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’n Opbouende stem oor
die breë taallandskap
Perspektief deur prof Anne-Marie Beukes,
uittredende voorsitter

Anne-Marie Beukes is die afgelope drie jaar die
voorsitter van die Afrikaanse Taalraad. Dit was ’n
tydperk waarin die organisasie heelwat verandering
ondergaan en onstuimigheid beleef het. Sy tree
vanjaar as voorsitter uit en bied ’n persoonlike
perspektief op haar ervarings met die ATR, asook
haar visie vir die toekoms van die organisasie.

Die vaarwaters waarbinne die Afrikaanse Taalraad in hierdie verslagjaar aktief was, was woelig
en soms veeleisend. ’n Nieregeringsliggaam waarvan die fokus ingestel is op die Suid-Afrikaanse
taallandskap kom in hierdie dae van disfunksionele taalpolitiek waar taalminderhede gemarginaliseer
word onvermydelik te staan voor heelwat uitdagings.

In Suid-Afrika se retrogressiewe taalopset kan ek egter
met groot vreugde rapporteer dat die Taalraad op talle
terreine getoon het dat ons ’n stewige rolspeler is wat
Afrikaans en ál die sprekers van die taal betref. Dit is
besonder bemoedigend dat al die dinamiese variëteite
van Afrikaans in ons aktiwiteite verreken word sodat die
volle spektrum van sprekers ingesluit is en eienaarskap
neem vir die welstand van ons taal.
Een van die Taalraad se sentrale oogmerke is om,
met inagneming van die taalverskeidenheid in ons
samelewing en te midde van die algemene minagting
vir die taalbillikheidsbeginsel van die taalklousule in
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die Grondwet, ’n groter bewustheid te skep van die
plek en konstruktiewe rol van Afrikaans en die sprekers
van die taal. Die eentalige praktyke wat toenemend
op allerlei samelewingsplatforms sigbaar word en
oënskynlik die steun geniet van politici, die sakesektor en
onderwysleiers, moet uitgedaag word.
Die gepaardgaande domeinverlies wat Afrikaans en die
sprekers van die taal regstreeks raak, word doelgerig deur
die Taalraad getakel met byeenkomste soos ons eerste
meertalige konferensie oor moedertaalonderrig, projekte
soos die Moedertaalinisiatief (MI) in skole in samewerking
met Fedsas en Afrikaans.com, die taalseminare by die
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Die argument wat gevoer kan word vir die behoud, beskerming en
vertroeteling van Afrikaans is sekerlik nasionaal eerder as seksioneel.
Dit is ’n Suid-Afrikaanse taal wat, volgens alle standaarde, merkwaardig
presteer het in terme van ontwikkeling as ’n taal van wetenskaplike,
akademiese en algemeen intellektuele uitdrukking.
– Nelson Mandela, 15 Mei 1996, Parlement, Kaapstad

Woordfees en die Suidoosterfees asook heelwat ander
aktiwiteite waaroor hier verslag gedoen word.
Ek dra graag die direksie se hartlike dank oor aan
ons uitvoerende hoof, dr Conrad Steenkamp, en sy
geesdriftige en gedugte span – Ria Olivier, Marekyn
Kruger-Evert en Susann Marais – wat die Taalraadskip
deur dikwels stormagtige vaarwaters vlot hou en
rigtingvas stuur. Dit is ’n uitdaging om fondse te kry vir
suksesvolle betrokkenheid by taalaktiwiteite. Die Taalraad
betuig graag ons dank aan al die lidorganisasies en
instansies wat dit vir ons moontlik maak om ons take uit
te voer en ons verpligtinge na te kom.
Die toekoms van Afrikaans is deesdae dikwels ’n
onderwerp van bespreking. Sulke gesprekke wissel van
pessimisme (meestal weens onverdrote Anglofobie) tot
versigtige optimisme (kyk net hoe goed gaan dit met
Afrikaans by die feeste). Daar is by my min twyfel dat
die voortbestaan van Afrikaans nie vanuit owerheidsweë
bepaal sal word nie, maar deur die aktiewe deelname
van alle sprekers in alle samelewingsdomeine en
sosiopolitieke kontekste waar Afrikaans redelikerwys
gebruik kan word. As die sprekers van die taal sal
elkeen van ons ons Afrikaanse taalburgerskap aktief
en geesdriftig moet uitleef. Om slegs een domein as
voorbeeld te noem: aktiewe Afrikaanse taalburgerskap
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impliseer onder meer dat ouers ingelig moet word om die
toenemende regverdiging vir eentaligheid in die onderwys
teë te werk deur hul kinders na Afrikaanstalige skole te
stuur, dat heelwat jongmense as Afrikaansonderwysers
opgelei word en dat universiteitstudente in beduidende
getalle in lesingsale moet sit waar onderrig in Afrikaans
aangebied word.
’n Belangrike vertrekpunt is dat die breë Afrikaanse
taalgemeenskap sal begryp dat Afrikaans ’n sterk
hulpbron is waarmee ons ons aan die suidelikste punt
van Afrika kan uitleef. Aktiewe taalburgerskap sluit in die
uitleef van ons politieke en maatskaplike regte, maar ook
ons reg op deelname in ons diverse samelewing met ’n
ryke taalverskeidenheid. Die toekoms van Afrikaans is
in die hande van die burgerlike samelewing en hoe ons
as ’n taalgemeenskap en as individue ’n konstruktiewe
naasbestaansrol in ’n meertalige Suid-Afrika vervul.
Hierin lê die opdrag van die Afrikaanse Taalraad – naamlik
om goeie en veelfasettige taalbestuur en konstruktiewe
proteksionisme toe te pas. Die opdrag is omvangryk en
vereis goeie samewerking met Afrikaanse organisasies en
liggame, asook koördinering van aktiwiteite.
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Groter taalfamilie bevry
en bevorder Afrikaans

Ek was al betrokke by die ATR voordat die organisasie amptelik beslag gekry het. In dié jare het ek gedien
as gekoöpteerde of verteenwoordiger van die SBA. Dié tydperk was vir my soos ’n droom wat waar
geword het. Ek kon aktief betrokke raak by die bevryding van Afrikaans en die bevordering van die taal as
deel van die identiteit van ’n breër gemeenskap van moedertaalsprekers uit alle rasse.

