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Amptelike mondstuk van die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans

BCVO se 2021 matrieks spog met 98% slaagsyfer

André Alkema, voorsitter van die GHA en sy vrou Nelie staan
by Sulize de Bruin wat onder die top 1% tel van die IEBkandidate in Afrikaans Huistaal en Engels addisionele taal.
Sy hou die GHA wisseltrofee vir Moedertaal Afrikaans vas.

Mnr Marius Kruger, skoolhoof van CVO Skool Pretoria
staan by Sulize de Bruin en Retha Papenfus wat aangewys is as die beste presteerders van die BCVO-skole
in die IEB-eindeksamen. Hulle deel dié trofee.

‘n Deel van die gehoor tydens die BCVO se prestigeaand waar die 2021 beste presteerders vereer is
met toekennings.

Lucia van Wyk, die uitvoerende hoof van die BCVO het haarself oortref met die uiters suksesvolle prestige aand in Pretoria. Regs van Lucia is Marinette de Bruin, die onderwyseres
van Sulize de Bruin.

Aankondiging: Die sluitingsdatum van die Jan en Maria van Riebeeck
verhoog- en radiodrama skryfkompetisie, aangebied deur die
GHA, BCVO en Pretoria FM, is aangeskuif tot 28 Februarie.
.Daar is twee afdelings, naamlik:
1. Radiodrama wat op Woensdag 6 April 2022 uitgesaai gaan word en
2. Verhoogdrama wat opgevoer gaan word by die Voortrekkermonument vanaf 19 tot
24 September 2022.
R20 000 se pryse is op die spel. Vir meer inligting en om in te skryf, gaan besoek die GHA se webblad
by www.afrikaans.org.za of stuur 'n e-pos aan gha@afrikaans.org.za of skakel 0812 50 50 60.
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Taalstryd van die Afrikaner/Boer

Tweede Taalbeweging
Na afloop van die vernietigende Tweede AngloBoere Oorlog (1899 – 1902) waar meer as 34 000
burgerlikes (hoofsaaklik Afrikanervroue en -kinders)
aan die hand van die vyand gesterf het, was die
stryd teen die Afrikaner nie verby nie. Die aanslag
was nou op ons taal en skole gemik en die doelwit,
soos sir Alfred Milner, hoë kommis-saris van SuidAfrika, dit gestel het, dat die Boervolk finaal vernietig
moes word, en soos hy dit gestel het: “… to knock
the bottom out of the 'great Afrikaner nation' for ever
and ever. Amen.”

Dit is telkens 'n begeesterde klein minderheid wat
rigting in die lewe van 'n volk gee.
Eerste Taalbeweging
Só was dit op 14 Augustus 1875 toe agt manne in
die huis van Gideon Malherbe, 'n wynboer van die
Paarl, byeengekom het om die Genootskap van
Regte Afrikaners (GRA), te stig. Die doel van die
Genootskap was soos hulle leuse gelui het: Om te
stry vir ons taal, ons nasie en ons land.
Dr Arnoldus Pannevis, onderwyser en taalkenner
van die Paarl, het besef dat die taal wat die inwoners van die Kaap gepraat het nie Nederlands is
nie, maar 'n heel nuwe taal. Hy het die Bybelgenootskap in Engeland skriftelik versoek om die
Bybel in Afrikaans, soos hy die nuwe taal genoem
het, uit te gee. Hy het ook aanbeveel dat die uiters
bekwame ds S J du Toit die vertaling doen.
Dit is met hierdie oogmerk, naamlik om die Bybel in
Afrikaans te vertaal en uit te gee, wat ds S J du Toit
die stigtingsvergadering van die GRA op 14 Augustus 1875 gereël het. Daar was egter gou besef
dat daar eerstens taalreëls en spelreëls opgestel
moet word. Gevolglik verskyn die GRA se Eerste
beginsels van die Afrikaanse taal op 26 Februarie
1876.

’n Dogtertjie en haar ma in een van die
Engelse se konsentrasiekampe.
Prof Jaap Steyn skryf in 'n artikel op die internetwebwerf Woes: “Hoewel die Vredestraktaat van
Vereeniging (1902), bepaal het 'the Dutch language will be taught in public schools in the Transvaal and Orange River Colony where the parents of
the children so desire', was die voertaal in die
staatskole Engels.”

