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Moedertaal – op die lippe 
én in die hart

OUERS MOET DIE WAARDE VAN LEER IN DIE MOEDERTAAL, MAAR OOK 
MEERTALIGHEID, BESEF ...

In watter taal moet ek met my baba praat? In watter 
taal moet my kind skoolgaan? Hoekom is mense so 
verward oor moedertaal (-onderrig), vra Christine 

Neser, skrywer en spraakterapeut. Sy meen die 
moedertaalroete is voor die hand liggend. 

BONUS #1: 

Meertaligheid
Meertaligheid is die “outomatiese” bonus van enige 
moedertaalspreker in ons land, behalwe as die kind 
Engelstalig grootgemaak word. Dan is eentaligheid 
waarskynlik sy roete, want ’n mens het geen ander taal 
nodig nie. Engels is waarskynlik die sterkste wêreldtaal, 
veral in die media-, vermaak- en sakevelde. 

Ouers vra dikwels: “Sal twee tale nie my kind 
deurmekaar maak nie?” Ja, aanvanklik sal meer as een 
taal die kind se brein besig hou en hy sal in die meeste 
gevalle eers later begin praat. Maar solank ouers by die 
beginsel van “One Parent One Language” hou, word 
elke taal op sy eie tyd gevestig. Die kind wil een taal 
deurlopend van een ouer hoor. 

Wat belangrik is, is “kontaktyd”. Die taal waarin die 
kind die meeste kontak het, is die taal wat eerste en 
sterkste aangeleer word. Meertalige kinders gaan die 
lewe met meer selfvertroue in. Hulle dra die sleutels tot 
die hart; nie net tot ander se rede nie.

BONUS #2: 

Intelligensie
Intelligensie het baie definisies, maar vir ons doeleinde is 

intelligensie die optimale gebruik van die brein. Hoe 
beter ’n brein funksioneer, hoe intelligenter word die 
persoon geag, nie waar nie? Daar is superslim breine wat 
ondergestimuleer word en gemiddelde breine wat 
maksimaal funksioneer. 

Meertaliges ervaar beslis voordele. Hul breinkapasiteit 
word vergroot, aangesien meer dele van die brein 
betrokke raak wanneer meer as een taal gebruik word. 
Artikels oor die internet (sien kassie) is volop en 
navorsing lewer nog bewyse daarvan. ’n Meertalige 
brein is “fikser” en bly langer skerp. Al hoe meer 
navorsing toon meertalige mense se brein is beter teen 
ouderdomsdemensie bedraad. Met breinbeserings soos 
beroerte of trauma vind ’n mens dikwels reste van ander 
tale. Onder mense wat net een taal magtig is, is die skade 
meer akuut, aangesien tale in verskillende dele van die 
brein se taal-area (“Broca se area”) gestoor word. 

Daar is ook heelwat navorsing, veral deur die 
Universiteit van Londen se Skool vir Onderrig, wat toon 
meertalige kinders funksioneer beter in ’n chaos. 
Meertalige studente sukkel boonop nie om in Engels te 
studeer nie. Inteendeel, hul meertaligheid help hulle om 
konsepte selfs beter en vinniger te verstaan. In die 
werkplek is internasionale werkgewers altyd op soek na 
meertaliges, veral omdat hulle beter daarmee is om take 
gelyktydig af te handel en met bestuur in ’n korporatiewe 
omgewing.

BONUS #3: 

Intimiteit
’n Baba reageer op sy moedertaal. Reeds op twee 
maande kan ’n baba tussen sy moedertaal en ander tale 
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onderskei. Op nege maande luister ’n baba aandagtig na 
sy moedertaal wanneer iemand dit praat, maar nog nie as 
dit op ’n TV-skerm gehoor word nie. ’n Ma is meer eie 
en opreg in haar moedertaal; dis die taal waarin sy bid 
en vloek en skrik. So, hoekom sal sy hierdie intieme 
band nie met haar kind deel nie? 