Die ontstaansgeskiedenis van Afrikaans is in hierdie
tydperk herskryf. Daarin is duidelik aangetoon dat
Afrikaans nie net uit een gemeenskap ontstaan het nie.
Die wortels is teruggeneem na die sestiende eeu, aldus
prof Christo van Rensburg. Die Afrikaanse taalfamilie is
groter as die somtotaal van die huidige sprekers. Ons is
ook weer (en soms pynlik) bewus gemaak van die rol van
koloniale meesters om inheemse tale te onderdruk en te
laat uitsterf ter wille van eiebelang.
Hierdie tydperk is ook gekenmerk deur ’n felle aanslag op
Afrikaans se plek in die opvoedingsektor en pogings om
Afrikaans se invloed te beperk. Danksy die betrokkenheid
van lidorganisasies kon die ATR ’n bydrae lewer om
hierdie pogings teen te staan. Die stryd om die behoud
van Afrikaans in die hoër onderwys is egter nog lank nie
verby nie.
Die taalaktivis Cerneels Lourens het ook daarin
geslaag om die GAT-wet gepromulgeer te kry – ’n groot
oorwinning vir al die amptelike tale in ons land. Wet 12
van 2012 het verseker dat strukture daargestel moet word
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om ons tale te beskerm en te bevorder.
Ons het ook in hierdie tyd pessimisme ervaar oor
die toekoms van Afrikaans, maar die bydraes van
webtuistes soos Afrikaans.com, Viva, Maroela Media en
Mieliestronk slaan steeds ’n bres vir Afrikaans. Die ATR se
vennootskap met die media is stewig gevestig en kan net
verder uitgebou word.
Die ATR het gegroei in terme van lidorganisasies. Die
aansluiting van die Bastergemeenskap by die ATR
was byvoorbeeld ’n betekenisvolle gebeurtenis, want
nog ’n spraakgemeenskap wat buite gestaan het, het
deel van die familie geword. Die betrokkenheid van
nóg gemeenskappe word in die vooruitsig gestel,
sodat die ATR uiteindelik die demografie van die breë
spraakgemeenskap van Afrikaans sal weerspieël.
Ek het die voorreg gehad om die toewyding van ons
voorsitters te ervaar. Elkeen van hulle – Wannie Carstens,
Michael le Cordeur en Anne-Marie Beukes – het op unieke
wyse die ATR uitgebou tot ’n invloedryke mondstuk van
die Afrikaanse gemeenskap.
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Perspektief deur drs Hendrik Theys,
uittredende ondervoorsitter en direksielid

Hendrik Theys kom al ’n lang pad saam met die
ATR en dien sedert 2014 as ondervoorsitter, ’n
rol waarin sy vaardighede as bemiddelaar en
versoener duidelik na vore gekom het. Hy tree
vanjaar uit as ondervoorsitter en direksielid en
bied ’n persoonlike blik op sy ATR-betrokkenheid.

Daar is nog talle uitdagings
binne en buite die ATR wat ons
kan terughou. Dat Afrikaans
steeds deur sommiges
toegeëien word as die
eksklusiewe eiendom van ’n
bepaalde gemeenskap is een
van die grootstes. Ons moet
groter pogings aanwend om
al die variëteite van ons taal te
erken en besef dat alle variante
bydra tot die kleurvolheid van
ons taal. Die stigma wat aan
Afrikaans kleef, word gevoed
deur mense wat steeds
hunker na die ou bedeling.
Ons is verplig om ter wille
van die voortbestaan van ons
bemagtigende taal ons verskille
agter te laat en te fokus op
die handhawing van hierdie
kosbare kleinood, Afrikaans.

September 2016 - Augustus 2017

Ek tree vanjaar uit, maar sal
steeds deel van die ATR en
die Taalraad se aktiwiteite
wees. Ek word nou maar net
’n “rustende ouderling”
totdat ek weer opgeroep
word om te kom dien.
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Veilige ruimte vir
vrymoedige gesprekke
Op 24 Mei 2008 het meer as ’n honderd mense die voorreg gehad om die amptelike totstandkoming
van die Afrikaanse Taalraad in die Goodnowsaal in Wellington mee te maak. Die eerste direksie is by
dié geleentheid aangewys, onder voorsitterskap van prof Wannie Carstens. Dit was my voorreg om as
een van hierdie eerste direksielede verkies te word – die eerste tree op ’n lang pad saam met die ATR.

In daardie stadium het die direksielede mekaar nie
almal geken nie. Ons het waarskynlik ook persepsies
oor mekaar gehad, maar toe ons eers agterkom
hoe diep ons gedeelde liefde vir Afrikaans lê, het
lewenslange vriendskappe en samewerking onder
ons begin groei.

