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As vierjarige kind sou hy op 16 Junie 1976 nooit kon dink dat hy 44 jaar later
aan die hoof sou staan van een van die duurste (apartheids-)monumente wat in
die hoogty van Afrikaner nasionalisme opgerig is nie, skryf Michael Jonas.
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Een van die oorspronklike plakkate waarmee leerlinge in Soweto in 1976 hul
ontevredenheid met gedwonge Afrikaanse onderrig te kenne gegee het. Foto: Getty
Images

Die opstande van 16 Junie 1976 lê diep ingeëts in die geheue en psige van die SuidAfrikaanse gemeenskap, maar veral die Afrikaanse wêreld.
Hierdie tragiese gebeure kan seer sekerlik beskou word as een van die grootste
ﬂaters in die geskiedenis van die relatief jong Afrikataal – dekades later gaan
Afrikaans steeds gebuk onder negatiewe persepsies en stigmas as gevolg daarvan.
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Die vraag is, is die taal in staat om van haar omstrede verlede te herstel?
Die Afrikaanse taalbewegings van die laat 1800’s was wit-gesentreerd en met die
instel van Afrikaans as een van die amptelike tale in 1925, was die groei, ontwikkeling
en veral die taal se invloed nóú verweef met die opkoms van die wit Afrikaner se
politieke en ekonomiese mag.

“
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Die noue hand-om-die-blaas-verhouding
tussen die staat en Afrikaans sou egter
gevaarlik vir die toekoms en beeld van die
taal wees.

”

Volks- en taalnasionalisme het hand aan hand geloop, ten koste van ander
taalgebruikers. Taaldiensbaarheid aan Afrikanerpolitiek sou ’n vaste patroon in die
laat 1800’s en die res van die 1900’s word.
Met die Nasionale Party aan die mag in 1948 is die taalbeleid ingrypend tot voordeel
van die twee “wit” tale, veral Afrikaans, aangepas.
Die samestelling van rade vir inheemse tale was blote rookskerms wat boonop die
“verdeel-en-heers-strategie” onderskryf en skynbaar min vir die standaardisering van
inheemse tale gedoen het.
Die noue hand-om-die-blaas-verhouding tussen die staat en Afrikaans sou egter
gevaarlik vir die toekoms en beeld van die taal wees. Die tydperk ná 1948 is ook
gekenmerk deur ’n toename in die aanstelling van wit Afrikaanssprekendes in hoë
staatsposte.
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Gewapende polisiemanne tydens die Soweto-opstand van 1976. Foto: Getty Images

Sal myself opsom as 'n positiewe,
spontane en humoristiese persoon.
Defnintief 'n ekstrovert, mal oor lag en
grappies maak. Die lewe is heeltemal
te ernstig! Hou van...

Bruin Afrikaanssprekendes was egter uitgesluit van die voordele verbonde aan die
taal en politieke vooruitgang.
Afrikaansmediumskole het volgens die historikus Hermann Giliomee tussen 1932 en
1958 van 28% tot 62% gestyg – ’n direkte gevolg was ’n beter opgevoede taalgroep
met groot getalle wat hulle as onderwysers bekwaam het.
Die onderwysers en skrywers van skoolleerplanne was egter ook sekerlik van die
grootste agente in die kweek, bevordering en verspreiding van
Afrikanernasionalisme. Bewustelik en onbewustelik is skoolruimtes en
onderrigmateriaal gebruik om ondersteuning te bied ter regverdiging van die
apartheidsideologie. Hiermee saam het die taal se hoër funksies as akademiese,
navorsings- en literêre taal gedy.
Die taal se ekonomiese waarde is verhoog deur ’n kennis van Afrikaans aan die sukses
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Dit is ongetwyfeld
een van die
kroonjuwele in ’n
suksesverhaal oor
die bou van
Afrikaneridentiteit,
’n sterk wit
middelklas,
ongekende
ekonomiese
welvaart, asook
republiekwording,
die oorheersing
van die staatsdiens
en die erkenning
van Afrikaans as ’n
amptelike taal op
’n gelyke voet met
Engels.

”
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Teen die vroeë 1970’s is Afrikaans reeds
as die taal van die apartheidstaat en
stem van die onderdrukker beskou.
Engels as sake- en werktaal het ver veld
gewen onder veral die swart stedelike
bevolking. Die ekonomiese
marginalisering van nieblanke
Afrikaansgebruikers en kulturele
marginalisering van ander Afrikaanse
variante het ook tot die verswakking van
die beeld van Afrikaans gelei. Die
natuurlike verhouding tussen
Afrikaanssprekendes is beduiwel deur
die taalgroep op ’n rassegrondslag te
skei – ’n ironie, aldus die taalkenner
Hein Willemse wat verwys na die
“dubbele identiteite” van Afrikaans, as
taal van die onderdrukker en
onderdruktes.
Die oprigting en opening van ’n
“waardige monument” en museum vir
Afrikaans in 1975, die Afrikaanse
Taalmuseum en -monument (ATM), kan
nie los staan van hierdie agtergrond,
verwikkelinge en geestesingesteldheid
van die tyd nie.

Dit is ongetwyfeld een van die
kroonjuwele in ’n suksesverhaal oor die
bou van Afrikaneridentiteit, ’n sterk wit middelklas, ongekende ekonomiese
welvaart, asook republiekwording, die oorheersing van die staatsdiens en die
erkenning van Afrikaans as ’n amptelike taal op ’n gelyke voet met Engels.
’n Instelling soos die ATM word beskou as ’n sigbare manifestasie van die hoogty van
wit Afrikaner-nasionalisme. Polities was dit ’n relatiewe stil tydperk weens die
verbanning van talle opposisiepartye en omdat hul leiers in tronke was.
Die monument en museum moes die geboorte van Afrikaans herdenk, asook die
belowende toekoms van die ekonomies sterk republiek in ’n tydperk waartydens die
politieke heersers se bestaan relatief veilig was. (In daaropvolgende dekades sou
hierdie posisie onherroeplik verander, nie net vir die Suid-Afrikaanse gemeenskap in
sy geheel nie, maar ook vir Afrikaans.)
Mag en taal

Die Afrikaanse Taalmonument in die Paarl. Foto: Gallo Images

SKAKELS

Daardie situasie, tesame met die vrese vir die uitsterf van die taal, het toe idees onder
veral regse politici laat posvat dat, vanweë die Afrikaner se magsposisies en omdat
wit belastingbetalers grootliks verantwoordelik was vir die koste van swart
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onderwys, hulle kon bepaal wat die medium van onderrig moes wees.
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Afrikaans moes dus as medium van onderrig op ’n gelyke grondslag met Engels in
swart en Indiërskole afgedwing word. Wiskunde en rekenkunde, byvoorbeeld, sou
slegs in Afrikaans onderrig word, ondanks die onvermoë van baie leerlinge en
onderwysers om Afrikaans te bemeester.
Ondanks skerp kritiek en betogings deur onderwys organisasies, swart ouers,
skoolrade en opposisiepartye, het die regering voortgegaan met die plan.
En toe gebeur 16 Junie 1976. Op dié dag en tydens die daaropvolgende betogings is
plakkate soos “Down with Afrikaans” en “We are not Boers” getoon, wat weer eens
die taal met wit Afrikaners, as ’n “witmanstaal” en “taal van die onderdrukker”
herbevestig het.

