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Produkte en posgeld: Let asb op dat ons die 
posgeld van produkte wat ons aan julle pos, sal 
moet verhoog na R60. Jammer daaroor, maar 
dis buite ons beheer.

Boektrommels: Dit is lekker om te rapporteer 
dat ons teen die einde van hierdie boekjaar in 
Feb 2017 meer as 50 boektrommels landwyd 
uitgedeel het. Dan tel ons nou nie die los boeke 
wat versprei is, by nie. Ons dank aan die 
Dagbreek Trust, die Historium Trust, die 
Departement Kultuursake en Sport, die Ubuntu 
Society, prof Carel Jansen, die US Taalsentrum 
en die ATKV vir hulle ondersteuning en vertroue 
in ons. Rofweg bereken gee ons aan 3 420 
kleuters toegang tot splinternuwe boeke wat te 
staan kom op 17 100 kleuters as mens reken 'n 
trommel se lewensduur is ongeveer 5 jaar.

Johan Combrink-gedenklesing:  Die lesing vind 
volgende jaar op Donderdag 16 Februarie 2017 
en ons spreker is die bekende joernalis en 
meningsvormer, Waldimar Pelser. Ons hou dit 
weer om 18:30 in die Protea Hotel Tegnopark. 
Ons sien julle graag by wat 'n interessante aand 
beloof te wees.

Woordfees 2017: Hierdie boeiende fees duur 
van 3 tot 12 Maart 2017 en word oral in 
Stellenbosch aangebied. Die program is reeds 
op die internet beskikbaar.  Die VVA nooi as deel 
van ons diskoersreeks studente en jonges van 
gees uit na 'n gesprek oor Afrikaans met as 
tema: Waar sien studente Afrikaans oor 20 jaar 
en watter planne het hulle om hulle wense te 
bewaarheid? Oudregter Albie Sachs gaan die 
gesprek inlei met Saartjie Botha, die 
feesdirekteur, as die gesprekleier. Regter Sachs 
se nuutste boek, We the people,  sal ook dan 
bekendgestel word. (11 Maart om 10:30 in die 
dorpsbiblioteeksaal; toegang gratis)
Ons gaan ook tydens die Woordfees se WOW-
a a n b o d  ' n  v o o r l e e s w e r k s w i n ke l  v i r  
onderwysers aanbied oor die onderskatte 
waarde van voorlees.

Ubuntu Society, Nederland: Baie dankie aan 
Annette Mul en die groep leergierige 
Nederlanders wat in November op 'n 
kultuurtoer in Suid-Afrika by ons op 

Stellenbosch aangedoen het met R7500 vir 'n 
trommel. Elke boek help om iewers 'n verskil in 
'n kind se lewe te maak.

Voorleesprojek: Baie dankie aan dr Vernita 
Beukes (US Taalsentrum) wat die administrasie 
van hierdie projek by ons oorgeneem het. 
Dankie aan almal wat ingewillig het om weer by 
die kleuterskole in die Stellenbosch-omgewing 
voor te lees. Dis 'n groot lekkerte vir die kinders 
om 'n ander stem te hoor. Geen rede waarom 
hierdie voorleesgroepies nie oral kan 
funksioneer nie, né? Oorweeg dit om in die 
nuwe jaar een op jou plek te begin saam met vyf 
of ses vriendinne. En laat weet ons hoe dit gaan 
asb.

Boekpryse namens die eertydse Durbanville-
tak van die VVA:  Die VVA administreer die 
fondse wat hierdie tak aan die VVA oorgedra het 
toe hulle destyds ontbind het. Mnr Marius 
November van Alpha Primêr in Durbanville sê 
dankie vir die boekprys: "Dis sulke klein liggies 
op 'n mens se pad wat alles die moeite werd 
maak." 

Boeke vir Kersfees vir die Rust en Vrede Plaas-
créche: Chareldine het op 24 November vir elke 
kind in hierdie créche 'n VVA-rugsakkie met 
boeke gaan afgee namens Vader Krismis. Johan 
en Tjuks Roos, die eienaars van die plaas het die 
créche reeds in 1983 begin. Nie 'n enkele kind 

wat in hierdie créche was, moes al ooit 'n jaar 
herhaal nie. En dit spreek boekdele. Baie dankie 
aan die Roos-broers vir wat hulle al vir baie jare 
vir die kinders van hulle plaaswerkers  doen. Dit 
is ware ewigheidswerk!

