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Om skrif neer te pen
ONS WONDER OF PENNE EN POTLODE BINNEKORT IN MUSEUMS GAAN EINDIG OMDAT 

DIGITALE KOMMUNIKASIEVORMS DIT VERVANG HET ...

’N Mens kan tereg wonder of handskrif en 
ander vorms van handgeskepte 
kommunikasie, soos kalligrafie, gaan uitsterf, 

synde die spoed van digitale ontwikkeling, wat ons 
toelaat om blitsvinnig te kommunikeer. 

Maar dit is belangrik om te onthou dat die 
ontwikkeling van taal en skrif juis deur heelwat 
“tegnologiese” veranderinge en uitdagings gekenmerk 
word. Soos prof. Deirdre Pretorius, hoof van die 
departement grafiese ontwerp aan die Universiteit van 
Johannesburg, sê: “Kalligrafie is [destyds] reeds ‘bedreig’ 
deur [Johannes] Gutenberg se ontwikkeling van die 
drukpers, en handskrif deur die tikmasjien. So, ek dink 
nie dis ’n kwessie van ‘bedreiging’ nie, maar liewer van 
skaal. Daar is plek vir al hierdie vorms om saam te 
bestaan. Tans gebruik meer mense meer gereeld digitale 
kommunikasievorms as kalligrafie om te kommunikeer.” 

Die los en die vas daarvan
Handskrif hou emosionele betekenis vir die leser én 
skrywer in. Maar daar is belangriker redes om dit aan 
die lewe te hou as net die emosionele “betekenis” 
opgesluit in iemand se handtekening, of die blye 
herkenning van ’n geliefde se skrif op ’n poskaart.

“Navorsing in die neurologiese wetenskappe toon dat 
die aanleer van handskrif ’n belangrike rol in die 
ontwikkeling van motoriese, kognitiewe en ander 
vaardighede van kinders speel,” sê Gerhard van 
Huyssteen, professor in Afrikaanse taalkunde en 
taaltegnologie aan die Noordwes-Universiteit. “In die 
huidige ontwikkeling van die mensdom sou ek dus 
steeds dink dat dit belangrik is dat kinders wél nog 
hierdie soort vaardighede leer. Daarnaas is dit egter ewe 

belangrik dat kinders leer om effektief in digitale 
omgewings te kommunikeer. Dit is dus nie ’n geval van 
‘óf … óf’ nie, maar eerder ‘én … én’.”

Volgens die Suid-Afrikaanse CAPS-kurrikulum vorm 
handskrif steeds deel van die leerprogram, maar in ’n 
mindere mate as voorheen. Margauxrite Torr, ’n 
grondslagfase-opvoeder by die Somerset West Methodist 
Primary School, verduidelik losskrif word van graad 1 
aangebied, terwyl vasskryf/kursief ’n verskyning maak 
aan die einde van die derde kwartaal en begin van die 
vierde kwartaal in graad 2.

Sy sê skryf is veral belangrik vir die ontwikkeling van 
persepsie: om byvoorbeeld verskillende letters uit te ken 
en woorde te herken.

Annemarie Alberts, projekorganiseerder van 
jeugprojekte by die ATKV, voorsien probleme in 
Suid-Afrika wat toegang tot tegnologie betref. “Ek weet 
van gegoede skole wat tablette vir hul leerders kan 
verskaf, en in party skole is ’n tablet ’n vereiste. So, ek 
vermoed daar word wegbeweeg van die fisieke proses 
van ‘skryf neer en maak notas’. Maar wat van armer 
skole? Skep dit nie groter onderskeid tussen gegoede 
leerders en leerders wat nooit toegang tot ’n tablet kon 
kry nie, veral wanneer hulle eendag die werkplek 
betree?”

Skryf, sê sy, “is ’n basiese menslike ding”. “Dit bied 
selfrespek en die geleentheid om ’n beter werk te kan 
bekom, en beter omstandighede vir jouself – en jou gesin 
– te kan skep.” 

