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Voorwoord
Ria Olivier, ATR-programbestuurder
en voormalige direksielid

JAAR

Ek was bevoorreg om al die fases van die Afrikaanse
Taalraad se historiese reis te kon meemaak:
die beplanning, die stigting, die uitbreiding, die
konsolidering en nou ook die eerste groot refleksie
waarin die ATR terugkyk op die eerste dekade.

Hierdie bundel neem die leser op ’n reis wat begin het met die eerste
versigtige treë op pad na ’n groter voetspoor vir Afrikaans (die tema van die
FAK-gesprek in Pretoria in 2003 waar die proses begin is). ’n Versigtige begin
inderdaad… omdat die verdeelde Afrikaanse reisgeselskap telkemale eers
die duwweltjies in die pad wat hulle na mekaar toe moes lei, moes verwyder
voordat hulle, in die woorde van Neville Alexander, voetjie vir voetjie saam
die pad vorentoe kon aandurf in die belang van Afrikaans en al die sprekers
van die taal.

Die leser kry insae in die reisplan – die nasionale
strategie vir Afrikaans – waaroor wyd gekonsulteer
is en wat uiteindelik deur ’n koalisie van gewilliges,
taalliggame uit burgerlike en regeringskringe, as
padkaart aanvaar is.
Daarna word by verskeie haltes (landwye raadplegende
Afrikaanse taalberade en -gesprekke) vertoef waar
belangrike besluite geneem is oor die pad vorentoe,
veral oor noodsaaklike koerswysigings ter bereiking
van die begeerde eindbestemming: ’n inklusiewe,
verteenwoordigende, waardegedrewe Afrikaanse tuiste,
vanwaar verskilmakende aksies in belang van Afrikaans
en die hele spraakgemeenskap gelanseer kon word,
móés word.
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Sommige bydraes besoek die hoogtepunte van die
afgelope tien jaar, aksies gedryf deur en belyn met die
organisasie se leuse: "Bemagtig, bevorder, beskerm".
Ander bydraes belig die vele uitdagings op die pad
tot hier. Steil hellings, diep slote en ontwrigtende
padversperrings werk steeds belemmerend in op, onder
meer, die realisering van die droom van “’n Afrikaanse
ons”, die erkenning en omarming van Afrikaans se
geskakeerdheid, asook die wye aanvaarding van
aktiewe taalburgerskap.
Van die bydraes werp lig op die vordering met alliansiebou met die sprekers van die ander inheemse tale, teen
die agtergrond van die toenemend ongunstige klimaat
vir ons moedertale om as leerhulpbronne benut te word.

Die leser word enersyds genooi om deur die lens van die skrywers
die reis deur die ATR-landskap van die afgelope dekade mee te
maak. Andersyds roep die boek die leser op om saam met die
ATR die uitdagings van die volgende tien jaar aan te pak.

Daar is ook die bydraes van jongmense wat,
begeester deur hul liefde vir hul moedertaal, hul
drafskoene aangetrek het en die toekomspad
saam met die ATR aandurf. Hierdie sprekers van
môre het inderdaad die ATR se visie, "Saam die
toekoms in met Afrikaans", hul eie gemaak.
Die leser word enersyds genooi om deur die
lens van die skrywers die reis deur die ATRlandskap van die afgelope dekade mee te maak.
Andersyds roep die boek die leser op om saam
met die ATR die uitdagings van die volgende tien
jaar aan te pak.
’n Besondere woord van dank gaan aan al die
skrywers wat hul belewenisse van die ATR met
ons gedeel het, maar ook vir hul aansporing vir
die volgende dekade.
Die Taalraad is besondere dank verskuldig
aan verskeie rolspelers vir hul toegewyde
samewerking oor die afgelope dekade:
ledeorganisasies, medewerkers en vennote,
onder wie Afrikaans.com, en veral befondsers
wat deur hul welwillende ondersteuning die ATR
in staat stel om met vaste tred voort te bou aan
’n groter voetspoor vir Afrikaans.

