer by verskeie 
koerante gewerk, Nuusredakteur, redakteur en skakelbeampte. Van sy 
gedigte het al in vier digbundels verskyn en hy skryf elke week 'n gedig 
vir die plaaslike koerant op Bronkhorstspruit waar hy sedert 1987 woon. 
Sy vrou het hom in 2010 ontval.

Gebore 12 Mei 1954 in Oos-Londen as Johannes Jacobus Daniël 
Strydom. Johan het gematrikuleer aan Durban Port Natal Hoërskool.  
Na matriek vir 6 jaar by verskillende staatsdepartemente gewerk voordat 
ek ‘n loopbaan in die metalurgiese afdeling op Anglo American 
steenkoolmyne gevolg het vir 27 jaar, waarvan ons 2 jaar op Utrecht 
Natal gewoon het en 25 jaar in Witbank. Getroud in 1975 met Janet, en 
het 'n seun en ‘n dogter. Johan en Janet woon op Kuruman waar hulle ‘n 
gastehuisie bedryf. Johan hou homself besig met die tuin, vetplante, 
paar bonsai-boompies, drie kleinkinders, vyf honde, twee papegaaie, 
vier eende, sewe makoue en bietjie dig oor ons omgewing, mense uit 
dankbaarheid vir die genade en liefde van ons Skepper. 
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Dit was my eerste glansgeleentheid wat ek as digter 
bygewoon het, en in my Afrikanerhart het ek geweet 
dat geen organisasie ‘n luisterryke geleentheid vir 
Afrikaanse digters kan aanbied soos wat die 
Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans 
(GHA) dit kan doen nie.

Tydens die GHA se 2020 kompetisie het 129 
digters deelgeneem en is 880 nuwe gedigte 
ingeskryf waarvan 414 gedigte gepubliseer is in 
Stemme uit die Suiderland XV.

Met 'n hartlikheid wat mens net tussen Afrikaners 
kry, is ek welkom geheet: “Jy is besonders kort”, 
deur Claudine ... die administratiewe beampte 
van die GHA, by die Afriforum Teater in Pretoria. 
Hier het ek geweet as Claudine nie my gedigte 
gaan onthou nie, gaan sy my lengte onthou. 

André Alkema en die bestuur van die GHA het 
gesorg vir 'n spoggeleentheid waar die teater 
kunstig versier is, en wat veral beïndruk het, was die 
foto van wyle Jaap Marais, inisieerder van die GHA. 
Die wonderlike gevoel om digters wat mens net op 
sosiale media ken, te kon ontmoet het, was lekker. 

Die verrigtinge het begin met 'n gepaste deel uit die 
Skrif deur pastoor Jan du Plessis waar hy na koning 
David as die grootste digter in die Bybel verwys het. 
Dit was heel gepas.

Alida Storm en Milano Reyneke het gesorg vir 
uitstekende sang en klavierbegeleiding. 

Tydens die verrigtinge is hulde gebring aan mede 
Afrikanerdigters wat in die laaste paar jaar dood 
is: Fienie Meiring; Corrie Kleinhaus; Fred Postma; 
Carma Shaw; Susan Grobler; en Frik Steenberg. 
Groot bome het geval en laat ‘n leemte wat nie 
maklik gevul kan word nie.

Riaan Alkema en Alida Stoman het opgetree as 
gasheer en gasvrou en het hulle goed van hulle 
taak gekwyt. Dis asof hulle dit vir 'n lewe doen. 
Hulle het die kategoriewenners aangekondig. 

Vir my is die eerste plek nie om 'n prys te kan wen of 
om selfs jou gedig in die bundel gepubliseer te kry 
nie, maar om deel te neem. Om met digkuns in ons 
moedertaal ons te kan verwoord op 'n spesiale 
manier. Die waarde van hierdie kompetisie lê 
dieper. Dit is die selfontwikkeling wat daaruit spruit 
... om te kan leer by die meesters!