Trommels in Vanrhynsdorp: Die VVA het by die 
afsluiting van die ATKV-onderwysafdeling se 
prysuitdeling by die Letsatsi Lodge vyf 
boektrommels gaan oorhandig aan plaaslike 
kleuterskole en ook Graad R-klasse. In Maart 
2017 keer ons terug om 'n voorleeswerkswinkel 
te doen met onderwysers oor die Onderskatte 
waarde van voorlees en nog 'n paar 
boektrommels. Dankie aan mnr Jannie Swart 
wat al die reëlings vir ons getref het.
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Hierdie uitgawe van Doendinge vir Afrikaans is 
die laaste gedrukte uitgawe ooit. Die eerste 
uitgawe het in 1994 verskyn uit die pen van prof 
Johan Combrink. Baie dankie aan meer as 216 
sogenaamde kontaklede wat oor 'n periode van  
10  vir die Vriende as kontakpersone opgetree 
het in hulle omgewing deur 15 nuusbriewe elke 
keer vir ons te versprei. Dit was 216 vrywilligers 
van reg oor die land wat hierdie kosbare werk vir 

Laaste gedrukte uitgawe van Doendinge 

Ons rap 'n song
real beautiful 
die venue is nice
die kids raak hysteric
almal dig dit like mad
kykNET se team is present
Jip wil ons backstage interview
Jacques Badpropverstop koor:
spectacular, stunning performance

dus: ons is famous
ons musiek het vibe
al is dit actually deep
ons spill ons guts
'cause you have to be honest

nou's hier assholes wat bitch
oor taal-mixing en purgasie
weet hulle nie ons is selfs ge-invite
om te perform by UKkasie
waar die exiles die oor Afrikaans?

ja, ons almal care vir die taal 
dis so precious
genuine honest to God

Willie Kühn    
In die oog van stilte, 
Human & Rousseau, 2015

Die laaste 
Afrikaanse gedig

deur Willie Kühn

Ronell Kotze uit die distrik Ladismith vra wat die 
woord "stockman" in Afrikaans is. Haar man 
vertaal dit met "kuddemeester", maar sy kry dit 
nie in 'n woordeboek nie en volgens haar is 
"veeboer" nie 'n juiste vertaling nie. Sy dink (met 
reg)  "kuddemeester"  is 'n woord wat 'n plek in 
woordeboeke verdien.

Dr Frikkie Lombard van die WAT reageer as 
volg op 'n navraag van my:

Kyk wat het die WAT: kud'debestuurder 
s.nw. Bestuurder (bet. 3, 4) van 'n kudde 
plaasdiere; veral, iem. wat 'n kuddeboerdery 
bestuur t.o.v. teling, voeding, behuising en 
gesondheidsbeheer; kuddemeester (weinig 
gebruiklik): Mnr. M. de B., kuddebestuurder van 
( d i e )  . . .  D u i t s e  m e r i n o - sto ete r y  o p  
Schoongezicht (Burg., 22 Jan. 1958, 4). Volgens 
mnr. S. en sy kuddebestuurder ... lê die hele 
geheim van hul doeltreffende vetmesting (van 
beeste) by die rantsoene wat hulle gebruik 
(Landbw., 8 Des. 1970, 19).

 Dit lyk of kuddebestuurder meer gebruiklik 
is as kuddemeester. Jy kan dus vir die 
briefskrywer daarop wys dat die woord darem 
in een woordeboek voorkom en nie in die 
vergetelheid sal verdwyn nie, aldus dr Lombard. 

Ken jy die woord 
“kuddemeester"?

Ons het Jannie leer ken vanweë ons 
jarelange betrokkenheid by die Afrikaanse 
Taalraad. Sy mensliewendheid en die stil 
manier waarop hy sy werk gedoen het, het 
ons beïndruk. Sy tragiese dood is 'n verlies 
vir almal wat hom geken het.

Hulde aan Jannie Earle

ons gedoen het,  van  Malmesbury, Piketberg, 
Groot Brakrivier, Bethlehem, Hermanus, 
Senekal, Stella, Nylstroom, Oos-Londen, 
Victoria-Wes, Oudshoorn,  Vaalwater, Pretoria, 
en nog baie meer.  As julle die Doendinge 
voortaan elektronies wil ontvang, stuur asb vir 
ons julle e-posadresse aan. Ons beoog om 
voortaan ses uitgawes per jaar op dié manier  
uit te stuur.