2008 - 2018

Lede van die ATR-direksie tydens die AJV van 2017:
Michael Jonas, Flip Buys, Fatima Allie (ondervoorsitter),
Japie Gouws (voorsitter), Anne-Marie Beukes,
Conrad Steenkamp (uitvoerende hoof), Annelise de Vries en
Louis du Plessis. Afwesig: Sinki Mlambo.
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Taalraad bou ’n groter
voetspoor vir Afrikaans
Wannie Carstens, Afrikaanse taalkundige
en eerste voorsitter van die ATR
24 Mei 2008 is ’n gedenkwaardige datum in die
geskiedenis van Afrikaans en een wat die taal ruimte
gebied het vir beweging vorentoe.

Die agtergrond tot die stigting
Afrikaans is voorgehou as ’n taal van hoofsaaklik wit sprekers terwyl
die taal nog altyd meer bruin sprekers gehad het. Die gevolg was
’n enorme verwydering tussen die wit en bruin en swart sprekers
van Afrikaans, en die apartheidsbeleid – grootliks uitgevoer deur wit
sprekers van Afrikaans – was instrumenteel hierin.
In die belang van Afrikaans en die inklusiewe sprekersgemeenskap
moes hierdie gaping oorbrug word. Maar hoe oorbrug ’n mens die
kloof tussen gemeenskappe wat dieselfde taal praat en op grond van
velkleur geskei is? Hoe versoen jy die wantroue, woede en skaamte
oor die verlede met die begeerte vir nouer skakeling?

Die proses
In September 2003 het so ’n proses in Pretoria begin met
die FAK se simposium genaamd “’n Groter voetspoor vir
Afrikaans”. Die konteks was die oudjoernalis Annie Olivier
se vraag in Beeld oor hoe Afrikaans meer inklusief kan wees
en my en Christa van Louw se ideaal van ’n nasionale
strategie vir Afrikaans.
Die simposium, georganiseer deur Hennie de Wet,
destyds verbonde aan Solidariteit, het gelei tot ’n
voortsettingskomitee, twee nasionale Afrikaanse
Taalberade (2004 en 2007), die Nasionale Forum vir
Afrikaans (2005-2007), gespreksbyeenkomste landwyd,
en uiteindelik tot die stigting van die Afrikaanse Taalraad
op Saterdag 24 Mei 2008 in die Goodnow-saal op die
Wellingtonkampus van KSUT.
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Belangrike befondsers, onder wie Rapport en Solidariteit, het
ondersteuning gebied. Instansies soos die SA Akademie,
die FAK, Solidariteit, die SBA, die ATKV, die Afrikaanse
Taalmuseum en -monument, Vriende van Afrikaans,
Dameskring, die WAT en universiteite (Stellenbosch
en Pretoria) het tyd, geriewe en selfs beperkte fondse
beskikbaar gestel. Die Dagbreektrust het dit sedertdien
moontlik gemaak dat die ATR finansieel kan voortgaan.
Naas die proses om te praat was dit ook belangrik waaroor
gepraat is: ons drome vir ’n inklusiewe Afrikaans waaroor
anders gedink sou word as in die verlede, ’n Afrikaans
wat die volle sprekersgemeenskap sou betrek by denke
oor ons taal, ’n Afrikaans wat ’n volwaardige plek in die
bedeling ná 1994 moes inneem.

Lede van die eerste ATR-direksie, verteenwoordigers van
ledeorganisasies, Donald Grant (destyds die Wes-Kaapse minister van
onderwys) en ander belanghebbendes by die Afrikaanse Taalraad se
eerste nasionale onderwyskonferensie in 2010.

Daar is indringend, reguit, eerlik en opreg gepraat
oor hoe om die wantroue af te breek, nader aan
mekaar te beweeg en ons denke oor Afrikaans en die
sprekersgemeenskap te verruim. Die hooffokus was
versoening tussen Afrikaanse gemeenskappe en die
gesprekke was dikwels pynlik.
As sprekers van Afrikaans moes ons ontdek wat die volle
gemeenskap deel en leer hoe om die gaping tussen ons
te oorbrug. Die wit kant moes leer om te luister, harte oop

te maak en mee te werk aan ’n oplossing, en aan bruin
kant moes die pyn van die verlede, ook oor die verlore
kanse vir baie mense, uiting vind.
Gesamentlik moes ons soek na ’n manier om te versoen,
reg te maak, te vergewe en saam te werk in belang van
ons almal se hartstaal.
Ons moes Afrikaans transformeer tot een wat deur alle
Afrikaanssprekers omarm word. Dit was nie maklik nie.

