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Amptelike mondstuk van die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans

 ’n Intieme groepie van ongeveer 70 persone het die 
g e l e e n t h e i d  b y g e w o o n  i n  d i e  K a p e l  b y  d i e 
Voortrekkermonument op TAALDAG 14 Augustus 2022 waar 
die GHA die AKRONIEM AFRIKAANS aan dr Flip Buys, leier 
van die Solidariteit Beweging oorhandig het.
 Professor Gerrit Smit en sy vrou Marianne, asook die 
registrateur van die AP Akademie, professor Danny Nel, het die 
besondere geleentheid as spesiale gaste bygewoon. So ook dr 
Kobus Erasmus van Volksrust, Lucia van Wyk van die BCVO en 
haar man Fanus, mnr Bennie van Zyl van TLU SA en sy vrou 
Elmie.
 Coert Grobbelaar en sy Ensemble het, in samewerking 
met die bekende radiopersoonlikheid, mnr Martin Jansen en 
mnr Willie Jooste en die ATKV-musiekgroep, ’n pragtige 
stemmingsprogram gelewer.
 Dr Buys het ook ’n inspirerende toespraak gelewer wat 
op bladsy 2 in dierdie TOLBOS opgeneem is.

                         GHA gee erkenning aan dr Flip Buys

 Die aanslag op die Afrikaanse taal en 
Afrikaanse skole het die afgelope jaar met intensiteit 
toegeneem. Die beplande Bela-wetgewing van die 
ANC-regering wil die magte van Beheerliggame van 
openbare (staats-)skole inperk betreffende die 
toelatingsvereistes en die taal van die skool.
 Die GHA het vroeër vanjaar ’n brosjure 
uitgegee waarin dié gevaar uitgespel word, maar 
ook ’n oplossing aangebied word.
 Vroeër kon ouers deur die beheerliggame 
van hulle skole, Afrikaans as die medium van 
onderrig handhaaf deur te sorg dat skole 'vol' is. Die 
swak aanwas van Afrikaners (asook immigrasie), 
het veroorsaak dat klaskamers in tradisioneel 
Afrikaanse skole leeg geraak het, en moes 
derhalwe aangevul word uit ander Afrikaanse skole 
in die omgewing. Hoërskool C R Swart in Waverley 
wat een van ons sterkste Afrikaanse skole in die 
Moot was, is byvoorbeeld prysgegee om Hoërskool 
Oos-Moot 'sterk' te maak. Maar so het ons ook 
intussen Hoërskool Voortrekkerhoogte en 
Hoërskool C J Langenhoven in Pretoria verloor. In 
Vereeniging is die Tegniese Hoërskool en die 
Akademiese Hoërskool  saamgesnoer om 
klaskamers vol te maak. In ander plekke in die land 
is laerskole en hoërskole saamgevoeg om 
klaskamers vol te kry en vol te hou. Vervolg op p4.
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 Ek wil aan die GHA baie dankie sê vir die 
groot eer en groot voorreg vir vandag en ook vir dr At 
van Wyk.
 Van my kant af 'n paar woorde oor Afrikaans. 
Dit is duidelik vir my, as jy kyk na ons as Westerse 
kultuur, en ons as die Westerse beskawing, dat die 
Weste nou eintlik vir meer as 500 jaar 'n 
oorheersende rol in die wêreld speel. Maar wanneer 
na die afgelope 2500 jaar gekyk word, sedert die 
antieke Grieke, is hulle die eerste beskaafde volk 
wat in die Weste 'n groot rol in die wêreld gespeel 
het.
 Die vraag is: Hoekom? Wat was die 
suksesresep gewees? In kort: vir my het dit daaroor 
gegaan dat elke geslag, in die ou antieke Athene, 'n 
gelofte afgelê het. As 'n man 18 jaar oud geword het, 
het hulle met diensplig 'n gelofte afgelê dat dit wat 
hulle van hulle voorouers geërf het, hulle sou 
bewaar en in 'n beter toestand aan die volgende 
geslag oordra.
 Hiermee het hulle nie bedoel die materiële 
nie, maar hulle stad, hulle kultuur, die taal, 
beskawing en alles wat daarmee saamgaan. Ons 
kan kyk na die ongelooflike Grieke, na die Olimpiese 
Spele, skole en universiteite, die filosofie en 
tegnologie wat ons van hulle af gekry het.
Daarna die erfenisse van die antieke Rome en veral 
natuurlik Jerusalem met die westerse Christendom 
wat ontstaan het. Elke geslag bewaar en verbeter … 
en dit word aan die volgende geslag oorgegee deur 
sterk instellings, nie net persone nie, maar ook 
kerke en instellings soos die gesin en dan ook op 
makro vlak.
 Nou, ons kultuur was nooit volmaak nie. Ons 
het ons byvoorbeeld skuldig gemaak, soos ander 
beskawings, aan slawerny.
 Die grootheid van ons kultuur lê egter daarin 
dat dit wat die voorgeslagte gekry het, het hulle die 
hele tyd verbeter … die hele tyd gestreef na 
verbetering. Nie soos ander kulture wat agtergebly 
het, maar eerder baie geleer het.
 Vir my word die taak van óns geslag wat 
Afrikaans betref saamgevat deur Van Wyk Louw 
met sy woorde. Hy het gesê dat ons taak is om die 
skat van Afrikaans deur die skole te dra. As dit jou 
vrag is, moet jy dit doen.