Van die kognitiewe en motoriese verskille tussen 
handskrif en sleutelbord setel in die fisieke aanleer van ’n 
potlood gebruik. Volgens Edouard Gentaz, professor in 
ontwikkelingsielkunde aan die Universiteit van Genève, 
neem kinders “etlike jare om so ’n presiese motoriese 
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SKRYFVORMS

vaardigheid [soos skryf] te bemeester”. “Die 
skryfapparaat moet ferm vasgehou word, terwyl dit op 
só ’n manier beweeg word dat ’n verskillende merk vir 
elke letter geskep word.” 

Dis redelik eenvoudig om ’n sleutelbord te leer 
gebruik – en die beweging om verskillende letters te 
skep, is elke keer presies dieselfde.

Marieke Longchamp en Jean-Luc Velay, navorsers aan 
die Universiteit van Aix-Marseille in Frankryk se 
laboratorium vir kognitiewe neurowetenskap, het ’n 
studie op 75 kinders tussen die ouderdom van drie en 
vyf gedoen. Die kinders is in twee groepe verdeel: een 
moes met die hand leer letters skryf, en die ander met ’n 
rekenaar. Die resultate toon kinders het makliker letters 
herken as hulle dit reeds met die hand gevorm het – in 
teenstelling met die groep wat bloot geleer het om letters 
op ’n rekenaarsleutelbord te tik. 

Daar is ook belangrike skakels tussen vasskryf en 
algemene lees- en taalgeletterdheid. Wanneer kinders 
leer om in kursief te skryf leer hulle ook om groepe 
letters as ’n geheel te herken – en dit lei tot beter spel- en 
taalvaardighede.

Maar handskrif is nie net “prakties” nie. Daar is ’n 
skoonheid en grasie in die vorming van ’n mooi handskrif, 
en kunsvorms soos kalligrafie het hul eie bekoring. 

’n Dansende meditasie
Op besoek aan ’n Boeddhiste-tempel in Wollongong, 
Australië, besluit ek om die kuns van kalligrafie op die 
proef te stel. Ek kry ’n velletjie papier met gedrukte 
Chinese hànzì daarop, en ’n kalligrafiepen. ’n Vriendelike 
man verduidelik hoe dit werk: Streep die karakters 
versigtig na, van bo na onder; regs na links. Hou jou 
hand só, en trek die lyne só... 

Dis ’n vorm van meditasie, en aan die einde word die 
betekenis van die hànzì vir jou duidelik gemaak. Maar in 
my geval word die meditasie ontwrig deur bewende 
vingers, stotterende lyne en ’n gewrig wat luidkeels kla!

Kalligrafie kan omskryf word as die “kuns om vorm 
te gee aan simbole op ’n beeldende, harmoniese, kunstige 
manier”. Die kunsvorm is eeue oud en ook die 
oorspronklike bron van lettertipes – “Gotiese” 
kalligrafie is byvoorbeeld as die eerste druklettertipe 
deur Gutenberg gebruik in die ontwikkeling van die 
eerste drukpers in 1454 in Mainz, Duitsland. 

Kalligrafie as kuns vind vandag nog neerslag in die 
werk van verskeie kunstenaars. Maar dit het ook ’n 
ander tuiste gevind: Instagram. Dié sosialemediaplatform 
huisves ’n gemeenskap van kalligrawe, en is die perfekte 
medium vir die uitbeelding van dié kunsvorm. Binne 
sekondes kan ’n grafiese ontwerper soos Seb Lester iets 

uniek skep – en ’n gehoor van duisende, soms miljoene, 
bekoor.

Volgens Seb is die kuns van kalligrafie ’n kragtige 
vorm van selfuitdrukking – en het sosiale media ’n nuwe 
idee van kalligrafie as vermaak laat posvat. “My werk is 
om die woorde visueel te interpreteer, om betekenis te 
beklemtoon en iets visueel fassinerend te skep. Dit gaan 
daaroor om ’n visuele ‘stemtoon’ te vind.”