To: sinterklaas@noordpool.ys
From: jansalie@epiese-eposse.co.za

Beste oom Klaas,

Dit gaan sekerlik dié tyd van die jaar druk daar by 
oom-hulle. Die tannie brei waarskynlik knaend – 
sy's seker verlig dat daar in vandag se tye meer 
bestellings vir deurtrekkers as vir truie inkom. 
En soos ek die span elwe ken, sit hulle nagdeur 
op maat van Pampoen of iets ewe inspirerends 
iPod- en MP3-stelle aanmekaar. (En dit ten spyte 
van hul hardvervorwe cum laude-diplomas in 
Treinbou en Pophuismaak.)

Oom weet ek skrywe nie gereeld nie; gewoonlik 
is ek maar met 'n botteltjie Old Spice en 'n pak 
gemaklike onderbroeke tevrede. Maar, vanjaar 
het ek besluit om die skoorsteen skoon te vee, 
en te sorg dat as oom hier op Hartenbos 'n es 
kom gooi, daar 'n bordjie laevet-lekkernye, 'n 
glasie alkoholvrye witblits en 'n tabaklose 
kamma-sigaret in ons sitkamer op oom wag. 
Sien, oom, vanjaar het ek ook 'n kort wenslysie 
vir Krismis.

Ag, oom, as ek tog die volgende in my 
Krismisboks kan kry:

1. Een enkele ou Afrikaanse CD'tjie 
sonder woorde wat rym, en waarop 

Krismistyd 

die liefde – as dit besing moét word – 
nié met rose of met 'n sonsondergang 
vergelyk word nie.

2. ‘n Afrikaanse koerant of tydskrif wat 
nie voorgee Steve Hofmeyr is ons eie 
Einstein, Elvis, Hemingway én 
Muhammad Ali als-in-een nie.

3. ‘n Polisiehoof wat besef hy moet 
kriminele jaag – nie vir hulle brekfis 
koop nie.

4. Tronke waar kriminele klippe moet 
kou – nie waar hulle soos vyfster-
hotelbewoners getrakteer word nie.

Oom, ek hoop dis nie te veel gevra nie. (Ek het 
reeds nommer vyf – 'n vrou wat dink ek is Staal 
Burger – van die lysie afgehaal.) Ek wens oom en 
die tannie net die beste vir die besige Krismistyd 
toe. O ja, en natuurlik ook vir daai gespierde 
jong loseerder uit wie se kamer die tannie altyd 
so rooigesig en besweet kom.

Alles van die beste,

Jan

Ns. Oom onthou mos ons huis se naam is 
Kaniklani, Hartenbos. (Verskoon tog die 
onbedoelde ironie!)

In Desember 2006, tien jaar gelede, het , bekende in 
regskringe asook in die joernalistieke wêreld, hierdie Kersfeesbydrae vir 
ons nuusbrief geskryf. Sy oupa, Oom Willem Dempsey, was een van die 

stigterslede van die VVA, 22 jaar gelede, hier op Stellenbosch. Ons 
gebruik dit vanjaar weer, juis omdat ons nostalgies is omdat hierdie 

uitgawe die laaste gedrukte Doendinge vir Afrikaans is na ongeveer 80 
uitgawes sedert 1994.

Jean Meiring
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VVA-gesprekreeks

Die gespreksgenote aan ons derde gesprek in die Tegnopark in Junie:
Voor: Liezel van Beek (Joernalis), Martie Hauptfleisch (kunstenaar) en Amanda de Stadler (ATKV)
Agter: Bennie Aucamp (skoolhoof), Kees van der Waal (sosiale antropoloog), Japie Gouws (ATKV), James de Villiers (SR-lid by die US), Giselle Botha (student), Sedick 
Crombie (gespreksleier), Benjamin Bock (ATKV), Zay Windvogel (skoolhoof) en Desmond Painter (dosent)

Die VVA het vroeg in 2016 besluit om in lyn met 
die ATKV se strewe om te help bou aan 'n 
suksesvolle Suid-Afrika, 'n platform te skep waar 
die "stiller" stemme die geleentheid kry om 
idees uit te ruil en hul menings te lug oor 
moeilike kwessies in ons samelewing, oor kleur- 
en ouderdomsgrense heen.