“

Afrikaans se beeld onder mense van kleur
is groot skade berokken, ’n hartseer dag in
die geskiedenis van een van die wêreld se
jongste tale en taalsuksesverhale van die
1900’s.

”

Die destydse regering moes noodgedwonge die taalplan laat vaar, maar nie voordat
honderde slagoffers, afhangende van wie se weergawe jy glo, dood en beseer
gelaat is nie. Die gewelddadige wyse waarop die opstande onderdruk is, het
wêreldwyd opslae gemaak, protesoptrede het gevolg en die land is verder geïsoleer.
Die kruitvat was dalk die voorgestelde gebruik van Afrikaans, maar 1976 se
betogings was ook die gevolg van ’n algemene afkeer in apartheid en sou gebeure in
werking stel wat 14 jaar later tot FW de Klerk se aftakeling van die stelsel en
uiteindelik demokrasie gelei het.
Intussen is Afrikaans se beeld onder mense van kleur groot skade berokken, ’n
hartseer dag in die geskiedenis van een van die wêreld se jongste tale en
taalsuksesverhale van die 1900’s.
Onder die apartheidsregime is daar boonop baie Afrikaanse boeke, toneelstukke en
musiek verbied. Die skrywer Joan Hambidge skryf in ’n Rapport-boekresensie oor die
tweede deel van die Storie van Afrikaans: “Afrikaans (het) letterlik beweeg van ’n
kombuistaal tot Bybeltaal tot taal van onderdrukker tot taal van bevryding tot taal wat
dalk uitsterf of verdwyn.”
Met die eerste demokratiese verkiesing en die nuwe politieke bestel, het Afrikaans
haar bevoorregte posisie en beskermende status verloor. Dit is naïef om te dink dat
Afrikaans gaan oorleef omdat dit gepraat en gesing word. Die hoër funksies van die
taal is onder druk met die gebruik van Afrikaans as sake- en onderrigtaal op tersiêre
vlak byna oral afgeskaf; boonop heers grootskaalse onkunde oor die taal, haar
geskiedenis en haar gebruikers. Inheemse tale bevind hulself op die rand van die
politieke landskap en Afrikaans nog meer so weens haar verbintenis met die
apartheidstaat. Op owerheidsvlak is daar telkens ’n vyandige houding te bespeur
wat bevestig dat Afrikaans steeds as die taal van die verdrukker gesien word.
Meer sprekers eis weer taal op
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Afrikaans het nog steeds vyande. Foto: Gallo Images

Maar wat wel opvallend is, is dat voorheen gemarginaliseerde Afrikaanssprekendes
besig is om die taal, en ook die monument, op te eis en eienaarskap te neem.
Die gedeelde bestaansgeskiedenis, as tema en narratief, is stelselmatig besig om sy
weg tot in hoofstroom debatte en literatuur te vind. Dit is ’n energie wat ons
heelhartig ondersteun.
Volgens Statistieke Suid-Afrika se algemene huishoudelike peiling wat in 2018
uitgereik is, is Afrikaans naas Zoeloe en Xhosa die derde algemeenste huistaal in
Suid-Afrika, teenoor Engels wat die sesde plek beklee.
Buite die huishouding is daar egter ’n duidelike taalverskuiwing wat plaasvind.
Engels word naas Zoeloe die tweede meeste buite die huishouding gepraat.
Afrikaans en Pedi beklee die sesde plek.
Wat die peiling ook bevestig, is dat bruin Suid-Afrikaners die grootse groep
gebruikers van Afrikaans as huistaal is, met 77,4% vergeleke met wit Suid-Afrikaners
op 61,2%.

“

Boonop beskik Afrikaans ook oor die
grootste rassediversiteit van alle inheemse
tale. Hier wil ek dit duidelik stel: Afrikaans
het nie ’n kleur nie, maar wel vele
tongvalle.

”

Buite die huishouding oorheers bruin Suid-Afrikaners met gebruik van Afrikaans met
68% teenoor 37,2%. In totaal is daar 10 miljoen eerste- en tweedetaalsprekers. Die
getalle vermeerder met 500 000 swart sprekers en 50 000 Indiërs wat Afrikaans
binne en buite die huishouding praat.
Die statistieke bevestig ook weer eens die potensiaal waaroor Afrikaans beskik om ’n
beduidende positiewe invloed uit te kan oefen, nie net op die daaglikse bestaan van
haar sprekers nie, maar ook op die kulturele, geestelike, opvoedkundige, politieke,
ekonomiese en maatskaplike terreine van die Suid-Afrika.
Boonop beskik Afrikaans ook oor die grootste rassediversiteit van alle inheemse tale.
Hier wil ek dit duidelik stel: Afrikaans het nie ’n kleur nie, maar wel vele tongvalle.
Taaldiversiteit bring ontsettend baie moontlikhede wat ten voordeel van taal se
voortbestaan en haar sprekers kan strek. Al hoe meer bruin en swart
Afrikaanssprekendes betree die openbare domein via die media en kulturele
bedrywe, waar hul stemme tel.
Die taalaktivis Neville Alexander het die Garieprivier as metafoor vir ons diversiteit
gebruik. Die Garieprivier bestaan uit ’n klomp klein stroompies wat almal na die
hoofstroom lei. Baie van die taal se systroompies het drooggeloop. Diversiteit is ’n
goeie bate en daarom moet ons die systroompies versterk sodat die hoofstroom
kragtiger kan vloei.
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Michael Jonas

Die ATM se spektrum van bedrywighede kan as platform dien om die taal te
“ontkaap”. Dit word toenemend ’n ontmoetingspunt waar brûe tussen
Afrikaanssprekendes onderling en met sprekers van ander tale opgebou word en is
sodoende deel van ’n herstelproses wat landwyd plaasvind.
As nuwe, eiesoortige kontaksone vir veral Afrikaanssprekendes moet die museum en
die monument deur sy programme en bedrywighede immers ruimtes skep vir kritiese
denke en debatvoering sodat besoekers hul eie sienings kan vorm terwyl persepsies,
veral vooroordele, uitgedaag word.
Ná 44 jaar is ons dit aan die nageslag verskuldig om te leer uit die lesse van die
verlede en om te verseker dat inklusiewe ruimtes geskep word vir die bevordering en
viering van Afrikaans in al haar diversiteit.
’n Uitdaging wat ek heelhartig ondersteun en sal poog om uit te leef as hoof van die
ikoniese taalbaken.
* Sien meer oor hoe ons vandag Jeugdag met ’n gratis, virtuele konsert vier en as
mede-gasheer optree vir ’n webinaar oor die Toekoms van Kaaps by
www.taalmonument.co.za en op Facebook.