Die aanvanklike gestoei met tegniese aspekte soos
die aard van die ATR, die opstel van ’n stigtingsakte
en statute, besinning oor projekte wat aangepak of
aksies wat ondersteun moet word en kiesprosesse
het tyd in beslag geneem, maar ’n stewige grondslag
gelê waarop daar vandag nog gebou word. ’n
Instelling wat geloofwaardig as sambreel oor alle
instellings wat Afrikaans bevorder moet funksioneer,
moet immers voortdurend oor aard en plek besin.

Wat taal betref, dink ek terug aan uitnemende
akademiese verslae en programme wat deur die
jare aangebied is, maar ook die skakeling met
vele gemeenskappe om by oud en jonk, ryk en
arm die belangrikheid van moedertaalonderrig en
die handhawing van taalregte tuis te bring. Onder
Wannie se onvermoeide ywer is hard gewerk aan
die uitbou van ’n netwerk taalvriende buite die
landsgrense, wat onder meer by die Universiteit van
Gent toenemend vrugte begin dra.
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Op administratiewe gebied het die leiding van
mense soos Jacques van der Elst (later ook die ATR
se eerste uitvoerende hoof), Hennie de Wet, Ria
Olivier, Dioné Prinsloo en Jannie Earle gesorg dat
die ATR van meet af aan die hoogste professionele
standaarde gehandhaaf het.
En dan was daar die persoonlike vlak. Skerp
meningsverskille was daar dikwels, en soms ook
reguit gesprekke of e-posse. Die lekkerte was dat
die ATR ’n veilige ruimte geskep het waarbinne ons
die vrymoedigheid gehad het om hierdie gesprekke
te voer. Dit is hopelik ’n taak wat ons steeds wyer
onder die Afrikaanse taalgemeenskap sal uitbou,
want meer eerlike gesprekke oor ons taal is nodig.
Daar was ook gedeelde leed. Van ons kollegas het
ons ontval – einste Jannie en ook Gerrit Brand.
Lewensmaats en ouers is ook oorlede, en dan
was die ATR-kollegas altyd daar vir mekaar met ’n
bemoedigende woord op die regte tyd. Om by die
ATR betrokke te raak, was eintlik maar soos om in ’n
nuwe familie opgeneem te word.
Ek het dit reeds gewaag om enkele name te noem,
want almal sal ek nie kan insluit nie. Ek wil egter
tog dank betuig aan enkele van die mense by wie
ek deur die jare soveel oor taal en menswees geleer
het, veral Wannie en prof Jacques (ek kry dit nou
nog nie reg om hom iets anders te noem nie). Sekere
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Perspektief deur Alana Bailey,
uittredende direksielid

Alana Bailey was betrokke by die stigting van die ATR
en was sedertdien ten nouste by die Taalraad se doen
en late betrokke. Sy neem vanjaar afskeid as direksielid,
maar nie as aktiewe steunpilaar en raadgewer nie.

gedeelde ervarings sal my altyd bybly, soos Hendrik
Theys en Pièrre Theron se lieflike droë humor, gevolg
deur Danie van Wyk se aansteeklike skaterlag.
Waldy Kastoor se meesterlike foto’s, passie vir
onderwys en sy gemeenskap, asook binne-inligting
oor die onderwys. Karen Hauman se liefde vir haar
leerders en haar breë kennis van letterkunde.
Dan was daar natuurlik my “grassusters” –
Ria Olivier, Amanda de Stadler en Magdie de Kock –
’n wenspan om mee saam te werk wat almal
laataand op e-pos beskikbaar is vir werk of gesels.
Daar was Danny Titus met sy sterk regsargumente
en Anzil Kulsen en Louise Combrink, wat hopeloos
te kort lid was. So kan ek aanhou – deur die jare het
die ATR-span uit vele mense bestaan, maar altyd
het die passie vir ons lieflike taal soos ’n goue draad
deur al ons aksies geloop, letterlik van Genadendal
tot Orania, Pretoria tot Kaapstad.

In 2018 is die ATR tien jaar oud. ’n Mens voel soms
terneergedruk as jy terugkyk oor wat in dié tyd
gebeur het. In 2016 is die pragtige Goodnowsaal
tydens studenteprotes aan die brand gesteek
en groot skade is aangerig wat nog nie herstel
is nie. Die murasie van ’n eens atmosfeerryke
kultuursentrum lyk amper na ’n simbool van wat op
taalgebied gebeur. Sedert die totstandkoming van
die ATR het vier universiteite Afrikaans as primêre
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taal van onderrig begin uitfaseer. Afrikaanse skole
word minder en dikwels kies Afrikaanssprekendes
om in Engels diens te lewer en hulle kinders in
Engels te laat skoolgaan en studeer.
Hierdie prosesse het ’n ideologiese en globale
momentum wat nie maklik tot stilstand gebring kan
word nie, maar hopelik sal die ATR steeds voortgaan
om tog van die veld wat verloor is met suiwer
akademiese argumente en die bou van brûe terug
te wen.
Ek glo dat die Goodnowsaal soos ’n feniks uit die
as sal opstaan, maar ook dat Afrikaans sal blom
as ons net nie die handdoek ingooi nie, maar
eerder aanhou bou.

Ná nege jaar verplig die ATR se
reglement ’n paar van ons om uit te
tree. Dit is ’n goeie proses om steeds
meer mense met nuwe kundigheid
en ervaring by die direksie te betrek.
Hiermee wens ek die ATR alle
voorspoed toe met die groot taak wat
wag en sê totsiens, maar beslis nie
vaarwel nie!
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In memoriam:
Jannie Earle
Jannie Earle, sekretaris van die ATR, is in September verlede
jaar kort ná die vorige jaarvergadering onder skokkende
omstandighede oorlede. Prof Jacques van der Elst,
voormalige uitvoerende hoof, en Ria Olivier, projekbestuurder,
het bykans ’n dekade lank met hom saamgewerk.

