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Ken jy die rykdom van 
ons tale?

Midde-in die taalstryd bly dié vraag staan: Presies hoe  
goed gaan dit Met ál ons inheeMse tale?

my taal is ’n koppie van die kompanjie –
op reis na die Kaap het dit sy oor verloor
sodat die onverskillige hand homself verbrand

tog kan die ou glasuur steeds bekoor
vanweë skeepskombuise se gerinkel
wat in die vangnet van krakies skuil
en in die Ooste is ’n vreemde piering
vir sy swaarwigtige ondertas verruil

maar uit die koppie word al minder gedrink
omdat imperiale goud om sy borand blink

Daniel Hugo (titelloos; Uit die bundel Breekware vir die 
revolusie, 1984)

“Afrikaans must fall!” eis die EFF. 
Afrikaanse studente staan saam vir die behoud van 

Afrikaans by die Universiteit van Pretoria, sê 
AfriForum. 

Dan is daar die Gelyke Kanse-groep, wat na aanleiding 
van die jongste universiteitstaaldebat, veral by die 
Universiteit Stellenbosch, gestig is “om die toekoms van 
Afrikaans op tersiêre vlak te verseker” en wat “die 
opheffing van alle inheemse tale” steun. 

Vanjaar het op ’n dramatiese noot aan die taalfront 
begin. Meertaligheid is op almal se lippe. Sommige 
mense sien dit as ’n bedreiging vir Afrikaans; ander sien 

dit as die oplossing vir al ons taaluitdagings. Dit is dalk 
tyd om bestekopname van ál ons tale te doen 40 jaar ná 
die opstande in Soweto. 

’n netelige saaK
16 Junie 1976 is nie ’n dag waaroor Afrikaanssprekendes 
graag praat nie, maar ons moet na dié tydperk kyk om 
perspektief op vandag se taalsituasie te kan hê. Die 
opstande het nie uit die niet gekom nie, net soos die 
2016-“taalopstande” nie uit die niet kom nie. 

In 1974 het die streekdirekteur van Bantoe-onderrig 
(Noord-Transvaal-streek) ’n brief aan inspekteurs en 
skoolhoofde geskryf. Luidens hierdie brief sou Afrikaans 
en Engels van Januarie 1975 op ’n 50/50-grondslag as 
onderrigmedium van st. 5 gebruik word. Die meeste 
onderrig in skole voor 1953 het in Engels plaasgevind, 
en wetgewing daarna het voorsiening gemaak vir 
onderrig in ander Afrikatale. Die Soweto-opstande het 
uitgebreek oor die voorstel dat Engels voortaan die 
onderrigtaal vir algemene wetenskap en praktiese vakke 
sou wees, en slegs Afrikaans sou gebruik word in 
wiskunde, rekenkunde en sosiale studies (al kon al die 
onderwysers en leerders nie goed Afrikaans praat nie). 
Moedertaalonderrig sou vir godsdiensonderrig en 
musiek gebruik word. 

Dit is interessant om te let op ’n taalondersoek wat in 
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1975 deur die RGN onder Afrikataalsprekers gedoen is. 
In die peiling, waaraan 3 653 respondente tussen 15 en 
54 jaar deelgeneem het, het 57,6% Engels as voertaal van 
hoërskool verkies. Hoe hoër die skoolstanderd hoe 
gewilder was Engels as voertaal. Engels is (soos vandag 
nog) geassosieer met geleerdheid en die Afrikatale is net 
vir praktiese doeleindes op skool gebruik. In ’n vroeëre 
ondersoek, in 1972, het 98% jongmense in Soweto 
aangetoon dat hulle nie in Afrikaans onderrig wou word 
nie en tog het die owerheid voortgegaan om Afrikaans 
as onderrigtaal in te voer. 

Afrikatale het nog nooit werklik soveel status as 
Afrikaans geniet nie, ten spyte van goeie wetgewing soos 
die Grondwet, die Wet op die Gebruik van Amptelike Tale 
(2012), die Taalbeleid op Hoër Onderwys (2002) en die Wet 
op Hoër Onderwys (1997). Ingevolge die Grondwet moet 
nasionale en provinsiale regerings minstens twee amptelike 
tale, afhangende van faktore soos taalvoorkeur, gebruik in 
die provinsie of streke en koste. Die Wet op die Gebruik 
van Amptelike Tale brei dit tot drie tale uit. Die wet maak 
dit ook duidelik dat plaaslike regerings die tale en 
taalvoorkeur van hul gemeenskappe in ag moet neem in die 
bepaling van hul taalbeleid. Die Taalbeleid op Hoër 
Onderwys en die Wet op Hoër Onderwys bepaal dat elke 
hoëronderwysinstelling ’n taalbeleid moet hê. Hulle moet 
ook in hul taalbeleid aandui op watter manier hulle 
Afrikatale bevorder. 