* Michael Jonas, direkteur van die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) in die
Paarl. Die menings van skrywers is hul eie en weerspieël nie noodwendig dié van
Netwerk24 nie.
Meer oor: Taalmonument | Nasionale Party | Neville Alexander | Joan Hambidge |
Fw De Klerk | Michael Jonas | Garieprivier | Jeugdag | Afrikaans | Soweto-Opstande | Engels
| Onderwys
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Ons kommentaarbeleid
Netwerk24 ondersteun ’n intelligente, oop gesprek en waardeer sinvolle bydraes deur ons
lesers. Lewer hier kommentaar wat relevant is tot die onderwerp van die artikel. Jou
mening is vir ons belangrik en kan verdere menings of ondersoeke stimuleer. Geldige
kritiek en meningsverskille is aanvaarbaar, maar dit is nie 'n platform vir haatspraak of
persoonlike aanvalle nie. Kommentaar wat irrelevant, onnodig aggressief of beledigend is,
sal verwyder word. Lees ons volledige kommentaarbeleid hier.
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Willem Liebenberg • a month ago • edited

Dr Michael Jonas moet teen die tyd besef dat Suid-Afrika se geskiedenis en
Afrikaans per se het nie net uit die lug geval nie.
Tipies vanuit diie bruin onderdrukte narratief word Afrikaans en die Afrikaner
weereens as die groot gruwel voorgestel as vertrekpunt. Toe word die derms
in die fynste besonderhede uitgeryg.
Intussen word die grootste gruwel van alle tye, Engels en die Engelsman
oudergewoonte verswyg. Hoekom? Boonop word die Afrikaner weer
uitgesonder as die grootste onderdrukker ooit. Kan ek gou sy geheue verfris?
ABO, lui dit 'n klokkie. Konsentrasiekampe, begin die prentjie duidelik word?
Daar sterf 34000 Boere vrouens en kinders, 28000 swart vrouens en kinders
onder die dapper toesig van heldhaftige Engelse soldate. Sjoe, nou begin
apartheid soos' n vulletjie lyk. Voorts kom die taal Engels skotvry daarvan af.
Wanneer gaan die voorheen benadeelde akademici besef dat jy nie
geskiedenis in isolasie kan beoordeel nie, maar dit binne die konteks van die
groter geskiedenis moet beoordeel.
En die wenner is, Engels. Well done Dr Jonas. So veg jy Afrikaans met
Afrikaans. Dit maak absoluut sin.
26 △

▽ 1 • Share ›
Hugo Geldenhuys > Willem Liebenberg • a month ago

En daar doen jy dit wragtig: stel Afrikaans teen Engels op asof dit die
monsters is. Het jy al ooit gedink dat Engels en Afrikaans, as tale,
onskuldig is in die vergrepe wat gepleeg is. Het jy al ooit bedink dat
Engels en Afrikaans, as tale, in dieslfde bootjie is. Baie vergrepe is in
Afrikaans en Engels en feitlik elke taal op aarde bedink, bespreek,
beplan en uitgevoer bloot omdat die daders in een of ander taal moes
kommunikeer. Jy val Engels aan asof dit die dader van kwaad is. Jy
beskerm Afrikaans bloot op gronde van dat meer vergrepe deur die
sprekers van Engels as Afrikaans gepleeg is. Hierdie tipe
drogredenasie, is 'n groter bedreiging vir Afrikaans as wat jy die
skrywer van beskuldig.
3△

▽ • Share ›
Willem Liebenberg > Hugo Geldenhuys • a month ago
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Ek weet nie wat jy nie verstaan nie. Daar doen ek dit wragtag
weer, sowaar. Dr Jonas verguis eers Afrikaans aan die hand
van apartheid en koppel apartheid boonop aan die taal Afrikaans. Hy skep dus die narratief, maar jy haal hom nie so
beledigend uit nie. Hoekom nie?
My eenvoudige standpunt is, apartheid het nie uit die lug uit
geval nie. Ek stel dit weer onomwonde apartheid was
verkeerd. Punt! Ek probeer nie apartheid vergoeilik nie en ook
nie Afrikaans verheerlik nie. Geensins nie. Maar my taal,
Afrikaans, moet elke keer deurloop oor sy verlede. Gaan kyk
ons na lewensverlies agv van apartheid en ons vergelyk dit
met Engels kolonialisime en die die gevolglike taal, Engels,
kwaak niemand eers 'n geluidjie nie. As jy dit as regverdig
beskou, dan het ek eenvoudig nie woorde nie.
Jy beweer verdermeer my redenasie is 'n drogredenasie, maar
waarom skiet jy nie Dr Jonas se drogredenasie af met
dieselfde venyn nie. Hoekom nie? Taal kan nie die misdaad
begaan nie, slegs sy sprekers. Tog kom die sprekers van
Engels, die Engelse telkemale skotvry daarvan af. Hoekom?
Laastens ek stel dit weer baie eenvoudig. apartheid en
Afrikaans kan nie in isolasie gesien word in terme van die
totale geskiedenis van Suid-Afrika nie. Die Engelse het vir 152
jaar regeer en die Afrikaner vir 48 jaar. Tog word die Afrikaner
en sy taal, Afrikaans telkens verguis nieteenstaande die
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gruwels van die ABO. As ek die grpter konteks skep, word ek
telkens deur jou en Koos Roos op die mees laakbare wyse
beledig. Ek is regtig keelvol hiervoor as ek elke keer bloot die
konteks skep.
Antwoord dan hierdie vraag vir my - wanneer het jy al 'n artikel
oor Engels gelees waar Engels en die Engelsman per se so
verguis word? Hoor graag van jou.
2△
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Albert van Jaarsveld > Hugo Geldenhuys • a month ago

Uitstekend gestel. Vir Willem is Engels die taal van die Duiwel.

△ ▽ 4 • Share ›
Koos Bronkhorst > Albert van Jaarsveld • a month ago

Presies. Vandag word Engelse Imperialisme oor die
hele wêreld heen verdoem as die monsters wat hulle is.
1△

▽ • Share ›

Koos Bronkhorst > Willem Liebenberg • a month ago • edited

Engels imperialistiese dinge gepleeg deur Rhodes word nie deur
Jonas nie genoem nie.
2△

▽ • Share ›

Koos Bronkhorst > Willem Liebenberg • a month ago • edited

Ja, Engels is wenner. Dr Jonas se eenogige aanval op Afrikaans is
jammer. Wat sê hy oor Engels wat vir Afrikaans uitgestoot het by al die
universiteite soos US en UP ens. - niks. Dat Jonas die leiers posisie
by ATM beklee is n groot gatslag. Die parrasitiese bedrywighede van
Afrikaans se vyande maak dat Afrikaners verder trek en nuwe
organisasies soos Akademia, Sol-Tech. stig om te oorleef.
1△

▽ • Share ›

Koos Roos > Willem Liebenberg • a month ago

Die sotlikhede wat wit Afrikaners onder aanvoering van jou geliefde
NP regime aangejaag is nie so erg nie WANT die Engelse, WANT die
Oorlog WANT...
Jou tegniek staan bekend as onbeskaamde en ooglopende
"Whataboutism"
2△

▽ 15 • Share ›
Cobus Botha > Koos Roos • a month ago

En jy is natuurlik 'n nie-wit Engelsprekende wat na 1994
gebore is. Mos...
8△

▽ 1 • Share ›
Koos Roos > Cobus Botha • a month ago • edited

Nee Botha. Ek het destyds die sotlikheid en onreg
raakgesien. Ook gesien dat jou geliefde apartheid
dinosourus op pad ashoop is. Ek het nie juis verander
nie. Duidelik het jy en jou tipe ook nie verander nie.

