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Afrikaans in gevaar?

Ná 90 jaar as amptelike taal, kaN oNs afrikaaNs fiNaal  
losmaak vaN koloNialisme? 

Afrikaans is saam met Hebreeus, Hindi en 
Maleisies een van slegs vier tale wat in die 20ste 
eeu die status van akademiese onderrigtaal kon 

verwerf. Toe Afrikaans vanjaar op 8 Mei haar 90ste jaar 
as amptelike landstaal van Suid-Afrika gevier het, het 
die joernalis Charles Smith in ’n rubriek gewonder of die 
taal nog ’n 100 kan haal.

Verskeie kommentators deel Smith se kommer. Dit is 
veral te betwyfel of Afrikaans sy status en 
lewenskragtigheid as akademiese taal sal kan behou. 
Daar word nog net op die Potchefstroom-kampus van 
die Noordwes-Universiteit en aan die universiteite van 
Stellenbosch en die Vrystaat in Afrikaans onderrig. Op 
al drie hierdie instellings word voortdurend druk 
uitgeoefen om volledig te verengels.

Terug na kombuistaal
Prof. Wannie Carstens, direkteur van die Skool vir Tale 
op die Potchefstroom-kampus van die Noordwes-
Universiteit, som die situasie só op:

“Daar is druk op die tersiêre sektor om in ’n groter 
mate te transformeer – onse minister van hoër onderwys 
sê dit ook kort-kort – wat in die praktyk maar beteken: 
Kom ons word Engels sodat meer mense daar kan 
studeer. Eise, versoeke en behoeftes rakende 
moedertaalonderrig, en veral die waarde van opleiding 
in die moedertaal, word in hierdie proses na die kant toe 
geskuif. As dit as ’n argument gestel word, is die 
teenargument aan regeringskant gewoonlik: Ja, julle spul 
Afrikaanse mense wil net weer laer trek. En dan word 
‘wit’ daaraan gekoppel, asof daar net wit mense is wat 
Afrikaans praat.

“Dus: Ja, Afrikaans as akademiese taal – as taal waarin 
opleiding gegee word, as taal waarin akademiese 
produkte soos artikels, boeke, verhandelinge en 
proefskrifte geskryf word – is onder druk. En dit maak 
my uiters bekommerd.”

Hierdie kommer is geregverdig. “As jy nie Afrikaanse 

onderwysers, predikante, skrywers en denkers oplei nie, 
gaan skole wegkwyn,” argumenteer Smith in sy rubriek. 
Indien dit sou gebeur, waarsku Breyten Breytenbach, sal 
Afrikaans ’n taal word wat net om die braaivleisvuur en 
in die kroeg gepraat word; sal hy weer die status van 
kombuistaal hê waarmee ons begin het.

Afrikaans behoort aan almal
Dat sake só kan verloop, is nie uit te sluit nie. Die 
Jiddiese sosiolinguis Max Weinreich het ’n groot deel 
van die treurige waarheid beetgehad toe hy gesê het: “ ’n 
Taal is ’n dialek met ’n weermag en ’n vloot.” Die groot 
tale van die wêreld word, met ander woorde, so wyd 
gepraat omdat hulle in die verlede aan miljoene mense 
opgedwing is en/of omdat mense hierdie tale moes leer 
praat ter wille van oorlewing. 

Uit Weinreich se perspektief lyk die toekoms van 
Afrikaans nie rooskleurig nie. Afrikaans is nie meer, soos 
onder apartheid, ’n gestandaardiseerde Nederlandse 
dialek met ’n vloot en weermag agter hom nie. Aan die 
ander kant is dit dalk juis ’n tweede kans vir Afrikaans 
om te leer dans, soos Koos Kombuis destyds in die 
lirieke van “Sweet Paradise” gewens het.

Weinreich se woorde dwing jou ook tot die insig dat 
Afrikaans uniek is in dié opsig dat hy binne die laaste 
120 jaar sowel die taal van gekolonialiseerde 
onderdruktes as die taal van kolonialiserende 
onderdrukkers was. 