Ma’s praat “motherese” met hul baba; hulle koer, kloek 
en gebruik liefdeswoordjies op ’n hoër frekwensie as 
wanneer hulle normaal praat. Dit is ’n universele 
verskynsel en interaksie wat ’n kind geborge laat voel. 
Wanneer ’n ouerpaar byvoorbeeld Engels met hul 
kinders praat, maar in hul moedertaal met mekaar, is 
daar ’n emosionele skeiding. Die “geheime kode” van ’n 
gesin, ’n moedertaal, skep groter intimiteit. Wanneer ’n 
gesin byvoorbeeld oorsee reis, besef hulle hoe lekker dit 
is om in hul eie “kode” te kan gesels, sonder dat ander 
mense hulle verstaan. 

Grootouers is dikwels baie teleurgesteld as hul 
kleinkinders nie in hul gesinstaal met hulle kan gesels 
nie. Die teenpool is ook waar: Kleinkinders in Australië 
of Kanada wat lekker met grootouers in hul moedertaal 
kan gesels, bou ’n brug wat oor duisende kilometer strek. 
Dit is ironies dat emigrante se kinders dikwels ’n beter 
Afrikaans praat as hul maats wat agtergebly het. Die 
rede: Die ouers se vasbeslotenheid om hul moedertaal te 
laat oorleef, maak hul kontaktyd met hul kinders intens 
en suiwer. Hulle doen doodgewoon net meer moeite!

BONUS #4: 

Identiteit
Volgens Erikson se fases van emosionele ontwikkeling is 
kinders tussen 11 en 16 dringend op soek na hul 
identiteit. Hulle vind dit hoofsaaklik in hul maats (die 
portuurgroep). Alle elemente van hul opvoeding speel 
hier ’n rol sodat die kind uiteindelik die vraag “Wie is 
ek?” kan beantwoord. 

Baie ouers oorweeg dit om hul kinders eerder na 
Engelsmedium-hoërskole te stuur uit vrees vir wat op 
tersiêre vlak wag. Wat hulle egter vergeet, is die 
vorming van identiteit in hierdie kritieke fase: 

Waardestelsels word nou vasgelê. Dit is iets vir elke ouer 
om self uit te werk, maar botsende waardestelsels tussen 
huis, skool en vriendekring kan hierdie fase net nog 
uitdagender maak. 

Wat belangrik is, is dat die kind moet weet wie hy is, 
wie sy ouers is en wat hul waardestelsel is. Met sterk 
wortels kan ’n kind juis later vlieg! ’n Tiener is beter 
daaraan toe as hy met trots kan sê wie hy is; sonder dat 
hy neersien op ander, minderwaardig voel of vol vrees 
is. As ’n meertalige tiener met gesonde 
moedertaalwortels behoort hy met selfvertroue enige 
akademiese uitdaging te kan aanpak. Hy het mos ’n 
brein wat reeds harder werk!

’n Ouer wat moeite doen om in sy moedertaal met sy 
kind te praat moet eenvoudig meer tyd saam met sy kind 
deurbring. Dit lei reeds tot groter intimiteit. En een van 
die beste maniere om gehaltetyd saam met ’n kind te 
bestee, is met slaaptydstories. Dit is die beste manier om 
die moedertaal vas te lê. En as ’n mens Einstein kan glo, is 
dit ook die beste manier om slimmer kinders te kweek.

BONUS #5: 

Sosiale vaardighede
Meertaliges het meer empatie met anderstaliges. Dit is ’n 
waarborg vir harmonie binne ons multikulturele 
samelewing. Mense wat minderheidstale as moedertaal 
het, is gewoonlik verdraagsamer. In ’n eentalige bestel 
word daar dikwels irritasie en ongeduld ervaar met 
diegene wat nie die lingua franca goed praat nie. 

Die anglofoniese lande, veral Amerika, is bekend as 
van die mees eentalige nasies op aarde. Daarenteen is 
veral Europeërs bekend vir hul meertaligheid en 
onderlinge verdraagsaamheid. Wanneer ek sien hoeveel 
glimlagte en goedgesindheid die aanhoor van ’n 
moedertaal ontlok, bly dit ’n yslike bonus om ten minste 
een inheemse taal aan te leer. Dit is ’n “geskenk” wat aan 
elke kind gegee moet word. 
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DIE “GEHEIME KODE” VAN ’N 
GESIN, ’N MOEDERTAAL, SKEP 
GROTER INTIMITEIT. WANNEER 
’N GESIN BYVOORBEELD 
OORSEE REIS, BESEF HULLE 
HOE LEKKER DIT IS OM IN HUL 
EIE “KODE” TE KAN GESELS ...