△ ▽ 1 • Share ›
Koos Bronkhorst > Koos Roos • a month ago • edited

Ja, maar die groter vergryp is Britanje wat SA en die res
van die Statebond verkrag het. Afrikaners het nooit
meer as 20% van die land besit nie, maar die Engelse
het die res oorheers. Toe Jonas 4 jaar oud was het die
Engelse alles besit. Sedertdien is die Swartes die nuwe
domineerders. Jonas noem niks oor die swartes se
domminering - hy haat Afrikaners ten volle - soos
versadigheidspunt is bereik. Daar is nie meer plek oor
om ander te haat nie.
2△
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Ja Roos. Ek en my tipe draai nie ons mantels soos en
wanneer regerings verander nie. Ons val ook nie vir jou
ANC-regering se sagmaak praatjies nie. Lekker bly in
Lalla-land...
1△
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Willem Liebenberg > Koos Roos • a month ago • edited

Jou uiters beledigende en afbrekende kommentaar stuit my
werklik teen die bors. Kom ek stel dit weer duidelik - Apartheid
was verkeerd. Punt! Apartheid is verby. Net so is kolonialisme
ook verby.
Word Engels verguis Koos en die Engelsman per se. Kom
wees eerlik. Afrikaans en die Afrikaner word egter telkens
verguis. Ek skep bloot die konteks van die totale geskiedenis
en jy noem dit "whatsaboutism" Ek moet bieg dit is 'n totaal
nuwe konsep vir my. Ek is intellektueel en akademies gesproke
nie nou juis 'n ploert nie, maar jou reaksie vat werklik die koek.
Dit is werklik verstommend as ek jou kommentaar lees in
terme van die kommentaar beleid van netwerk24. Hoe dit die
toets slaag, sal net hulle weet.
1△

▽ • Share ›

Jacobus van der Merwe > Koos Roos • a month ago

Uit Cecil Rhodes se Glen Grey toespraak in 1890, Premier van
die Kaapse Kolonie in die 1890s, in diens van die British South
African Company: Dit, is waar Apartheid amptelik afgekondig
is.
"We do not teach them the dignity of labour, and they simply
loaf about in sloth and laziness. They never go out and work.
… . I hold that the natives should be apart from white men, and
not mixed up with them... The Government looks upon them as
living in a native reserve, and desires to make the transfer and
alienation of land as simple as possible... We fail utterly when
we put natives on an equality with ourselves. .... As to the
question of voting, we say that the natives are in a sense
citizens, but not altogether citizens ” 'they are still children....’
Die waarheid is ewig, kennis veranderbaar. Dit is 'n ramp om
die twee te verwar.
1△

▽ • Share ›
Albert van Jaarsveld > Jacobus van der Merwe
• a month ago

Apartheid is nog ouer as die Glen Grey Act. Die wortels
van die Kaap se rassebeleid is in Natal te vinde Shepstone. Uiteindelik het dit Uniebeleid geword.
3△

▽ 1 • Share ›

Koos Roos > Jacobus van der Merwe • a month ago

Presies. Geen wonder sy standbeeld is afgetrek nie, en
Vervoerd s'n staan in Orania tussen die bossies. Waar
hulle hoort.
2△

▽ 5 • Share ›

Jacobus van der Merwe > Koos Roos • a month ago

Toemaar, julle kon darem 'n Infidel Castro beeldjie met
ons geld staanmaak.
3△

▽ • Share ›

Koos Roos > Jacobus van der Merwe • a month ago

Julle?? Fidel was 'n wrede menseregte skende. Kyk of
jou strooipop fabriek beter gehalte kan produseer.
1△

SKAKELS

▽ 2 • Share ›

Jacobus van der Merwe > Koos Roos • a month ago
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Ja, Koos met die een oor. Dit kan.
2△

▽ • Share ›

Streeknuus 

Proﬁel

Koos Bronkhorst > Koos Roos • a month ago • edited

Ja, maar Mandela se standbeeld staan soos n moerse
afgod wat die Christus beeld in Rio naboots, maar sy
nageslag verraai hom. Die NP boelies is vervang deur
die ANC boelies. Die NP boelies het die land opgebou
(Eskom ens) en die ANC boelie het dit verwoes. Die
ANC jeug erf n bankrot boedel.
1△

▽ • Share ›

Lily Roberts > Koos Roos • a month ago

Verwoerd is die spelling 😀
1△

▽ • Share ›

Koos Roos > Lily Roberts • a month ago

Ja, Juffrou Lily ek tik hier op 'n selfoon. Deel met die
mensdom hoe goed jy voel nou voel oor jou grootse
oorwinning 😂

△ ▽ 1 • Share ›
Arnold Meyer > Koos Roos • a month ago

Tik beter.
1△

▽ • Share ›

Oopsi Doopsi > Koos Roos • a month ago

Goeie woordspeling....hy is Vervoerd na Orania. En
word verfoei elders. Wat egter staan, is dat RSA eintlik
"RAS" moes heet. Die verlede word oorheers deur RAS
en so ook die hede, en dit wil voorkom asof dit ook in
die toekoms so gaan bly.

△ ▽ • Share ›
Koos Bronkhorst > Koos Roos • a month ago • edited

Ek en baie opregte Afrikaners, het die NP gehaat. Hulle was n
klomp veneukers wat die Afrikaner gekroek het met die
referendums en nog baie ander dinge. Hulle het ons
uitverkoop. Nou sit ons in n land waar ons minderheids regte
onderdruk word.

△ ▽ • Share ›
Jacobus van der Merwe > Willem Liebenberg • a month ago

Halwe Engels, sou ek sê. Net soos die nuwe kleur waarmee halwe
Afrikaans in dieselfde sin met "oorheers" gebruik word.

△ ▽ • Share ›
Hugo Geldenhuys • a month ago

Om Afrikaans die taal van apartheid te doop, was en bly tragies en verkeerd.
Afrikaans is 'n taal en het as sulks geen saak met apartheid nie. Om die
vergrepe teen die taal en die brandmerking daarvan reg te stel, is ongelukkig
nie maklik nie, want dit is juis die gebruikers van die taal wat Afrikaans in die
kollig, waar kontroversie en diabolika heers, ingesleep het en steeds doen.
Ek wonder of die taalbroeders en -susters, veral die van Stellenbosch, ooit
bedink wat hulle ewigdurende taalstryde aan die taal se beeld gedoen het en
steeds doen?

SKAKELS

Afrikaans is 'n taal en is hoogstens gebruik om apartheidsdade mee te
kommunikeer. Dit was (toevallig) die taal wat die apartheidsdrywers gebruik
het. Is dit Afrikaans, as taal se skuld? Natuurlik nie. In watter taal of tale het
die staatskapers en fikusdiewe gekommunikeer? Waarskynlik meestal in
Engels. Maak dit van Engels, as taal, 'n misdadiger? Nee. In watter tale word
plaasmoorde en ander monstrositeite beplan en uitgevoer en maak dit van
daardie tale monsters? Nee, enige taal is lewend, maar nie in die sin dat dit
misdade teen die mensdom kan beplan en uitvoer nie. Dit is die taak van die
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taalgebruikers. Daarom is die verwysing na Afrikaans as 'n apartheidstaal of
Engels as 'n imperialistiese en koloniale taal totaal verwerplik. As tale, is nie
Engels of Afrikaans skuldig aan dit wat aan dit toegedig word nie.

