Mei 2022

TOLBOS

Amptelike mondstuk van die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans

Hennie Koortzen vereer op 21 Mei 2022: GHA-Jaarvergadering.
Die GHA se 27ste Jaarvergadering het heel
suksesvol afgeloop. Ongeveer 30 persone het dit
bygewoon. Daar was heelwat nuwe gesigte.
Weens ’n dubbelbespreking, kon Willie Spies nie
persoonlik teenwoordig wees nie, maar die GHA
kon na ‘n goeie toespraak via elektriese toerusting
daarna luister asof hy self teenwordig was.
Sy toespraak is tans beskikbaar by
www.afrikaans.org.za
Mnr Hennie Koortzen, Uitvoerende Hoof van
Pretoria FM het die Akroniem Afrikaans ontvang
vir sy bydrae as uitvoerende hoof van Pretoria FM
om dié radiostasie landwyd en wêreldwyd uit te
bou vir die Boere-Afrikaner en Afrikaans, asook vir
sy besondere liefde vir Afrikaans en bydrae tot
sport in Afrikaans. Sy vrou Maritha en sy dogter
Marcel het luister aan die geleentheid verleen met
hulle teenwoordigheid.

Mnr Hennie Koortzen, Uitvoerende Hoof van
Pretoria FM aan die woord.

Bespreek: S le Roux Marais Gedenkuitvoering, Di 30 Junie 2022
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Die pragtige funksie is lewendig uitgesaai
op PADLANGS fb-blad.

PADLANGS beloon digters
Op 23 April 2022 het PADLANGS, hulle
prysuitdeling te Vredevlucht Venue gehou. Dit is
deur Johan van der Merwe, (digter, sjef, kunstenaar en predikant) geborg.
PADLANGS is in 2018 deur Ansie v d Merwe gestig hoofsaaklik om digters op te bou en te
bevorder in Afrikaans. “Vandag is ons 'n mooi
groep begaafde digters op Bakkiesblad-platform,
waarop ek voorwaar baie trots is,” sê Ansie.

Ansie van der Merwe was deur André Alkema
bygestaan met die uitdeel van trofees en sertifikate.
Hier ontvang Christa Diederiks haar trofee en
sertifikaat vir veelsydige digter van die jaar.

Dié foto vertoon die
pragtige sertifikate
en trofees van
PADLANGS.
Die trofeewenners was as volg:
Wendy Leigh en Johan van der Merwe was as
DIGTERS VAN DIE JAAR aangewys.
Bonita van den Berg
Trudie Papenfus
Emsa Haasbroek
Peter Daniëls
Francois Meyer
Christa Diederiks

Eredigter van die jaar
Christelike digter van die jaar
Beste presteerder van die jaar
Inspirerende digter van die jaar
Vir sy deelname en bydrae tot die bevordering van Afrikaans
Veelsydige digter van die jaar