Ds S J du Toit,
skrywer, uitgewer,
vertaler en taalstryder wat ook
op ‘n stadium deur
pres Paul Kruger
aangestel is as
superentendent
van onderwys in
die Zuid-Afrikaanse
Republiek.
Die mondstuk van die GRA en eerste nuusblad in
Afrikaans, Die Afrikaanse Patriot, verskyn op 15
Januarie, dieselfde jaar. Maar dit was eers in 1885
dat ds S J du Toit werklik kon begin met die
vertaling van die Bybel in Afrikaans, want die kerke
was aanvanklik daarteen gekant.

Die imperialis, sir Alfred Milner, later hoë
kommissaris van Suid-Afrika was instrumenteel
tot die oorlog teen die Afrikaner/Boer
in Transvaal en die Vrystaat.
Afrikanernasionaliste het hewig hierop gereageer.
Dit was Afrikaanse politici, predikante, joernaliste en
onderwysleiers wat, soos Zietsman dit in sy
bekende werk, Die taal is gans die volk stel, die
gedagte ingegrif het dat dit die Afrikaner se
nasionale, morele en selfs godsdienstige plig is om
sy taal te bewaar.

Hierdie Eerste Taalbeweging, soos die stigting van
die GRA bekend sou staan, het gelei tot 'n Tweede, Derde- en selfs Vierde Taalbeweging. Telkens,
wanneer die Afrikaner en sy taal bedreig word,
kom daar manne en vroue na vore wat die stryd
voortsit wat die GRA begin het.
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Derde Taalbeweging

Taalgetrouheid het die primêre toets vir Afrikanerskap geword, en Afrikaners wat Engels as hul
taal aanvaar het, is as volksverraaiers beskou en
verag. Dit was nie 'n stryd teen Engels as sodanig
nie, maar wel wedywering om gelyke taalregte vir
Engels en Afrikaans.

In die Derde Taalbeweging het dr Hennie
Terblanche, van die Genootskap vir die
Handhawing van Afrikaans (die eerste GHA) wat
op 26 November 1965 gestig is, 'n belangrike rol
gespeel. In sy boek Jare van storm en drang lees 'n
mens van sy stryd vir die behoud en uitbou van
Afrikaans. Ten spyte van die feit dat Afrikaans in
1925 amptelike status langs Engels verkry het,
moet Terblanche in Natal, een van die vier
provinsies van Suid-Afrika, verbete veg om
Afrikaans op die wetboeke daar te kry. Ook moes
hy daar veg vir Afrikaanse skole omdat al die skole
in Natal slegs Engels was. Terblanche was onder
andere ook 'n vertaler en het verskeie
woordeboeke saamgestel om op dié wyse die taal
tot sy reg te laat kom as akademiese taal. Na sy
dood op 23 Maart 1977 het die GHA ongelukkig tot
niet gegaan.

Die Tweede Taalbeweging is ingelui met die
stigting van twee organisasies in 1905: Die
Afrikaanse Taalvereniging is in Kaapstad gestig op
3 November daardie jaar en die stigtingsleier was
adv J H H de Waal met dr D F Malan, latere eerste
minister van Suid-Afrika as een van die
bestuurslede. Die Afrikaanse Taalgenootskap
(ATG) is op 13 Desember in Pretoria gestig deur dr
N M Hoogenhout, 'n seun van C P Hoogenhout van
die Eerste Taalbeweging.

Dr D F Malan, latere eerste
minister van Suid-Afrika
Talle ander organisasies is daarna in die lewe
geroep: die Akademie vir Wetenskap en Kuns, die
ATKV en die Federasie van Kultuurverenigings
(FAK).
Afrikaans word in 1925 vir die eerste keer as
amptelike taal erken langs Engels danksy die ywer
van genl Barry Hertzog en C J Langenho-ven en in
1933 word die volledige Bybel in Afrikaans
uitgegee met dr J D du Toit (Psalmberymer Totius),
seun van ds S J du Toit, aan die voorpunt.