Streeknuus 

Proﬁel

Wat wel meriete het, is om te verklaar dat beide Afrikaans en Engels in die
verlede vir politieke gewin misbruik is. Het Afrikaans gevra om in swart
leerders se kele afgedruk te word? Nee, dit was die besluit van die
apartheidheersers. Het Engels gevra om die taal te wees wat in
konsentrasiekampe gebruik is? Nee, dit is deur die daders van dood en
verminking gebruik.
My siening was nog altyd, dat die moedertaal toegelaat moet word om asem
te skep. Dat dit vir 'n tyd lank op die politieke agtergrond moet skuif. Afrikaans
kan en sal steeds aktief in al sy manifestasies gebruik word, maar dit moet vir
eers onder die poilitieke- en debatsradar gebeur. Nie omdat die
moedertaalhaters so besluit nie, maar eerder die moedertaalgebruikers.
Immers is die toekoms van die taal in die hande van die gebruikers daarvan.
Afrikaans is aan niks skuldig nie en daarom sal dit nie uitsterf nie. Afrikaans is
'n besonderse mooi taal en ook in die ore van ander taalsprekers. In Swede
en London en Lucerne is ek gereeld gevra om sinne in Afrikaans te herhaal
en al het die hoorders nie verstaan nie, was hulle verlief op die klank van die
taal.
13 △

▽ • Share ›
JJ Lovelock > Hugo Geldenhuys • a month ago

Geldige vrae dankie Hugo: Is die taal wat moordenaars en kapers of
konsentrasiekampdrywers praat se tale verkeerd? NEE, dit is die
DOENERS wat verkeerd is.
Afrikaans is n pragtige beeldende taal, lewendig en getrou aan die
kultuur van die land. Dit het van voor van Riebeeck se dae al vorm
begin aanneem... gesmee dmv Nederlands, Khoi-tale, Maleiers.... en
binneland toe gebring met die knars van die ossewa. Dit is so eg SuidAfrikaans! Hoe arm sal ons nie daarsonder wees nie!
4△

▽ • Share ›

Willem Liebenberg > Hugo Geldenhuys • a month ago

Ek stem hiermme vokome saam Hugo. Dit is egter nie soos dit
uitspeel in die media nie. Snaaks genoeg as jy die konteks kom skep,
verwyt ek jou nie, dan stem ek saam. Ek is egter 'n feitelike persoon
ek ek verpes ongregrigheid.
1△

▽ • Share ›

Jack Von Eck > Hugo Geldenhuys • a month ago • edited

Taal is slegs 'n medium, 'n "voertuig". Te veel bestuurders het te veel
mense dood gery en so die "fabrikaat" 'n slegte naam gegee.
Enige taal behoort nie alleen aan die gebruiker nie, maar aan die hele
land SA.

△ ▽ • Share ›
Lily Roberts • a month ago

Soos een PAC leier gesê het Afrikaans was nie die oorsaak van die geweld
nie dit was net die vonk in ‘n kruitvat van ‘n gepolitiseerde gemeenskap gevul
met haat teen die NP regering gelei deur ‘n jong leier Tsietsi Matshini
voorheen bekend as Donald Matshini. Wanneer hierdie dag herdenk word,
word die klem op die rol van Afrikaans gesit en die gebeurtenisse en geweld
deur die betogers gepleeg word stilgehou. Dit was nie ‘n vreedsame betoging
nie, maar honderde geboue is afgebrand en die moord op Dr. Edelstein wat
sy lewe gewy het om die swart jeug te help word verswyg.

SKAKELS

Jammer dat die leiers van die meeste Afrikaanssprekendes wat in
hooggeplaaste posisies by universiteite en die Afrikaanse instellings sit nie ‘n
vinger verroer om die agtergeblewendes te help om hoër onderwys te bekom
in hul moedertaal nie. Dit skyn dat moedertaalonderrig is nie hoog op hul
agenda nie. Hierdie groep word proporsioneel die minste verteenwoordig in
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ons instellings van hoër onderwys. Miskien moet dit ook n besprekingspunt
word by die Taalmonument waar die gidse die rol van Afrikaans as hoër
onderwystaal glad nie aan die toeriste noem nie.
10 △

Streeknuus 
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▽ • Share ›
JJ Lovelock > Lily Roberts • a month ago

Skerp kommentaar!
2△

▽ • Share ›

Peter Cupido • a month ago

LANK LEEF AFRIKAANS !
9△

▽ • Share ›

Vytjie du Blanc • a month ago

Daar bestaan nie iets soos SOWETO DAG of 'n APARTHEIDSVLAG nie. Hou
om om divisie te evangeliseer. Dit is JEUGDAG vir ALL SA kinders en dit was
die Unie se vlag. Komaan Netwerk24 = Wees beter as dit.
Verder koop ek nié dat jy kan onthou wat op 4 met jou gebeur het nie, in elk
geval nie sonder regressiewe hipnose nie. Dr Jonas - jy & Lesufi moet regtig
terapie kry vir julle hast.
Julle gaan julleself vernietig en intussen plant julle hierdie haat net weer oor
op 'n volgende geslag wat niks daarmee te doen het nie. En nee - ek sal nooit
kniel omdat ek wit is nie.
6△

▽ • Share ›
Jack Von Eck > Vytjie du Blanc • a month ago

Netwerk24 dra nie skuld nie, hy dra by tot 'n oop gesprek.

△ ▽ • Share ›
Lulu Van pletsen > Vytjie du Blanc • a month ago

Vytjie: ek kan alles onthou sedert ek 2 was, en sonder hipnose. Name,
plekke, kleure, tye, gebeurtenisse, alles. En ek is 56.

△ ▽ 1 • Share ›
Cobus Botha • a month ago • edited

Die eerste van die verwagte reeks derm-uitryg artikels rondom hierdie
vakansiedag. Elke jaar hierdie tyd dieselfde ou storietjies met net hier en daar
'n afwisseling in slagofferskap. Voorspelbaar, vervelig en irrelevant...
5△

▽ • Share ›
Koos Roos > Cobus Botha • a month ago

Die lewe vir kwaad en nostalgiese apartheidsapologete moet darem
verskriklik eensaam, swaar en frustrerend wees in hierdie land in,
hierdie tye en op hierdie kontinent. Jammer om van jou probleme te
hoor 😀

△ ▽ 1 • Share ›
Cobus Botha > Koos Roos • a month ago

Eke het gelukkig geen probleme of frustrasies nie, Roos. My
keel is nie hees om verskoning gevra dat ek leef nie en my
knieë is nie deurgekruip om in jou en jou kamerade se Lallaland aanvaar te word nie.
5△

▽ • Share ›

Lily Roberts > Koos Roos • a month ago

SKAKELS

Nee ons is rustig en herdenk ook die dag toe die Verskroeide
Aarde beleid begin het en nog ‘n deel van ons jeug na
konsentrasiekampe weggevoer is en baie daar gesterf het
onder die Engelse knie. Ook in ‘n sekere sin ‘n misdaad teen
die mensdom. Gelukkig het ons leiers gehad wat die onderwys
wat die Engelse regering na die oorlog vir ons gegee het
gekoester het en hulle huise nie afgebrand het of die skole met
klippe bestook. Hardwerkende onderwysers het saamgewerk
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en omdat daar lank voor die VN besluit het dat
moedertaalonderrig die beste manier is om uit armoede te kom
hul taal ontwikkel tot ‘n taal wat vandag langs enige taal as
wetenskaplike taal kan staan vir al sy sprekers.
3△