TEMMERS VAN DIE STORMKAAP toneelopvoering
Tydens ‘n vergadering met Lucia van Wyk van die BCVO, Kallie Kriel van
AfriForum, asook Carien Bloem en Salet Smith van AfriForum Teater, het
ons besluit om die TEMMERS VAN DIE STORMKAAP volgende jaar van
31 Maart tot 6 April in die AfriForum Teater aan te bied. Dit is dan ook
skoolvakansie en ons wil skoliere aanmoedig om die opvoerings by te
woon. Op dié wyse kan hulle meer leer van ons geskiedenis en die reuse
bydrae wat Jan van Riebeeck gemaak het tot die ontwikkeling in die
Weskaap.
Tans is Louise Lachenicht besig om die twee Verhoogdramas van Hennie
van der Merwe (Jan van Riebeeck, die moeilikheidmaker) en Pieter
Bruwer (Die oorvaart) saam te voeg in een GROOT verhoogdrama, in
samewerking met die twee wenners van die Dramaskryfkompetisie. Ons
gaan baie hulp nodig hê betreffende rekwisiete, byklanke, videotonele en
toneelspelers.
Hennie van der Merwe is op 21 Mei 2022 tydens die Jaarvergadering verkies as hoofbestuurlid.
Hennie is ’n skrywer en digter, asook groot weldoener van die GHA.
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WAARDEVOLLE WENKE van Werner Jordaan, nuwe
ondervoorsitter van die GHA
die leerkragte, wat Afrikaans met liefde behoort te
versorg, helaas in onverskilligheid verval het. Dit
kan toegeskryf word aan die feit dat die jonger
geslag onderwysers en van die ouer merkgarde
wat al vergeet het hoe professionele merkgedrag
daar uitsien, die standaarde onbewustelik laat
verlaag soos elke generasie van toeka af geneig
was om te doen.
Nasienwerkswinkels is in die lewe geroep om die
roes wat ingetree het met merkgewoontes wat in
groewe van afgewaterde, swak merkvaardighede
verval het, af te borsel en weer uitstekende
merkvaardighede te vestig. Dit blyk uit onlangse
moderering dat hierdie werkswinkels groot vrug
oplewer. 'n Voorbeeld van verbetering is die
gebruik van die merksimbolestelsel wat flagrant
afgeskeep is, maar nou weer suksesvol toegepas
word. Rubrieke is ook al hoe meer gemanupileer
om leerders te probeer bevoordeel, maar in die
proses integriteit in te boet. Hersiening van hierdie
aspekte het verseker 'n aansienlike verskil
gemaak in die opskerping van merkvaardighede
oor die algemeen.

Mnr WernerJordaan, nuwe ondervoorsitter
van die GHA saam met sy vrou Adriette,
ook verkose hoofbestuurlid van die GHA
Die standaard van Afrikaans is in die spervuur.

Dit sal 'n fout wees om na te laat dat daar 'n sterk
groep onderwysers is wat wel met groot welslae in
die juk trek. Ons eer en dank gaan uit na hulle,
want hulle is die ruggraat van ons Afrikaanse
akademiese wese. Doe so voort!

Na aanleiding van die bespreking op ons GHA
27ste jaarvergadering net my stuiwer in die
armbeurs. Die hartseer van hoe ons geliefde
Moedertaal besig is om skade te lei, gryp ons
elkeen diep aan die hart. Van die vyandige
gesindheid van die pseudoregering tot die
flagrante afname in behoorlike onderrig in ons
Afrikaanse skoolklaskamers landswyd, word
Afrikaans steeds aangeval. Ons erken ruiterlik aan
mekaar dat dit nie ons mikpunt is om ontslae te
raak van die oorlog teen ons Afrikanerwees nie,
maar eerder om by ons Here God die wysheid en
krag te vind om ten spyte van die aanslae die
vooruitgang van ons voorouerprestasies te
bevorder by elke geleentheid. Waarom glo ons as
dit nie beproef kan word nie?

Nog 'n aspek wat elkeen wat Afrikaans liefhet en
suiwer wil handhaaf dwars in die krop steek, is die
skreiende manier waarop Afrikaans op
radiostasies gebesig word. Die radio was vir jare
as 'n hulpopvoeder van die gemeenskap beskou.
Vandag luister ons kinders daarna en dink die
flagrante gemengde Afri-engels wat hulle hoor is
die regte manier om Afrikaans te gebruik.
Hennie Koortzen van Pretoria FM het die
gerustelling gebied dat hy as Bestuurder van
hierdie radiostasie moeite maak om die omroepers
op hul tone te hou wat die goeie gebruik van
Afrikaans op die lug aan betref. Dit is werklik 'n
riem onder die hart. Dit sal verblydend wees indien
hierdie gesindheid verder uitgebrei kan word na
die ander radiostasies wat Afrikaans gebruik, soos
RSG en Groot FM om net 'n paar te noem.