Hoewel hy soms tegnologie soos ’n tablet en e-potlood 
inspan, glo Seb nog dat tradisionele kalligrafietoerusting 
baie beter is. “In die algemeen kan digitale toerusting 
nog nie die nuanse en subtiliteit in die gesofistikeerde 
lettervorme van kalligrafie vasvang nie,” meen hy. “Dit 
sou vir enigiemand nadelig wees om kalligrafie net op ’n 
tablet te leer. Jy ontneem jouself soveel insig en begrip, 
en jou werk ly daaronder.” 

Kalligrafie is ook gewild om ’n meer praktiese rede: 
Baie grafiese ontwerpers en kunstenaars gebruik die 
kunsvorm om hul hande soepel te hou. En daar is steeds 
baie om te leer van die ou lettertipes en -vorms wat die 
grondslag vir ontwikkelings in tipografie en nuwe 
lettertipes vorm. 

Teken vir my ’n prentjie
Moet ons bekommerd wees dat emoji’s in ’n universele 
“taal” gaan verander wat ander tale knou? 

Volgens Gerhard is daar nog nie rede tot paniek nie. 
“Ons moenie vergeet waar dit is waar ons emoji’s aantref 
nie. Dit is meestal in informele kontekste waar 
taalgebruik sterker in gesproke taal as geskrewe taal lyk, 
soos byvoorbeeld in sosiale media. Emoji’s is dus ’n 
kenmerk van ’n spesifieke soort kommunikasiemedium, 
wat sy eie taalgebruik regverdig. 

“In tradisionele gesproke kommunikasie maak ons 
gebruik van stemtoon en nadruk, van gesigsuitdrukking 
en handgebare. In die vlietende en blitsige omgewings 

“NET SOOS JY MOES LEER DAT 
JY ANDER SOORT KLERE 
AANTREK AS JY SKOOL TOE 
GAAN AS WAT JY OP DIE 
SPORTVELD DRA, MOET ONS 
OOK LEER WANNEER DIT GEPAS 
IS OM EMOJI’S OF ANDER 
VORMS VAN DIGITALE 
KOMMUNIKASIE TE GEBRUIK.”
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soos WhatsApp en Snapchat gebruik ons emoji’s. 
“Net soos jy moes leer dat jy ander soort klere aantrek 

as jy skool toe gaan as wat jy op die sportveld dra, só 
moet ons ook leer wanneer dit gepas is om emoji’s of 
ander vorms van digitale kommunikasie te gebruik. En 
belangrik: Ons moet leer hóé om dit te gebruik om 
doeltreffend te kommunikeer.”

Die skrywer en grafiese ontwerper Joe Hale se 
2015-“vertaling” van Alice in Wonderland kan dalk as ’n 
stappie nader aan “emoji as taal” in ’n spesiale konteks 
gesien word. Hale het in 300 uur en met meer as 25 000 
simbole die boek “vertaal”. 

“Alice en emoji werk goed saam, so daar was nie veel 
moeilike vertalingsekwense nadat ek my metode en 
emoji-woordeskat ontwikkel het nie,” sê hy. “Ek dink 
egter dit is belangrik dat mense verstaan dat die emoji-
teks nie noodwendig ‘gelees’ moet word nie. Die idee 
van Alice in Wonderland in emoji’s is reeds sterk genoeg 
vir nuuskieriges om hul eie prentjies in hul kop te kan 
skep en te ontsnap na ’n eie, persoonlike Wonderland.”

Deirdre vind emoji’s juis interessant omdat sy nie 
altyd seker is wat elkeen beteken nie. “Ek dink ook nie 
almal gebruik hulle met ’n konsensus oor die betekenis 
nie. Totdat ons hul betekenis leer soos ons die betekenis 
van padtekens leer, dink ek sal dit beperkte gebruik hê, 
en ook misverstande veroorsaak. Amper soos die ma 
wat ‘LOL’ skryf aan die einde van ’n boodskap oor ’n 
sterfte in die familie, denkende dat dit vir ‘Lots of 
Love’ staan ...”

