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AFRIKAANS IN SKOLE

Leertaal, skooltaal, 
toekomstaal

KAN ONS DIE STIGMA RONDOM AFRIKAANS AFBREEK OM DIT  
STEEDS ’N ONDERRIGTAAL VIR DIE TOEKOMS TE MAAK?

D ie taaldebat is ’n voortslepende kwessie wat 
geen akademikus, taalstryder of taalpuris ’n 
antwoord op het nie. 

Bedreiging staar Afrikaans voortdurend in die gesig. 
Kyk maar na die onlangse stryd oor die taalbeleid aan 
die Universiteit van die Vrystaat waar dié universiteit 
nou van ’n parallelmediumtaalbeleid (Afrikaans en 
Engels in afsonderlike lokale) na ’n hoofsaaklik Engels-
taalbeleid geskuif het. 

Dit wil blyk of Afrikaans, wat as nederige kombuistaal 
later die magtige taal van die onderdrukker geword het, 
op alle fronte bloedneus kry. 

Op skoolvlak heers daar ook ’n chaos. Dit het begin 
met die Soweto-opstande toe hoërskoolleerders die 
oggend van 16 Junie 1976 teen Afrikaans as onderrigtaal 
betoog het. Dit het in ’n bloedbad ontaard waar 69 
leerders dood is. 

Meer onlangs was die onluste by die Hoërskool 
Overvaal, in Vereeniging. Dit het gekom ná ’n 
hofuitspraak van die hooggeregshof in Pretoria wat die 
departement van onderwys se besluit tersyde gestel het 
dat 55 bykomende Engelse leerders in dié 
Afrikaansmediumskool geakkommodeer moet word. 
Die besluit is deur ANC- en EFF-ondersteuners met 
geweld en betogings voor die skoolhekke begroet. 

Die bekende digter Breyten Breytenbach het in sy 
gedig “taalstryd”, uit die bundel Lewendood (1985), sy 
misnoeë oor Afrikaans en die sprekers van dié taal 
uitgespreek. 

“Julle sal leer om gehoorsaam te wees, gehoorsaam en 
onderdanig. En julle sal die Taal leer gebruik, onderdanig 
sal julle dit gebruik, want in óns lê die monde met die gif 
in die klop en die spoel van die hart,” skryf hy. 

Dit blyk of die regering toenemend van enkelmedium- 
Afrikaanse skole ontslae wil raak. Onlangse syfers deur 
die Gautengse departement van onderwys toon aan dat 
in die afgelope jaar is 110 parallelmediumskole na 
Engelsmediumskole omgeskakel. 43 van hierdie skole is 
hoofsaaklik bruin skole.

Is daar ’n toekoms vir Afrikaans in ons skole? Gaan die 
taal ooit die stigma kan afskud? Is daar ’n oplossing en ’n 
tweede kans vir Afrikaans? 

Eerder Engels
“Ek is van mening dat Afrikaanssprekendes in sommige 
gevalle die grootste vyande van die taal is,” sê Seymour 
Bothman, senior bestuurder vir onderwys by die ATKV. 

“Ons het die mentaliteit om te veg vir Afrikaans, maar 
ons moet vir Afrikaans leef en nie in die spore van die 
verdrukker loop nie, maar eerder die bevryder. 

“Afrikaanssprekendes is besitlik oor hul taal en vergeet 
soms dat Afrikaans een van die sterkste tale in die land is 
met meer as een groep wat die taal praat. Daar is 
byvoorbeeld 600 000 swart mense wat Afrikaans praat.”  
Volgens dr. Michael le Cordeur, hoof van die 
departement kurrikulumstudies aan die fakulteit 
opvoedkunde aan die Universiteit Stellenbosch, is dit nie 
soseer die regering wat blameer moet word nie. 

“Anders as wat baie mense dink, is dit beslis nie die 
regering nie, maar ouers. Daar behoort wel meer 
politieke wil van die regering se kant te wees, maar die 
regering het nog nooit Afrikaanse skole openlik 
afgeskiet nie,” meen hy. 

