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Amptelike mondstuk van die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans

IMPLIKASIES VAN DIE BELA-WYSIGINGSWETSONTWERP
- DIT PLUK NOU AAN ONS VERANTWOORDELIKHEID TEENOOR GOD Daar is duisende besware ingedien teen die
voorgestelde wysigings aan die onderwyswet. Die
GHA het ook so 'n beswaar ingedien.
Daar was baie bespreking hieroor in die
media gevoer. Een aspek, egter, het nie sterk
genoeg op die voorgrond getree nie. Die
onderstaande vorm deel van ons beswaar, maar ons
het geoordeel dat ons dit ook, in hierdie vorm, aan u
wil deurgee, aangesien die effek daarvan baie wyer
strek as die voorgestelde wysigings aan die betrokke
wet.
As Christene glo ons dat God kinders aan
ons gee. Die kinders behoort dus, in die eerste plek,
nie aan ons nie, maar aan God self. Daarby plaas Hy
'n verpligting op ons as ouers (en belowe hulle) om
hulle kinders groot te maak, op te voed en te vorm
ooreenkomstig die riglyne wat die Here vir ons in Sy
Woord, die Bybel, gee.
Christen-ouers moet dus altyd
verantwoordelikheid aanvaar vir enige hulp en
hulpmiddels wat in die proses van grootmaak,
opvoeding en vorming van ons kinders gebruik word.
Nie net vanweë godsdienstige redes nie, maar ook
as 'n wyse waarop die Here 'n ordelike samelewing
bou.
Die ouers, kerk en skool is, volgens ons
oortuiging, die belangrikste rolspelers in die
grootmaak, opvoeding en vorming van ons kinders.

In terme van ons Christelike geloof, moet ouers dus
altyd direkte inspraak hierin hȇ deur die
Beheerliggame. As die Regering dit van ons
wegneem, ontneem hy ons die reg en plig om ons
Godgegewe verantwoordelikheid teenoor God, ten
opsigte van Sy kinders en ons kinders, na te kom.
Die Here leer ons in die Bybel om aan
owerhede gehoorsaam te wees in alles wat nie in
stryd is met die Woord van God nie. Petrus en
Johannes bevestig die beginsel in Handelinge 4 vers
19 aan die Joodse Raad: “Maar Petrus en Johannes
het vir hulle gesȇ: Julle moet maar self besluit wat
voor God reg is: om aan julle gehoorsaam te wees of
aan God.”
Hierdie voorgestelde wysigings kan ons by
die punt uitbring waar ons God meer gehoorsaam
moet wees as die owerheid.
Die Grondwet bepaal ook in Artikel 29(2) dat
elke leerder geregtig is op onderrig in die taal van sy
keuse. Dit bepaal ook in Artikel 185 dat ons, as
minderheidsgroep, die reg het om instellings (soos
skole) op die been te bring vir die behoud en
bevordering van ons eie taal, kultuur en Godsdiens.
Die beplande veranderings in die Wet
ontneem ons ook van hierdie regte as burgers van
ons land.
Dis nou die tyd dat ons moet saamstaan.
Saamgestel deur W Jordaan en H van der Merwe.

GHA is die vaandeldraer van die Afrikaanse taal.
Leon Strydom, die eerste Uitvoerende Sekretaris van die
GHA, het aan die jongmense tydens Handhawerkampe
verduidelik wat 'n vaandeldraer is. In 'n veldslag speel die
vaandeldraer 'n belangrike rol, het hy gesê. Solank die vaandel
hoog gehou word, is die boodskap aan die stryders dat die stryd
voortduur.
Tydens 'n veldslag, loop die vaandeldraer heelvoor, het
Leon verduidelik. “En as die vaandeldraer iets oorkom, dan kom
daar iemand anders wat die vlag optel en hoog in die lug hou
sodat almal kan die sien: Die stryd duur voort.”
Ons wil elkeen wat hierdie TOLBOS lees, vra: Sluit by die
GHA aan en kom help ons om hierdie vaandel te dra vir Afrikaans.
U is ons kontak met u vriende en familie. Nooi ook húlle asseblief
om lid te word van die GHA. Kontak 0812 50 50 60 vandag.
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Leon Strydom saam met
’n Handhawer.