2016
Ons het begin by ons gedenklesing in 

Februarie met prof Faried Esack as spreker. 
Daarna volg 'n gesprek in die diskoersreeks van 
die Woordfees met Maylene Basson (WKOD), 
Karien Brits (ATKV) en prof Mamokethi Pakeng 
(UK) op 'n paneel. In Junie het  15 mense van 
verskillende ouderdomme uit al die sfere van 
die samelewing in die Tegnopark vergader en 
gesels oor rassisme. Op 12 Augustus het ons  in 
s a m e w e r k i n g  m e t  d i e  A T M  ' n  
Ommietafelgesprek in die Paarl gehad en in 
Oktober 30 mense by die HMS Bloemhof op 
Stellenbosch.

Ons gesprekleiers was Sedick Crombie en 
Danny Titus.

Ons was so gelukkig dat Izak de Vries en Jean 
Oosthuizen op Litnet geskryf waar jy meer 
daaroor sou kon gaan lees.

2017
Ons begin op 16 Februarie met jaarlikse 

Johan Combrink-gedenklesing met Waldimar 
Pelser as spreker. Daarna nooi ons studente en 
jonges van gees om te kom saamgesels tydens 
die Woordfees oor  waar die jongmense 
Afrikaans oor 20 jaar wil sien en watter planne 
hulle gaan maak om hulle drome te realiseer. 
Saartjie Botha - Woordfees-direkteur - sal die 
gesprek lei met terwyl oudregter Albie Sachs die 
gesprek sal inlei. Sy nuwe boek, We the People, 
sal ook bekendgestel word.

Kommentaar van deelnemers aan ons 
Gesprekreeks 2017:
Baie dankie dat jy my genooi het om deel te 
wees van die interessante  besprekingsessie oor 
Afrikaans. Ek het dit baie geniet, maar meer as 
dit, was ek onder die indruk van die wye 
verskeidenheid “stemme” oor en in Afrikaans 
wat óf aan die woord was óf oor wie gepraat is - 
Adinda Vermaak. 

Hierdie gesprekke is baie sinvol en julle doen 
belangrike werk. Ek stem saam dat die jong 
mense wonderlik was en altyd betrek moet 
word by sulke geleenthede -  Liezel van Beek. 

Die onderwerp verdien groot blootstelling en 
ons tyd om te red wat te redde is, is NOU. Ons 
fasiliteite is altyd beskikbaar vir VVA. Dankie dat 
jy so werk vir ons taal - Wilna van Heerden

Ja… die toekoms lyk rooskleurig as ons sulke 
jong dinamiese skoliere het! - Vernita Beukes

Het dit baie  geniet om met so 'n uitgelese groep 
die gesprek te kon deel. Die jongmense se 
sienswyses gee ons weer moed om die taal te 
bevorder en uit te bou  oor grense heen - 
Michael Jonas.

Baie dankie om deel van só 'n wonderlike leer- 
en luisterervaring te kon wees. Daar is 
gisteraand so baie gesê en so baie voorstelle 
gemaak dat my brein behoorlik sing van 
allerhande moontlikhede. Dankie dat mens só 
ook tussen verskillende generasies kan saam 
praat. - Giselle Botha

Ongelooflik baie dankie vir die uitnooi na die 
gesprek. Dit het definitief my uitkyk oor 
Afrikaans en die pad voorentoe verander.  Ek is 
ongelooflik dankbaar dat daar steeds individue 
en organisasies soos julle is wat 'n positiewe 
bydrae tot Afrikaans en Suid-Afrika lewer. Dit is 
verfrissend en broodnodig.  - James de Villiers

Ek het dit baie geniet en sal graag op enige ander 
en verdere maniere betrokke wees. - Desmond 
Painter
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My se deur Amanda de Stadler

Chareldine van der Merwe, die VVA se 
projekorganiseerder, het op 24 November vir 
elke kind in die Babbel en Krabbel-créche op 
Rust en Vrede (net buite Stellenbosch) 'n VVA-
rugsakkie met boeke gaan afgee namens Vader 
Krismis.

Johan en Tjuks Roos, die eienaars van die 
plaas, het die créche reeds in 1983 begin. Nie 'n 
enkele kind wat in hierdie créche was, moes al 
ooit 'n jaar herhaal nie. En dit spreek boekdele.

Boonop het die Roos-broers in 2014 besluit 
om hierdie inisiatief  uit te brei sodat die kinders 
van Rust en Vrede tot op tersiêre vlak 
ondersteun kan word. Tans is daar 14 leerders in 

die créche, 14 op skool, een by 'n kollege en 
twee op universiteit. Daar word ook 'n 
nasorgsentrum en 'n biblioteek beplan vir 
volgende jaar.

