JAARVERSLAG
van die Afrikaanse Taalraad

September 2017 – Augustus 2018

Dit is vir my ’n voorreg om ingevolge artikel 16.2.1 van die Akte
van Oprigting van die Afrikaanse Taalraad die direksieverslag
vir die tydperk September 2017 tot Augustus 2018 aan die
algemene jaarvergadering voor te lê.
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Laat ons dans en ons
reënboogkleure aantrek
Voorwoord deur Japie Gouws, voorsitter
Dit is, het hulle gesê, die taal van die onderdrukker
Dit kom, het hulle gesê, uit die mond van Europa
Dit het, het hulle gesê, ‘n enkele styl, net een vir kommunikeer
Só dig Diana Ferrus oor die persepsies oor Afrikaans.
Dan werp sy egter ook lig op die herkoms van Afrikaans.

Maar uit die buik van Afrika kom sy uit die monde van slawe,
Europeërs en inheemse volke
Dans sy op die maat van oeroue tromme en handgemaakte kitare
Dra sy kostuums van vele kleure en sing sy in duisend stemme
Afrikaans is die derde jongste van die Germaanse
tale in die wêreld, naas Faroëes en Luxemburgs.
Van die meer as 7 000 tale op aarde, het Afrikaans
die 110de meeste sprekers.

Die Afrikaanse Taalraad is vanjaar tien jaar oud – ’n
dekade waarin die werklikheid van Afrikaans in die
doen en late van die organisasie weerspieël word.
Afrikaans gedy in die uitgewersbedryf, op radio en
televisie en in die kunste. Op amptelike vlak en in
die sakewêreld verskraal Afrikaans egter ooglopend.
Daar heers ’n kreatiewe gees in veral die skeppende
kultuuromgewing, maar die aanslae op Afrikaans
vanaf owerheidskant word struktureel aangevoer.
Wyle prof. Lawrence Schlemmer het destyds
gewaarsku dat die grootste gevaar vir Afrikaans
is as dit as universiteitstaal verswak of verdwyn.
Hy het gesê dit sal die ondergang vir Afrikaans as
wetenskapstaal, vaktaal, taal van intellektuele
omgang en uiteindelik ook as letterkundige
taal beteken.
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Hoewel Suid-Afrika elf amptelike tale het en die Grondwet
bepaalde regte aan die sprekers daarvan verleen, stu die
bykans georkestreerde aanslae voort om eentaligheid te
bereik. Dit is nie net ten koste van Afrikaans nie, maar
ook van al die ander inheemse tale. Dit verswak nie net
die kommunikasie tussen Suid-Afrikaners nie, maar ook
die uitkomste van onderrig in skole, by kolleges en aan
universiteite.
Die Afrikaanse Taalraad is ná tien jaar goed geposisioneer
om die uitdagings, maar ook geleenthede, rondom
Afrikaans aan te pak. Die projekte en inisiatiewe van die
afgelope jare werp vrugte af. Persepsies oor Afrikaans
word verander. Nuwe netwerke in die Afrikaanse
gemeenskap, maar ook met die ander inheemse
taalgemeenskappe, word gevestig. Die waarde van
moedertaalonderrig en die voordele op ekonomiese vlak
word verkondig en vind inslag.

Die Afrikaanse Taalraad is ná tien
jaar goed geposisioneer om die
uitdagings, maar ook geleenthede,
rondom Afrikaans aan te pak.

JAAR
Die geskiedenis van die Afrikaanse taalgemeenskap
word in die projekte van die Afrikaanse Taalraad ontdek,
herontdek en ontgin. Dit skep beter begrip, bring heling,
herstel menswaardigheid en gee erkenning.
Die waarde van veeltaligheid op amptelike en
gemeenskaplike vlakke, die bewese voordele van
onderrig in moedertale, die erkenning en ontginning van
die geskiedenis en erfenis van Afrikaans, asook die besef
van die bou van kulturele kapitaal is hoekstene vir die
toekomsvisie van ’n taalstrategie wat ’n verskil maak tot
voordeel van Suid-Afrika.