Temmers van die Stormkaap gespeel op Paardekraal.
Op 16 Junie vanjaar het die CVO-Wesrandskool ’n
spesiale Konsentrasiekampdag in Krugersdorp
aangebied, en die GHA-voorsitter en sy vrou was
spesiale gaste by die geleentheid.

Die grond het aan ’n vorige CVO-skoolouer,
Rina van Vuuren, behoort en die gebou is deur
CVO ouers opgerig. Sy het die meeste boumateriaal geskenk.
Sid Mann het egter ’n lening op sy huis aangegaan om die dak van die skool op te rig.
Die eiendom is in November verlede jaar
verkoop en die skool moes toe inderhaas ’n nuwe
tuiste vind.
Dis waar die ossewaklaskamer gebore is wat
by Paardekraalfeesterrein opgerig gaan word.
Die idee was dat die klaskamers (ossewaens) in
’n laer staan, en dan deel van die feesterrein
word maw inpas by die Paardekraalerfenisterrein.
Tydens ’n spesiale vergadering in Januarie
vanjaar met die Paardekraalfeeskomitee, is die
Ossewa klaskamermodel saamgeneem om ons
planne voor te lê. Die eerste vergadering het
goed afgeloop en die Feeskomitee het die idee in
beginsel goedgekeur.

Hennie van der Merwe se wenradiodrama,
TEMMERS VAN DIE STORMKAAP, is aan die
gehoor gespeel tydens dié geleentheid.

Mnr en mev André Alkema by die Paardekraal
Monument op Krugersdorp. Dit is op dié terrein
waar sowat 6000 burgers byeengekom het op
8 Desember 1880 en ’n gelofte afgelê het dat
hulle die Britse juk sou afwerp. Dit het gelei tot die
Slag van Majuba naby Volksrust waar die burgers
die oorwinning oor die Engelse magte behaal het
en uiteindelik weer hul vryheid gekry het.

’n Model van die klaskamer beeld ’n ossewa uit
waarin Voortrekkers die binneland ingetrek
het en die land mak gemaak het. (foto)
Intussen huur die skool klaskamers by die NG
kerk Paardekraal. “Hulle is ons baie goedgesind
en ons kan die huurkontrak verleng soos tyd
verloop,” sê Dieter van der Merwe, inisieerder
van dié plan.
Die skool het ’n bedrag uit die verkoop van die
ou perseel gekry, maar dit is ongelukkig nie
genoeg om weer ’n skool aan te skaf nie, maar
ons hoop dat dit genoeg sal wees vir een
klaskamer. Daar is baie onvoorsiene hekkies wat
nog oorkom moet word voordat ons die skool
uiteindelik by Paardekraal kan vestig. Hindernisse sluit in, hersonering, omgewingsimpakstudies, water en krag aansluiting, ens. Ons kan
ons nie blind staar teen die hekkies nie, maar ons
bly voortbeur in vertroue, sê Van der Merwe.
Die CVO Skool Wesrand is vanjaar 28 jaar oud
en bestaan uit 21 leerlinge en vier
onderwyseresse . Op die huidige stadium is die
grootste uitdaging om die leerlinggetalle te laat
groei.

Nuwe droomskool van die
BCVO op die Wesrand.

Die vorige CVO-skool Wesrand was op Tarlton
geleë, maar nou is daar planne om ’n nuwe skool
op die Paardekraalterrein, Krugersdorp, op te rig.
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WAARDEVOLLE WENKE aan Afrikaanse digters
deur Driekie Grobler.
skryf. Daar is 'n rede hoekom taalreëls geld.
Leestekens bv. het 'n spesifieke doel wat, as jy dit
korrek aanwend, groot waarde kan byvoeg tot jou
gedig/skryfwerk. So dui 'n komma bv. 'n rusplek
aan, waar jy asem kan haal, wat dit vir die leser
maklik maak om die gedig in konteks te kan lees. 'n
Nuwe sin begin met 'n hoofletter en eindig met 'n
punt. Dieselfde reëls wat in gewone skryfwerk
geld, geld ook vir gedigte, al is die neiging deesdae
om alle reëls oorboord te gooi en vry en vormloos
te skryf. Hoofletters en leestekens hoort saam, en
as jy dit korrek gebruik kan dit in jou guns tel, maar
as jy nie weet hoe om dit korrek te gebruik nie, los
dit liewer uit, want verkeerde leestekens op
verkeerde plekke doen soms meer skade as goed.
4.
Sinskontruksie: Skryf soos jy praat,
moenie woorde omruil om rym te probeer bevorder
nie. Maak seker dit wat jy sê maak sin en lees reg.
Moenie onnodig rondspring met woorde en
gedagtes wat dalk verwarring vir die leser kan skep
nie.