’n Reguit pad gekenmerk deur toewyding

Jannie Earle (65) het die middag van 12 September 2016 van sy lessenaar, waar hy besig was met
Taalraadsake, opgestaan om vas te stel wat die aard was van ’n rumoerigheid in die oord in Pretoria
waar hy gewoon het. Hy is in ’n sinnelose skietvoorval voor sy huis neergevel en het nie weer na sy
lessenaar teruggekeer nie.
Jannie was ’n vreedsame en blymoedige mens, ’n voormalige predikant in die Gereformeerde Kerk.
Hy het hom bekwaam as ’n traumaberader en tot sy dood as sodanig op deeltydse basis gepraktiseer.
Toe hy te hore gekom het van ’n deeltydse vakature as sekretaris van die Afrikaanse Taalraad, het hy
dadelik belangstelling getoon en is hy deur die ATR aangestel.
Hy het die Taalraad se passie vir Afrikaans en wat daarmee saamhang, geesdriftig ondersteun. Die
toegewese halfdagpos het dikwels meer as ’n voldagpos geword. Niks was vir hom te veel om hom
ook te verdiep in die wetlike vereistes wat aan ’n jong organisasie sonder winsbejag soos die ATR
gestel is nie. Die sleurwerk rondom noodsaaklike oudits, verslae, belastingverpligtings en notules is
ligweg deur hom oorgeneem.
As gelowige mens het Jannie Earle ’n reguit pad geloop. Hy het nie gehuiwer om soms man-alleen –
as hy geweet het dat hy reg was – sy standpunt te verdedig nie. In Jannie Earle het die ATR ’n groot
krag verloor. Sy taakgerighteid en toewyding sal onthou word.

Jacques van der Elst
Voormalige uitvoerende hoof van die ATR

10

Jaarverslag van die Afrikaanse Taalraad

Jannie Earle (links) saam met die ATRdireksielede Paul Colditz, Anne-Marie
Beukes en Conrad Steenkamp in 2016.

Innemende omgeemens – reg vir uitdagings én grappies

Jannie Earle – kollega, vriend en vertroueling – was ’n omgeemens, iemand wat hom graag besorgd
gemaak het oor die lot van hooplose mense. As traumaberader het hy menige neergeslane mens uit
die donkerste dieptes na die lig teruggebring. Deur sy selflose diensbaarheid en empatie met mense in
nood het hy die Skepper se doel met sy lewe voortreflik uitgeleef.
Dieselfde mate van diensbaarheid het ook sy werk as sekretaris van die Taalraad gekenmerk. Hy was
gesteld daarop om net sy beste te lewer en het sy werk met die grootste getrouheid en presiesheid
uitgevoer. Werksuitdagings het hy kalm en ongestoord hanteer. Jannie was bowenal passievol oor
Afrikaans, en het dikwels gesê: “Ek steur my nie aan ure nie. As iets gedoen moet word, dan doen ek
dit, want ek doen dit oor ek lief is vir Afrikaans.”
Onder sy stil waardigheid, wat allerweë respek afgedwing het, het ’n uiterste platjie geskuil. Jannie
was altyd gereed met ’n grappie of ’n snaakse sêding wat getuig het van ’n gesonde humorsin, en
soms van ’n byna seunsagtige ondeundheid. Jannie het nie die wrede dood verdien wat hom so
ontydig van ons weggeskeur het nie. Sy kosbare nalatenskap is ’n tafereel van herinneringe wat hy
sorgsaam met sy lewe self geskets het: geestelik geïnspireerde medemenslikheid, innemendheid,
onvermoeide werkywer, onkreukbare karakter. Daar’s te veel om te noem, en die herinneringe sal ons
altyd koester.

Ria Olivier
Projekbestuurder van die ATR
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BEHEER EN BESTUUR
VA N D I E A F R I K A A N S E TA A L R A A D

Die direksie
Die direksie vir 2017 is soos volg saamgestel:

Anne-Marie Beukes

Hendrik Theys

(voorsitter)
tree uit – herkiesbaar 2017

(ondervoorsitter)
tree uit – nie herkiesbaar nie

Japie Gouws

Michael Jonas

(voorsitter: Risiko- en
Ouditkomitee)
herkiesbaar 2019

(voorsitter:
Personeelkomitee)
herkiesbaar 2019

Alana Bailey

Fatima Allie

tree uit – nie herkiesbaar nie

herkiesbaar 2019

Sinki Mlambo

Flip Buys

herkiesbaar 2019

herkiesbaar 2018

Karen Meiring het in die tweede helfte van 2017 weens
werkverpligtinge uit die direksie bedank. Stephanie Lotz het
ook vroeg in 2017 weens persoonlike omstandighede bedank.
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Direksievergaderings
Die volgende direksievergaderings is sedert die
algemene jaarvergadering van 2016 gehou:

18 NOVEMBER 2016

KAMPSBAAI

Direksievergadering IV

18 FEBRUARIE 2017

RANDBURG

Direksievergadering I

12 MEI 2017

KAAPSTAD

Direksievergadering II

18 AUGUSTUS 2017

PRETORIA

Direksievergadering III

‘n Beplande spesiale AJV is gekanselleer omdat ’n kennisgewing vir
die vergadering nie betyds by ’n lid aangekom het nie. Die direksie het besluit
om die betrokke kwessies eerder voor die gewone AJV te laat dien.
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BEHEER EN BESTUUR
VA N D I E A F R I K A A N S E TA A L R A A D