Nou, na die stormjare, dans sy nie meer so flink
Maar sy omhels die skouers van haar susters en
kus versoenend op elke wang
Aan die geveg oor identiteit het sy geen erg
In die Afrika Renaissance vind sy haar weg
Ons moet dans op die maat van ons eie instrumente.
Ons moet ons reënboogkleure aantrek. Ons moet in
duisend stemme sing. Laat ons mekaar omhels en kus.
Laat ons ons weg vind.
Baie dankie aan alle rolspelers wat betrokke was by die
stigting, die vestiging en die volhoubaarheid van die
Afrikaanse Taalraad. Dankie aan ons medewerkers en
deelnemers aan die talle projekte en netwerke. Dankie
aan almal wat Afrikaans praat en dit koester.
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Afrikaans lê diep in my hart
Perspektief deur Fatima Allie, ondervoorsitter
As ondervoorsitter van die ATR dink ek mense wonder
miskien hoe dit moontlik is dat ek, ’n Moesliemvrou wat
’n doek dra, enigiets van Afrikaans en die herkoms van
Afrikaans weet. Mense is altyd verbaas as hulle hoor
dat Afrikaans eintlik my moedertaal is. Nou wonder ek
hoekom mense so dink, en dis waaroor my storie gaan.

Ek is 52 jaar gelede in die Bo-Kaap gebore, daar waar Afrikaans
se wortels lê. Ons voorvaders het Afrikaans as geskrewe taal
begin deur die woorde in Arabiese letters uit te spel, soos wat
wyle dr. Achmat Davids in sy werke bewys het.
In ons huis het my Oemie (oumagrootjie), Boeya (oupa) en my
ouers net Afrikaans en Arabies gepraat. Ek het eers Afrikaans
en toe Arabies geleer. Engels is eintlik my derde taal. Al ons
Moesliemonderrig (Slamse skole) was in Afrikaans. Die Afrikaans
wat ons gepraat het, was nie Standaardafrikaans nie. Dit was
onse Afrikaans.

Ek het grootgeword met uitdrukkings soos:
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o

Sy is ’n laai-laai (kwaai) antie (tante)

o

Oenang (uitnooi)

o

Moenie met my lollie (sukkel nie)

o

Slamat vir Labarang (Eid Mubarak)

o

Moenie op die kooi (bed) springie (spring nie)

o

Lambary (verlowing)

o

Kô (kom) was jou hanne (hande) en kô iet (kom eet)

o

Doekmaal (naamgee)

o

Gwaan (gaan weg)

o

Grên (grand of pragtige) huis of kar

o

Hy lyk (like of hou daarvan) om te brêk (spog)
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Gedurende my skooljare het ek
Afrikaans egter vergooi. Ek het
grootgeword in Walmer Estate en
skool geloop in Distrik 6.
Alles was in Engels. Engels het
my eerste taal geword en omdat
ek goed Engels kan praat en
skryf, dink mense dikwels Engels
is my moedertaal.
Afrikaans het tog diep in my hart
bly lê en danksy dr. Niel le Roux
het my oë weer oopgegaan vir
die taal, wat my terugneem na
my grootwordjare waar my familie
net Afrikaans om die tafel gepraat
het. As ek aan my ouma en oupa
dink, hoor ek hulle Afrikaans in
ons ou kôbuis (kombuis) praat.
Afrikaans is my moedertaal!
Ek is as ondervoorsitter van
die ATR nou waar ek moet
wees, naamlik om te help dat
Afrikaans, die enigste taal
waarin ek kan lekker lag, skel
en huil, vir my kleinkinders kan
voortleef. Julle vra dalk hoe.
Deur gemeenskapsradio en
koerante. Ons moet die mense
wat Afrikaans op grondvlak
gebruik, raak.
Dit neem net een geslag om ’n
taal en kultuur te laat verdwyn.
Ons gaan nie toelaat dat dit met
Afrikaans gebeur nie. Afrikaans as
’n taal is iets om oor groos (trots)
te wees.
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taal en kultuur te laat verdwyn.
Ons gaan nie toelaat dat dit met
Afrikaans gebeur nie.

7

Taal as hulpbron bevorder
geloofwaardigheid in ’n
diverse konteks
Perspektief deur dr. Conrad
Steenkamp, uitvoerende hoof
Met die tiende verjaardag van die ATR kan ’n mens die
wordingsgeskiedenis vier, maar ook aandag skenk aan
die rigting wat die organisasie doelbewus ingeslaan het.
Waarheen is die Afrikaanse Taalraad op pad en waar wil
die organisasie vyf jaar van nou af wees?

Twee van die ATR se strategiese doelwitte
(meer besonderhede in die afdeling oor
beleid en strategie) is van besondere belang
vir die toekoms van die organisasie.