Afrikaans was ’n uitdagende simbool van verset teen 
die Britse koloniale ryk; die taal van mense wat uit die as 
van die Anglo-Boereoorlog opgestaan het, maar 
terselfdertyd ’n gevallestudie in die ontstaan en opbloei 
van nasionalisme.

En daardie Afrikaner-nasionalisme het met sy 
uitsluitende, eng definisie van Afrikanerskap ontaard in 
apartheid, wat ’n laaste, katastrofale voortsetting was van 
koloniale denke en gewelddadige onderdrukking. Dit 
was apartheid wat die Afrikaanse taalfamilie op ’n 
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rasgrondslag uitmekaar gedryf en gewelddadig van 
mekaar vervreem het.

Om jou as Afrikaanssprekende te kan sien was egter 
nooit ten volle afhanklik van die maghebbers van die 
dag nie. Dis ’n kwessie van definisie en sosiale 
konstruksie. En dit wat sosiaal gekonstrueer is, kan ook 
weer individueel of kollektief gedekonstrueer en nuut 
verbeel word.

“Afrikaans, die taal, behoort nie aan ‘die Afrikaner’ 
nie, ten spyte van al die pogings om dit ’n ‘wit man se 
taal’ te maak; dit behoort aan almal wat die taal praat, 
en veral aan sy moedertaalsprekers,” skryf die taalaktivis 
Neville Alexander in sy artikel “Afrikaans as a Language 
of Reconciliation, Restitution and Nation Building”. Hy 
beklemtoon dat “algemeen beskaafde”, sogenaamde 
Standaardafrikaans, wel aan “die Afrikaners” behoort 
– en dit kan hulle ook maar kry: “Hulle het dit 
gefabriseer as ’n doelbewus ras-eksklusiewe manier van 
praat, skryf, voel, dink en kommunikeer.”

Maar, voeg Alexander hoopvol by, wanneer die dag 
aanbreek dat diegene wat trots is om hulself “Afrikaners” te 
noem aan hulself as Afrikane begin dink, sal die sprekers 
van Afrikaans hulle nie meer binne ’n postkoloniale era 
voortdurend op die agtervoet bevind nie. 

En dít, meen hy, is wel binne ’n nuwe Suid-Afrika 
moontlik “al tjank die hiënas van regs ook hoe hard”.

 

Dekonstruksie nodig
Afrikaanssprekendes sal hulle dus opnuut moet verset, 
maar in twee rigtings: Enersyds teen die reste van 
koloniale denke wat ’n kloof tussen wit en nie-wit 
sprekers van die taal geskep het; andersyds teen die 
neo-koloniale onderdrukking wat neo-liberale denke en 
globalisering meebring en steeds Engels as verhewe taal 
aan almal opdring. 

Ons moet dus dekoloniseer na binne en Afrika 
volledig as moeder en lotsbestemming aanvaar, maar 
ook stem dik maak na buite en begin om ander inheemse 
tale as belangrike bondgenote te sien in ’n stryd om die 
behoud van taaldiversiteit. 

Wat staan ons dan te doen?
1. Afrikaanssprekendes moet help om hul landgenote 

te oortuig dekolonisering kan nie net in Engels 
plaasvind nie, inteendeel.

2. Ons moet besef taalaktivisme en die aandrang op die 
eerbiediging van grondwetlike taalregte is 
noodsaaklik vir oorlewing.

3. Ons moet begin om die stryd vir Afrikaans as ’n 
veldtog en nie ’n beweging nie te verstaan.

Wat eersgenoemde betref: Een van die onrusbarendste 
aspekte van die onlangse woelinge om Afrikaans in 
Stellenbosch was dat lede van die Open Stellenbosch-
beweging te kenne gegee het hulle wil dekoloniseer en 
daarom Engels as enigste onderrigtaal eis. 

Hul argument is dat Afrikaans sekere studente 
onregverdig bevoordeel, terwyl dit ander uitsluit en dat 
’n openbare instelling nie slegs een inheemse taal mag 
bevorder nie.