ATR-komitees

Dagbestuur
Anne-Marie Beukes,
Japie Gouws en
Michael Jonas

Risiko- en
Ouditkomitee
Japie Gouws
(voorsitter)

Risiko- en Ouditkomitee

+25%

Die ouditeure, Grant Thornton, het die
ATR se finansiële state van 2016/17
goedgekeur. Die ATR se begroting vir
2017/18 beloop R2 969 680 teenoor die
vorige finansiële jaar se R2 385 618.
Die toename hou verband met die
beplande aanstelling van ’n projekkoördineerder in Pretoria, salarisaanpassings en meer projekaktiwiteite.

Die ATR het in die afgelope jaar befondsing ontvang van die Dagbreek Trust, Het Jan
Marais Nationale Fonds, Sanlam, Naspers se Voorsittersfonds, die ATKV, die Vlaamse
Verteenwoordiger, verdienste uit rente en die skrywer Karen de Wet, wat die tantième
van ’n boek aan die Taalraad skenk.
Die drie jaar lange befondsingooreenkoms met Sanlam word nie vanjaar hernu nie,
hoewel die ATR in gesprek met hulle is om verskeie opsies vir sinergie te ondersoek.
Bykomende projekbefondsing vir 2017/18 is reeds deur die Dagbreek Trust bewillig,
terwyl die Trust vir Afrikaanse Onderwys befondsing vir die aanstel van ’n bykomende
projekkoördineerder bewillig het. Die ATR het ’n langtermynplan vir die ontwikkeling
van nuwe bronne van inkomste en ondersoek onder meer aanlyn opsies vir
fondsinsameling asook die potensiaal van testamentêre bemakings.
Soos altyd maak ledefooie ’n stewige bydrae tot die ATR se inkomste.
Lede se deelname is egter vir ons belangriker as die fooie.
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Menslikehulpbronnekomitee

Bemarkingskomitee

Michael Jonas
(voorsitter)

Sinki Mlambo (voorsitter),
Fatima Allie en
Anne-Marie Beukes

Etiekkomitee
geen lede nie

Menslikehulpbronnekomitee
Benewens Conrad Steenkamp (uitvoerende hoof) en Ria Olivier
(projekbestuurder), het twee mense in 2016/17 by die ATR aangesluit.

MAREKYN KRUGER-EVERT
Marekyn is die ATR se nuwe sekretaris en
kommunikasiebeampte. Sy verteenwoordig
die ATR se kantoor in Pretoria en hanteer ons
administratiewe sake asook kommunikasie
deur sosiale media. Haar kombinasie van
administratiewe en IT-vaardighede sal die ATR help
om kommunikasie met lidorganisasies asook ons
aanlyn teenwoordigheid te verbeter.

SUSANN MARAIS
Susann Marais doen tans ’n internskap by die
ATR. Haar agtergrond in die Voortrekkerbeweging
maak haar ideaal vir die ATR se jeugskakeling
en skakeling met skole as deel van die ATR se
Moedertaalinisiatief. Sy koördineer ook die ATR se
ondersteuning aan die Internasionale Vereniging vir
Afrikaans en is besig met ’n meestersgraad by die
US se Afrikaansdepartement.

NUWE PROJEKKOÖRDINEERDER
Die ATR is besig met die aanstel van ’n projekkoördineerder wat by ons Pretoriakantoor sal
aansluit om die skakeling met noordelike organisasies en gemeenskappe te verbeter.

September 2016 - Augustus 2017
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Bemarkingskomitee
Die Bemarkingskomitee se doel die afgelope jaar was om die ATR se
kommunikasie met lede en die Afrikaanse gemeenskap te verbeter. Dit
pas in by die Taalraad se nuwe operasionele fokus op samewerking
met lidorganisasies en dui op die ATR se wens om baie nouer met
lidorganisasies en die breër Afrikaanse gemeenskap te skakel en meer
oor hulle behoeftes te hoor en te leer. Ons wil die ATR daarmee ook
nader aan die voetsoolvlak bring.

Benewens die voortgesette gebruik
van tradisionele drukmedia en
kwartaallikse uitgawes van Die Koker,
word geteikende kommunikasie deur
sosialemediaplatforms en die plasing
van oudiovisuele materiaal toenemend
gebruik. Lede word aangemoedig
om by die ATR se Facebookblad aan
te sluit, asook om ’n oog oop te hou
vir die bekendstelling van die ATR se
splinternuwe webwerf in die laaste
kwartaal van 2017.

Die ATR sal projekkommunikasie oor
die volgende maande stelselmatig
verbeter, onder meer in vennootskap
met gemeenskapsradiostasies en
inskakeling by Afrikaans.com. Kwessies
van strategiese belang vir Afrikaans sal
deur meer tradisionele werksessies en
gesprekke deur die media nader aan
lidorganisasies gebring word. Die doel
is ook om insette vanaf voetsoolvlak
en die identifisering van nuwe stemme
in die taaldebat te bevorder. Skakeling

Ontwikkeling van
reglemente vir die
direksie en komitees

Jaarverslag van die Afrikaanse Taalraad

op voetsoolvlak is ’n belangrike
kommunikasiedoelwit.
Die Bemarkingskomitee is veral
tevrede met die suksesvolle
Kokertoekennings in 2016. Die
Kokerwenners was kaptein John
McNab (Rehoboth), Magdaleen
Kruger (RSG) en priester John
Nicholson (gemeenskapsinisiatief).