1

Die ATR streef na geloofwaardigheid binne en buite die Afrikaanse
taalgemeenskap as ’n organisasie wat die volle diversiteit van Afrikaans
asook die belange van alle Afrikaanssprekendes verteenwoordig.

Die samehorigheid wat nodig is om die uitdagings wat Afrikaans in die gesig staar te takel vereis dat die ATR gesien en
beleef word as ’n organisasie wat alle Afrikaanssprekendes oor alle grense heen verteenwoordig. Die samestelling van
die ATR se direksie is dus van simboliese belang, maar is ook die beste manier waarop diverse perspektiewe in die ATR
gestalte kan kry.
Die diversiteit van die ATR se lede is net so belangrik. Hoe wyer die deelname, hoe beter vir Afrikaans. Dit is hoekom
die ATR vanjaar ’n geteikende werwingsveldtog geloods het, saam met ’n inisiatief om behoeftige organisasies die
ondersteuning te gee wat hulle nodig het om aan die ATR se aktiwiteite te kan deelneem. Daarbenewens mik die nuwe
raamwerk vir lidorganisasies daarop om deelname vir veral kleiner organisasies aantrekliker te maak.
Dis nie ’n maklike pad nie, maar die enigste manier om hierdie doelwit na te streef. Die versoeningsproses waarmee die
ATR tien jaar gelede begin het, is ver van klaar af en sal waarskynlik nooit afgehandel wees nie.
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Die samehorigheid wat
nodig is om die uitdagings
wat Afrikaans in die gesig
staar te takel vereis dat
die ATR gesien en beleef
word as ’n organisasie wat
alle Afrikaanssprekendes
oor alle grense heen
verteenwoordig.

2

Die ATR wil ook hê dat die sprekers van die land se ander inheemse tale die
organisasie as ’n natuurlike vennoot ten opsigte van meertaligheid beskou en
dien as ’n spilpunt vir ’n wyer moedertaalbeweging in die onderwyskonteks.

Ervaring op voetsoolvlak maak dit toenemend duidelik dat Afrikaans nie in isolasie bevorder kan word nie. Om dit te
doen ontlok dikwels negatiewe reaksies of selfs vyandigheid. Vennootskappe met die sprekers van die land se ander
inheemse tale ter bevordering van meertaligheid en moedertaalonderrig word daarmee ’n voorvereiste vir die
bevordering van Afrikaans.
’n Samehorigheidsoefening, soortgelyk aan dit waardeur die Afrikaanse taalgemeenskap self is en steeds beleef, moet
dus op ’n veel groter skaal herhaal word. Ons het ’n veel wyer meertaligheidsveldtog vir moedertaalonderrig en ’n
meertalige samelewing nodig. ’n Oefening soos dié behels enorme uitdagings, want vooroordeel jeens Afrikaans as die
“taal van apartheid” lê besonder diep, asook die idee van Engels as die common language en die enigste pad na welvaart.
Gelukkig is daar tekens van ’n ontluikende gesindheidsverandering oor taal en meertaligheid, onder meer in die nuwe
Konseptaalbeleid vir Hoër Onderwys. Die ATR is ook al sedert 2016 besig met ’n inisiatief om moedertaalentoesiaste oor
die hele spektrum byeen te kry. Hierdie gesprekke gaan vanjaar op ’n groter skaal voort. Dit vat egter tyd om die nodige
vertrouensverhoudinge op te bou en daar is van vinnige resultate geen sprake nie.
Die verwerkliking van hierdie doelwitte vereis kommunikasie met ’n uiteenlopende stel belanghebbers, soveel so dat dit
moeilik is om altyd almal tevrede te stel. Die ATR huiwer nie om standpunt in te neem oor kritieke kwessies nie. Nietemin
gebruik ons by voorkeur “taal as hulpbron” eerder as “taal as reg” as vertrekpunt. Hierdie benadering maak dit vir die ATR
makliker om “taal as probleem” – die dominante benadering tot taal in ons samelewing – te beveg en nuwe alliansies vir
Afrikaans en meertaligheid te bou. Deur hierdie strategiese nis te vul, is dit vir die ATR makliker om uiteindelik ons
mandaat te vervul.
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Beheer en bestuur van
die Afrikaanse Taalraad
Die direksie vir 2018 is soos volg saamgestel:
Japie Gouws