Die resultaat
Tien jaar later is die ATR goed gevestig en verrig die
organisasie wonderlike werk op die herstelpad van die
Afrikaanse gemeenskap. Die ATR bemagtig, bevorder en
beskerm steeds.

loopbaanbevordering, en dikwels op eie koste. Vir hierdie
ware helde van Afrikaans was die ideaal van ’n versoende
Afrikaanse gemeenskap belangrik genoeg om hierdie
opofferings te maak.

Die werk is ver van klaar en ons moet die huidige en
toekomstige ATR-besture ondersteun in hul werk. Die
vorige besture wat die spit- en vestigingswerk gedoen
het, veral die eerste bestuur, verdien vermelding. Om
samewerking te kry was soms moeilik, maar ons het dit
reggekry.

Die ATR se regte werk lê nou voor. Bemagtig, bevorder en
beskerm verg nou soveel meer, gegee veral die enorme
(politieke?) druk op Afrikaans waardeur taalfunksies
verloor kan word. Hierdie proses moet omgedraai word.

Daar is hard gewerk, dikwels ten koste van gesinstyd en

Die Afrikaanse gemeenskap durf nie die impak van die
ATR se werk, wat die ruimte skep om ons Afrikaansheid uit
te leef en nader aan mekaar te beweeg, onderskat nie.

Gesamentlik moes ons soek na ’n manier om te versoen,
reg te maak, te vergewe en saam te werk in belang van
ons almal se hartstaal.
2008 - 2018
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’n Droom bewaarheid – apartheid,
die struggle en Afrikaans

In 2011 beskryf die Beeld-joernalis Susan Cilliers my en Wannie Carstens se verskillende
belewenisse van apartheid soos volg: “Vir Michael het apartheid onder meer beteken dat sy klere
in die struggle-jare letterlik in sy lyf in geslaan is, en sy ma dit uit die wonde moes trek. Wannie
het in Namibië grootgeword, grootliks onaangeraak deur apartheid, terwyl Michael as bruin seun in
Wellington in die Wes-Kaap die lelikste momente daarvan beleef het.”

Wannie onthou apartheid só: “Dit was ’n tyd van intense
politieke woelinge. Die Soweto-opstand van 1976 teen
Afrikaanse onderrig het die persepsie oor Afrikaans as
onderdrukkerstaal op die spits gedryf. Ironies genoeg
het die UDF destyds ’n stem vir die massas geword –
in Afrikaans.”
Die besef dat die situasie nie langer so kon aangaan nie
het gelei tot die droom om die Afrikaanse gemeenskap
te versoen.

Aanloop
Tydens ’n geskiedkundige taalberaad in Pretoria in
Februarie 2007 is ’n pleidooi gelewer vir die stigting van
’n inklusiewe en verteenwoordigende taalbelangeraad
wat Afrikaanssprekendes kon verenig. Die redes was
die Grondwet se voorsiening vir ’n taalraad om die
belange van Afrikaansgebruikers te bevorder, die
groeiende gevoel dat Afrikaans gemarginaliseer word
en die noodsaak vir die bemagtiging van agtergestelde
Afrikaanse gemeenskappe.
Tydens die taalberaad op 14 April 2007, aangebied by
die Universiteit Stellenbosch onder die vaandel van
die Nasionale Forum vir Afrikaans en geopen deur die
destydse US-rektor, Russel Botman, is eenparig besluit
om ’n inklusiewe taalbelangeraad te stig.
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Stigting
Op 4 Augustus 2007 is by die Kommissie vir die
Bevordering en Beskerming van die Regte van Kultuur-,
Godsdiens- en Taalgemeenskappe aansoek gedoen om
akkreditasie ingevolge artikel 185 van die Grondwet.
Op Saterdag 24 Mei 2008 het die ATR op Wellington
amptelik beslag gekry.
Henry Jeffreys, toe nog redakteur van Die Burger,
het gewys op die historiese belang van die visie
van bruin en wit leiers om saam te staan in die
belang van Afrikaans. Theuns Eloff, destyds rektor
van die Noordwes-Universiteit, het in sy voordrag
getiteld "Sê sjibbolet" gemaan dat die pad vorentoe
nie maklik sou wees nie. Franklin Sonn, eertydse
ambassadeur van Suid-Afrika in die VSA, het gepleit dat
Afrikaanssprekendes hulle stem in diversiteit eerder as
in groepvorming moes laat hoor.
Die voorgestelde Akte van Oprigting is eenparig aanvaar
deur die nagenoeg 40 organisasies wat verteenwoordig
was. Wannie Carstens is as voorsitter verkies en ek as
ondervoorsitter. Die ander lede van die eerste direksie
was Jacques van der Elst (sekretaris/SA Akademie vir
Wetenskap en Kuns), Danny Titus (fondsbestuurder/
ATKV), Alana Bailey (AfriForum), Gerrit Brand (i-MAG),
Francois Bredenkamp (FAK), Louise Combrink (Vriende
van Afrikaans), Hennie de Wet (Solidariteit), Ria Olivier
(Nasionale Taalliggaam vir Afrikaans), Karel Prinsloo