As ek uit dr Dirk Hermann se toespraak mag 
aanhaal: “Digters breek ons wêreld oop” 
verwysende na gedigte wat geskryf is tydens 'n tyd 
van inperking en dat ons ons nie laat inperk nie.

Hy het gesê dat gedigte 'n vorm van protes is.

Dink ek dat dit meer is as 'n protes tydens 'n wêreld 
wye epidemie, dit is ' n protes teen die aanslag op 
ons moedertaal – Afrikaans wat onder geweldige 
druk staan om as taal verwyder te word vanaf alle 
platforms in die land. 

Dan wil ek vir die GHA, en in besonder vir André 
Alkema, dankie sê vir die geleentheid om ons taal te 
laat voortleef. 

Dr D.F. Malan het jare gelede op 3 Augustus 1915 
in 'n toespraak gesê: “Dit is ons erns!”

Die vraag is aan die Afrikaander gevra: “Waar gaan 
ons heen?”

Ek wil dieselfde vraag vra: Afrikaner waar gaan ons 
heen? Is ons taal nog ons erns, want as dit is, sal 
ons by die GHA aansluit as lid of as vriend om 
sodoende ons deel te doen dat ons taal voort kan 
bly leef.

Laat die vlam vir ons taal brand.

'n Vrystater by GHA-glansgeleentheid 

Johan Heyns,
skrywer en digter,

6



7

Daar is verskeie faktore wat 'n rol daarin speel of 
jou gedig uitstaan of nie.
 
Alhoewel daar heelwat vryheid in dig/skryfkuns 
bestaan, veral in ons moderne tyd waar mense 
wegbeweeg van tradisionele skryfstyle, is daar tog 
sekere elemente en reëls wat bepaal of jou gedig 
uitstaan of nie (veral in kompetisies). Daar is 
verskillende elemente wat kan bepaal of jou gedig 
die toets slaag of nie, waarvan die belangrikste is:

(a) Ritme – Dit is amper die heel belangrikste 
element, want as jou gedig nie vlot en lekker lees 
nie, gaan dit nie veel aandag trek nie.
Mens lees daagliks honderde gedigte van digters 
op Facebook, met beperkte tyd (almal se 
probleem), en kan reeds na die derde/vierde reël 
bepaal of dit die moeite werd is om die hele gedig 
deur te lees of nie, dus is die inleiding van jou gedig 
van kardinale belang. Dit moet die leser vasvang en 
nuuskierig/lus maak om die res van die gedig ook te 
wil lees. Dan moet dit voortvloei en opbou tot by 'n 
goeie slot, wat maak dat jou woorde lank na die lees 
daarvan, nog in die leser se kop sal bly draai.
‘
- 'n Gedig kan hóé goed geskryf wees, maar 
as dit stotterend en moeilik lees en nie vloei nie, 
gaan dit beslis nie aftrek kry nie.

- Net so kan die mees eenvoudigste gedig 'n 
treffer wees wanneer dit vloei, lekker en glad lees.

- Dit is dus baie belangrik om jou gedig vir 
jouself hardop te lees, want dit is slegs dan wanneer 
jou oor duidelik genoeg die ritme daarvan kan 
opvang en hoor.

- Soms is dit net 'n klein woordjie op die 
verkeerde plek wat die ritme kan versteur.

(b)  Woordkeuse – Ons het gewoonlik baie om 
te sê en dis soms moeilik om kerngedagtes in slegs 
enkele woorde saam te vat, daarom is dit uiters 

belangrik om jou woorde sorgvuldig en doelgerig 
te kies.

- Met goedgekose woorde kan jy met min 
baie sê. Laat elke woord gewig dra en iets beteken, 
en raak ontslae van onnodige, niksseggende 
woorde.

- Die gebruik van sinonieme en neologismes 
(nuutgeskepte woorde met dieselfde betekenis) 
kom baie handig te pas.

- Metafore (slim verwysings/figuurlike 
uitdrukkings wat op vergelyking neerkom) speel 
ook 'n groot en belangrike rol in gedigte en gee jou 
geleentheid om jou denke op 'n kreatiewe wyse uit 
te druk.