Genl J B M Hertzog

C J Langenhoven

Dr Hennie Terblanche
Vierde Taalbeweging
Die Vierde Taalbeweging is ingelui met die
herlewing van die GHA op 29 Januarie 1994 in die
Bereasaal, Pretoria. Die dryfkrag was mnr Jaap
Marais, leier van die Herstigte Nasionale Party,
wat besef het dat die taal weer eens bedreig word,
soos die geval was na 1902, met 'n vyandige
regering wat sou oorneem –, in hierdie geval die
ANC. Die GHA het die vaandeldraer geword wat
op die voorfront sou veg vir die Afrikaanse taal.
Die stigters van die GHA is korrek bewys in hul
oordeel, en sedertdien is talle organisasies gestig
ter bevordering van die Afrikaanse taal: Die
Vriende van Afrikaans (VVA), Afrikaanse
Geneeshere Vereniging (AGV), Vereniging van
Regslui vir Afrikaans (VRA), Rekenmeesters vir
Afrikaans (RVA), Pro-Afrikaanse Aksie Groep
(Praag), Afrikaanse Taalraad (ATR) en AfriForum,
om enkeles te noem. Daarbenewens het talle
bestaande organisasies hulle hertoegewy aan
Afrikaans en Afrikanerbelange. Hieronder val die
A k a d e m i e v i r We t e n s k a p e n K u n s , d i e
Voortrekkerbeweging, Dameskring, Afrikanerbond
en die FAK.
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Mnr Jaap Marais en sy vrou Marie (langs Hertzog)
op die huwelik van dr Albert Hertzog en mev Martie
Viljoen, 4 Oktober 1977.

‘n Amerikaanse politieke kommentator, eerwaarde
Robert Slimp, skryf in The Edgefield Advertiser van
30 Mei 1990: “The ANC has a hidden agenda. This
is the complete destruction of the Afrikaner race,
language, culture and even religion … From 1960
the Communist radio transmissions beamed at
South Africa … continuously emphasized that the
Boor government and their racist Afrikaans
language are the suppressors of the black majority
and must be destroyed.”
Daar is min rede om te glo dat hierdie opvattings
en oogmerke nie steeds bestaan in die kringe
waaruit slagspreuke soos “Kill a Boor, kill a farmer”
en “One settler, one bullet”, gebore is nie.
Een van die GHA se lede, Kerneels Lourens,
taalaktivis en prokureur van Brits, het die ANCregering in 2010 suksesvol hof toe gesleep oor
hulle versuim om 'n taalwet daar te stel wat die 11
tale van Suid-Afrika sou reguleer, aangesien
Engels oral voorkeur geniet het.

Kerneels Lourens, prokureur
van Brits, groot taalvegter en
lid van GHA.

Dr Leon Schreiber en lid
van die DA, en voorvegter
vir Afrikaans.

Schreiber, parlementslid en lid van die Demokratiese Alliansie (DA) 'n skrywe gerig aan die Director
of the Office of International Standard and Legal
Affairs of UNESCO, waarin hy kla dat die regering
van die Republiek van Suid-Afrika diskrimineer
teen die sprekers van Afrikaans, Khokhoegowab
en ander tale deur die Khoi, San en Nama gepraat
word. Die minister van hoër onderwys, wetenskap
en tegnologie, mnr Blade Nzimandi, het 'n wet
gepromulgeer wat slegs sogenaamde swart tale
as inheems beskryf, en dit beïnvloed befondsing
van studies in tale soos Afrikaans op tersiêre vlak
nadelig. Dié wet het op 1 Januarie 2022 in werking
getree!
Ten slotte, in die woorde van Jaap Marais (2
November 1922 - 8 Augustus 2000): “Deur geloof
aan ons reg en geroepenheid as volk en deur die
durf en die wil 'om te handhaaf en te hou', sal die
toekoms van Afrikaans beslis word. Laat elke regte
Afrikaner sê: Afrikaans is my taal, daarom eer ek
dit, praat ek dit, en sal ek dit beskerm teen wie of
wat ook al dit wil bedreig of onderdruk.”

Onlangs, op 13 November 2021, het dr Leon

Heel regs staan mnr Jaap Versfeld, eerste voorsitter van die GHA
tydens die teepouse van die jaarvergadering 2001. Langs hom staan
dr Pieter Möller (voormalige voorsitter) en dr Müller Pretorius
(voormalige sekretaris en uitvoerende beampte (2007 – 2012).

André Alkema is die samesteller
van die Taalstryd van die
Afrikaner/Boer.
Hy is tans ook voorsitter
van die Genootskap vir die
Handhawing van Afrikaans.