Streeknuus 
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▽ • Share ›
Koos Roos > Lily Roberts • a month ago

Ek herdenk ook daai ongeregtigheid teenoor die
Afrikaner, my volk. Die probleem hier is binêre en eendimensionele denke. Menige soos jy is TOTAAL blind
vir die wit Afrikaners se midade.
2△

▽ 3 • Share ›

Gert Blignaut • a month ago

Elke jaar op 16 Junie word ons getrakteer deur die Afikaanse media, hoe sleg
Afrikaans is, en hoe skuldig ons moet voel. Die betoging destyds was nie
spontaan nie. Dit was georganiseer deur volwasse lede van SAKP en ANC,
en ons ons weet almal wat hulle agenda is. Terloops Mr Jonas, die swart tale
was destyds nie genoeg ontwikkel gewees om wiskunde, rekeningkunde en
wetenskap te te onderrig. Wat sou u alternatief gewees het?
4△

▽ • Share ›
Oopsi Doopsi > Gert Blignaut • a month ago

En dit nogal in Afrikaans.

△ ▽ • Share ›
Pieter DU Plessis • a month ago

Ons klou vas aan 'n verlede wat niks vir die toekoms beteken nie.
3△

▽ • Share ›

Jacobus van der Merwe • a month ago • edited

"Afrikaans het nie 'n kleur nie" in dieselde berig as "bruin Afrikaners".
Om Afrikaanse onderrig die skuld te gee vir destyds se gebrekkige
wiskundige en rekeningkundige geletterdheid, is 'n flou houtjie.
Eie aan die kultuur van ontredderdes, kan Engels sekerlik blameer word vir
deesdae se babasomme waarmee matrikulante 'n werkplek tegemoet gaan waar daar ewe beteuterd in halwe Engels kortpad geneem word. Of is die
skrywer bang die Engelse vang hom uit met 'n geldige verweer dat volle
somme nie in vandag se halwe Engelse geleer kan word nie? Andersins, kan
somme net verkeerd wees in Pedi of Zoeloe?
Swak Engels ontbloot eeue reeds swak opvoeding soos wat swak Afrikaans
dit vandag nog doen.
Net soos wat armes nie welvaart kan verkry deur rykes te beroof nie kan 'n
taal nie oorleef met "beskermers" wat dit aftakel nie.
Van wolf in skaapwagterklere is die sogenaamde nuwe S.A. se onlangse
geskiedenis propvol.
2△

▽ • Share ›

James Mcintyre • a month ago • edited

SKAKELS

Moes die regerende S.A. nie Afrikaans as voertaal boost op alle vlakke bo
ander tale nie? Wys my 'n ander land wat dit ooit gedoen het. Wys my een
land in Afrika, ja Afrika, ja die donker kontinent, waar opvoeding en
lewenstandaard beter is as waar Afrikaans gepraat word sedert Van
Riebeeck Nederlands hier aangebring het tot vandag toe. Skrywer lok
hoogstens reaksie uit. Die rede hoekom hy Afrikaans kan praat is die rede
hoekom hy vandag nog hier is. Afrika is 'n spesie op sy eie wat die Europese
kolonialiste beskuldig omdat hul as locals nie vir hulself 'n beter lewe kan
handhaaf nie. Was nog nooit so nie en sal nooit so wees nie. Al wat blankes
in hierdie leeftyd moet doen is om die system te ry op alle vlakke. Daar is
geen rede hoekom Afrikaans ander tale moet akkommodeer nie. Ek begin 'n
gesprek in Afrikaans. Terloops, my voorvaders het saam die 1820 Setlaars
hier aangekom. Ongelukkig het hul nie die boot Boston toe gevat nie. Nou
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nog kwaad.
1△
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▽ • Share ›

JJ Lovelock • a month ago

Michael Jonas, hoeveel druk plaas jy en jou organisasie op Wim de Villiers en
sy kornuite om Afrikaansspekende bruin mense ook n kans te gee om
gegradueerd te kom?????
1△

▽ • Share ›

Johan Tredoux • a month ago

Ja, ons weet hoe voel die goed oor ons.
1△

▽ • Share ›

Johan Bekker • a month ago

Die na bewering voorheen gemarginaliseerde Afrikaanssprekendes het
inderdaad eienaarskap van die Afrikaanse Taalmonument geneem, veral
sedert Jonas se aanstelling. Hierdie strategie word doelbewus ten koste van
die voorheen en steeds leidinggewende Afrikaanssprekendes gevolg. Wat
nodig is, is 'n uitvoerende hoof wat tot 'n ewewigtige benadering in staat is;
dus iemand wie se uitgangspunt taal is en nie politieke aktivisme nie.

△ ▽ • Share ›
Pieter Reyneke • a month ago • edited

Vergelykende die redes vir die SOWETO onluste kan gevind word in die
opstande wat die 'Arabiese Lente' genoem word.
Die jeug het as groep gegroei tot 'n wesenlike persentasie van die bevolking
in beide lande. Lees die boek van Bo-tsotsi: The Youth Gangs of Soweto,
1935-1976 geskryf deur Clive Glaser. So was dit die geval in Egipte.
Dr Verwoerd het skole gebou en die kinders het geleerdheid bekom. Van
hulle was die eerste geslag wat kon lees, skryf en tot 'n vlak op skool vorder
wat groot verwagtings geskep het vir 'n geoie werk en inkomste. So was dit
ook in Egipte.
Die olie krisis wat onstaan het in 1973 het lae ekonomiese groei tot gevolg
gehad. Werkloosheid was dus op daardie stadium 'n groot probleem. Drome
was aan skerwe, vir almal reg oor die wereld.
So was dit die geval in Egipte ook tydens die 'Egiptiese Lente.'
Beide kan as revolusies van 'styfgende verwagtings' beskryf word, omdat die
stygende verwatings deur die ekonomiese krisis vernietig is.
Die katalis was Afrikaans in 1976 en die onderdrukkende wetgewing van
apartheid het verhoed dat die stoom kon afblaas. As jy nie 'n demokratiese
uitlaat klep het nie dan gebruik jy geweld om jou saak te stel.
In Egipte was die ekonomie nie gemoderniseer nie en regeerders het vriende
en familie in die ekonomie bevoordeel. Die Egiptiese leiers het ook nie 'n
demokratiese oplossing aan die betogers gebied nie.
In beide gevalle was die opstande spontaan. Dit was leierloos. Twitter was
die instrument om klein groepies oral te laat betoog en brand. In Suid-Afrika
was die bos-telegraaf of dan nou 'word of mouth' in Engels.
Die Pan Africanist Congress (PAC) was nie eers bewus dat die opstande sou
plaasvind nie. Die ANC was maar net 'n klein groepie met min volgelinge.
Omdat die PAC (die PAC het meer lede binnelands as die ANC gehad), kon
nie die vlugtelinge in die buiteland huisves nie, het die ANC met beter
finansies en infrstruktuur in die buiteland gehad en kon die vlugtelinge
huisves.
Vandag kan ons die gebeure beter verklaar en hoop ek die politici sal ook uit
die foute leer. Maar heelaas wat is die gesegde; niemand leer uit die
geskiedenis nie.