Hoe slaag hierdie wetgewing en taalbeleid in hul doel? 
Luidens ’n verslag oor die intellektualisering van 
Afrikatale deur prof. Russell Kaschula en dr. Pamela 
Maseko van die Skool vir Tale: Afrikatale aan die 
Rhodes-universiteit gaan dit nie net oor goeie taalbeleid 
nie, maar ook oor hoe die inwerkingstelling van die 
beleid gemonitor word. Terwyl 19 van die 23 
hoëronderwysinstellings hul beleid gepubliseer het, het 
net een verslag gedoen oor die vordering met die 
inwerkingstelling daarvan. 

Dit voorspel op die oog af niks goeds vir die toekoms 
van die Afrikatale nie. Afrikaanssprekendes is dikwels 
mismoedig oor die toekoms van Afrikaans, maar hoe 
meer druk daar op Afrikaans is hoe meer blom die taal. 
Ja, selfs te midde van die verskralende aanbod op 
universiteit. Baie dinge het sedert 1976 verander, maar is 
daar nie nou, ná 21 jaar van ’n nuwe demokratiese bestel, 
weer rede tot kommer oor taalregte nie? 

Jou ma se taal?
Waar staan ons wat moedertaalonderrig en meertaligheid 
betref? Moedertaalonderrig word allerweë as die beste 

manier van onderrig beskou. Jy doen kennis die beste in 
jou moedertaal op en ons sien jaar ná jaar die goeie 
uitslae van kinders wat in hul moedertaal (Afrikaans) 
skoolgegaan het. 

Annelise Theunissen skryf in haar M-verhandeling oor 
taalbeleid dat ’n mens nie sonder meer moet aanvaar dat 
almal eenders oor moedertaalonderrig dink nie. As ons 
oor moedertaalonderrig praat, dan dink ons aan 
onderwys in die kind se ouers (gewoonlik die ma) se 
taal. In Suid-Afrika is dit nie noodwendig so eenvoudig 
nie.

As ons na die tradisionele Afrikaanse huishouding kyk, 
is dit gewoonlik die ma se taal wat gepraat word. Wat 
gebeur in plekke soos Soweto? Daar speel die kinders 
met kinders wat ander tale praat. Meertaligheid is 
normaal in sulke plekke en dit is moeilik om een 
moedertaal te noem. 

Die Deense taalkundige Tove Skutnabb-Kangas het al 
in die 80’s geskryf dat ’n moedertaal ook ’n gekose taal 
kan wees. ’n Moedertaal moet volgens hierdie skrywer 
aan vier vereistes voldoen: herkoms, bevoegdheid, 
funksie en identifikasie. 

Ek kry in my taalpraktykklasse (taalpraktyk behels 
vertaling en redigering) te doen met studente wat van 
uiteenlopende taal- en kultuurgroepe kom. Die een ding 
wat telkens uitstaan, is dat hierdie studente verkies om 
van hul “moedertaal” na hul “tweede taal” te vertaal. 
My studente gebruik Engels baie meer en ook beter as 
hul “moedertaal” en sommige identifiseer openlik meer 
met Engels as met die tale wat hul ouers praat (of gepraat 
het as kinders). Ek sien dit ook in die standaard van die 
vertalings in Tswana dat die studente nie gemaklik voel 
om in Tswana te vertaal nie. 

Die gewone vertaalrigting is na die moedertaal en dit 
is duidelik dat Engels die moedertaal vir hierdie studente 
geword het. 

Dít is ook die gevoel van Manzo Khulu, heeltydse 
Zoeloevertaler en bestuurslid van die Suid-Afrikaanse 
Vertalersinstituut. Hy sê: “Vanweë professionele 
verwaarlosing is die Afrikatale reeds besig om weg te 
kwyn.” 

Nokuthula Malindi, ook ’n taalpraktisyn, stem saam 
en voeg by: “My ervaring is dat tegniese terminologie 
by ons tale ontbreek. Meer tegniese woordeboeke moet 
geskryf word. Terminologieontwikkeling en 
-standaardisering is baie stadig. Ek dink ook dat die 
ortografiereëls veral hersien en verbeter moet word. Dit 
sal die werk van terminoloë en leksikograwe makliker 
maak. Dit is maar ’n paar van die uitdagings vir ons 
tale.”

Voorgrond | Moedertaalonderrig
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taalbewaring
Daar is tog ’n sprankie hoop, meen die kenners. “Ons 
moet ons tale as natuurlike hulpbronne beskou en hul 
gebruik bevorder en beskerm op dieselfde manier as wat 
ons die renoster probeer beskerm,” sê Russell. “Dit lyk 
of die land (Suid-Afrika) uiteindelik ’n aptyt daarvoor 
begin ontwikkel.