Michael le Cordeur, hoof van die US
se Departement Kurrikulumstudie
en voormalige ATR-voorsitter

Die kokerboom, wat in dorre gebiede floreer, is as logo
gekies omdat dit die onstuitbare groei en ontwikkeling van
Afrikaans ongeag ongunstige omstandighede versinnebeeld.

Suksesse en die pad vorentoe
(Gryskrag), Hendrik Theys (SBA), Piérre Theron
(Afrikanerbond) en Christo van der Rheede (SBA).
Die kokerboom, wat in dorre gebiede floreer, is
as logo gekies omdat dit die onstuitbare groei en
ontwikkeling van Afrikaans ongeag ongunstige
omstandighede versinnebeeld. Vir die niewinsgewende
sambreelorganisasie wat Afrikaans wou bevorder en
beskerm deur die taal se sprekers te bemagtig was
"Bemagtig, bevorder, beskerm" ’n logiese keuse
as leuse.

Danksy die ATR se goeie werk word
moedertaalonderrig vandag as ’n gegewe aanvaar.
Die volgende fase is om ons susterstale aan boord
te kry. Die ATR sal hierdie proses moet fasiliteer en
befondsing daarvoor moet vind.
Bruin mense vorm die grootste deel van die
Afrikaanssprekende gemeenskap. Daarom is groter
betrokkenheid van bruin Afrikaanse organisasies ’n
prioriteit wat dadelik aandag moet geniet.
Hartlike gelukwense aan die ATR met die tiende
verjaardag. Die toekoms van Afrikaans het nog nooit
so seker gelyk soos nou nie.

Niek Grové (UP), Theuns Eloff (voormalige visekanselier, NWU),
John Pampallis (namens Blade Nzimande, voormalige minister
van hoër onderwys) en Russel Botman (voormalige rektor en
visekanselier, US) praat oor Afrikaans as tersiêre onderrigtaal
by die ATR se onderwyskonferensie in 2010 met die tema
“Afrikaans+Onderwys=Uitnemendheid”, aangebied in samewerking
met Die Burger en die Kunstekaapteater.

2008 - 2018
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Die steggie
word ’n
stewige
boompie wat
floreer
Jacques van der Elst,
SA Akademie vir
Wetenskap en Kuns en
eerste uitvoerende hoof
van die ATR

In my agtertuin staan ’n
kokerboompie – nogal ’n vreemde
verskynsel in hierdie deel van
Pretoria. Die stewige boompie was
tien jaar gelede nouliks groter as
’n steggie. Elke lid van die eerste
ATR-direksie het ’n steggie van ’n
ondersteuner van die Afrikaanse
Taalraad gekry. Die kokerboom het,
vanweë die gehardheid daarvan in
alle weersomstandighede die logo
van die ATR geword. My boompie
floreer. Ek gee dit weinig of geen
water nie en dit het alle potensiaal
om ’n behoorlike boom te word
tussen ’n paar roosbome, vetplante,
madeliefies en vygies.