Fatima Allie

Voorsitter
Tree uit 2018 – herkiesbaar

Ondervoorsitter Lid: Bemarkingskomitee
Tree uit 2019 – herkiesbaar

Anne-Marie Beukes

Flip Buys

Lid: Bemarkingskomitee
Tree uit 2020

Lid: Risiko- en Ouditkomitee
Tree uit 2018 – herkiesbaar

Annelise de Vries

Louis du Plessis

Lid: Mensehulpbronnekomitee
Tree uit 2020 – herkiesbaar

Voorsitter: Risiko- en Ouditkomitee
Tree uit 2020 – herkiesbaar

Michael Jonas

Sinki Mlambo

Voorsitter: Mensehulpbronnekomitee
Tree uit 2019 – herkiesbaar

Voorsitter: Bemarkingskomitee
Tree uit 2019 – herkiesbaar

Willa Boezak

Direksie-aanstelling

Tree uit 2020 – herkiesbaar

Ongevul

Die dagbestuur bestaan uit die voorsitters van die direksie,
die Mensehulpbronnekomitee en die Risiko- en Ouditkomitee.
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Die volgende

direksievergaderings
is sedert die algemene
jaarvergadering van 2017 gehou:

17 NOVEMBER 2017

KUILSRIVIER

Direksievergadering IV

23 FEBRUARIE 2018

PRETORIA

Direksievergadering I

JUNIE 2018

STELLENBOSCH

Direksievergadering II

24 AUGUSTUS 2018

PAARL

Direksievergadering III
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Personeel

Dr. Conrad Steenkamp

Ria Olivier

Uitvoerende hoof

Programbestuurder

Marekyn Kruger-Evert

Priscilla Evert

Sekretaris en kommunikasiebeampte

Waarnemende
sekretaris

David Jantjies

Drs. Hendrik Theys

Projekbestuurder: Moedertaalprojek / vennoot: SAOOT

Senior genoot:
Afrikaans as geloofstaal

Susann Marais
Deeltydse jeugkoördineerder en
navorser: US

Esra Plaatjies
Deeltydse jeugkoördineerder:
KSUT, Mowbray

Marekyn Kruger-Evert, wat in 2017 by die ATR aangesluit het, is tans op kraamverlof. Ons wens haar en haar man, Grant,
geluk met die geboorte van hulle dogter, Madeleine. Priscilla Evert, ’n raakvatter met diep wortels in die ATKV, tree intussen
op as die ATR se waarnemende sekretaris.
Susann Marais (binnekort dr. Marais), die ATR se deeltydse jeugkoördineerder en navorser, verlaat die ATR in Oktober vir ’n
permanente posisie by die regsfakulteit aan die Universiteit Stellenbosch. Ons sal haar skerpsinnige bydraes baie mis.
Die ATR kort steeds ’n projekbestuurder in ons Pretoriakantoor om die skakeling met noordelike lede en gemeenskappe te
verbeter. Die pos bly vakant totdat daar ’n geskikte kandidaat is.
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Beleid en strategie
Die Afrikaanse Taalraad fokus op Afrikaans op skoolvlak, tersiêre vlak en beleidsvlak.
Versoening en alliansiebou is die ATR se belangrikste instrument en mik daarop om
gemeenskappe saam te snoer en samehorigheid jeens Afrikaans en meertaligheid uit te
bou. Dit is vir die ATR ook belangrik om tegniese taalkundige kennis en kapasiteit te kan
demonstreer.

Die vyf doelwitte vir die strategiese posisionering van die ATR tot 2021 sluit in:

1

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

2

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

3

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 onderwys.

4

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

5

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

Hierdie doelwitte is moeilik haalbaar sonder samewerking en sinergie met lidorganisasies en ander rolspelers.

September 2017 - Augustus 2018
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Finansies
Die ouditeure, Grant
Thornton, het die ATR
se finansiële state van
2017/18 goedgekeur.

Die begroting vir
2018/19 beloop
R3 034 000,
teenoor die vorige
finansiële jaar se
R3 254 000.

R

Sedert goedkeuring van die begroting is
’n bykomende R150 000 vir die Meertalige
Moedertaalveldtog bekom, wat die verwagte
inkomste opstoot na R3 184 000. Nog bykomende
befondsing is nie uitgesluit nie.
Die hoofborge van die ATR sluit in die Dagbreek
Trust, Het Jan Marais Nationale Fonds, Naspers se
Voorsittersfonds en die Vlaamse Verteenwoordiger.
Ons bly dankbaar vir hulle ondersteuning.
Bykomende befondsing kom uit ledegeld en
verdienste uit rente.

