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Amptelike mondstuk van die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans

GHA vier 28 jaar in Afriforum Teater op 29 Januarie 2022.
Mnr Kallie Kriel, erelid van die Genootskap
vir die Handhawing van Afrikaans (GHA), het
tydens die GHA se 28ste verjaardag in die
AfriForum Teater op Saterdag 29 Januarie, die
GHA gelukgewens met dié mylpaal.
Hy het daarop gewys dat die geskiedenis
geskryf word deur doeners. Hulle is nie slagoffers
van die geskiedenis nie, en die simboliek daarvan
dat die GHA in 1994 tot stand gekom het in 'n tyd
waarin baie mense onseker was oor die toekoms,
is treffend. Die GHA het in onsekere tye besluit om
die toekoms in sy eie hande te neem en 'n organisasie van doeners te stig wat Afrikaans prakties
bevorder. Ons moet as doeners die uitdagings van
die lewe pak met hoop en vertroue in ons eie
toekoms, het Kriel gesê.
Mnr André Alkema, voorsitter van die GHA,
het in sy verwelkomingsboodskap wat deur 220
gaste bygewoon was daarop gewys dat digters
vanoor die hele land saamtrek, maar dat dit die
eerste keer is dat dié Glansgeleentheid op die
GHA se verjaardag plaasvind.
Tydens dié prestige-geleentheid is die
wenners van die jaarlikse digkompetisie bekroon
en die nuwe digbundel, Stemme uit die Suiderland
XVI, bekendgestel. Meer as 400 nuwe Afrikaanse
gedigte deur 125 digters en aspirantdigters
verskyn in dié bundel.
Die GHA se digkompetisie kan beskryf
word as die “grootste Afrikaanse digkompetisie in
die wêreld” aangesien digters ook vanuit Kanada,
Namibië en Switserland in 2021 deelgeneem het.
Nou moet ons nog net Afrikaanse digters in Nieuseeland, Nederland en Australië ook kry om deel

Mnr Kallie Kriel het hulde gebring aan die stigters
van die GHA. Hy het gesê hulle was doeners en
doeners skryf die geskiedenis. Mnr Kriel, hoof van
AfriForum, veg in die voorste linies vir die behoud
van Afrikaanse skole.
te neem, het mnr Alkema gesê.
Die digter Pieter Bruwer van Edmonton, Kanada is
aangewys as Algehele Wenner met sy gedigte: O,
Seuns van die Suide, Wie sal? en Staan op en
Karlie Lubbe van Piet Retief die Naaswenner met
haar gedigte: Naamloos en Plaaskind.

Aankondiging 1: Die GHA Jaarvergadering vind plaas om 8:30 op
Saterdag 21 Mei 2022 in die Paul Kruger Kerksaal, Kerkstraat, Pretoria.
Lede moet asseblief dié datum aanteken.
Aankondiging 2: Die S le Roux Marais Gedenkuitvoering vind plaas op
Woensdag 25 Mei 2022 in die AfriForum Teater, Menlopark, Pretoria.
Volle besonderhede m.b.t. besprekings sal binnekort volg.
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Baie dankie vir die voorreg wat die FAK het
om vandag hierdie nuwe Taalmonument, wat
bestaan uit die hele reeks digbundels van die
GHA, in ontvangs te neem.
Kort na die Anglo-Boereoorlog het Jan
Hofmeyer 'n artikel geskryf waarin hy gevra het: “Is
Afrikaans nog ons erns?” en 'n jong dominee van
Montique, dr D F Malan, het hom geantwoord in
1908 en gesê: “Dit is ons erns.” En daardie
woorde van dr Malan, “Dit is ons erns,” is aan die
onderpunt van die Taalmonument ingegraveer,
maar met hierdie nuwe monument wys die GHA
dat Afrikaans vandag steeds ons erns is.
Veels geluk met hierdie uitsonderlike
pragtige inspirerende taalmonument.

dié oomblik in die gesig staar: ons taal, ons kultuur,
ons erfenis, ons geskiedenis. Ons sou baie
konferensies en debatte kon hou oor die momente
van 2022, maar ons wil nie vandag stilstaan by die
momente nie, by uitdagings nie. Ons wil vandag 'n
nuwe monument vier.
In 'n ander eeu was monumente gebou met
sand en steen. Vandag lyk ons monumente anders.
Ons bou dit op 'n ander manier. Elke Afrikaanse
skool, elke Afrikaanse klaskamer, Afrikaanse
koorstukke. Elke nuwe instelling wat 'n nuwe
universiteit bou soos Sol-Tech en Akademia, 'n
radiostasie soos Pretoria FM is nuwe Afrikaanse
monumente. Monumente vir ons eie mense vir ons
eie geslag.
Monumente wat te midde van hierdie
moeilike momente steeds Afrikaans praat, en
Afrikaans bevorder en Afrikaans vier.