Die interessante is die groeiproses, soos wat ek dit
waarneem: Dit lewer boontoe steeds nuwe “blare”, as
’n mens dit so kan noem, en gooi die oues ondertoe af.
Hoe dit met die ander direksielede se boompies gaan,
veral dié in die Wes-Kaap, weet ek nie, maar myne
vorder goed. Ek weet dat die dassies in die koppies
agter Dione Prinsloo se huis haar kokerboompie
opgevreet het. Dione was destyds die noordelike
verteenwoordiger van die ATR.
Hoe ook al, die boompie laat my gereeld dink aan
die Afrikaanse Taalraad en die begindae van die
organisasie. Alles het afgeskop met die Nasionale
Forum vir Afrikaans (NFA) met voorlopers soos Wannie
Carstens, Michael le Cordeur en andere. Die ideaal
was om Afrikaanssprekers ongeag afkoms te verenig
rondom een spilpunt: die taal.
Dit was nogal ’n moeisame proses om by 24 Mei 2008
uit te kom – daar was misverstande en soms verhitte
gemoedere. By die stigtingsvergadering op die
gedenkwaardige dag op Wellington was dit die
taalkundekenner en skrywer Hans du Plessis
wat die verlossende woord gespreek het en die
voorstel tot stigting van die ATR gemaak het. Sowat
40 organisasies, klein en groot van oral oor, was
verteenwoordig – met ’n gesamentlike ledetal van
nagenoeg ’n halfmiljoen.
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Die Akademieraad het op versoek van
Wannie Carstens ingestem dat die SA
Akademie vir Wetenskap en Kuns vir
eers die sekretariaat van die Afrikaanse
Taalraad sou behartig. Dit het uiteindelik
sewe jaar geword. As uitvoerende hoof
van die SA Akademie het ek ook dié pos
by die ATR op my geneem. Gelukkig was
dit nie ’n eenmantaak nie. Dione Prinsloo
en Ria Olivier het my onderskeidelik in die
noorde en die suide bygestaan, terwyl die
Akademiekantoor se personeel, spesifiek
Nellie Engelbrecht en Marietjie Botha,
administratiewe steun verleen het.
Een van die eerste take destyds was die
formulering van ’n grondwet wat met
behulp van ’n Pretoriase prokureur, Willem
Theunissen, opgestel is. Hoewel die
ideaal van die bevordering van Afrikaans
as doelstelling daarin vervat is, was daar
krapperighede wat uitgestryk moes word.
Die verskil in die getal kiesstemme tussen
die groter (meer betalende) ledeorganisasies
en die kleineres was ’n strydpunt. Individuele
lidmaatskap het ook onder die loep gekom.
Die identifisering van donateurs en die skep
van finansiële stabiliteit was ’n prioriteit. Die
Akademie en die ATR se belange het nogal
gebots, omdat die twee organisasies by
dieselfde donateurs moes aanklop. Vandag
is die ATR se geldsake stabiel.
Die landwye bekendstelling van die ATR
was belangrik en direksielede het ver en
wyd gereis om die organisasie te propageer:
Van Campbell in die Noord-Kaap tot
Mitchells Plain en Atlantis in die suide; van
Newcastle in die ooste tot Windhoek in
die weste. Alle groot sentrums is besoek,
met ’n verskeidenheid manifestasies. Die
ATR is selfs in die Parlement gewaar. Die
organisasie is ook op die internasionale
front verteenwoordig. Wannie Carstens en
Michael le Cordeur het daarvoor gesorg
dat Nederland en Vlaandere van die ATR
verneem het, tot selfs in die Nederlandse
parlement.

Die voormalige ATR-ondervoorsitter Alana Bailey, die
voormalige uitvoerende hoof Jacques van der Elst en
Betsie van der Elst in 2012 by ’n skool in Dundee,
KwaZulu-Natal, saam met leerders en die skoolhoof,
Madoda Bonfa Dlamini (regs voor). Die ATR het in 2013
’n erepenning aan Dlamini toegeken vir die bevordering
van Afrikaans by sy skool.

Die ATR het ’n
omvattende taak
om die ferm en
vriendelike boodskap
van Afrikaans oral
– nasionaal en
internasionaal – uit te
dra. Die organisasie
se koördinerende
krag vir Afrikaans is
onontbeerlik.