Kommunikasie
Sedert die aanstelling van Marekyn Kruger-Evert as sekretaris en kommunikasiebeampte het die ATR se
kommunikasie aansienlik verbeter. Gestruktureerde gebruik van sosiale media en samewerking met Afrikaans.com
het die ATR se aanlyn teenwoordigheid aansienlik laat groei, veral onder jonger mense.
Die ATR se nuusbrief, Die Koker, en die webwerf word stelselmatig opgegradeer en het reeds beter kommunikasie met lede
en die breër Afrikaanse gemeenskap tot gevolg.
Die Kokertoekennings van 2017 het die ATR se posisionering as ’n inklusiewe organisasie wat oor alle grense heen werk ’n
groot hupstoot gegee. Die Kokerwenners was Suzie Matlhola (ATKV, Soweto), Werner Human (advokaat, Pretoria) en Diana
Robertson (onderwyser, Eldoradopark). Erepennings het gegaan aan Mercy Kannemeyer (dramastudent, US), Sue Pyler
(RSG-aanbieder) en Marelize Swanepoel (Afrikaansonderwyser). Spesiale Kokers vir lewenslange toewyding aan Afrikaans
is toegeken aan Sandra Prinsloo en Shaleen Surtie-Richards.
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Suzie Matlhola

Werner Human

Diana Robertson

ATKV, Soweto

Advokaat, Pretoria

Onderwyser, Eldoradopark
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Ledesake
Lidmaatskapsraamwerk
Die algemene jaarvergadering gebruik vanjaar vir die
eerste keer die lidmaatskapsraamwerk wat in 2017
aanvaar is. Hiervolgens word die aantal stemme waarop
’n lid geregtig is deur hul aantal lede of aandeelhouers
bepaal. Voorts word lidorganisasies – slegs vir die aanstel
van direksielede – in een van drie groepe geplaas
(A, B en C) wat elk ’n sekere aantal direksielede kan
aanstel. Hierdie maatreël verhoog die invloed van
organisasies met geen of minder as 10 000 lede of
aandeelhouers op die aanstel van direksielede, wat dit vir
hulle aantrekliker maak om lede van die ATR te wees.
Dit is die beleid van die ATR om voortdurend ’n balans
op direksievlak na te streef. Hiermee wil ons verseker
dat die wydste moontlike spektrum van Afrikaanse
gemeenskappe, belanghebbers en mense met
uiteenlopende denkrigtings in die ATR tuis voel.
Die ATR se lidmaatskapsraamwerk sal in die loop van die
jaar in samewerking met al die lidorganisasies geëvalueer
word met die oog op verdere verbetering.

Bestekopname van lidorganisasies
’n Bestekopname van lidorganisasies wys dat die
kerngroep ATR-lede redelik stabiel gebly het. In
2017 het die ATR 32 lede gehad, wat sedertdien
33 geword het. Ongeveer 37 organisasies het die
stigtingsvergadering in 2008 bygewoon, hoewel
nie almal van hulle ATR-lede geword het nie.
Etlike stigtingsorganisasies het sedert 2008
ontbind of is deur groter organisasies ingelyf.
Veral organisasies wat sterk skakels met
universiteite of staatstrukture het, het geneig tot
onttrekking, terwyl sommige voormalige lede
bloot ’n verandering van hulle doelstellings as
rede aangegee het.
Gesprekke met sommige voormalige
lede het daartoe gelei dat ons die CJ
Langenhovengedenkfonds as lid kon
terugverwelkom, en ander kan volg. As deel van
die bestekopname is ook besef dat finansiële
oorwegings etlike potensiële lede daarvan
weerhou om by die ATR aan te sluit of aan
ons aktiwiteite deel te neem. Die ATR het dus
’n finansiële meganisme geskep om sulke
potensiële lede by te staan en is reeds besig met
’n veldtog om hulle te werf.