Die nasionale assesseringsomgewing van
Afrikaans in die tuisskoolstelsel sien tans redelik
haglik daarna uit. Hoofstroom is tien teen een
swakker daaraan toe aangesien die standaard in
tuiskoolonderwys hoër blyk te wees. Dit is
betreurenswaardig, maar soos reeds hierbo
genoem, word daadwerklike pogings aangewend
om die standaard van Afrikaans nasionaal op te
hef.

Werwing van nuwe lede vir die GHA is 'n aspek wat
in 'n werkswinkel bespreek moet word met die doel
om groter kragte saam te span in die hooftaak van
die GHA om ons taal verder te handhaaf en uit te
bou.

Modereringsverslae lewer telkens bewyse op dat
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Nog nuus van die GHA se 27ste Jaarvergadering
Tydens die oorhandiging van die Akroniem Afrikaans
het mev Nelie Alkema daarop gewys dat die Akroniem
saamgestel is deur dr Louwrens E du Toit, eertydse
ondervoorsitter van die GHA, met die doel om
erkenning te gee aan manne en vroue wat groot
bydraes gelewer het tot ons taal, insluitende
Afrikanerbelange.
Daarby het hy die mondstuk van die GHA, die
TOLBOS saamgestel, uitgegee en elke jaar gehelp
met die beoordeling van gedigte en die saamstel van
STEMME UIT DIE SUIDERLAND.
Dr du Toit, ’n ginekoloog, het besef dat die Afrikaner,
wat deur die jare die handhawer en uitbouer van die
Afrikaanse taal was, besig is om weens swak aanwas
uit te sterf. Dit was hy wat AksieBABA geïnisieer het
waarmee gepoog word om jong mense te oorreed om
vir groter gesinne te beplan. Talle jong getroude
paartjies in Danville is deur hom ondersteun en
gehelp met gratis mediese hulp ...
Dit is waarom ons graag die Akroniem Afrikaans
vandag aan mnr Hennie Koortzen van Pretoria FM wil
oorhandig, want op die wyse bring ons ook hulde aan
dr Du Toit wat in die lewe self 'n groot doener en 'n
gewer was, soos mnr Hennie Koortzen tans is, het
mev Alkema gesê.

Mev Nelie Alkema aan die woord tydens die
oorhandiging van die Akroniem Afrikaans, terwyl
mnr Riaan Alkema, GHA sekretaris, mev Claudine,
GHA administratiewe beampte en mnr André
Alkema, voorsitter, aandagtig luister.

’n Groete boodskap van Oom
Marten du Preez, voormalige
Hoofbestuurslid van die GHA,
wat op 6 Mei vanjaar 95 jaar
oud geword het:
Liewe Taalgenote, hierdie 27ste Jaarvergadering
van die GHA is die soveelste mylpaal op die weg
wat die GHA vir 28 jaar gebaan het vir die uitbou en
handhawing van ons geliefde Afrikaanse taal.
Daarom wil ek my innige dank en waardering betuig
vir die manne en vroue wat gedurende hierdie jare
hulle tyd en energie aangebied het vir die GHA om
sy edele roeping te handhaaf.
Gedurende hierdie jare het dit getrouheid en
mannemoed geverg om die Afrikaanse taal se vlam
brandend te hou. Die plig lê op ons skouers om dit
steeds met ywer te doen.
Die stryd om Afrikaans sy regmatige plek en
erkenning in die samelewing steeds te vestig, duur
voort en mag ons nie verslap nie.
Hiermee my beste wense en groete vir 'n suksesvolle jaarvergadering en sterkte aan die nuwe
Bestuur vir die komende jaar.
Afrikanergroete.

Mev Malinda Venter lees die lewenskets van mnr
Hennie Koortzen. In die agtergrond is die AksieBABA
banier van die GHA waarin talle gesinne met vier
kinders of meer pryk.

Marten du Preez
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