Die ATR het ’n omvattende taak om die
ferm en vriendelike boodskap van Afrikaans
oral – nasionaal en internasionaal – uit te
dra. Die organisasie se koördinerende krag
vir Afrikaans is onontbeerlik. Sterkte aan
Conrad Steenkamp en die res van die span.

2008 - 2018
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Die baba word ’n jongeling
Theuns Eloff, uitvoerende direkteur van die
FW de Klerk-stigting en voorsitter van die Dagbreektrust
Ek was bevoorreg om ’n spreker te wees toe die Afrikaanse
Taalraad in 2008 op Wellington gebore is. My toespraak se
titel was “Sê sjibbolet. Gedagtes oor ’n visie vir Afrikaans”.
Ek het ’n klompie faktore genoem waarsonder die ATR nie
sou slaag nie, soos klem op veeltaligheid, inklusiwiteit,
eenheid, die sosio-ekonomiese dimensie van Afrikaans en
die persepsieprobleem van Afrikaans.

Dit was tien jaar gelede, en ek is dankbaar en trots
om te kan sê dat ons as taalgemeenskap, en die ATR,
sommige van hierdie probleme opgelos het. Hieronder
tel inklusiwiteit en baie groter eenheid. Maar sommige
van die probleme bly steeds uitdagings, soos die sosioekonomiese dimensie van Afrikaans en die persepsie oor
Afrikaans (wat darem al minder stereotipies is).
Die ATR-baba het die afgelope tien jaar ’n kind geword
wat eers gekruip en toe begin loop het. Die strukture en
befondsing en projekte moes gevestig word. ’n Direksie
en ’n bestuur is aangestel en daar is stadig maar seker
kennis geneem van die Afrikaanse Taalraad. Oor die
afgelope klompie jare, met ’n voltydse uitvoerende hoof
en groter personeel, het die ATR ’n jongeling begin word
– met al die wispelturigheid en drif en entoesiasme van
die jeug. Nie soseer onder die bestuur nie, maar eerder
die direksie en die belanghebbers. Maar so het die ATR
gewys dat die organisasie se groei ernstig opgeneem
moet word.

Dis belangrik dat die jongeling oor die volgende klompie
jare ’n jong volwassene sal word en toenemend ’n
volwaardige plek in die Suid-Afrikaanse landskap sal
inneem. Hiervoor is dit nodig dat daar steeds aan eenheid
in die Afrikaanse taalgemeenskap gewerk word. Ons
moet bly soek en bou aan ons “sjibbolet”, dit wat ons aan
mekaar bind. Baie het al ten goede verbeter, maar ons
kan nooit op ons louere rus nie. Inklusiwiteit en ’n nierassige uitgangspunt bly belangrik.
Ons sal ook fermer, maar vriendelik, moet opstaan vir die
reg van Afrikaans (en ander inheemse tale) om langs die
wêreldtaal te bly voortbestaan. Die ATR moet hierin ’n al
hoe groter rol speel, veral in skakeling met die regering
en relevante staatsdepartemente. Die Taalraad moet
uiteindelik die eerste en primêre kontakpunt wees oor
alles wat Afrikaans raak. Dis wat die jongeling se ouers,
die talle belanghebbers, vra.

Dis belangrik dat die jongeling oor die volgende klompie jare ’n
jong volwassene sal word en toenemend ’n volwaardige plek in die
Suid-Afrikaanse landskap sal inneem. Hiervoor is dit nodig dat daar
steeds aan eenheid in die Afrikaanse taalgemeenskap gewerk word.
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Afrikaans lê diep in my hart
Fatima Allie, kommunikasiebestuurder
en ATR-ondervoorsitter
Mense wonder dalk hoe dit moontlik is dat ek,
’n Moesliemvrou wat ’n doek dra, enigiets van
Afrikaans en die herkoms van die taal weet. Baie
mense is verbaas om te hoor dat Afrikaans eintlik my
moedertaal is. Nou wonder ek hoekom mense so dink,
en dis waaroor my storie gaan.