- Jy kan vir jou gedig 'n totaal nuwe baadjie 
aantrek met goeie, interessante woordkeuses, 
maar wees versigtig om nie te veel vreemde 
woorde te gebruik wat dit vir die algemene leser 
moeilik maak om te verstaan waarvan jy praat nie. 
Jou gedig moet 'n storie/boodskap oordra, dit 
moenie 'n woordeboek ontsluit nie.

(c) Styl en Versorging – Die versorging, 
afronding en aanbieding van 'n gedig is baie 
belangrik. Maak seker van die styl waarin jou 
woorde gemaklik kan inpas, sonder om jou eie 
unieke manier van skryf te belemmer. Maak ook 
seker dat jou gedig netjies, foutloos en goedversorg 
aangebied word. 

(d) Gebruik van leestekens – Leestekens is 
geskep vir 'n spesifieke doel en kan (wanneer dit 
korrek aangewend word) van groot waarde wees. 
Deur die korrekte leestekens op die korrekte plekke 
aan te bring, kan dit maak dat die leser die gedig 
presies lees en interpreteer soos wat jy dit wil 
deurgee, met rusperiodes, spasies, ens. op die 
regte plekke. Dieselfde reëls wat in gewone 
skryfwerk geld, geld ook in digkuns. 

 
Waarna kyk beoordelaars spesifiek?

Dit is eerstens belangrik om te onthou dat 
beoordelaars ook maar net mense is, elkeen met 
hul eie, unieke smaak wat 'n rol speel in hul voor- 
en/of nakeure by die lees van gedigte. Alhoewel 
hulle objektief moet bly, verskil hul keuses van 
persoon tot persoon, en daarom moet jy nie die 
kwaliteit van jou gedig daaraan meet nie. In een 
kompetisie kan jou gedig 'n wengedig wees, in 'n 
ander kompetisie heeltemal uitval. 

WAT MAAK VAN 'N GOEIE GEDIG 'N WENGEDIG?

Driekie Grobler,
skrywer, digter,
proefleser en mede
beoordelaar van
gedigte.
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 Daarom is daar gewoonlik 'n span beoordelaars, 
sodat daar 'n wyer en meer regverdige oordeel van 
verskillende smake en voorkeure kan wees.

Die volgende punte is egter baie belangrik by die 
beoordeling van enige gedig:

- hoe goed word die tema omskryf en aange-
bied;
- is daar 'n goeie inleiding wat opbou en 
deurvloei tot by 'n hoogtepunt slot;
- lees die gedig vloeiend en verstaanbaar;
- hoogstaande, goeie of algemene woord-
gebruik;

- kreatiwiteit en aanwending van taalreëls, 
digstyl;
- algemene versorging van gedig: spelling.
Dit is altyd raadsaam om vorige wenners van 'n 
kompetisie se gedigte te gaan lees, dit gee jou 'n 
idee van 'n spesifieke kompetisie se voorkeure en 
styl.

Sien kompetisies as 'n waardevolle leerskool, nie 
noodwendig om te wen nie, maar om jou gedigte 
gepubliseer te kry.

©Driekie Grobler

Stephanus le Roux Marais het pionierswerk gedoen, en word in die Afrikaner musiekkringe as die mees 
prominente komponis van die Afrikaanse kunslied beskou. Naas Rosa Nepgen het Marais ook die meeste 
Afrikaanse kunsliedere geskryf.  Dit is nie te betwyfel dat Marais se spore diep in die liedere skat van die 
Afrikaanse taal lê nie.

In letterkunde word groot skrywers en digters vereer met gedenklesings waaraan hulle naam gekoppel 
word. Ongelukkig word dit nie vir komponiste gedoen nie. Daarom het ons dit goed gedink om 'n soortgelyke 
projek van stapel te stuur. Dit sal egter meer van pas wees om 'n gedenkuitvoering te doen as net 'n blote 
lesing.