Blade Nzimande, minister van 
hoër onderwys, het in dieselfde 
trant onlangs verklaar daar is nie 
iets soos Afrikaanse universiteite 
nie; net Suid-Afrikaanse 
universiteite. 

Afrikaans word dus gesien as 
oorblyfsel van apartheid en die 
stryd om meertaligheid as 
rookskerm vir die verskansing 
van wit meerderwaardigheid en 
bevoordeling.

Dekolonisering in Engels is ’n 
oksimoron; dit maak die meeste 
vooraanstaande, postkoloniale 
denkers duidelik. Die Keniaanse 

skrywer Ngugi Wa Thiong’o het waarskynlik die 
grootste rol in die popularisering van die term 
“dekolonisasie” gespeel. Hy het in 1977 al die besluit 
geneem om in Kikuyu, sy moedertaal, te skryf en in die 
invloedryke Decolonising the Mind: The Politics of Language 
in African Literature (1986) stel hy dit onomwonde: “Die 
koeël is ingespan vir fisieke onderwerping. Deur taal is 
die koloniale subjek geestelik tot kneg gemaak.”

In ’n onlangse lesing (“Decolonizing Knowledge and 
the Question of the Archive”) oor die dekolonisering 
van universiteite in Afrika beroep Achille Mbembe hom 
op Thiong’o se werk en verklaar: “Kolonialisme rym 

“Hoe jy jouself as afrikaanssprekende 
sien, was egter nooit ten volle 
afHanklik van die magHebbers van die 
dag nie. dis ’n kwessie van definisie en 
sosiale konstruksie. en dit wat sosiaal 
gekonstrueer is, kan ook weer 
individueel of kollektief 
gedekonstrueer en nuut verbeel word.”
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met mono-lingualisme. Die Afrika-universiteit van die 
toekoms sal veeltalig moet wees.” 

As die studente van Open Stellenbosch wil 
dekoloniseer, behoort hulle dus eerder op meer Xhosa as 
minder Afrikaans aan te dring, maar die feit bly staan: 
Solank (oorwegend wit) Afrikaanssprekendes die enigste 
groep is wat op hul taalregte staan, is dit makliker vir 
die regering om hierdie aansprake op die Grondwet se 
bepalings af te maak as die betoë van gegriefde, 
voorheen bevoordeelde wit mense.

Om egter, soos Open Stellenbosch met hul 
opspraakwekkende #Luister-video impliseer, kru 
rassisme en paternalisme as die gevolg van ’n universiteit 
se taalbeleid te sien, is ’n denkfout. Rassisme ís en bly 
helaas ’n wêreldwye probleem en niemand probeer 
ontken dat dit nie ook in Stellenbosch spanning en pyn 
veroorsaak nie. Maar die opvlam van rassekonflik in die 
Verenigte State gedurende die afgelope jaar behoort ons 
te herinner dat ’n gedeelde taal alleen nie noodwendig 
die einde van haat en vooroordele beteken nie. Sowel die 
betogers en die polisie by die onlangse onluste in 
Baltimore het Engels gepraat. Hoekom sou ’n eentalige 
Engelse universiteit op Stellenbosch outomaties meer 
harmonie en agting vir diversiteit beteken? Hoekom 
word daar aangedring om oor die taalbeleid te praat in 
reaksie op griewe oor rassisme?

Leer by ander
Punt twee: In haar insiggewende artikel vir The New 
Yorker in Maart vanjaar (“At a Loss for Words: Can a 
Dying Language Be Saved?”) kom Judith Turber tot ’n 
duidelike slotsom: “Politieke aktivisme was die 
katalisator in byna al die narratiewe van tale wat op die 
rand van die graf gestaan het, maar gered is.” 

Sy vertel die suksesverhale van Iers en Wallies en 
noem die interessante taalnes-inisiatief wat deur die 
Maori’s in Nieu-Seeland ontwikkel is. 

