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Hambidge se taalstryd
LOs taaLbEsLuItE aan unIvERsItEItE vIR dIE kEnnERs,  

sê dIé FORmIdabELE skRywER 

D ie bekroonde skrywer en literator prof. Joan 
Hambidge, ook bekend vir haar 
uitgesprokenheid, is gewis g’n weifelende 

intellektueel wat sonder handskoene gepak kan word nie.
Sy is ’n denker en digter wat resensies, reisverse en 

polemiese insigte vinniger op skrif sit as wat ’n tikster ’n 
diktafoon-opname transkribeer. Plofbare situasies, veral 
wat Afrikaans se behoud betref, graviteer na haar soos 
gewaagde woorde wat smag na uitdrukking.

Sy was op pad terug van die 21ste wêreldkongres van 
die International Comparative Literature Association 
(ICLA) in Wene, Oostenryk, toe die eeufeesviering van 
die Helpmekaar-studiefonds in Franschhoek opnuut vir 
gebelgdheid in Afrikaanse geledere gesorg het.

Die miljardêrsakeman Johann Rupert, kanselier van 
die Universiteit Stellenbosch, het tydens die viering 
onder meer gesê: “Ek is jammer om dit vir julle te sê, 
maar ons het groter probleme as taal.” Hy het bygevoeg 
die US se studente is “meer bekommerd oor hul toekoms 
as oor taal”, want “hul mededinging is nie in Pretoria of 
Johannesburg nie; dit is wêreldwyd”.

By dieselfde geleentheid het Ebbe Dommisse, ’n 
voormalige koerantredakteur en voorsitter van die fonds, 
egter verklaar die “aanslag teen Afrikaans geskied 
ondanks die bewese voordele van moedertaalonderrig, 
wat noodsaaklik vir konseptuele begrip, asook vir die 
ontwikkeling van abstrakte denke op tersiêre vlak, is”.

Los Dit vir Die kenners!
Soos verwag het Hambidge, ’n US-alumna en 
nuutverkose raadslid van haar alma mater, sterk 

kommentaar gelewer op die effek wat akademiese 
redusering op Afrikaans kan hê. Rupert, het sy gesê, 
“praat as sakeman en nie as taalkenner nie”. “Dommisse 
is korrek – as jy nie in jou moedertaal abstraksies geleer 
word nie, kan jy dit nie werklik begryp nie.”

Sy’t bygevoeg “sommige mense” wei “met groot 
stelligheid” uit oor “vakgebiede waarvan hulle weinig 
weet”. “Net so min as wat ek my sal uitlaat oor 
beleggingsake en die vervaardiging van duur horlosies 
(Rupert se arena), verwag ek dieselfde hoflikheid van 
mense soos hy.”

Dit is nie die eerste keer nie dat Hambidge in die bres 
tree vir die verdediging van “taal as ’n ingewikkelde 
denkstruktuur”, terwyl sy terselfdertyd ’n klap of twee 
na sakeleiers mik. Op die vooraand van haar vertrek 
Wene toe het sy aan die Stellenbosse joernalis Michelle 
van der Spuy gesê: “Wat taalsake betref, moet 
taalbeplanning en -politiek aan kundiges oorgelaat word 
en nie aan bestuurslui wat universiteite as semi-besighede 
probeer bestuur nie.”

Dat Hambidge gaan kopstamp met die US se kanselier, 
om nie eens te praat nie van mede-raadslede soos prof. 
Wim de Villiers, die US-rektor wat verlede jaar die knie 
voor die Open Stellenbosch Forum gebuig het, is nie 
altemit nie.

Op haar blog skryf sy dit wil voorkom of politiek 
korrekte besluite swaarder weeg as kultuur. Sy vra onder 
meer waarom die “komplekse, kulturele samestelling van 
’n kampus vereng word” en merk op: “Hoe ironies dat 
mense wat universiteite wil dekoloniseer dit juis in die 
taal van kolonisering doen.”

Volgens haar dui dit daarop dat Engels “nie net ’n taal 
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(is) nie”, maar “’n magsbasis” – ’n wêreld-oorheersende 
strewe na “glolish” (global English), ofte wel ’n 
“ghoulish”-agtige gespook om een taal se oorheersing 
ten koste van soveel ander, kleiner tale. 

MinDerHeiDstaLe
Wanneer sy redeneer dat meertaligheid só ontken en 
geminag (en die Grondwet geskend) word, is dit dalk 
maklik om haar in die kamp van konserwatiewes soos 
Dan Roodt, omstrede akademikus en voorbok by die 
Pro-Afrikaanse Aksiegroep (Praag), te plaas.

Dit wil veral so voorkom wanneer Hambidge byvoeg: 
“Hoekom moet ’n taal wat hier ontstaan het – en gegroei 
het met Bybelvertalings, verseboeke, woordeboeke, 
stylhandleidings, uitgewershuise, koerante, die internet 

en wat nog – tru-staan vir ’n patois-Engels of selfs 
taxi-Engels?”