Erepennings het gegaan aan
Daniella van Heerden (kykNET),
Gerswin Cupido (SBA) en
die sanger Refentse Morake,
met ’n spesiale toekenning
aan Jacques van der Elst vir
lewenslange toewyding aan
Afrikaans. ’n Aankondiging oor die
Kokertoekennings van 2017 word
binnekort gemaak.

Anne-Marie Beukes (derde van
links) saam met die Kokerwenners
van 2017 (sonder Magdaleen
Kruger en Refentse Morake, wat nie
teenwoordig kon wees nie).

Die beheer en bestuur van die ATR is vanjaar verder geneem met die ontwikkeling van
reglemente vir die direksie en komitees. Die reglemente steun op die King IV-verslag en is
ingestel op goeie bestuur van die Taalraad en op ’n gesonde balans tussen die direksie,
die komitees en amptenare soos die voorsitter en ondervoorsitter. Die reglement van die
direksie van die ATR omskryf byvoorbeeld die verantwoordelikhede van direksielede en skep
duideliker rolle vir die voorsitter en ondervoorsitter. Die reglemente dien ook as riglyn vir die
verdere ontwikkeling van die ATR-bestuur en sal stap vir stap in werking gestel word.
Die reglemente van die Risiko- en Ouditkomitee, die Personeelkomitee en die Bemarkingskomitee kan by wyse van ’n gewone besluit deur die AJV bekragtig word. Die reglement van
die Nominasiekomitee, wat in wese bykomende maatstawwe vir die aanstel van direksielede
bevat, moet egter by wyse van ’n spesiale besluit deur die AJV goedgekeur word.

September 2016 - Augustus 2017
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Beleid en strategie

Beleid en strategie (2017-2021) is ná
’n strategieberaad in Februarie 2017 deur
die direksie aanvaar. Die dokument mik
na duideliker rigsnoere vir operasionele
aktiwiteite, asook wyer gesprek oor
beleidskwessies met lidorganisasies en
die Afrikaanse gemeenskap.

Hiervolgens is die ATR se fokusgebiede soos volg:

Afrikaans
op
skoolvlak

Afrikaans
op
tersiêre vlak

Versoening
en
alliansiebou

Afrikaans
op
beleidsvlak

Tegniese
taalkundige
vermoë

Beleid en strategie verskaf duidelike doelwitte en benaderings
vir elk van die gebiede. Dit omskryf die ATR se benadering tot
kwessies soos meertaligheid en die “eienaarskap” van Afrikaans.
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Direksielede gee rigting aan die
beleid en strategie van die Taalraad.

DIE DOKUMENT IDENTIFISEER VYF DOELWITTE VIR DIE POSISIONERING VAN DIE ATR VAN 2017 TOT 2021:

1

Die ATR dien as effektiewe spreekbuis vir Afrikaanse belange en beïnvloed regeringsbeleid ten gunste
van Afrikaans, meertaligheid en moedertaalonderrig.

2

Die ATR het geloofwaardigheid binne en buite die Afrikaanse taalgemeenskap as ’n organisasie
wat Afrikaans in die volle diversiteit van die taal asook die belange van alle Afrikaanssprekendes
verteenwoordig, en word geassosieer met die suksesvolle herposisionering van Afrikaans.

3
4
5

Die ATR word deur die sprekers van ander inheemse tale as ’n natuurlike vennoot ten opsigte van
meertaligheid beskou en dien as ’n spilpunt vir ’n wyer moedertaalbeweging in die onderwyskonteks.

Die ATR het geloofwaardigheid as ’n effektiewe hoëprofielorganisasie met besondere taalkundige
vaardighede en kennis.

Die ATR se bande met nasionale en internasionale organisasies lewer toenemend rendemente vir
Afrikaans en die belange van Afrikaanssprekendes.

Hierdie doelwitte sal moeilik haalbaar wees sonder samewerking en sinergie met lidorganisasies en ander
rolspelers. Beleid en strategie moet by wyse van ’n gewone besluit van die AJV bekragtig word. Die inhoud sal
voorts in samewerking met lidorganisasies hersien en ontwikkel word. Die ATR mik gevolglik daarna om etlike
beleidsvraagstukke en strategies belangrike kwessies met behulp van werksessies en gesprekke deur die media nader
aan lidorganisasies te bring. Daarbenewens kan enige lidorganisasie te enige tyd met die ATR hieroor in verbinding tree.
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Operasionele verslag
DIE ATR HET AKTIEF VOORTGEBOU OP DIE INISIATIEWE EN PROJEKTE
WAARVAN IN VERLEDE JAAR SE JAARVERSLAG MELDING GEMAAK IS.

Die ATR, Fedsas en die SBA by Irista
Primêr in Kuilsrivier.

Afrikaans op skoolvlak
Die Moedertaalinisiatief (MI) moedig ouers aan om hulle kinders Afrikaans
groot te maak en in Afrikaanse klasse te plaas – ’n doelwit wat aansluit by
UNESCO (2003, 2011) se standpunte oor taalverskuiwing en taalvitaliteit. Die
eerste stap was die ontwikkeling van ’n voorligtingsmodel in samewerking
met Fedsas en Afrikaans.com. Lidorganisasies is deur werksessies hierby
betrek, terwyl daar ook met die Trust vir Afrikaanse Onderwys (TAO) se
pyplynbeplanning oor Afrikaanse moedertaalonderrig geskakel is.