Hoe doen hulle dit? Al die plaaswerkers is 
aandeelhouers en het dus 'n wesentlike aandeel 
in hulle kinders se welsyn en opvoeding. Hulle is 
besig om selfonderhoudend te word en sal dus 
in die toekoms nie meer afhanklik wees van 
T j u k s  e n  J o h a n  R o o s  o m  h u l l e  
lewensomstandighede te verbeter nie.

Hoe word die inisiatief befonds? Met 'n 
briljante plan: Paul Roos-Wyn wat in 2014 
g e b o r e  i s .  G a a n  k y k  g e r u s  o p  

Vader Kersfees sê dankie

Die leerdertjies van Babbal en Krabbel op Rust en Vrede buite Stellenbosch  saam met hulle juffouens Lizzie Sass, Annemarie Adams en Mary Februarie. Hulle het 
boeke vir Kersfees van die VVA ontvang.

Ons maak solank voorbrand vir 14 Augustus 
2017 se Koop-'n-Afrikaanse-boek-dag met 
hierdie uiting van 'n bekende in boekkringe:
Dit sal fantasties wees as elke Afrikaanse 
leser één boek per jaar koop. Ek sal dan 
waarskynlik in weelde kan aftree en voltyds 
navorsing kan doen. 
(Nicol Stassen - Besturende Direkteur 
Protea Boekhuis)

Koop-'n-
Afrikaanse-boek-dag

Sewe Fantasiestories vir die Kerskous
Sewe lekker-luister fantasiestories vir kinders.
Wat gebeur as Daniel 'n klein groen drakie in een 
van die eiers,  wat bestem is  vir  sy 
verjaarsdagkoek, kry?  Of as Klaartjie Koei wat 
so graag oor die maan wil spring, die dag rêrig op 
die maan land? Watter kind sal nie graag saam 
met Daantjie na Omdraailand wil gaan, waar jy 
enigiets waarvan jy nie hou nie, kan omdraai?

Fynbosskrywers se nuutste CD bevat sewe 
splinternuwe fantasiestories vir kinders van 
vier jaar of ouer. Al die stories is op RSG 

Kinderhoekie en Radio Overberg Tinktinkietyd 
uitgesaai.

Kontak Santie Nel by 
santie@kanonberg.co.za  by  021 913-5531 of  
083-234-4093

of as jy meer wil weet van die Fynbos-
skrywers en hulle projekte, gaan na 

Fynbos Skrywers 
https://www.facebook.com/fynbos.skrywers?f
ref=ts

www.paulrooswine.com na Die Skoolhoof 
(witwyn)  en Die Filantroop (rooiwyn) wat 
spesiaal vir hierdie inisiatief gebottel word.  Dis 
'n pragtige geskenk, of sommer net lekker om 
self te drink en te weet jy ondersteun 'n 
lofwaardige projek.

Dit laat my wonder of daar nie 'n Tom 
Heineman iewers rondloop wat inisiatiewe soos 
hierdie wil verfilm en die wêreld instuur nie. En 
dan kan die Swede sommer geld laat kom om 'n 
verskil te maak aan die lewens van mense, stil-
stil, soos dit hier op Rust en Vrede gebeur. 
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Hierdie spreuk dateer uit 161 vC en word 
toegeskryf aan 'n dramaturg genaamd Terence 
(Publius Terentius Afer, 190 - 159 vC). Ek sou 
graag baie meer wou onthou van my hoërskool-
Latyn en alles wat dr. Danie Brink ons geleer het 
tydens ons hoërskooljare in DF Malan in 
Bellville, maar hierdie een spreuk het in my kop 
vasgesteek. En dit is vandag nog net so waar 
soos voor die geboorte van Christus.

Twee voorbeelde: toe twee mansstudente 
onlangs na hulle menings oor die toekoms van 
Afrikaans gevra is, is die volgende antwoorde 
ontvang:

Mening 1
'n Taal wat beskik oor 'n amper grenslose 

argief van tekste, liedere, nie-fiksie werke, 
wetenskaplike proefskrifte, romans, tydskrifte, 
radio-opnames en vele meer, sal nooit uitsterf 
nie. Solank daar geskrewe tekste, kulturele 
artefakte oorbly, sal die taal nie stuiptrekkings 
ervaar nie. 

Dit is wel kommerwekkend dat sekere 
instansies wat eers in Afrikaans klasgegee het - 
en veral die universiteite wat deur 'n proses van 
katarsis gaan met onderdrukte wonde van 
armoede en apartheid nou op die oppervlak 
borrel − nou byna geforseer word om hul 
taalbeleid te verander. 