 Ek het 'n hele paar jaar gelede gelees van 
Amerikaanse natuurwetenskaplikes wat 'n 
bedreigde voëlspesie in die Amasone gaan soek 
het. Daar was waarskynlik net een paar oor en die 
betrokke papagaai het 'n verskriklike mooi 
fluitgeluid gemaak en hulle was bang dat dit sou 
uitsterf.
 Hulle het opnames gemaak van die geluid 
en hulle het besluit dat as hulle hierdie geluid of 
klank opneem, en dit later op die internet plaas, dan 
is die geluid mos veilig, dan is dit bewaar vir die 
nageslag. Maar toe dink hulle dit is 'n kortsigtige 
kunsmatige strategie, want die opname kan nog 
steeds uitgewis word. Toe het hulle besef: om 
hierdie fluitgeluid te bewaar, moet hulle die 
papagaai bewaar. En hulle het dadelik gedink aan 'n 
dieretuin, maar besef om die papegaai in 'n hok te sit 
ook nie sal werk nie.
 Die voël moet vry wees sodat hy in veilige 
omstandighede kan gedy, want in daardie vry en 
veilige omstandighede, kan die voël, soos na 
verwys is in die AKRONIEM … iets wat ek sterk in 
glo, AANWAS sodat die hele spesie kan oorleef, en 
nie net 'n geluid wat op die internet bestaan nie.
Baie mense sê dat die taal sal oorleef, maar dit is 
noodsaaklik om ons taal ook digitaal te bewaar, 
maar uiteindelik, as jy die taal wil bewaar, moet jy die 
mense van die taal bewaar. Uiteindelik moet jy 
daardie mense beskerm wat die taal praat.
 H o e  d o e n  j y  d i t ?  J y  k a n  n i e  ' n 
veiligheidstrategie gebruik om 'n demografiese 
probleem op te los nie. Veiligheidstrategie is 
natuurlik baie belangrik soos u almal weet, maar 
uiteindelik is dit die demografiese uitdaging van 
klein verspreide getalle wat minderhede lei na 
vryheid.
 Sonder vryheid kan jy nie jou veiligheid 
waarborg nie. Sonder vryheid sal jy nie jou 
voorspoed kan waarborg nie. Sonder vryheid gaan 
jy nie die kultuurskatte wat ons het van geslag tot 
geslag kan uitdra nie, want jy gaan uiteindelik nie die 
instellings hê om die taal te handhaaf en uit te bou 
nie. Instellings soos die gesin, skole, kerke en 
burgerlike organisasies, is belangrik vir die taal om 
voort te bestaan en te groei.
 Ek sluit af met Jean Laponce, die Franse 
sosioloog. Hy het gekyk na hoe tale kan oorleef en 
hy het gesê daar is twee vereistes vir 'n taal om te 
kan voortbestaan. 
 Die eerste vereiste: Jy moet 'n grondgebied 
hê en hy het gepraat van 'n afgesonderde 
grondgebied en hier verwys ons na Kanada met 
gedeeltes wat Frans is. 
Vervolg op p3.