△ ▽ • Share ›
SKAKELS
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Ou Pretorianer • a month ago
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Ek wens daar was iets oor die webinar in die koerant voor 11 Junie, dan het
ek dit beslis bygewoon!

△ ▽ • Share ›
Koos Roos • a month ago • edited

Die NP regime het wit Afrikaners blind bamboozle tot op vlakke waar hierdie
sotlikhede en vergrype vir ons doodnormaal en "reg" was.
Tot vandag toe is hier kommentators op NW24 wat nog nie daai meesterlike
breinspoeling oorkom het nie.

△ ▽ 3 • Share ›
Phillip Groen > Koos Roos • a month ago

Apartheid was 'n veel meer komplekser probleem as wat die liberale
media en kommentators mens wil wys maak.
Twee beskawings op 'n verskillende peil van ontwikkeling ht in mekaar
vasgeloop aan die suid punt van Afrika.
Die gevolg was soms erg bloedig, met nie net plaaslike magte
betrokke nie. Toe Engeland sy koloniale beleid met geweld in die 2
Boere Republieke kom afdruk het die probleem net in rasse skrede
verdiep. Sou die 2ABO mooit plaasgevind het nie was SA vandag
waarskynlik eerder 'n konfederasie van die onderskeie gebiede.
Toe Jan Smuts sy voorstel gemaak het dat SA as 'n unie moet
voortbestaan is die dood in die pot geplaas vir die toekomstige SA.
Prof Thom skryf in sy boek dat niks soveel skade aangedoen het en
toekomstige probleme veroorsaak in SA as die koms van die Unie nie.
Skielik was almal saamgegooi in een pot, SONDER om in ag te neem
see more

6△

▽ • Share ›
Cobus Botha > Phillip Groen • a month ago

Briljant in konteks uiteengesit, Phillip. Moet jou nie aan Roos
se tantrums en beledigings steur nie - hy verbeel hom soms hy
is, soos sy held Max du Preez, 'n Engelstalige nie-wit Afrikaner
wat na 1994 gebore is.
1△

▽ • Share ›

Willem Liebenberg > Phillip Groen • a month ago

Uitstekend gestel Philip. Weereens jy skep die logiese konteks
waarbinne apartheid ontwikkel en ontstaan het. Die linkse
akademici veoordeel telkens aparheid in isolasie. Wat verstaan
die lesers dan nie. Jy het dit egter baie volledig en korrek
opgesom.

△ ▽ • Share ›
Koos Roos > Phillip Groen • a month ago • edited

Daar is natuurlik baie redes en verskonings wat toe en nou
uitgedink is om te regverdig dat 'n 10% minderheid die
meerderheid brutaal onderdruk, verplaas, verneder, minag,
vermoor, besteel, beweging beperk, en van basiese
menseregte te beroof het in hul eie land.
Geen was moreel geregverdig of standhoudend nie.
Baie het dit daai tyd geweet, ander nie en nog 'n paar
vasgeroestes aanvaar dit steeds nie.
Jou geliefde regime was bloot veragtelik.

△ ▽ 4 • Share ›
Phillip Groen > Koos Roos • a month ago
SKAKELS

"My geliefde" regime is die oorsaak dat jy vandag nog
in SA kan sit en kritiseer die wat nie by jou ideologie wil
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inval nie. En nie jare terug 'n statistiek geword het in
Afrika se kommunistiese rewolusies nie, ek ook nie stert
in die bene gevlug het nie.
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Jou 10% is 'n lekker gerieflike syfer vir vandag maar
weerstaan nie die toets van die tyd as mens na SA in
1900 gaan kyk.
Die 1904 sensus opname:
Swart: 3 491 056
Wit: 1 116 805
So eerder 'n 1 tot 3 verhouding as 'n 1 tot 10 soos
vandag.
Verder was verreweg die meeste van die swart
see more

4△

▽ • Share ›

Phillip Groen > Koos Roos • a month ago

Hoekom is dit hulle eie land? Hulle is nes die
Europiëers sg. "immigrante"? Die enigste wat werklik
daarop aanspraak kan maak dat dit hul eie land is is die
Khoi-San. Die res van ons het agterna hier gearriveer.
Maar kom ons vat dit verder terug..."The craddle of
Mankind" is mos net hier anderkant...so dan het ons
ook mos 'n reg op SA! So dan het ons mos 'n reg op
SA.
Vat ons jou logika vorentoe dan moet ALLE Afrikane
wat Europa binnestroom onmiddelik 'n omwaarts mars
doen en die Europieërs hul stukkie aarde gun. Die
liberaliste is meesters in dubbel standaarde!
4△

▽ • Share ›

Phillip Groen > Koos Roos • a month ago

Hoeveel is vermoor onder Apartheid en deur wie? Ken
jy die getalle?
Die verskuiwing van mense was om die tuislande in
ekonomiese volhoubare eenhede te omskep. In die
proses is BEIDE wit en swart verskuif. Reg of verkeerd,
die feit is dat sg. "swart kolle bestaan" het wat bloot nie
ekonomies selfstandig kon wees nie, en was die idee
om hulle te verruil vir grond wat aan die tradisionele
swart gebiede grens. Die ruiling was op die basis van
gelyke grootte of waarde.
Die swart boere kon nie met die blanke boere meeding
op landbou gebied nie, en gaandeweg het die situasie
onstaan waar blanke boere swart grond opgekoop het.
Om te keer dt Swartes hulle grond verloor het die
Boererepublieke, Kaapland en Natal amptelike reëlings
in plek gestel wat blankes verbied het om die Swartes
d
t k
see more
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Koos Roos > Phillip Groen • a month ago
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Die moorde onder Apartheid is min. Maar dit bestaan
wat jy skynbaar ontken.
Behalwe natuurlik die sterftesyfer onder
vryheidsvegters wat jou geliefde regime opponeer het.
Die grootskaalse immorele, wrede verskuiwing en
diefstal van eiendom deur jou geliefde regime is
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skynbaar uitgewis in jou kennis of geheue?
Ek is onseker of jy 'n ignoramus is, of bloot in 'n staat
van ontkenning is?
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Phillip Groen > Koos Roos • a month ago

Jy is reg dit is bitter min, veral as jy boonop swart op
swart geweld uit die prentjie haal.
Die wat die "regime" geopponeer het, het nou eintlik nie
met 'n olyftak daar opgedaag nie, hulle het eerder met
geweld gekom wat hulle sonder diskresie op
enigiemand losgelaat het, en waarin swart lede van die
publike meestal die hoogste prys betaal het. Jy het
dudielik nog nie die ligaamsdele van 'n swart kind
opgetel wat uitmekaar geblaas is deur 'n landmyn wat
nie eers die slagoffer se ras voor die tyd gevra het nie!
Wat moes die "regime" doen, hande gevou sit terwyl
onskuldige mense in stukke opgeblaas word of n 'n
vlammedood moet sterf met 'n buiteband vol petrol om
hulle?
Dit alles terwyl die "opponente" hier aangewals kom
met handgrante landmyne en motorbomme en met die
see more
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George Bekker > Phillip Groen • a month ago

Die storie oor die edeles is verkeerd. In die 1960's het
Mandela oral wapens gesoek, terwyl die ANC nog nie
op geweld besluit het nie. 'n Aantal Indiese kommuniste
uit Natal het na die destydse Transvaal gekom om
Mandela se bende in lydelike verset op te lei. Dit was 'n
totale mislukking. Die plaaslike mense het nie in
lydelike verset belang gestel nie, hulle wou met gewere
baklei.
1△

▽ • Share ›

Oopsi Doopsi > Phillip Groen • a month ago • edited

Dankie vir jou perspektiewe binne KONTEKS by hierdie
artikel. Dit voel altyd asof die gesprekke draai na vir of
teen apartheid. Jy het dit regtig uitstekend geartikuleer
sonder om 'n verdediging op tou te sit.
Puik redenasie en insig, was 'n plesier om te lees.