Lidmaatskapsraamwerk
van die ATR in 2018
Organisasies met
10 000+ lede/aandeelhouers
Stel 4 direksielede aan

Groep A
Vlak

Aantal
lede

Aantal
stemme

Fooi

11

50 000+

10

R12 500

10

25 000+

9

R10 500

9

10 000+

8

R8 500

Organisasies met minder as
10 000 lede/aandeelhouers
Stel 2 direksielede aan

Groep B
Vlak

Aantal
lede

Aantal
stemme

Fooi

8

4 500+

7

R7 500

7

2 500+

6

R6 000

6

1 500+

5

R4 500

5

800+

4

R3 000

4

400+

3

R1 500

3

200+

2

R1 000

2

100+

1

R500

1

10+

1

R250

Organisasies sonder lede
of aandeelhouers
Stel 2 direksielede aan

Groep C
Vlak

Aantal
lede

Aantal
stemme

Fooi

4

Geen lede

4

R3 000

3

Geen lede

3

R1 500

2

Geen lede

2

R1 000

1

Geen lede

1

R500

Individuele lede
Geen stemreg nie

Groep D

Geen

ATR-direksie

R250

Kan tot twee bykomende
direksielede aanstel wat die
totaal tot 10 bring.
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Bedryfsverslag:
sinergie en samewerking as prioriteite

Ria Olivier en dr. Conrad Steenkamp inspireer
die jongelinge by die ATR se leerderberaad.

Afrikaans op skoolvlak
Die ATR is bekommerd oor die druk wat Gauteng se nuwe registrasiebeleid op skole met
Afrikaans en ander inheemse tale as voertaal plaas. Die beleid, wat nie taal in ag neem nie, het
’n politieke tameletjie met konflikpotensiaal geskep, veral in die lig van die komende verkiesing.
Lidorganisasies soos Fedsas en die SAOU is goed gerat om die sensitiewe politiek wat hier ter
sprake is te hanteer. Die ATR skakel nietemin met sekere skole en nie-Afrikaanse organisasies
as deel van ’n poging om ’n wyer gesprek oor meertaligheid en moedertaalonderrig aan te help.

Ons tweede leerderberaad het die naweek van
29 September 2017 in Kaapstad plaasgevind. Sowat
40 topleerders van skole in die Kaap en omliggende
gebiede het geesdriftig deelgeneem aan die
taalgesprekke wat in samewerking met Fedsas, die
ATKV, Vriende van Afrikaans en Afrikaans.com aangebied
is – ‘n toonbeeld van die ATR se samewerking met
lidorganisasies. Leerderberade mik daarop om leerders se
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perspektiewe oor taal na vore te bring, voorligting te bied
oor kwessies soos mentorskap, leesvaardighede, studies,
en hulle in te lig oor die aanbod van lidorganisasies. Die
intense gesprekke en motiveringsessies word afgewissel
met vermaak en musiek. Die leerders verlaat die berade
vol selfvertroue en met harte vol Afrikaans, en so groei
die ATR se netwerk. In 2018 vind die leerderberaad in die
Suid-Kaap plaas.

Drs. Hendrik Theys en Fatima Allie van die ATR saam met
jeugfasiliteerders by die leerdernaweek van 2017 in Kaapstad.
(Foto’s: Afrikaans.com)

Die Moedertaalprojek, ’n vlagskipinisiatief van die ATR,
is in Augustus geloods met die oudskoolhoof David
Jantjies as projekbestuurder. Die projek loop onder die
vaandel van Fedsas en SAOOT (dankie aan Paul Colditz
en Danie van Wyk) en sal gedurende die loodsfase op
etlike gebiede in die Kaapse Metropool fokus. Die projek
mik daarop om die taalverskuiwing in gemeenskappe,
skole en kerke die hoof te bied deur taalvoorligting aan
veral jong ouers te bied. Skoolhoofde, onderwysers,
skoolsielkundiges, kleuterskole, verpleegkundiges en
leraars sal ook hierby betrek word.
Die ATR sal geteikende boodskappe help ontwikkel
en gesprekke met rolspelers soos geloofsinstansies
fasiliteer. Drs. Hendrik Theys se werk oor Afrikaans
as geloofstaal sal help om die skakeling met leraars
en geloofsinstansies te ontwikkel. Die impak van
die projek sal verhoog word deur samewerking met
onder meer die ATKV, Afrikaans.com en die Afrikaanse
Onderwysnetwerk.