Tog, is dit deel van 'n proses van 
herbalansering in 'n Suid Afrikaanse politieke 
konteks. Die "taal van die onderdrukker" maak 
'n maklike antagonis vir die byna onmeetbare 
hoeveelheid probleme wat die land se arm, 
gefrustreerde en oorwegend woedende swart 
bevolking ondervind. Daarbenewens het 
Afrikaans so 'n sterk ekonomiese fondament in 
die land, dat al die woede slegs krapmerke 
daarin sal maak as die stof eers weer gaan lê het 
en die brande geblus is. Die rykste mense in die 
land is Afrikaans, van die grootste maatskappye 
in die land is Afrikaans ingestel, daar is TV-
kanale en radiostasies wat slegs op die 
Afrikaanssprekende bevolking gemik is, selfs 
sekere gedeeltes van die land is dominant 
Afrikaans, en nie noodwendig wit en Afrikaans 
nie. (Kyk watter groot bohaai het die 7de Laan-
kontraknonsens in die media gemaak.) 

Die media is natuurlik ook skuldig omdat 
dit sensasionele artikels en video's publiseer 
waaroor die doemprofete kan kwyl van genot. 

Soos enigiets anders is die “gevaar” 
waarin Afrikaans hom bevind ook kontekstueel. 
Jy kan of verkies om 'n pessimis te wees en dit as 
die langverwagte “einde” te sien, of om 'n 
optimis, oftewel 'n pragmatis te wees en dit te 
sien as 'n noodwendige fase waardeur hierdie 
jong, maar in alle eerlikheid, histories-
problematiese taal moet gaan. 

Daar sal altyd 'n Deon Meyer boek op 
Exclusive Books se topverkoperlys staan, daar 
sal altyd die gedruis van 'n Afrikaanse sepie deur 
Stellenbosch se strate gehoor kan word, daar sal 

Quot homines tot sententiae - soveel 
mense as wat daar is, soveel menings is daar

altyd 'n gespot, grappe en 'n singery in Afrikaans 
wees. 

Eerder as om voor die TV en jou selfoon te 
sit met 'n frons op jou voorkop en te kyk na alles 
wat die media vir jou wil sê oor die toekoms van 
Afrikaans, gaan koop 

'n boek en lees dit, of selfs beter: koop en 
lees 'n boek vir jou kinders. 

Die “gevaar” vir Afrikaans is nie 
noodwendig die “ander” brandstigters nie, 
maar die Afrikaanssprekendes wat nie meer 'n 
verhouding met die hoër kunste kan/of wil hê 
nie. D.J. Opperman, N.P. van Wyk Louw, Karel 
Schoeman, Wilma Stockenström, Elisabeth 
Eybers, Marlene van Niekerk, Anton Goosen − 
hierdie tipe mense gaan Afrikaans red. Maar net 
as ons hulle nie vergeet nie. 

Mening 2:
Afrikaans moet meer ruimte gegun word 

om meer natuurlik te ontwikkel. Baie mense, of 
die akademie, die "taalbulle", ens. het so 'n 

paranoïese benadering tot die beskerming van 
Afrikaans – dat dit onder beleg is, dat die 
Engelse invloed 'n dodelike bedreiging vir hulle 
taal is, en dat die regering of wie ook al 'n 
veldtog teen hulle voer. Dis mense wat glo hulle 
veg vir die voortbestaan van die taal terwyl hul 
optrede op die ou end eerder 'n beeld skep van 
Afrikaans as 'n eksklusiewe en rigiede klub.

Sodoende rig hulle meer skade aan as 
enigiets anders. Ek dink hulle veg net vir 'n 
Afrikaans – en miskien eintlik vir hulle eie 
kultuur, meer as vir die taal self – wat hulle as die 
suiwer, "regte" vorm van Afrikaans beskou.

As hierdie bewaarders van Die Taal 'n meer 
buigsame Afrikaans kan aanvaar, sal dit die taal 
oopstel vir 'n groter verskeidenheid sprekers, en 
dalk sal minder mense outomaties na Engels 
oorskakel.