△ ▽ • Share ›
Phillip Groen > Koos Roos • a month ago

Kom ons speel 'n speletjie van "Sê nou maar...".
Sê nou maar Koos Roos was in beheer van Suid Afrika
'n 100 jaar gelede hoe sou Koos die probleme van
Suidelike Afrika destyds opgelos het, MET inagneming
van die verskille wat op grondvlak bestaan het ten
opsigte van die sosiale, kulturele, ekonomiese en
poltieke terreine wat destyds bestaan het?
Neem verder in ag dat die geskiedenis van SA een van
baie troebel waters was en veral waar grondgebied ter
sprake was. Neem ook verder in ag dat die verskillende
rolspelers nie amal juis om die selfde vuur gesit het
nie..good luck as jy 'n 100 jaar terug 'n Xhosa sou kon
kry om 'n Zulu heerser te volg en te eerbeidig.

SKAKELS

"Sê nou maar net" wat sou Koos Roos se oplossing vir
'n uiterste ingwikkelde probleem gewees het...

11°C / 15°C

Ek wag in spanning om jou WERKBARE oplossing te
hoor.
1△
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Cobus Botha > Koos Roos • a month ago

En nou word jy weer deur nuwe sotlikhede en vergrype gebamboozle.
Vir sommiges herhaal die geskiedenis hom keer op keer...
2△

▽ • Share ›
Koos Roos > Cobus Botha • a month ago

Glo jy rêrig die veragtelike ANC regime het my bamboozle
Botha?

△ ▽ 2 • Share ›
Phillip Groen > Koos Roos • a month ago

Dit het ook nie die sg. Regses ge-bamboozle in 1992 se
referendum nie.
Nie almal regs van die regering was aartsrassite soos
wat die media en liberale kommentators graag wil
uitmaak nie. Baie van die wat sg. "regs" was, was nie
gekant daarteen dat SA se probleme opgelos word nie,
Hulle wel egter gekant teen 'n "oplossing" wat op die
lang duur eerder meer probleme gaan skep as wat dit
sou oplos.
Ons is nou by die punt waar "one man one vote" sy
logiese verval, magsvergrype en korrupsie potensiaal
byna ten volle bereik het.
Die wat nie ge-bamboozle was deur 92 se referendum
en onbereikbare beloftes nie (hoofsaaklik omdat hulle
noord van die Limpopo geloer het om te sien wat
aangaan in Afrika waar "one man one vote..once" die
norm was, en gesien het dat dinge daar maar erg lyk)
het die '92 referendum teengestaan omdat hulle vir
hulle self logies kon dink dat "a one size fit all"
benadering op die lang duur katastrofies vir ALMAL in
SA sal wees, en nie omdat hulle "aarts-rassiste" was
nie.
3△
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Lily Roberts > Koos Roos • a month ago

Hoop jou bamboozle bevat genoeg moonshine sodat jy
nie vannag van ons “AWB’s” hier droom nie.😏

△ ▽ • Share ›
Cobus Botha > Koos Roos • a month ago

Ja Roos.

△ ▽ • Share ›
Johan Tredoux > Koos Roos • a month ago

Ja, die term "breinspoeling" is n tweesnydende swaard. Die een groep
voel die ander is gebreinspoel en die ander groep voel nou wéér almal
om hulle is. Bv. Mooi boodskappies van leiers wat liefde en samesyn
preek. Maar kom ons wees eerlik. Daar is net een antwoord in n
situasie waar mens n ander volk se haat jeens jou eie kan oorleef.
Apart leef. Ons wit voorouers was ook as slawe verkoop, maar nét
een nasie se slawerny word genoem. Breinspoeling. My Ierse
voorouers was n gehate volk in die oë van die Engelse en elders.
Maar net een nasie se hartseer word benadruk. Breinspoeling.

SKAKELS

En ook soos ek op n ander kommentaarblad geskryf het na aanlyding
van n mooi boodskappie deur n groot Suid Afrikaanse figuur in die
negentigs se breinspoel boodskap.
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"The thing is, objectively, the message is generic and not at all special.
It's really not such an intense, special message. He had to make an
impact and so used "love" as a topic to brainwash people. I'm not
even sure if those words were thought up by him, or rather, written by
someone else. Anyway, it's a pipe dream. One can't change it.
Different cultures, religion and moral understanding thrown together
causes hate and distrust. To put all people in the same pot always
ends up in people hating each other and is a bad idea, worldwide. And
I don't see these differences disappearing anytime soon in the next
few lifetimes."
2△
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Koos Roos > Johan Tredoux • a month ago • edited

'n Leliewit reservaat is 'n sotlike delusie in hierdie land in
hierdie tye op hierdie kontinent. Jammer as jy steeds daarna
hunker.
1△

▽ 2 • Share ›
Johan Tredoux > Koos Roos • a month ago

Jy hunker na die verkeerd bewysde en onmoontlike. Jy
weet dit, maar jou onaangename geaardheid noop jou
om twak kwyt te raak, helaas.
1△

▽ • Share ›

Koos Roos > Johan Tredoux • a month ago

Waarna hunker ek Tredoux?

△ ▽ • Share ›
Johan Tredoux > Koos Roos • a month ago

Part 2. Maar indien ek moes raai waarna jy hunker, dan
is dit basies maar om naam te maak in jou eie wereld
op sosiale media.
2△

▽ • Share ›

Arnold Meyer > Koos Roos • a month ago

Vir my lyk dit of jy streef na selfhaat omdat jy dink dis ‘n
deug.
En omdat jy diep minderwaardig is, beledig jy graag alle
ander mense, en sein jou eie gewaande deug uit om
sodoende beter oor jouself te voel.
Jy het gevra.
1△
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Phillip Groen > Arnold Meyer • a month ago

Ek dink die volgende onderstreep jou punt:
Symptoms of Stockholm syndrome:
1. The victim develops positive feelings toward the
person holding them captive or abusing them.
2. The victim develops negative feelings toward police,
authority figures, or anyone who might be trying to help
them get away from their captor. They may even refuse
to cooperate against their captor.
3. The victim begins to perceive their captor’s
humanity and believe they have the same goals and
values.
1△

▽ • Share ›

Johan Tredoux > Koos Roos • a month ago
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Nie eens jy weet nie. Maar jy jaag moeilikheid na en
verlang na onenigheid. Dit is ooglopend. Oneerbaar,
maar ooglopend.

11°C / 15°C

1

Share ›

Streeknuus 

Proﬁel
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Nes ek vermoed het, was jy genoegsaam vaag. 😂😂
Een van jou goeie eienskappe is dat jy voorspelbaar en
konsekwent is.
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