September 2017 - Augustus 2018

Voor: Lucas Hanekom (projekassistent), René Arendse
(Afrikaans.com), Danie van Wyk (SAOOT) en Ria Olivier (ATR).
Agter: Anthony Jacobs (projekassistent), dr. Conrad Steenkamp
(ATR) en David Jantjies (projekleier).
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Afrikaans op universiteitsvlak
Etlike ATR-inisiatiewe mik daarop om vir Afrikaans ’n onbevange blyplek op kampusse te verseker
en om skakels tussen Afrikaanse studente by verskillende universiteite te skep. Te midde van
polarisering oor taalbeleid by etlike tersiêre instellings, mik die ATR ook daarop om ruimte vir
kritiese gesprek met hierdie instansies te behou.

Die ATR het byvoorbeeld herhaaldelik standpunt ingeneem oor die tekortkominge van die Universiteit Stellenbosch se
taalbeleid, en het met die rektor in gesprek getree oor die monitering van die huidige taalbeleid en toeganklikheid deur
Afrikaans.
Die ATR het ook deelgeneem aan die taaldebat by Noordwes Universiteit en was telkens in aanraking met die
waarnemende rektor oor die ontwikkeling van hulle taalbeleid. Verteenwoordigers van KSUT het aan twee ATR-werksessies
oor die nuwe Konseptaalbeleid vir Hoër Onderwys deelgeneem waartydens meer geleer is oor die ontluikende taalbeleid
by hierdie instansie (lees gerus die ATR se kommentaar op die beleid op ons webwerf).

Ria Olivier (ATR), prof. Anne-Marie Beukes (ATR), Basil Kivedo (Wes-Kaapse regering) en
drs. Hendrik Theys (ATR) deel hulle sienings oor Afrikaans en armoede by die Woordfees.
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Dr. Conrad Steenkamp deel sy toekomsvisie van Afrikaans by die Suidoosterfees se
Gerwelgespreksreeks. Langs hom is drs. Hendrik Theys, een van die paneellede.

Die ATR beskou die konseptaalbeleid as bemoedigend,
hoewel daar vrae is oor befondsing, infrastruktuur
en implementering. Dit is plek-plek duidelik dat
rolspelers aan universiteite ernstig is oor meertaligheid,
die handhawing van Afrikaans en die ontwikkeling
van die ander inheemse tale. Die kwesbaarheid
van sulke instansies te midde van politieke druk en
beperkte hulpbronne kan egter nie onderskat word
nie. Die ATR oorweeg ’n besoek aan minstens drie
suksesvolle meertalige universiteite elders in die
wêreld, met deelname van etlike tersiêre instansies.
Die doel hiervan sal wees om ’n bestepraktykmodel vir
meertaligheid op tersiêre vlak te ontwikkel.
As deel van ons betrokkenheid by taalbeleid het
die ATR deur seminare by die Woordfees en die
Suidoosterfees se Gerwelgespreksreeks aandag
gevestig op die klassedimensies van die taaldebat en
die ekonomiese waarde van taal as ’n instrument om
mense uit armoede te lig. Etlike sprekers het verwys na
onderliggende strukturele diskriminasie teen veral bruin
en swart Afrikaanssprekendes by histories Afrikaanse
universiteite. Die ATR glo dat hierdie sensitiewe maar
onvermybare kwessie openlik bespreek moet word
en dat stemme van onder sterker by die hoofsaaklik
middelklasdebat oor Afrikaans betrek moet word.

September 2017 - Augustus 2018

Drs. Hendrik Theys saam met die gesprekleier, Christo van der
Rheede, by die Suidoosterfees se Gerwelgespreksreeks.
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Versoening en samehorigheid
Die ATR se navorsing op skoolvlak dui op ’n sterk verband tussen die besluite wat ouers maak
oor Afrikaans as gesins- en onderrigtaal en grootliks foutiewe persepsies oor die herkoms
en ekonomiese waarde van Afrikaans. Om hierdie rede fokus die ATR sedert Augustus
2017 in samewerking met vennote soos die Afrikaanse Taalmonument en -museum en die
Gerwelstigting op hierdie twee kwessies.