Hy sê die grootste bedreiging is die keuses wat 
Afrikaanssprekende ouers ten gunste van Engels maak. 
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“Ouers voel toenemend dat Engels hul kinders ’n groter 
kans in die lewe sal gee as Afrikaans in terme van 
verdere studie en werksgeleenthede.” 

Volgens Karien Brits, bestuurder: taal by die ATKV, is 
daar redes hoekom ouers nie hul kinders in Afrikaanse 
skole sit nie. “Die optimistiese aktivis in my sê dat 
Afrikaanse skole oor die algemeen goed presteer en dat 
mense graag hul kinders in goeie skole wil plaas, maar 
nie almal bly in ’n stad met genoeg Afrikaanse skole nie.

“Ek dink daar is groot uitdagings waar gebiede 
verengels en Afrikaanse skole nie vol is nie en die skole 
parallel- of dubbelmediumskole moet word.” 

Maar daar is ook ’n gevaar verbonde aan parallel- en 

dubbelmediumskole vir Afrikaans, waarsku Karien. “As 
parallelmediumskole nie goed bestuur word nie, is die 
gevaar daar dat die skool sal verengels.” 

Daan Potgieter, hoof van die Hoërskool Waterkloof en 
uitvoerende hoof van die Afrikaanse Onderwysnetwerk 
(AON), meen een van die grootste bedreigings is dat 
leerders aanpas of konformeer tot ’n algemene ‘spreektaal’ 
en dat Standaardafrikaans agterweë gelaat word. 

“Dit begin al by die ouerhuis waar ouers nie op die 
gebruik van suiwer Afrikaans ingestel is nie. Baie ouers 
en leerders is oningelig oor byvoorbeeld die waarde van 
moedertaalonderrig en daar word min of geen 
‘weerstand’ gebied teen die verskraling van ons taal nie.
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“Die persepsie dat Engels die taal is van die toekoms 
en dat dit ’n voorvereiste is vir prestasie of toelating tot 
universiteite, en selfs die beroeps- en finansiële wêreld, 
plaas die taal onder geweldige druk.” 

Sambreelorganisasie
Daan glo onomwonde dat Afrikaans die stigma as taal 
van die onderdrukker kan afskud. 

“Ons moet die politieke angel uit die onderwys haal 
en ook daarop let dat die meeste Afrikaanse skole bruin 
is. Was hierdie mense nie ook onderdruk nie? Afrikaans 
was ook deel van die struggle!” 

“Daar sal altyd die moedswilliges wees wat na 
Afrikaans as die taal van die onderdrukker sal verwys,” 
sê Michael. “Die onus is juis op Afrikaanssprekendes om 
te bewys dat Afrikaans ook die taal van bevryding was 
en in die toekoms die taal van versoening kan wees.

“Maar weereens, dan moet alle partye ’n eerlike en 
opregte strewe openbaar om te soek na oplossings wat in 
die belang is van die totale Afrikaanse bevolking. Enige 
iets minder as dit sal net verdere verdeling veroorsaak,” 
glo hy. 

In April vanjaar is ’n nuwe organisasie, die Afrikaanse 
Onderwysnetwerk (AON), gestig. Dié organisasie se doel 
is om onderwysinstellings te verenig om gesamentlik na 
die langtermynbelange van Afrikaanse onderwys om te 
sien en dringende kwessies op nasionale vlak te help 
hanteer. 

Theuns Eloff, voorsitter van die Trust vir Afrikaanse 
Onderwys (TAO), sê die AON is ’n inisiatief van die 
TAO in samewerking met ’n aantal Afrikaanse 
onderwysinstellings, onder andere die ATKV, die 
SAOU, Fedsas en die Skoleondersteuningsentrum (SOS) 
van Helpende Hand.  