S le Roux Marais Gedenkuitvoering

Anina Wasserman
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Die Genootskap vir die Handhawing
van Afrikaans bied aan:

met voortreflike sangkunstenaars en gratis wyn!

xu  Mo aR rael i sS



Met die virus-ding wat so ernstig opgeneem word is 
enige veredeling van die kunste soos goeie rooiwyn 
uit die Kaap. Ek voel soos 'n prinses in 'n formele 
aandrok toe ek opdaag by die Afriforum Teater en 
tussen die rye banke staan. Dié skouburg huisves 'n 
kunsgalery waar die werke van begaafde 
kunstenaars uitgestal word en vir my wat skoonheid 
in die alledaagse vind word die kuierlokaal 'n 
ontdekkingstog. 

Op die program is die naam Alida Stoman ('n 
klassieke sangeres) aangebring soos fyn porselein. 
Sy is gasvrou van die glansgeleentheid en sing 
Seënbede en Nogtans sal ek juig van Jannie du Toit 
(die sanger) na skriflesing en gebed, met 
nederigheid en heilige oorgawe. Die hoogtepunt is 
bepaald haar lirieke van Frik Steenberg Verlore jare 
(wat deur Milano Reyneke getoonset is). Hy begelei 
haar op die klavier. Om in ritme te leef beteken om 
die mooi dinge met vreugde en blymoedigheid teen 
ons hart te druk, skryf Lizette Murray op 'n keer. Ek 
besef die waarheid hiervan toe dié lied deur my 
vloei. Die gehoor knip 'n paar trane weg, nie as 
gevolg van die huldiging van 6 afgestorwe GHA 
digters nie, maar die rou emosie in Alida se 
vertolking van die Verlore jare-lirieke. Die digters 
vereer was Carma Shaw, Fienie Meiring, Susan 
Grobler, Fred Postma, Frik Steenberg en Corrie 
Kleinhaus wat ons opnuut onthou. Hul gedigte is 'n 
kosbare nalatenskap in 'n tyd van afskeid, verlies en 
pyn. Die GHA verdien 'n pluimpie vir die aanbieding 
van hierdie huldiging wat met oorvloedige deernis 
en liefde gedoen is. Van my mooiste herinneringe is 
my skoonpa (Fred Postma) en oom Frik Steenberg 
wat gedigte voorlees om 'n hardehoutvuur. Ek kon 
ure lank na hul gedigte en stories luister.

Na pouse staan verskeie digters op die verhoog. Ek 
is verheug oor die nuwe gesigte. (Sien foto op p12)

Daar is niks soos die maatslag van poësie nie, veral 
wanneer 'n mens beloon word met VERS in 
hoofletters.

Die afdelingwenners was Rona Strydom, Johan 
Strydom, Hennie Egen, Linda du Plessis, Theron 
Wessels, Alet van Heerden, Mitz Malan, Louise 
Lachenicht, William Helm, Karel Nel, Eleen Van 
Deventer Vorster en Marie Senekal. Baie geluk aan 
al die afdeling-wenners maar ook aan die 
benoemdes.

Dirk Hermann van Solidariteit is die beskermheer 
van die GHA-digkompetisie en kondig soos 
gewoonlik die algehele wenner, vanjaar Elizabeth 
Greeff, en naaswenner, vanjaar Vollie Volschenk, 
aan. Hy vermaak ons egter eers met sy weergawe 
van Muskietejag deur AD Keet. Terwyl ek luister na 
die wengedigte, dink ek om net hier by die 
glansfunksie te kan wéés, en nêrens anders, 'n 
groot en besonderse voorreg is. Afrikaans is en bly 
die taal wat my hart vinniger laat klop. 

Ek sluit af met die woorde van WEG Louw: “Dit was 
lees, maar meer as lees, ook lewe: nié net agter die 
woorde aan, want woorde - het ons begin besef - 
was sin, was klank, maar méér as blote klank van 
tong en lip; was drif, méér selfs as drif: verlossing 
ook van drif, 'n wyse om daaroor te heers, dit 
diensbaar te maak aan eie innerlike gees.”

