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Jy sit in die beskuldigdebank in die hof. ’n Meedoënlose 
prokureur is besig om jou te kruisondervra, maar jy 
verstaan nie die klanke wat uit sy mond kom nie.  

Die regter begin frons en kyk kort-kort in jou rigting vir 
antwoorde. Jou rug span styf. Jy slaan in ’n koue sweet uit 
en verbeel jou jy kan reeds die sleutel in die deur van die 
tronksel hoor draai. 

Hoe het dit gebeur? Die regstelsel is tog veronderstel om 
jou te beskerm! 

Dit klink dalk na ’n vergesogte nagmerrie, maar vir baie 
Suid-Afrikaners is dit ’n realiteit omdat hulle nie in die hof 
in hul moedertaal kan kommunikeer nie. 

’n Donker dag
Op 29 September verlede jaar het hoofregter Mogoeng 
Mogoeng beslis dat Engels voortaan die enigste amptelike 
taal van rekord in die hoër howe sal wees. 

“Niemand sê dat Suid-Afrikaners nie toegelaat word om 
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in hul moedertaal in enige van ons howe te praat nie,” het 
Mogoeng aan verslaggewers verklaar. Hy het geskerm en 
gesê die besluit is nie ligtelik geneem nie. “Ons is bewus 
van die feit dat taal ’n baie emosionele kwessie is. As jy nie 
toelaat dat mense in hul moedertaal kommunikeer nie, voel 
hulle magteloos.” 

Tog is daar daagliks duisende Suid-Afrikaners wat weens 
swak tolke en regters en prokureurs wat net Engels magtig 
is – en hofdokumente wat nie in hul moedertaal beskikbaar 
is nie –  hierdie magteloosheid eerstehands ervaar. 

Dit het die regsgeleerde en taalaktivis Cerneels Lourens 
genoop om ’n “verklaring van taalregte” vir Suid-
Afrikaners saam te stel. Dié dokument is vroeër vanjaar by 
die ATKV se eerste taalregtesimposium bekendgestel. 
Hoewel die beoogde handves mense se taalregte aan 
verskeie fronte gaan beskerm, fokus dit veral op individue 
se taalregte in die howe. “Dit gaan die stelsel uitdaag en 
hopelik bydra tot ’n meer ontwikkelde, billike 
taalbedeling,” sê Cerneels.  
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Mogoeng se skokaankondiging is uit verskeie oorde 
veroordeel. Cerneels het ’n klag by die 
Menseregtekommissie ingedien wat sedertdien na die 
Kommissie vir die Bevordering en Beskerming van 
Kultuur-, Godsdiens- en Taalregte verwys is. 

Verskeie vooraanstaande akademici en taalaktiviste, die 
burgerregteorganisasie AfriForum en die Vereniging van 
Regslui vir Afrikaans (VRA) het die besluit in ’n ope brief 
aan Mogoeng bevraagteken. “Hierdie besluit is veral 
skadelik vir Afrikaans, wat homself bewys het as ’n 
uitnemende taal vir rekord in Suid-Afrikaanse howe,” lui ’n 
verklaring deur die VRA. 

Volgens Cerneels is Mogoeng nie bevoeg om so ’n besluit 
te kon neem nie. “Hy het ’n wetgewende funksie 
onregmatig uitgeoefen deur as ’t ware ’n dekreet uit te 
vaardig, terwyl hy die hoof van die regsprekende gesag is. 
Dit is ’n politieke besluit wat hy hom aangematig het. Dit is 
gewoon skandalig en verkeerd.” 

Verskonings, verskonings
Volgens Zakeera Docrat, ’n doktorsgraadstudent in 
Afrikatale aan die Rhodes-universiteit wie se tesis oor taal 
en regs-/forensiese linguistiek handel, was die hoofredes vir 
Mogoeng se besluit om diskriminasie van die verlede reg te 
stel en transformasie in die regstelsel te bevorder. 

“Wat ons eerste in ag moet neem, is dat hierdie besluit 
ons rekord in howe van tweetalig [Afrikaans en Engels] tot 
enkeltalig [slegs Engels] verander,” sê sy. 

“Dit verswak die moontlikheid van die insluiting van die 
ander nege amptelike tale in Suid-Afrika. Transformasie 
moet die meerderheid van die mense in Suid-Afrika baat, 
en die meerderheid se moedertaal is Afrikatale.” 