“Omdat taal deur ménse gebruik en ontwikkel word, 
het taal die ongelooflike eienskap dat dit inherent 
meerduidig is,” verduidelik Gerhard. “Woorde en 
betekenisse ontwikkel voortdurend. En dieselfde geld 
ook taaltekens soos emoji’s. Dis ’n feit dat die 
oorspronklike betekenis van baie van die algemene 
emoji’s van groep tot groep, of van kultuur tot kultuur, 
verskuif en verander.

“Só beteken die emoji van twee handjies wat na 
mekaar gedraai is, oorspronklik ‘dankie’ (of ‘namaste’), 
maar in bepaalde kringe beteken dit deesdae iets soos 
‘kom ons bid’.” 

En natuurlik, die woord
Ons hande is nog lank nie uitgeleef nie. Benewens die 
kognitiewe voordele van om met die hand te skryf en te 
skep is geskrewe taal ’n uiters belangrike vorm van 
kommunikasie en om sin te maak van die wêreld. 
Tegnologie gee ons wel die geleentheid om alle vorme 
van kommunikasie te verdiep, op verskeie maniere. 

Ons moet ook onthou dat ’n taal voortdurend groei en 
verander. “Soos wat mense verander, só sal ons altyd 

soek na nuwe maniere om ons gedagtes en ons leefwêreld 
uit te druk en te verstaan,” sê Gerhard.

Volgens hom moet ons ook in gedagte hou dat 
geskrewe taal ’n relatief onlangse ontwikkeling is. “As 
ons menslike taal as ’n periode van 24 uur voorstel, dan 
het geskrewe taal eers teen ongeveer 23:00 op die toneel 
verskyn. Geskrewe kommunikasie word dus dikwels ook 
deur taalkundiges as ‘onnatuurlik’, ‘gekunsteld’ of 
‘onbelangrik’ gesien. En hul opvattings word versterk 
deur die geweldige opmars van tegnologie, wat gesproke 
taal weer sterker op die voorgrond plaas. Want, ja, 
gesproke taal is ’n meer natuurlike manier van 
kommunikasie.”

HIERT, JOU EMOJI!
’n Onlangse meme op Facebook vergelyk Egiptiese 
hiërogliewe met emoji’s, en reken dat die mensdom ’n “volle 
sirkel” voltooi het wat kommunikasie betref. Maar die idee 
dat emoji’s ’n moderne weergawe van iets soos hiërogliewe 
is, is volgens Gerhard van Huyssteen ’n gevaarlike 
wanopvatting, wat in die kiem gesmoor moet word. “Daar 
moet ’n duidelike onderskeid getref word tussen kunswerke 
(soos rotskuns, kalligrafie of die uitbeeldings wat in antieke 
Egiptiese grafkelders gevind word en wat nie noodwendig 
hiërogliewe is nie) en ideogramme, piktogramme en 
logogramme,” sê hy.

LEER IETS NUUT:
l Ideogramme gebruik ’n beeld om ’n idee of emosie 

oor te dra – tipies soos ’n glimlaggende gesiggie wat 
vreugde uitdruk. 

l Simbole soos ’n rooi kruis of die mannetjie- en 
vroutjietekens op toiletdeure is piktogramme: daar 
is ’n konvensionele betekenis wat aan die simbool 
geheg word. 

l Logogramme is karakters wat saamgevoeg word 
om woorde of sinne te vorm. Handboekvoorbeelde 
is die Egiptiese hiërogliewe en Chinese karakters, 
maar selfs die letters in ons Romeinse alfabet is 
logogramme (wat ook maar afgelei is van prentjies). 

l Die Egiptiese skrifstelsel was ’n komplekse stelsel 
met ’n eie grammatika. Die “prentjies” het nie net 
idees uitgedruk nie (soos in ideogramme), maar is 
gebruik om klanke, sillabes en ander aspekte van 
grammatika uit te druk. Om dus te dink dat 
hiërogliewe ’n primitiewe manier van 
kommunikasie was, is ’n groot denkfout. 

DEUR DONNAY TORR
ILLUSTRASIE: SIMÓNE VAN DER SPUY