Daar was die afgelope jaar bekendstellingsaktiwiteite
by vier skole in die Kaapse Metropool, en Fedsas
het landswyd voorligtingsmateriaal uitgedeel.
Voorligtingsaktiwiteite word hopelik binnekort na die
res van die Wes-Kaap, asook die Noord- en OosKaap, uitgebrei met behulp van gemeenskapsteater,
musiekoptredes, films en radiosepies.
Daar word ook gemik na voorligting vir derde partye
soos opvoedkundige sielkundiges, skoolhoofde,
onderwysers, kleuterskoolonderwysers,

20

gemeenskapsleiers, amptenare, politici en leraars om
die reikwydte van die inisiatief te verhoog. Die ATR se
seminaar op 19 Augustus, “Afrikaans as geloofstaal”,
vind byvoorbeeld aansluiting by hierdie aspek
van die MI.
Die implementering van die MI sal hoofsaaklik deur
lidorganisasies soos Fedsas en ander plaasvind,
terwyl die ATR op koördinering, die ontwikkeling
van gespesialiseerde kommunikasieprodukte en die
evaluering van die inisiatief sal fokus.

Jaarverslag van die Afrikaanse Taalraad

AKTIEF EN GEFOKUS OP SAMEWERKING

Afrikaans op tersiêre vlak
Die ATR behartig die onderstaande inisiatiewe op hierdie domein:

Die Internasionale Vereniging vir Afrikaans (IVA)
Die IVA is oorspronklik onder die vaandel van die SA
Akademie vir Wetenskap en Kuns geloods en word
nou opnuut met die ondersteuning van die ATR op
dreef gekry. Die IVA betrek Afrikaansdosente plaaslik
en internasionaal om wedersydse ondersteuning aan
te bied, gesamentlike oplossings vir gemeenskaplike

probleme te vind en sinergieë vir Afrikaans te ontwikkel.
’n Opname van die onderskeie departemente
en dosente se spesialisgebiede is voltooi terwyl
die IVA se webwerf en sosialemediaskakels as
kommunikasieplatforms ontwikkel word. Die IVA sal vir
’n derde keer in die tweede helfte van 2017 byeenkom.

Die ATR vergader met verteenwoordigers van
verskeie Afrikaansdepartemente.

September 2016 - Augustus 2017
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’n Bestepraktykbeleidsraamwerk
vir meertaligheid
op tersiêre vlak

Ondersteuning
aan studente
oor taalbeleid en
-praktyk

Die inisiatief betrek plaaslike en
internasionale instansies by die ontwikkeling
van ’n bestepraktyk-beleidsraamwerk vir
meertaligheid op tersiêre vlak. Tersiêre
instansies sal hulle taalbeleid en -praktyke
teen internasionale standaarde kan meet en
met mekaar kan vergelyk. Die inisiatief wil
ook bewustheid skep oor die internasionale
neiging na meertaligheid eerder as
enkeltaligheid, en die waarde van ware
meertaligheid vir tersiêre instellings en die
gemeenskappe wat hulle bedien.

Die ATR fasiliteer prosesse waardeur
studente en studenteorganisasies hulle
insigte oor en ervaring van taalbeleid
en -praktyk aan tersiêre instellings met
mekaar kan deel. Jong leiers op skoolvlak
neem ook aan hierdie gesprekke deel.

Seminare
Die ATR het in die loop van die jaar suksesvolle seminare by die US Woordfees en die Suidoosterfees
georganiseer. Eersgenoemde was gemik op die jeug en die titel was “Van Afrikaans na Engels as onderrigtaal:
Raak my nie, traak my nie?” Laasgenoemde was deel van die Jakes Gerwel-gesprekreeks en die titel was
“Die stand van Afrikaans aan Suid-Afrikaanse universiteite”.

Die jeug aan die woord by die ATR se Woordfeesseminaar. Die seminaar is goed bygewoon, onder andere deur Afrikaanse onderwysstudente.
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AKTIEF EN GEFOKUS OP SAMEWERKING

Versoening en
alliansiebou
Versoening tussen
Afrikaanssprekendes in hulle
volle diversiteit behels onder
meer die herposisionering van
Afrikaans as ’n taal met ’n diverse
herkoms en sprekerbasis en met
verskillende variëteite, asook die
bevordering van gesprekke tussen
Afrikaanssprekendes en met die
sprekers van die ander inheemse tale.

Konferensies, seminare
en werksessies
Die ATR organiseer tans seminare oor kernkwessies
wat bespreek moet word om samehorigheid
onder Afrikaanssprekendes te verbeter. Dit sluit
in die herkoms (en derhalwe die eienaarskap) van
Afrikaans, die sosio-ekonomiese en ekonomiese
waarde van Afrikaans, asook die ontluikende
beweging vir KhoiSan-identiteit. Die eerste twee
temas word in samewerking met die Afrikaanse
Taalmonument en -museum aangebied, waarvan die
eerste op 16 Augustus in die Paarl plaasgevind het
en die tweede op 26 Augustus aan die beurt kom.
Die derde tema word in samewerking met die FAK
aangebied. Die temas sal in 2018 en 2019 herbesoek
word om die impak van die gesprekke te verhoog,
hoewel nuwe forums waarskynlik benut sal word.