Legal Aid Suid-Afrika, ’n regshulpdiens, het in 2016 ’n 
nasionale peiling gedoen om te bepaal hoeveel beskuldigdes 
in strafregtelike sake Engels magtig is. 

Uit die 40 358 mense wat aan dié peiling deelgeneem 
het, kon slegs 5% Engels lees, skryf en verstaan. Die 
meerderheid moedertaalsprekers was Zoeloe (24%) en 
Afrikaans (22%). 

“Taal word nie as ’n hulpbron en ’n reg gesien wat 
transformasie in die regstelsel kan bring nie, maar eerder as 
’n probleem,” sê Zakeera. “Dit op sigself is problematies, 
want sodra taal as ’n probleem gesien word, sal enige 
verskoning gebruik word om nie al 11 tale gelykheid op die 
speelveld te gee nie.” 

’n Tolktameletjie
Volgens Cerneels is een van die probleme tolke wat weens 
die gebrek aan mannekrag in strafreg-, sowel as siviele sake, 
gebruik word.

“Ek doen die afgelope 20 jaar net siviele sake en Brits [in 
Noordwes] was ’n interessante taallaboratorium. Daar is 
landdroste wat nie Afrikaans op hoëfunksievlak kon 
gebruik nie, hoewel die meerderheid van sake in Afrikaans 

was. Die strafhoftolke is toe in die siviele howe aangewend, 
trouens, dit vind steeds plaas.” 

Cerneels sê dit bemoeilik nie net die tolke se taak nie, 
maar ook prokureurs s’n. “As prokureur moet ek dan nie 
net op my ondervraging fokus nie, maar deurlopend met 
korreksies help. Die hele Suid-Afrika het dit in die Oscar 
Pistorius-saak gesien, maar ons ervaar dit al jare lank.” 

Volgens hom het tolke reeds in 2005 hul kommer 
uitgespreek oor hulle nie in staat is om in kommersiële 
siviele sake van Afrikaans na Engels te tolk nie. 

“Tolke word dan gekritiseer. Ek was in ’n verhoor 
onlangs waar die prokureur baie geïrriteerd met die tolk 
geraak het, maar dit was nie sy skuld nie, aangesien hy nie 
daarvoor opgelei is nie. Dit is die departement van justisie 
wat nie landdroste aanstel met die nodige taalvaardighede 
in die bepaalde taaldemografiese gebied nie.

“Die getolkery van Afrikaans na Engels dupliseer verder 
die regskoste, want ’n saak wat een dag sou duur, word nou 
uitgestel weens die onbeskikbaarheid van tolke en neem 
dubbel die tyd.” 

Maak soos die Kanadese
“Dit is natuurlik ’n utopiese verwagting dat almal 
taalkundig bevoeg moet wees in al 11 die amptelike tale,” 
sê Zakeera. Sy meen Suid-Afrika moet in die voetspore van 
Kanada volg. “Die Kanadese het nie 11 amptelike tale nie, 
maar hulle het die tale van die onderskeie provinsies 
aangeneem.” 

Dit staan bekend as die New Brunswick-stelsel. “Die 
stelsel kan in Suid-Afrika in gebruik geneem word waar 
daar gekwalifiseerde vertalers is wat die rekord in die howe 
kan vertaal” sê sy. “Regspraktisyns en amptenare moet 
bevoeg wees in die taal van die provinsie waarin hulle 
werk.” 

Cerneels stem saam en voeg by: “Suid-Afrika het steeds 
’n geografies dominante taalverspreiding. ’n Behoorlike 
bestuursplan behoort ontwikkel te word. Dit gaan minder 
kos, die howe meer toeganklik maak en meer doeltreffend 
regspleging in die hand werk. 

“Vir jou gewone mens is die hof reeds ’n traumatiese 
ervaring en as dit daarby in ’n vreemde taal is, is dit nog 
erger.

“Landdroste en tolke se taalvermoë moet ’n oorweging 
wees as hulle in ’n bepaalde streek aangestel word. 
Rondgaande howe met reisende regters en landdroste kan 
ook help om hierdie negatiewe impak te verlig. Die 
hofrolle sal verkort en sake sal vinniger afgehandel word.” 

Hy meen daar ontbreek nog heelwat insig oor die saak. 
“Dit is nie net onkunde nie, maar moedswil[-ligheid] en 
hieraan is die huidige hoofregter spesifiek skuldig. Vir 
Afrikaans is dit ’n negatiewe omgewing; Afrikaans as 
regstaal is in ons howe in ’n diep, donker slaap.” 
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