Ek wil graag drie woorde in u midde lê, en
dit is die woorde: moment, monument en
momentum.
'n Monument ontstaan uit 'n aksie in 'n
bepaalde oomblik. Daar was 'n krisis, daar was 'n
daad, en daardie daad word gevier en onthou deur
die nageslag met 'n monument. En soos dr Dirk
Hermann gesê het, daar is 40 dorpe met
taalmonumente in Suid-Afrika.
Die Afrikaner het ook baie ander
monumente. Monumente waarvoor ons lief is, wat
ons koester, wat ons oppas soos die Voortrekkermonument, Vrouemonument, Taalmonument,
Hugenotemonument, Bloedriviermonument en so
kan ons aangaan.
Monumente is die manier hoe ons ons
geskiedenis onthou en daarvoor sorg. Maar
monumente is ook iets lewendig.
Dit is iets wat groei uit oomblikke. En as ons
vandag praat oor die woord moment, dan sou ons
baie graag wou uitbrei oor die uitdagings wat ons

Elke gedig in hierdie bundel is 'n Afrikaanse
monument. Daarom, as u 'n gedig skryf, is dit nie
maar net 'n gedig nie. Dit is 'n toekomsboumonument vir Afrikaans.
En dan moet ons ten laaste sê: 'n Monument
staan nie net daar vir homself nie, en dit gaan nie net
oor onthou nie. Dit gaan ook oor die momentum wat
dit skep. En momentum word nét geskep waar 'n
monument met 'n mens se hart praat, waar dit
inspireer tot 'n nuwe daad en 'n nuwe aksie. En
hierdie bundels van die GHA is 'n ontsettende
inspirasie. Dit is 'n inspirasie vir 'n nuwe geslag
digters om die pen op te neem en met Afrikaans
nuwe kuns te bevorder. Dit is 'n inspirasie vir ons
kinders en ons kleinkinders, en daarom wil ons vir
die GHA dankie sê vir die momentum wat julle
hiermee vir Afrikaanse digkuns skep.
Baie geluk met julle besondere moment van
'n 28ste verjaarsdag. Baie geluk met 'n nuwe
taalmonument, en dankie vir die momentum wat
julle ook vir ons taal en kultuur skep.

Dr Langner aan die woord:
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Lesersbriewe
Beste André Alkema, en alle betrokkenes,
Ek wil graag vir julle as bestuurspan en
ander organiseerders hartlik bedank vir verlede
Saterdag se glansfunksie. Dit was inderdaad
glansryk en alle reëlings het sonder haakplekke
verloop. Die toesprake was op die man af, vol trots
en eerbied vir ons taal. Die verhoog was so
smaakvol versier wat die funksie verdere
afgerondheid verleen het. Die keurige, fyn en
smaaklike verversings was heerlik en dit het die
gesellige verkeer net nog meer aangenaam
gemaak. Die sang en musiek was, soos in die
verlede, baie aangenaam. Die gebruik van die
jonger geledere met die voorlesing van die
wengedigte het die byeenkoms verlewendig. Dit
bring hoop vir die toekoms van ons volk en taal.
Die pragtige trofeetjies wat vanjaar aan
ons gegee is, is baie spesiaal. Dankie aan Riaan,
wat ek verneem het, betrokke was by die
vervaardiging daarvan.
Die idee van die Taalmonument was baie
oorspronklik en die oorhandiging daarvan was iets
besonders.
'n Besondere woord van dank vir die prys
wat aan my toegeken is. Dit was onverwags en ek
was sprakeloos. Ek het laat in my lewe by die GHA
betrokke geraak, maar ek is nie een dag spyt nie.
Ek is dankbaar dat ek 'n klein bydraetjie kan maak
tot die behoud van Afrikaans.
Weer eens dankie vir puik beplanning en
die pragtige verloop van die program.

Beste André Alkema,
Ek wil jou graag weer ‘n keer bedank vir die
pragtige funksie Saterdag die 29ste Januarie.
Alles was smaakvol en uitstekend georganiseer.
Dit was vir ons ‘n voorreg om die
besondere oomblikke saam met my ma, Sue
Aucamp, te beleef. Ek het dit ook baie waardeer
dat jy haar gedurende die pouse kom gelukwens
het.
Ons was beïndruk met die deurgaans
uitstekende organisasie en kommunikasie tydens
die hele proses, van die plasing van die
digkompetisie se advertensie in die media en die
indiening van gedigte, regdeur tot die glansfunksie
en die finale opvolg daarná.
Ons het groot waardering vir die werk wat
julle doen om Afrikaans te bevorder en wens julle
net die beste toe.
Vriendelike groete
Susan van Tonder

Vriendelike groete
Louise Lachenicht

Sue Aucamp (93), wenner van die Afdeling D:
Geestelik met haar gedig Babilon.

Alida Stoman, pragtige sangkunstenaar en haar broer Gerthys Stoman was ons gasvrou en gasheer,
Tussen hulle staan Louise Lachenicht, wenner van die Afdeling A: Skool en onderwys met haar gedig
Ek, die juffrou met die masker.
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Moment, Momentum en Monument

Marné Oosthuizen

Vaughn Stoman

Milano Reyneke

Alida Verwoerd

JanPetrus Steyn

Gideon Perreira

Sonette Alkema, Malinda Venter, Liz Meiring, Karine Bisschoff en Riaan Alkema

Digters wat boekpryse ontvang het, is v.l.n.r: Annette Malherbe, Sharon du Preez, Elliose Ehlers, Zané Steyn,
Annemarie van der Merwe, Kobus Erasmus, Carmen Edwards en Hennie du Toit.

Karlie Lubbe ontvang die
Naaswennertrofee.

Jaap Versfeld,
eerste voorsitter van die GHA
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Anzé Bezuidenhout ontvang die
Akroniem Afrikaans.