                          Dr Flip Buys se toespraak

Dr Flip Buys, het tydens die TAALDAG-
v i e r i n g  i n  d i e  K a p e l  b y  d i e 
Voortrekkermonument op 14 Augustus 
2022, en die oorhandiging van die 
AKRONIEM AFRIKAANS aan hom, die 
volgende gesê:
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Vlnr staan: Loraine Hibbert, Rika Southwood, Liana Simmonds, Shani Strauss, Drikus Schoeman en Coert Grobbelaar
Heelagter is die pianis Rudolf Geldenhuis.

Vlnr staan: Sakkie Kotze (voorheen direkteur van die ATKV), mnr André Alkema (GHA-voorsitter),
dr Flip Buys (Solidariteit Beweging-voorsitter), Coert Grobbelaar (Sangkunstenaar en programleier),

mnr Rommel van der Riet (musikant) en mnr Willie Jooste (ATKV Centuriontak-voorsitter).
Mnr Jooste het ook die klank en musiekinstrumente behartig. 

 En dit is hoekom ons graag saamwerk met 
instellings of ander organisasies, want dit is 
uiteindelik tot voordeel van ons taal.
 Baie dankie aan die GHA. Baie dankie vir 
julle werk en baie voorspoed ook vir die goeie werk 
wat julle doen.
 Baie dankie ook vir die program vandag hier. 
Dit was werklikwaar, en u sal met my saamstem: dit 
was aangrypend. Hierdie wat ons gehoor het 
vandag, is deel van daardie skat wat óns geslag na 
die volgende geslag moet oordra.

Die AKRONIEM AFRIKAANS is 
toegeken aan dr Buys vir sy bydrae 
tot die uitbou en handhawing van 
Afrikaans, vir sy dinamiese leierskap, 
visie en insig, strydvaardigheid en 
offervaardigheid; en die bevordering 
van Afrikanerbelange.  

 Jy het daardie grondgebied nodig waar jy 
politieke mag en staatkundige mag kan handhaaf. 
En instellings veilig kan wees om die taal te kan 
beskerm.
 Die tweede vereiste om 'n taal te bewaar, is 
om instellings te hê en die belangrikste instellings is 
skole wat daardie taal moet oordra aan die volgende 
geslag.
 Daarom, dames en here, as iemand jou taal 
van jou af wegvat, moet hulle jou skole van jou af 
wegvat. Hulle wil jou nie net verengels nie. Hulle wil 
jou taal en kultuurgemeenskappe beëindig, omdat 
die bestaan van instellings wat jou kultuur oordra na 
die volgende geslag vernietig moet word. Daardie 
instellings is 'n noodsaaklike voorwaarde vir die 
voortbestaan van jou taal. Anders bestaan hulle net 
voort as 'n klomp enkellinge. 
Daarom is die tweede vereiste wat Laponce 
genoem het, naas grondgebied (wat amper die 
moeilikste is), is sterk instellings wat sal verseker 
dat die taal bly voortbestaan.