“Kyk maar na Naledi Mbude-Shale se projek in 
Cofimvaba (in die Oos-Kaap), waar wiskunde nou in 
Xhosa onderrig en geëksamineer word. Dit is reeds die 
vierde jaar dat dit in 60 skole in die omgewing 

plaasvind. Die uitslae het dramaties verbeter en die 
Engels-uitslae is ook goed – net so goed as in die skole 
waar Engels die onderrigmedium is.”

Talle universiteite is besig met 
terminologieontwikkeling in verskeie Afrikatale en 
sommige universiteite se mediese fakulteite bied ook 
klasse in Afrikatale aan. Dr. Rosethal Loli Makhubu, 
hoof van die departement media, taal en kommunikasie 
by die Durban-Universiteit vir Tegnologie (DUT), se 
navorsing vir haar PhD het gegaan oor die ontwikkeling 
van tolkdienste by dié instelling. Volgens haar kan 
Afrikatale beskerm word deur vertaling en tolking.

“Vertaling is ’n voertuig vir inheemsetaal-regte, maar 
kapasiteit moet gebou word en daarin speel opleiding, 
navorsing en professionele liggame ’n belangrike rol,” sê 
sy. “Ons moet wegkom van die mite dat daar nie genoeg 
geld, terminologie en menslike hulpbronne is nie.” 

Rosethal praat waar en wanneer sy kan oor die waarde 
van moedertaalonderrig, tolking en vertaling – ook ín 
Zoeloe, soos by die onlangse ATKV/UJ-
meertaligheidsnaweek. 

By Rhodes is Russell en sy span besig met die 
intellektualisering van Afrikatale, in besonder Xhosa. 
Hulle bied onderrig in Engels en Xhosa waar moontlik 
en doen deurlopend navorsing daaroor.

“Ons moet ruimte by ons universiteite skep om tale te 
gebruik om beter denkvermoë te steun, selfs al is Engels 
die onderrigmedium,” sê hy. “Ons moet met ander 
woorde geleenthede vir transtaling in ons taalbeleide 
skep.” 

Transtaling (translanguaging) is wanneer twee of meer 
tale in dieselfde konteks gebruik word. ’n Voorbeeld van 
transtaling is wanneer ’n vraag in Engels gestel en in 
Xhosa beantwoord word.

Volgens Russell kan Afrikatale nie net bevorder word 
deur hulle as ’n tweede taal aan te leer nie, maar ook as 
’n moedertaal te bestudeer. Daarom is dit ook nodig om 
die letterkunde te laat herleef en terselfdertyd die 
Afrikatale in die rekenaaromgewing te ontwikkel. Dit 
sluit die vertaling van webinhoud, oopbronsagteware en 
sosialemedia-inhoud in. 

Kan Afrikaans ten spyte van al sy bagasie as inspirasie 
dien? Russell dink so.

“Vra enigiemand in taalkringe wat my goed ken – 
hulle gaan vir jou sê ek preek vir almal indien die ander 
taal- en kultuurgroepe nie baie gou die skitterende 
voorbeeld van Afrikaans begin volg nie, sal Suid-Afrika 
se ander inheemse tale sommer vinnig permanent 
verdwyn. Die impak van die werk wat die ATKV aan 
die gemeenskapsfront doen, is groter as wat julle besef. 
As taal staan Afrikaans vandag as ’n skitterende 
voorbeeld vir die ander taalgroepe in terme van wat 
gedoen behoort te word om eendag funksionele 
meertaligheid in Suid-Afrika te kan volbring.”

In Cosmo City, Johannesburg, woon Tshimologo 
Mafokosho (12). Sy is in ’n Engelsmediumskool en haar 
ma praat Suid-Sotho. Sy moes iets vir ’n kultuurdag by 
die skool doen. Die middag in haar kamer besef sy van 
haar maats in die skool verstaan nie altyd die Engels in 
die klas nie en sy begin ’n toepassing (app) bou waarin 
basiese sinne en vrae in verskillende tale vertaal word. Sy 
kyk ook na ’n weergawe waarin Afrikaans gebruik 
word, want sy leer Afrikaans as eerste addisionele taal. 

“My groot droom is om ’n robot te bou wat my taal 
verstaan en my daarin kan antwoord,” sê die tiener. “Net 
soos dié wat in Engels bestaan.”

Tshimologo beteken “begin”. Miskien is haar inisiatief 
die begin van groot taaldinge in Suid-Afrika. 

deUr Karien brits
illUstrasie: riKUs Ferreira
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“as taal staan aFriKaans 
vandag as ’n sKitterende 
voorbeeld vir die ander 
taalgroePe in terMe van 
wat gedoen behoort te 
word oM eendag 
FUnKsionele Meertaligheid 
in sUid-aFriKa te Kan 
volbring.”