KERNAKTIWITEITE SLUIT
DIE VOLGENDE IN:

Konferensies, seminare en
werksessies

Gesprekke deur die radio,
drukmedia en sosiale media

Hendrik Theys, Ria Olivier en Conrad Steenkamp van die ATR
saam met van die deelnemers aan die Jakes Gerwel-gesprek
by die Suidoosterfees: prof Rufus Gouws van die US, die
gesprekleier Freek Robinson, prof Angelique van Niekerk van
die UV en prof Steward van Wyk van UWK.

Publikasies

Vennootskappe met
sprekers van ander tale
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Gesprekke deur die radio,
drukmedia en sosiale media
Hierdie media word gebruik om bogenoemde gesprekke te verdiep. Ooreenkomste is
met Afrikaanse (en tentatief ook met Engelse) koerante en radiostasies bereik om die
betrokke temas verder te voer, veral met die doel om ruimte te skep vir nuwe stemme.
Die kommunikasie vind aansluiting by Afrikaans.com se eie kommunikasieprogram.

Publikasies
Belangrike ATR-publikasies vir 2017/18:

1
2
3
4

’n Bygewerkte uitgawe van Christo van Rensburg se baanbrekerswerk “So kry ons
Afrikaans” – iets wat by die werksessies oor die herkoms van die taal aansluiting sal vind.
Die boek word ook in Engels vertaal om die storie van Afrikaans wyer toeganklik te maak.
Heruitgawe van die boekie oor die ATR se jeugkonferensie van 2011,
ook met ’n Engelse weergawe en in elektroniese formaat.

Heruitgawe in bundelformaat van voormalige Black Sash-publikasies
oor die lewensverhale van vier Afrikaanssprekende Xhosavroue.

Ons sal binnekort ’n aankondiging doen oor nóg ’n
interessante publikasie oor Afrikaans.

Waar moontlik, word die boeke in samewerking met lidorganisasies soos LAPA uitgegee.
Sommige van die publikasies hang af van die beskikbaarheid van befondsing.

24

Jaarverslag van die Afrikaanse Taalraad

AKTIEF EN GEFOKUS OP SAMEWERKING
Vennootskappe met
sprekers van ander tale

Meertalige moedertaalkonferensie
In 2016 is ’n suksesvolle eerste meertalige
konferensie oor moedertaalonderrig op
skoolvlak met ’n diverse groep taalkundiges
en onderwyskundiges aangebied. Die
doel daarvan was om samewerking tussen die
sprekers van al die inheemse tale te bevorder.
’n Opvolgkonferensie en gesamentlike aktiwiteite
vind in die laaste kwartaal van 2017 plaas.
Hendrik Theys (ATR/
SBA), Ingrid Erlank
(Afrikaans.com), Martin
Dentlinger (RehobothBastergemeenskap)
en Fatima Allie (ATR/
SBA) by die meertalige
moedertaalkonferensie.

Ria Olivier en Conrad Steenkamp saam met die wenners van ’n ATR-ondersteunde
meertalige skryfkompetisie: Danielle Vierbergen van die Augsburg Landbougimnasium
op Clanwilliam, Meghan Marshall van die Laerskool de Tyger in Parow en Juanette
Spangenberg van die Laerskool Outeniqua op George.
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XhosAfrika-netwerk
Die ATR het ’n vergadering gefasiliteer waarop ’n
voortsettingskomitee vir die XhosAfrika-netwerk aangestel
is, met die deelname van Ria Olivier. Die Virtuele Instituut
vir Afrikaans (VivA) het by die vergadering aangebied om te
help met die ontwikkeling van ’n Xhosa-taalblad soortgelyk
aan die Afrikaanse weergawe.
Die XhosAfrika-netwerk fokus op samewerking tussen
Xhosa- en Afrikaans-inisiatiewe om meertalige onderwys
en meertaligheid oor die algemeen te bevorder. Die
XhosAfrika-netwerk en die ATR het reeds gesamentlike
mediaverklarings oor taalkwessies uitgereik en gaan op
verskeie gebiede saamwerk.

Afrikaans
op beleidsvlak
Etlike groot lede van die ATR skakel
reeds oor verskeie kwessies met
die regering, wat dit vir die ATR
noodsaaklik maak om ’n spesialisrol
in hierdie opsig te speel. Die ATR
se pogings om wyer alliansies vir
die bevordering van Afrikaans en
meertaligheid op beleidsvlak te bou
vorm deel hiervan, en ons hoop om
binnekort ’n interessante inisiatief op
hierdie gebied te kan aankondig.
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Byeenkoms van die XhosAfrika-netwerk saam met VivA,
Vriende van Afrikaans, die ATKV en ander.

Tegniese
taalkundige vermoë
’n Inisiatief is begin om alle beskikbare taalkundige
data oor Afrikaans en die ander inheemse tale na te
speur, met die doel om dit jaarliks beskikbaar te stel.
Hiervoor word ook gemik na nouer samewerking met
taalkundige en opvoedkundige spesialiste.
Vyf kundiges woon byvoorbeeld later in Augustus
vanjaar ’n tegniese werksessie van die ATR en
Afrikaans.com by om te help met die ontwikkeling van
materiaal oor die ekonomiese waarde van Afrikaans.
In die loop van 2017/18 sal daar met behulp van
hierdie kenners besluit word of UNESCO se raamwerk
vir taalvitaliteit gebruik kan word om die situasie van
Afrikaans en ander inheemse tale te evalueer.
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Die ATR bevorder die volle diversiteit van die
Afrikaanse taal binne ’n meertalige verband

Saam die toekoms in met Afrikaans

atr@afrikaansetaalraad.co.za
www.afrikaansetaalraad.co.za

Redigering en grafiese ontwerp