Méér as blote vers

Theresa Postma, skrywer en digter.
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Stigtingsdag
In Orania word kulturele vakansiedae wat eie aan 
die Afrikaner is gevier. Op Stigtingsdag (6 April), die 
dag wat Jan van Riebeeck voet aan wal gesit het 
aan die 'Kaap van Goeie Hoop', het soos gewoonlik 
ŉ tweeledige viering plaasgevind. Behalwe Van 
Riebeeck se landing, word dié dag ook die stigting 
van Orania (alhoewel dit amptelik 13 April 1991 
was) herdenk. Volkskool Orania het die geleentheid 
hierdie jaar gereël, met Afrikaanse liedere en 
volkspele, terwyl daar vir die kinders ŉ kompetisie 
gehou is met selfgemaakte papierbootjies wat ŉ 
afstand op die water moes vaar. 
Amptelike afvaardiging van Indonesië
Orania word graag as 'n “doeldorp” beskryf, wat 
beteken dat die onderhoud en uitbou van 
Afrikanerkultuur, asook die Christelike geloof, 'n 
hoofdoelwit is. Wanneer daar erkenning hiervoor 
ontvang word, word dit verwelkom. Oor die 
afgelope aantal jare het inwoners of amptenare van 
lande en streke soos Vlaandere,  Kroasië, Swede, 
Nederland, Italië en Tirool hulle steun aan Orania 
en die Orania Beweging bevestig. 
Die Indonesiese Konsulaat in Suid-Afrika het 
onlangs weer 'n amptelike besoek aan Orania 
gebring waartydens belangrike skakeling 
plaasgevind het en kultuur gevier is. Die 
Indonisiese geselskap het gevra om 'n 
kultuuruitstalling te hou, waarvoor die Orania 
Beweging en ander Orania-instellings gashere 
was. Gedurende die naweek het Oraniërs ook eie 
kulturele drag, taal, geloof en ander kultuur aan die 
Indonesiërs vertoon, met wie ons heelwat woorde 
en kulturele aktiwiteite deel deur Nederland wat 
beide lande kolonialiseer het. Die Orania Beweging 
het reeds voorheen 'n Indonisiese ambassade-
span voorgestel aan die dorp se plaaslike beleid om 
op grondvlak self verantwoordelikheid te neem en 
hulle het veral aanklank gevind by dinge soos 
plaaslike regspraak, Orania se kulturele onderbou 
en die vermoë tot selfbestuur. 

Russiese maatskappyhoofde en navorsers 
besoek Orania
ŉ Russiese afvaardiging, wat navorsing doen oor 
die impak van kultuur en kultuuridentiteit op 
ekonomiese ontwikkeling, het ŉ navorsingsbesoek 
aan Orania gebring. Die span het uit akademici, 
ekonome, en MBA-studente bestaan. Meeste van 
hulle is betrokke by groot maatskappye in Rusland 
en doen jaarliks navorsing oor ekonomieë regoor 
die wêreld, om hulself en hul maatskappye te 
versterk en te verbeter. Net twee van die Russe het 
redelike vaardighede in Engels gehad, maar 
gelukkig is daar ŉ inwoner van die dorp wat 
ingenieurswese in Rusland studeer en Russies vlot 
kan praat, wat kommunikasie maklik gemaak het.
Die Russiese groep het die Orania Beweging en 
ander rolspelers in Orania uitgevra oor die verband 
tussen kultuur, identiteit en ekonomiese groei. 
Onder die groep was mense wat betrokke is in die 
mediese, vervoer- en juweliersektore in Rusland en 
hulle navorsing sal gepubliseer word. Hulle het ook 
in antropologiese, ekonomies-sosiale en politieke 
sake belang gestel en wou weet of die Orania-
kultuur en ekonomiese groei in die beplanning en 
die uitleef van ŉ Orania ekonomiese model ŉ 
verbintenis het. 
Klassieke konsert word in Orania gehou
Die Orania Kunsteraad (OKeR) het onlangs ŉ 
klassieke konsert vir die Oraniagemeenskap 
aangebied. Die vertoning is deur dr Lamont en dr 
Strydom gelei en hulle het Oraniërs bedien met hoë 
gehalte musiek in ŉ kultuuromgewing. Die 
glansgeleentheid is ten bate van die Karoosig 
aftreeoord gereël en het 'n ete aan die gehoor 
ingesluit. Die kunstenaars het ook op ŉ Oraniatoer 
gegaan, gelei deur die Orania Beweging.