Dis na hierdie stemme wat ons moet 
luister, want ons gee die stokkie aan hulle oor 
om Afrikaans verder die toekoms in te vat. (-
AdeS)



Tina Cowley 
Leessentrum - die 
kinders wys wat hulle 
kan doen

De Villers Primêr - die 
Pri-Primêre personeel
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Katryntjie Voorskoolsentrum 
-  die kinders kyk nuuskierig 
na die boeke in die trommel

Die VVA besoek Oudtshoorn met 
‘n wavrag-trommels



Matjiesrivier Leessentrum - Babalela buite Oudtshoorn kom verras die kinders
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Die VVA besoek Oudtshoorn met ‘n wavrag-trommels

Op 30 November 2016 het Japie Gouws, die BD 
van die ATKV Groep die Suidoosterfees geopen 
met die volgende treffende boodskap wat baie 
wyer toegepas kan word:

Die skrywer Pieter Verwey se debuutboek, 
C l i n t  E a s t w o o d  v a n  W y k  e n  d i e  
m o o r d e n a a r s k l o k  h a n d e l  o o r  ` n
oordeelsdagmasjien wat die hele wêreld kan 
laat vries en, ter wille van almal se veiligheid, in 
die middel van die Karoo weggesteek word. 
Clint Eastwoord van Wyk en sy Amerikaanse 
nefie Budde ontdek egter die masjien tydens `n 
familievakansie in die Moordenaarskaroo. Die 
leser word pens en pootjies by die verhaal 
ingetrek. Die boek bevat ook Griekwa-stories en 
ou legendes wat dit `n eg Suid-Afrikaanse 
verhaal maak.

Pieter het eendag op Stellenbosch op `n 
standbeeld van `n meisie wat hardloop 
afgekom. Die standbeeld het hom laat dink aan 
die ou legende wat sê as jy om middernag 
wanneer die muurklok slaan, jou gesig trek, sal 
dit so bly staan. Hy het toe gewonder of daar 
werklik so `n muurklok bestaan? Dit het hom 
gelei na die Laingsburg museum waar hy 
wonderlike stories opgediep het, van reuse 
skerpioene tot legendes oor spoke.

Ons in Suid-Afrika het baie legendes – 
mense wat beroemd is en bewonder word vir 
hulle goedheid of iets wat hulle gedoen het. 
Nelson Mandela, CJ Langenhoven, Eva van 
Krotoa, Helen Susman, Wolraad Woltemade, 
Racheltjie de Beer.

 

Moenie 'n vreemdeling in jou eie land word nie
Ou bekende en somtyds ook onbekende 

stories, dikwels oor helde, avonture of 
fantastiese gebeure, wat geslag na geslag 
oorvertel word sonder noodwendig enige 
bewys dat dit waar is, is natuurlik ook legendes.

Joan Hambidge skryf:
Die siel is ̀ n paleis vol geheime:
Met elke reis demistifiseer ons `n vroeër 
ongesiende plek.
Die siel is ̀ n paleis vol geheime,
Legendes en mites – heerlike juwele vir 
ontdek.

Ons leef in uitdagende tye. Politici predik 
nasiebou en versoening maar verstaan meestal 
nie ̀ n snars daarvan nie. Ek glo steeds dat taal en 
kultuur die ontsnappingsroete is om by die 
politici verby te kom.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel 
by kuns nie – sê CJ Langenhoven.

Hennie Aucamp skryf dat jy jou vyande met 
groot oorleg moet kies. Want `n toegewyde 
vyand is ̀ n onuitputlike inspirasiebron.

Ons as Afrikaanses, wat nog te sê van Suid-
Afrikaanses, ken nog nie genoeg van die 
legendes en mites, maar ook van die ware 
stories van mekaar nie. Dit is waar ons heil lê – in 
die opdiep en opskryf en oorvertel daarvan.

Adam Small sê op `n slag: Daardie 
Afrikaanse ghetto, die plek waarvan jy sê die dak 
afgewaai het, het darem so `n paar kamers 
gehad waar die dak intact gebly het ... Daar is ̀ n 

 

paar skeure in, maar die affêre staan darem nog. 
Wanneer jy rondgegaan het in die huis, het jy 
darem so paar dinge wat waardevol is opgetel, 
selfs in daardie dele waarvan die blêddie dak 
afgewaai het.

Japie Gouws

vervolg op bladsy 8
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As u die nuusbrief per e-pos wil ontvang. 

As u sou wou, kan u Doendinge gerus dupliseer en verder versprei.