Mev Driekie Grobler, skrywer, digter en
professionele proefleser.

5.
Dwangrym: Wees baie versigtig om nie
rym te forseer nie. Alles hoef nie altyd te rym nie.
Rym moet sag op die oor val en nie te oorlopend
wees nie, anders word dit gesien as dwangrym.
Rym is ook nie noodwendig altyd aan die einde van
'n reël nie.

ONS MOOI TAAL
Daar word gereeld gepraat oor goed wat gedoen
moet word om seker te maak jy skryf 'n goeie
gedig, maar vandag wil ek graag fokus op die goed
waarvoor mens versigtig moet wees en liefs nie
moet doen nie, veral wanneer jy gedigte inskryf vir
kompetisies.

6.
Titel van jou gedig: Moet verkieslik nooit die
tema wat gegee word om oor te skryf as titel vir jou
gedig gebruik nie. Dit veroorsaak dat klomp
gedigte dieselfde titel het, wat onderskeiding
moeilik maak. Wees kreatief met die kies van 'n
titel. Veral in kompetisies tel kreatiwiteit en 'n goeie
titel baie punte en trek dadelik aandag. Die tema
van jou gedig en die eerste paar reëls is baie
belangrik, want dit bepaal of dit aandag trek en
iemand lus maak om verder te lees of nie.

'n Paar baie belangrike punte waarna beoordelaar
kyk, is die volgende:
1.
Spelling: Dit kan nie genoeg beklemtoon
word hoe belangrik dit is om seker te maak dat
daar geen spelfoute in jou gedig of enige ander
skryfwerk is nie. Doen moeite, gebruik
woordeboeke as jy nie 100% seker is oor 'n woord
se spelling nie, maar maak asseblief seker dat jy
foutlose werk indien, veral vir kompetisies.
Gedigte met spelfoute in word maklik oor die hoof
gesien en eenkant geplaas. Vra 'n ander “vars” oog
om ook jou goed deur te lees en seker te maak
daar is geen foute in nie.

7.
Lees: Maak seker jy lees die opdrag
deeglik deur en verstaan wat van jou gevra word.
Soms lê daar verskuilde inligting tussen die reël
wat jy nie gaan raaksien as jy net vinnig daardeur
lees nie. Maak seker jy is vertroud met wat jy moet
doen, sodat jy nie agterna onnodige vrae vra oor
inligting wat reeds deurgegee is nie, of dalk nie die
opdrag reg uitvoer nie.

2.
Slordige aanbieding: Maak seker daar is
nie onnodige spasies of ander steurnisse
teenwoordig in jou dig/skryfwerk nie. 'n Slordige
voorkoms skep 'n swak indruk.
3.

8.
Indiwidualiteit: Moet nooit probeer om soos
iemand anders te skryf nie. Elkeen het sy eie
unieke talent in eie maat ontvang, woeker met wat
jy het op jóú manier. Behou jou identiteit en skryf en
wees wie en wat jy bedoel is om te wees.