Die Herkomsseminaar het grootliks gefokus op die inhoud van prof. Christo van Rensburg se boek So kry ons Afrikaans. Dit gee
erkenning aan die rol van die Khoi in die ontstaan van Afrikaans, asook aan die vele variëteite van die taal. Die impak van
hierdie seminaar was sterk bewussynskeppend – bykans tasbare energie word losgemaak wanneer mense bewus word
van hulle mede-eienaarskap van die taal. Die seminaar oor die ekonomiese waarde van Afrikaans, wat in Oktober 2017
plaasgevind het, het eweneens ’n bemagtigende impak op mense se gemoedere gehad.
Dit is duidelik dat die kombinasie van hierdie twee temas ’n positiewe narratief daarstel wat mense op ’n diep vlak raak en
versoening sowel as samehorigheid bevorder. Om hierdie redes word seminare oor die herkoms en ekonomiese waarde
van Afrikaans veral op gemeenskapsvlak verder geneem. Die Herkomsseminaar vind in Oktober 2018 ook in Pretoria plaas
om ’n wyer gesprek hieroor aan die gang te kry.

Donique Cloete (nagraadse student, UWK), Anzil Kulsen (ATKV), prof. Christo van Rensburg
(NWU) en Rian Cloete (gespreksleier) by die Herkomsseminaar. (Foto: ATM)
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Die beraad oor die ekonomiese waarde van Afrikaans het uitgelese stemme gelok. Agter is Beverly Farmer (sakevrou), Ria Olivier (ATR), René
Arendse (Afrikaans.com), dr. Christa van Louw (sakevrou), John Cornelius Witbooi (Namastam), Karen Meiring (kykNET), Fatima Allie (ATR),
Marius Swart (US) en Amila Ernstzen (ATM). Voor is Michael Jonas (ATM) en prof. Jannie Rossouw (Wits). (Foto: ATM)

Gesprekke wat die ATR in 2017 en
2018 tussen verteenwoordigers
van etlike KhoiSan-groepe en die
Voortrekkerbeweging gefasiliteer
het, het ’n byeenkoms ter viering van
kulturele diversiteit met Afrikaans as
samebindende faktor in die vooruitsig
gestel. Die geleentheid kan gebruik word
om ook deelnemers buite die Afrikaanse
gemeenskap te betrek en positiewe
verhoudings met hulle te bou.
Voorts het die ATR die organisasie !ALOM,
’n Afrikaanse NRO wat Nama-onderrig
deur Afrikaans bevorder, gehelp om ’n
gesprek met die tema Khoekhoegowab in die
kollig op 12 Mei 2018 by SASNEV aan te
bied. Die doel van die byeenkoms was
om Nama-onderrig in die Wes-Kaap
beter te koördineer en om die simboliese
skakels tussen Nama en Afrikaans te
ontwikkel. Prof. Christo van Rensburg en
ander het hul sienings hieroor in artikels
op LitNet gedeel.

Mother Tongue Action Forum
’n Uitvloeisel van die ATR se meertalige moedertaalkonferensie wat in 2016 in Eersterust in Pretoria
plaasgevind het, en die daaropvolgende werksessies oor
die Konseptaalbeleid vir Hoër Onderwys in die Kaap in
2017, is die loodsing van ’n proses om ’n meertalige Mother
Tongue Action Forum (voorlopige naam) te vestig.
Die doel hiervan sal wees om ’n “onder-na-bo”- proses te
bewerkstellig om positiewe “bo-na-onder”-inisiatiewe deur
instellings soos die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad (PanSAT),
die Kommissie vir die Beskerming en Bevordering van
Kultuur-, Geloof- en Taalregte (KGT-kommissie), asook dié
van relevante staatsdepartemente te ondersteun. Daar is
’n groot mate van konsensus onder die deelnemers aan
hierdie proses oor die waarde van moedertaalonderrig,
maar daar is ook uiteenlopende idees oor hoe dit in die
praktyk toegepas kan word.
’n Nasionale werksessie waartydens besluite oor die
doelwitte en formaat van die groep geneem kan word, word
vir November beplan. Ter voorbereiding hiervan is die ATR
en XhosAfrika besig om die voorlopige mandaat vir die reël
van die werksessie te verdiep deur nog organisasies by die
beplanning te betrek. Die ATR is versigtig optimisties oor
hierdie proses, maar verwag nie vinnige resultate nie.

September 2017 - Augustus 2018
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Ons moet dans op die maat van
ons eie instrumente. Ons moet
ons reënboogkleure aantrek. Ons
moet in duisend stemme sing.
Laat ons mekaar omhels en kus.
Laat ons ons weg vind.

Saam die toekoms in met Afrikaans

atr@afrikaansetaalraad.co.za

www.afrikaansetaalraad.co.za
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