“Die AON is gevolglik gestig om te sorg dat daar op 
georganiseerde en samewerkende vlak na Afrikaanse 
onderwys omgesien word. Die AON is gebou op die 
beginsel dat daar ’n ononderbroke pyplyn van 
kwaliteitonderrig in Afrikaans beskikbaar moet bly, 
vanaf voorskools tot op tersiêre vlak,” verduidelik 
Theuns. 

Volgens die AON gaan dié organisasie veral fokus op 
’n reeks inisiatiewe wat die belangrikheid van ’n 
lewenskragtige, volhoubare en bekostigbare openbare 
Afrikaanse onderwyssektor kan bevorder, beskerm en 
koördineer om leerders en studente van hoogstaande 
gehalte te lewer.

Michael meen een van die vernaamste uitdagings van 
die AON gaan wees om die nasionale regering te oortuig 
van die bestaansreg van Afrikaans as ’n taal van 
onderrig.

“Die nasionale minister van onderwys, Angie 
Motshega, se stelling onlangs dat Afrikaans nie 

weggewens kan word nie, is ’n welkome stap in die regte 
rigting, maar meer moet gedoen word om 
Afrikaanssprekendes van haar voorneme te oortuig. 

“Dade spreek harder as woorde. Voorts is dit belangrik 
dat die nasionale regering en die provinsiale regerings in 
tandem met mekaar sal werk; die linkerhand moet weet 
wat die regterhand doen en andersom.” 

Die geslaagdheid van die AON gaan grotendeels 
bepaal word deur die doelwitte wat die organisasie 
daargestel het, sê Seymour. 

“Die inklusiwiteit van alle Afrikaanssprekende 
moedertaalsprekers in skole is van kardinale belang. 
Daarby moet ingedagte gehou word dat daar ook 
niemoedertaalsprekers van die taal is, en daar moet 
gewaak word om diegene heeltemal uit sluit.

“Dit is uiters belangrik om op ’n vroeë ouderdom ’n 
liefde vir moedertaal te kweek. Die rol van ’n voog of ’n 
ouer figuur in ’n kind se lewe is van kritieke belang om 
liefde en passie vir ’n taal te bevorder. Die fondasie moet 
vroeg gelê word.”  

Kruisbestuiwing
Volgens Daan is daar beslis ’n toekoms vir Afrikaans in 
skole. 

“Daar wag ’n blink toekoms, mits ons die regte 
besluite en strategie volg. Afrikaans as taal is te sterk om 
eenvoudig te verdwyn.” 

Michael stem saam, maar sê Afrikaanse skole sal meer 
inklusief moet optree. “Hulle sal ’n daadwerklike poging 
moet aanwend om hul leerderpopulasie te diversifiseer. 
Dit sluit Afrikaanse leerders uit alle vlakke van die 
samelewing in, maar ook Engelse leerders. Afrikaans het 
daardie kruisbestuiwing nodig.” 

“Die toekoms van Afrikaanse skole gaan bepaal word 
deur die houdings en ingesteldheid van al die 
moedertaalsprekers van die taal,” sê Seymour. “Wat 
egter kommer behoort te wek, is as Afrikaans op tersiêre 
vlak heeltemal uitgefaseer gaan word. 

“Dit kan die opleiding van onderwysers in Afrikaans 
bemoeilik, omdat dit juis in die laerskool is waar kinders 
’n stewige basis moet verkry,” meen Seymour. “Verlede 
jaar was daar in die Oos-Kaap juis ’n behoefte aan 
onderwysers wat die ander vakke in Afrikaans onderrig.” 

Karien sê die toekoms van Afrikaans kan verseker 
word mits dit op alle vlakke deur sy spreker uitgeleef 
kan word. 

“Ek moet my op alle gebiede in Afrikaans kan uitleef. 
Nie net in die kombuis of om die braaivleisvure nie, 
maar ook in die raadsaal, in die skool en in die 
laboratorium.” 
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