Kultuurnuus uit Orania

Jopie Swanepoel
verteenwoordig
die streek Orania

Die pragtige drie susters Nina, Melinke en
Klara Murphy het die Stigtingsvieringe op 6 April
vanjaar op Orania bygewoon. 
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Meer oor ons gasvrou wat opgetree het tydens
ons glansgeleentheid op 17 April 2021.

Alida Stoman is in Suid Afrika gebore en het 
saam met haar gesin Engeland toe getrek toe sy 
vier jaar oud was. Daar het sy haar skoolloopbaan 
voltooi as tuisskolier, en haar nale twee jaar was 
by 'n kollege met hoofvak musiek.

Vanaf 'n baie jong ouderdom was sy betrokke by 
teater- en dansskole en het vanaf 14 jarige 
ouderdom  klassieke sanglesse geneem by 
Tarsha Cole. Sy het met harde werk sukses 
behaal, waarna sy besluit het om 'n loopbaan in 
die uitvoerende kunste  te volg. 

Sy het in 2020, onder leiding van die bekende 
sopraan Theresa Cahill, haar BMus Opera cum 
laude ontvang by Trinity College of Music in 
Londen, en is nou 'n vryskut sangeres en aktrise 
regoor die wêreld.

Sy het al op wêreldverhoë opgetree, soos die 
Southbank Centre ,  Londen;  Mayower, 
Southampton; en Bournemouth Pavilion. Sy 
verskyn ook in die 2021 iek Fast & Furious 9, en in 
die NBC Peacock reeks Brave New World.

Alida het 'n passie vir die Afrikaanse kunste en 
beskou dit as deel van haar roeping om veral 
Afrikaanse kuns- en volksliedere weer bekend te 
maak en 'n nuwe waardering daarvoor te kweek 
onder luisteraars.

Volg haar op Instagram, Facebook en YouTube om 
op hoogte te bly met haar konserte en optredes.

ONS GASVROU EN SANGKUNSTENAAR

Alida Stoman
Sopraan en Aktrise

Bmus (Perf Arts) (Trinity) Laban
Conservatoire of Music and Dance

Alida Stoman en Rosa Anderson Loots
voor die AfriForum Teater.

Rosa is ‘n begaafde pianis en begeleidster.

Pragtige en talentvolle Alida poseer vir die kamera.
Sy het op 17 April 2021 optree as gasvrou by die GHA

se 16de glansgeleentheid in die AfriForum Teater.
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Ruan Naudé, voorsitter van die Handhawers
saam met  Alida Stoman, ons gaskunstenaar.

Lucia van Wyk, uitvoerende hoof van die BCVO saam met
Mari Vorster in die ingangsportaal van die AfriForum Teater.

Riaan Alkema en Alida Stoman, gasheer en 
gasvrou oorhandig die C J Langenhoven-prys aan 
William Helm vir sy gedig “Van as tot lewe” in die 
afdeling Plaaslewe.

Ons 2020 GHA-digkompetisie se algehele wenner 
Elizabeth Greef van Potgietersrus ontvang die NP van 
Wyk Louw-prys tydens die bekendstelling van die nuwe 
bundel Stemme uit die Suiderland.

Die ses wenners van die boekpryse geborg deur Ilette Strydom van Groep 7 Drukkers is Louise du Bruyn, Anke Wei-
deman, Michaela Kinnear, Theunis van Staden, Jan du Plessis en Simon Riekert saam met André en Nelie Alkema
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