Dit beteken dat ruimtes (“taalneste”) geskep word 
waarbinne kinders in hul moedertaal kan leer, terwyl 
hulle tegelyk kennis maak met die groter taal van die 
streek. Hierdie konsep het ook in Hawaii neerslag 
gevind waar die inheemse taal in openbare skole verbode 
was tussen 1896 en 1986. 

Vandag is daar 19 “Hawaiian language-immersion 
sites”. Navorsing toon dat leerders wat in Hawais 
onderrig word net so goed, indien nie beter nie, 
presteer as hul Amerikaanse eweknieë, wat eentalig 
geleer word. 

By die top- Hawaise taalnes besoek 90% van hul 
skoolverlaters daarna ’n tersiêre inrigting. Aan die 
Hilo-universiteit van Hawaii is dit deesdae ook moontlik 

om ’n doktorsgraad in Hawais te verwerf.
Met ander woorde, Afrikaans as onderrigtaal kan slegs 

oorleef indien dit aktief ondersteun word deur ’n 
taalgemeenskap wat in die politieke arena aandring op 
die handhawing van grondwetlike regte.

Punt 3: In sy essay “Movements and Campaigns” skryf 
die Amerikaanse filosoof Richard Rorty oor die 
fundamentele verskille tussen bewegings en veldtogte: 
Om ’n Marxis, Nazi of Christen te wees, sê hy, is om 
deel van ’n beweging te wees; ’n groep met soortgelyke 
waardes en ’n gedeelde wêreldbeskouing. 

Die doelstellings van sowel die Christendom as die 
Marxisme of Nasionaal-Sosialisme is egter te algemeen 
om die finale sukses daarvan te kan bepaal. ’n Mens kan 
jou geestelike tuiste en identiteit binne ’n beweging vind, 
maar dan moet jy dieselfde waardes onderskryf as ander 
lede van daardie beweging wat beteken dat jy baie tyd 
gaan deurbring deur te redekawel oor dit waarvoor die 
beweging staan.

Veldtogte daarenteen, sê Rorty, is relatief eenvoudig. As 
’n historiese gebou, byvoorbeeld, deur ’n ontwikkelaar 
gesloop gaan word, kan almal wat wil sien dat dié gebou 
behoue bly kragte saamsnoer in ’n politieke veldtog met ’n 
duidelik gedefinieerde doel. Om deel te word van die 
veldtog hoef ’n mens oor niks anders saam te stem as die 
feit dat hierdie ou gebou nie gesloop mag word nie. 
Hindoes, Moslems, ateïste en Christene kan hulle dus 
sáám vir die behoud van die gebou beywer.

Ons moet die stryd om Afrikaans dus as ’n reeks 
veldtogte beskou wat deur enigiemand, ongeag sy 
geloofsoortuigings, geslag, seksuele voorkeur, velkleur 
of wat ook gesteun kan word. Afrikaner-nasionalisme 
was ’n beweging wat geborgenheid aan een groep 
verleen het ten koste van verskeie ander. Ons weet waar 
dit geëindig het en juis daarom stem die huidige opbloei 
van swart nasionalisme en die gepaardgaande xenofobie 
’n mens diep onrustig. 

Die strewe om Afrikaans as onderrigtaal in ons skole 
en in ten minste twee universiteite te behou, kan as ’n 
veldtog gesien word waaraan énigiemand kan deelneem 
wat verbind is tot demokrasie. Die kanse dat ons deur 
middel van so ’n veldtog nuwe vriende maak en 
onwaarskynlike bondgenote vind, lyk goed.

In verskeie opsigte is Afrikaanssprekendes dus in 
dieselfde posisie as in 1925 toe Afrikaans amptelike 
status verkry het – môre is onseker, maar die toekoms 
van ons taal is in ’n groot mate steeds in ons hande. 

DEUR DANIE MARAIS
ILLUSTRASIE: ANDRÉ CHASQUEIRA.    

http://abraxasxv.tumblr.com/

*Danie Marais is ’n digter, joernalis en die bestuurder van PEN Afrikaans.
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