Wat ideologie betref, is Hambidge egter polities ver 
verwyder van ’n groep soos Praag. Vir haar gaan dit 
bloot om een van haar passies, Afrikaans; die bewaring 
en beskerming van minderheidstale; en die reg om vrye 
denke te besig in die taal waarin jy die gemaklikste voel. 
“As Afrikaanse skrywer behoort ek tot ’n minderheids-
groep, ook weens my genderidentiteit, so ek weet hoe 
om die standpunt van die minderheid te verwoord.”

Sy sien die taal as een van 2 000 ander klein tale in 
Afrika wat gepraat word deur mense van alle “skakerings 
en oortuigings”, maar “met een groot verskil: Afrikaans, 
soos Hebreeus, het ontwikkel binne ’n kort bestek tot 
wetenskapstaal”.

Met ander woorde, is dit nie eenvoudig onsinnig om 
kampusargiewe met ’n oorvloed Afrikaanse navorsing, 
soos te vinde by  die US en die Universiteit van Pretoria, 
die rug te keer weens ’n gedwonge taalbeleid nie?

neeM stanDpunt in
“My standpunt is dat ons weens politiek korrekte druk 
en ‘vrees’ vir geweld besluite neem wat nie deurdink is 
nie,” sê Hambidge. “Owerhede is bang vir studente-

onlus en hierdie subliminale vrese het dikwels 
krisisbesluitneming tot gevolg.

“By die ICLA-kongres het ek verskillende referate 
bygewoon waarin kongresgangers die posisie van 
minderheidstale beklemtoon en vra dat dit beskerming 
geniet. Afrikaans is ’n taal wat híér sy beslag gekry het. 
Dit is gesalpeter – soos Breyten Breytenbach dit stel – 
deur ons geskiedenis. Om Afrikaans, die taal van die 
Wes-Kaap, van die tafel te vee is kortsigtig.

“En om 1976 se skoolopstande telkens te betrek is 
gewoon histories eensydig. Dan moet dieselfde Engels as 
’n imperialistiese taal geld.”

Die Soweto-onluste en die aanslag teen Afrikaans 
bring te berde die aftakeling, só wil dit voorkom, van 
ongedeelde erfenis; erfenis wat nie noodwendig welkom 
is binne die huidige sosiaal-politieke milieu nie. Oor die 
onlangse roof van artefakte, Afrikana en ander kosbare 
besittings uit die A.G. Visser-huis in Heidelberg sê 
Hambidge: “Vanselfsprekend is dit skokkend!

“Ons leef in ’n ander land as in Oostenryk, wat hul 
skatte bewaar, soos die Freud-museum, maar daar was 
die Tweede Wêreldoorlog toe mense moes vlug en die 
Votiv-kerk onder meer beskadig is. Kuns is tydens die 
oorlog geplunder, as ek reg onthou. Freud moes Wene 
verlaat as Jood.

“In hierdie onstuimige tye gaan ons ongelukkig nog 
baie sien en verliese ervaar. Die hele wêreld beleef ’n 
verskuiwing in denke. Daar is ’n nuwe werklikheid wat 
gebeur.”

Hambidge meen dis beter dat sommige 
gedenkwaardighede geprivatiseer en in baie gevalle 
oorsee geneem word. Neem maar die oorspronklike 
tekste van Herman Charles Bosman wat in die besit is 
van die Harry Ransom-sentrum in Austin, Amerika. “Sy 
manuskripte is myns insiens veiliger in Texas as hier te 
lande,” sê sy. “Ons beleef ’n oorgang, onsekerheid; ’n 
populistiese anti-intellektualisme. Die hutsmerk is op 
ons. Vryheid van spraak word bedreig. Kunswerke wat 
‘aanstootlik’ is, word bedek.”

Vir dié 60-jarige fenomeen, wat reeds in die 80’s onder 
die bestel van P.W. Botha se gebiedende vinger opspraak 
verwek het met omstrede bundels soos Bitterlemoene, 
waarvoor sy die gesogte Eugène Marais-prys verower 
het, is kulturele uitlewing ononderhandelbaar. “Ons 
moet standpunt inneem,” stel Hambidge dit onomwonde.

Inderdaad. Dankie tog ons het steeds die sterk, 
onverbiddelike stem van dié vrou, een van die mees 
formidabele fakkeldraers vir Afrikaans. 

dEuR EugEnE gOddaRd
ILLustRasIE: LEIgh LE ROux

“hOE IROnIEs dat mEnsE wat 
unIvERsItEItE wIL 
dEkOLOnIsEER dIt juIs dOEn In 
dIE taaL van kOLOnIsERIng.”