                          Dr Flip Buys se toespraak (vervolg)
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 Lindiwe Sisulu, minister van Toerisme, het 
vroeër vanjaar gesê dat 50% van die leerlinge in 
tradisioneel Afrikaanse skole moet nou Engels (lees 
Swart) wees terwyl ons maar ongeveer 7% van die 
bevolking uitmaak. Minister Angie Motshekga het dit 
ook ondersteun en gesê dat alle staatskole se taal- 
en toelatingsbeleid én gedragskodes moet deur 
landswette gerig word, en nie deur skoolbeheer-
liggame wat alleen daaroor besluit soos tans die 
geval is nie, en daarom is dit nodig om die 
bestaande skolewet te wysig. Volgens haar kan dit 
ook nie toegelaat word dat beheerliggame inbreuk 
maak op leerlinge se godsdiens- en kultuurregte 
nie. (Beeld 8 deser)
 Hoe skynheilig kan 'n mens wees?
 Maar soos mnr Flip Buys in sy toespraak op 
14 Augustus vanjaar tydens die TAALDAG-viering 
in die kapel by die Voortrekkermonument gesê het: 
Hulle wil nie net ons taal doodmaak nie. Hulle wil die 
Afrikaner uitwis.
 Ons sal alles in die stryd moet werp om 
hierdie aanslag af te weer. Dit kán gedoen word as 
elke ouer en grootouer (en ook studente en skoliere) 
die Red Afrikaanse Skole-projek van die GHA  
steun. Ouers moet meer betrokke raak by hulle 
kinders se opvoeding en ook by hulle plaaslike 
skool. Ondersteuning moet gegee word aan 
Beheerliggame en daar moet seker gemaak word 
da t  d ie  reg te  pe rsone  op  d ie  oue r -  en 
beheerliggame verkies word.

 Ouers is elke dag besig met die taak van 
oorlewing in die al swakker wordende ekonomiese 
tye. Daarom sal ons op vindingryke manier inligting 
aan hulle moet deurgee op byna daaglikse basis 
wat hulle sal versterk, bemoedig en aanmoedig om 
standpunt in te neem en deel te neem.
 Die GHA het op Donderdag 11 Augustus 'n 
b ros ju re  t ydens  d ie  KragDag Ekspo  op 
Diamantvallei naby Kleinfontein bekendgestel 
waarin ons ouers en grootouers oproep om teen 
hierdie vergrype in verset te kom. Dié aksie moet 
nou met verhoogde ywer en entoesiasme 
voortgedryf word.
 Die Titel van die Brosjure is PASOP VIR DIE 
BELA-WETGEWING.
 In hierdie brosjue het mnr Hennie van der 
Merwe, die GHA se ondervoorsitter, ’n opsomming 
gemaak van die tersaaklike artikels in die Grondwet 
wat betrekking het op die onderwys en ons regte as 
burgers van die land. Hy skryf:

ONS HET GRONDWETLIKE REGTE EN MOET 
DAAROP STAAN
               
Hoofstuk 2 van die RSA Grondwet bevat die 
volgende regte:

Artikel 9(3): Staat mag nie ... diskrimineer op grond 
van ras, etniese of sosiale herkoms, kleur, 
godsdiens, gewete, oortuiging, kultuur, taal en 
geboorte nie.
Artikel 18: Handel oor Vryheid van Assosiasie.
Artikel 28(2): Bepaal dat ’n kind se beste belang 
kom voor ander belange.
Artikel 29(2): Onderwys:  Elkeen het die reg om 
onderwys te ontvang in die taal van sy of haar 
keuse. 
Artikel 29(3): Handel oor die reg om eie 
onafhanklike onderwysinstellings tot stand te bring 
en in stand te hou.
Artikel 30: Handel oor die regte van taal- en 
kultuurgroepe.
Artikel 31: Handel oor kultuur-, godsdiens- en 
taalgemeenskappe en die reg om instellings te 
vestig met die oog op die bevordering van eie taal, 
kultuur en godsdiens.
Artikel 185: Kommissie vir die Bevordering en 
beskerming van regte van Kultuur-, Godsdiens- en 
Taalgemeenskappe:
Hierdie Grondwetl ike Kommissie het wye 
verantwoordelikhede om respek vir mekaar te 
bevorder en vrede, vriendskap, menslikheid en 
verdraagsaamheid onderling te bewerkstellig.  

In die brosjure is daar ook inligting oor die 
GHA, sy geskiedenis en ons eis vir ’n 
onafhanklike Afrikaner Onderwysowerheid.

Agterblad van die nuwe brosjure oor die onderwys.
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