KOOPDINGE in AFRIKAANS
1. Dubbel-CD: Ou Vriende van Afrikaanse kunstenaars soos Laurika Rauch, 

Lucas Maree en bekende kore teen R100.00

2. Voetslaankaart van Tafelberg in Afrikaans geskep deur Peter Slingsby teen 

R20.00

3. Pieter van der Westhuizen-huldigingsbundel (277 pp. bladmusiek van gewyde 

musiek) teen R160.00

4. CD: Vespers van Rachmaninof in Afrikaans teen R120.00

5. Basic Afrikaans – the top 1000 words and phrases teen R110.00

6. Joernaal van Jorik – in klank (toonsetting deur Roelof Temmingh) teen R120

7. Die Nagbiblioteek deur Amanda de Stadler, 'n A3-formaat voorleesboek vir 

kinders onder 8 jaar teen R120.00

(R65.00 posgeld per bestelling moet ongelukkig gehef word)

Die volgende items is by die kantoor te koop:

Straatadres:

Eenheid  2013, Datevoice House, 
Elektronstraat 16, Tegnopark Stellenbosch 7600

Posadres:

Posbus 1209, Stellenbosch 7599

Telefoon:

021 880 1761/ 021 880 1743

Faksnommer:

021 880 1946

E-posadres:

Amanda de Stadler: 

amandad@vva.atkv.org.za

Chareldine van der Merwe: 
chareldinev@vva.atkv.org.za

Webtuiste:

www.atkv.org.za

Bank:

ABSA, Tjekrekening

Rekeningnaam: ATKV

Rekeningnommer: 0170166728

Takkode: 632005

Vir buitelandse inbetalings gebruik die volgende 
“Swift Code”: ABSA ZA JJ

As verwysing gebruik asb: VVA en die item 
(bv. naam van CD, gedenkbundel, boektrommel ens.)

 E-pos of faks dan net die bewys van betaling, naam 
en van en ook bedrag wat inbetaal word.

NUUSBRIEF

Amanda de Stadler
Redakteur

Chareldine van der Merwe

Creative Graphics
Bladuitleg en drukwerk

Doendinge vir Afrikaans

ALGEMENE INLIGTING

Assistentredakteur

2016Desember 

Rabbi Israel Salanter (1809 - 1883), die Vader 
van die Musar-beweging in Litaue sê die 
volgende :

Toe ek 'n jong man was, wou ek die 
wêreld verander. / Ek het gevind dat dit 
moeilik was om die wêreld te verander. / Ek 
het toe probeer om my nasie te verander. / 
Toe ek besef dat ek nie die nasie kan 
verander nie / het ek op my dorp probeer 
fokus. / Ek kon die dorp nie verander nie, en 
as ouer man / het ek probeer om my familie 
te verander. / Nou, as 'n ou man, weet ek die 
een ding wat ek wel kan verander, is myself / 
en skielik het ek besef dat as ek lank gelede 
myself verander het, / kon ek 'n impak op my 
familie gemaak het. / My familie kon 'n 
impak op ons dorp gemaak het, / hul impak 
kon die nasie verander het / en ek kon 
inderdaad die wêreld verander het.

Hiermee wens die VVA vir almal 'n 
vredevolle rustyd toe en 'n 2017 waarin 
elkeen sy rol sal speel in die samelewing.

B a i e  d a n k i e  v i r  d i e  h u l p  e n  
ondersteuning van die afgelope jaar.

Amanda de Stadler en Chareldine van der Merwe

Elke burgerlike se bydrae is belangrikMoenie 'n vreemdeling 
in jou eie land word nie

vanaf bladsy 7

Ons land se leuse sê eenheid in diversiteit. 
Die diverse agtergrond van ons Afrikaanses is ̀ n
bate. Jan Rabie skryf destyds dat Afrikaans een 
van Suid-Afrika se trotsste veelrassige 
prestasies is.

Koos Kombuis dig:

Plant vir my ̀ n Namibsroos
Verafgeleë Welwitchia
Hervestig hom in Hillbrow
En doop hom Khayelitsha.

En uit Die Krismis van Map Jacobs:
Mens moet belong ...
by hook or by crook ...
somehow ...
That’s the secret of living, believe me ...
To belong, man ...

K o m  o n s  r a a k  o n t s l a e  v a n  o n s  
oordeelsdagmasjien wat ons laat vries, kom ons 
ontgin ons paleise vol geheime, kom ons kies 
ons vyande met oorleg, kom ons soek die 
waardevolle goed al het die dak afgewaai, kom 
ons wees trots op Afrikaans se prestasies, kom 
ons belong ...

 

Amanda de Stadler 

Chareldine van der Merwe 
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