Leestekens: Wees taaltrots wanneer jy

DIGKUNS IS DIE HART VAN ONS TAAL.
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ONSE MIMI het op 12 Junie 2022 negentig jaar oud geword.
Coert Grobbelaar het in samewerking met die
Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge
(FAK), ’n prestige geleentheid gereël waar Mimi
Coertse vereer is vir haar bydrae tot die Afrikaanse
Kunslied en sang oor jare heen.
Van die kunstenaars wat opgetree het in die Paul
Krugersaal by die Voortrekkermonument, is
Coenie de Villiers, Martin Lane (pianis), Antoinette
Olivier en Linette van der Merwe.
Leiers van organisasies soos die Akademie vir
Wetenskap en Kuns, ATKV, FAK en GHA het hulde
gebring aan dié dinamiese vrou.
In sy huldeblyk namens die GHA het mnr André
Alkema gesê dat net soos Mimi 'n groot rol gespeel
het in Nataniël se ontwikkeling en groei as
sangkunstenaar, kan ons vandag sê dat Mimi en
haar besondere sangtalent, liefde vir die
Afrikaanse taal en deursettingsvermoë ook in die
Afrikanervolk se lewe 'n groot en belangrike rol
gespeel het. Sy is 'n ware ikoon.

VLNR: Zanta Hofmeyr, Martin Lane, Antoinette Olivier,
Linette van der Merwe, Hanelie Hoberg, Dawie Roodt,
André Alkema, Pieter van Heerden (seremoniemeester),
Jana Cilliers, Mimi Coertse en Ziegfried van Huyssteen.
Ons Verlede Roep (tot my)
Die slagveld in Ukraine roep beelde voor my op.
Dit sny dwarsdeur my brein en kloof my hart en siel oop.
Daardie angswekkende beelde, reeds drie eeue oud,
is die spoor van die Engelse, wat oor ons land loop.

Mimi se liggie sal soos 'n ware Afrikanerheld vir
eeue wat kom, skitter, en sal ons haar stem kan
hoor solank daar elektriese krag is.
Sy het die gedig, Heimwee, wat deur JRL van
Bruggen geskryf is, bekend gemaak en daarvoor is
ons haar ewig dankbaar. Heimwee is getoonset
deur S le Roux Marais

Murasies van huise, sterk afge-ets teen die kim,
store en implimente, verteer deur hul haatvuur.
Landerye, oeste en weiveld tot as verbrand
wil tot vandag nog hul doodsboodskap pleitend uitstuur.
Verrottende karkasse, wyd verspreid oor die veld
roep aasvreters nader om vryelik fees te vier.
Aasvoëls sirkel laer, plof stofwolke op die grond
en bondel krassende saam om die eens trotse dier.

Afrikaans met liefde
Afrikaans, ons geliefde trots.
Hoe streng teen vyand bots?
Ferm - vas in hart en wees
die reg in eie kosbaar' taal
te speel, leer spreek en lees.

Vrouens en kinders in koue tente saamgegooi,
waar snerpende wind en weer reëlmatig hul tol eis.
Ontbering, hongerte, verwaarlosing en siekte
is voeding vir die langerwordende dodelys.

Afrikaans, SO gehaat, verwerp geboor edel, deugsaam sterk.
Roof bar ons erwedeel
die reg in eie kosbaar' taal
te spreek, leer, werk en speel.

Die noorde roep my aandag vir nog 'n angsgesig
waar Boere, soos beeste, ingehok in kampe bly.
Daar, in die vreemde, weg van hul geliefdes en land,
moet hul, van alles afgesny, hul worstelstryd stry.

Afrikaans, wat sing wat juig
v' God's barm'tug getuig.
wat sny murg en lit;
die dank'bre reg in eie taal
te leer deel, kryg en bid

Kermende kinderstemmetjies en die treurlied van
sussende ma's, sweef oor bar grond, grafte en grasveld.
Hul roep hul smartlied van ver-ver uit die verlede,
ja, vertel ons van ons Volk en elke dapper held.

Afrikaans, ons moedere trots!
Fier, lief vierkantig Rots!
Toekomstig groei paraat;
Die Skepper skenk regedeltaal
te speel, leer lees en praat.

Hul wys ons op God se seën oor ons volk en land
en hoe Hy deur die eeue by ons was deur Sy Gees.
“Het julle regtig van ons geskiedenis vergeet
of was al ons opofferings dan verniet gewees?”
Hennie vd Merwe

Werner Jordaan 28/05/2022
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