Ek is in die Bo-Kaap gebore waar Afrikaans se wortels
lê. Ons voorvaders het Afrikaans as geskrewe taal begin
deur die woorde in Arabiese letters uit te spel, soos wat
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 en daarna eers Engels.
Al ons Moesliemonderrig (Slamse skole) was in Afrikaans.
Onse Afrikaans was nie Standaardafrikaans nie.

Ek is as ondervoorsitter van die ATR nou waar ek moet
wees: om te help dat Afrikaans, die enigste taal waarin ek
lekker lag, skel en huil, vir my kleinkinders 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.

Ek het grootgeword met uitdrukkings soos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sy is ’n laai-laai (kwaai) antie (tante)
Moenie met my lollie (sukkel nie)
Moenie op die kooi (bed) springie (spring nie)
Kô (kom) was jou hanne (hande) en kô iet (eet)
Gwaan (gaan weg)
Oenang (uitnooi)
Slamat vir Labarang (Eid Mubarak)
Lambary (verlowing)
Doekmaal (naamgee)
Grên (grand of pragtige) huis of kar
Hy lyk (like of hou daarvan) om te brêk (spog)

Gedurende my skooljare het ek egter Afrikaans vergooi.
Ek het grootgeword in Walmer Estate en skool geloop in
Distrik Ses. Alles was in Engels. Omdat ek Engels goed
kan praat en skryf, dink mense dikwels Engels is my
moedertaal.
Afrikaans het tog diep in my hart bly lê, en danksy Niel
le Roux het my oë weer oopgegaan vir die taal wat my
terugneem na my grootwordjare. As ek aan my ouma
en oupa dink, hoor ek hulle in ons ou kôbuis (kombuis)
Afrikaans praat. Afrikaans is my moedertaal!

2008 - 2018

’n Paneelbespreking oor die herkoms van Afrikaans aangebied
deur die ATR en ATM met Donique Cloete, Anzil Kulsen en
Rian Cloete wat deel was van die gesprekspaneel.

Dit neem net een geslag
om ’n taal en kultuur te
laat verdwyn. Ons gaan nie
toelaat dat dit met Afrikaans
gebeur nie.
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Waterskeiding wat transformasie
van voetsoolvlak af dryf
Die totstandkoming van die Afrikaanse Taalraad tien jaar gelede verteenwoordig ’n duidelike
waterskeidingsrif in die lewe van die Afrikaanse taalgemeenskap. Deur ’n burgerlike liggaam tot stand te
bring het hierdie taalgemeenskap aangedui dat die status quo van verdeling uitgedaag sou word sodat ’n
gemeenskaplike tuiste in en deur Afrikaans vir al die sprekers van die taal beskikbaar word. Die stigting van
die Taalraad as ’n nieregeringsliggaam was tegelykertyd ’n bevestiging dat Afrikaans aktief deel sou wees
van ’n voortgesette transformeringsproses van ’n nuwe taalbedeling wat ‘van onder na bo’ gedryf sou word.

Die verhouding tussen staat en burgery word in
hierdie proses herskryf in die aangesig van die
disfunksionele taalpolitiek in Suid-Afrika waar
taalminderhede gemarginaliseer word. Daar word
weer eens wyd oor die toekoms van Afrikaans gegis,
maar deur hierdie taalgemeenskap se deelname
aan ’n proses waardeur transformerende kragte
losgelaat word, kom ’n vars perspektief op “aktiewe
taalburgerskap” na vore en kry dit ’n groter en
dwingender geldigheid.
Aktiewe taalburgerskap behels nie slegs die afdwing
van taalregte by die owerhede nie, maar verg dat
taalgemeenskappe sélf leefruimte vir hulle taal opeis
sodat dit redelikerwys in alle samelewingsdomeine
gebruik kan word. Dit gaan dus om hoe taalsprekers
aktief ín en déúr hulle taal hulle lewe lei sodat
hulle nie slegs as “objekte” funksioneer nie, maar
daadwerklik “agente” van verandering in ’n konteks
van taaldiversiteit word.
Die gesprekke oor die toekoms van Afrikaans wissel
van pessimisme (meestal geïnspireer deur onverdrote
Anglofobie) tot versigtige optimisme (“Kyk dan net
hoe goed gaan dit met Afrikaans by die feeste!”). Daar
is min twyfel dat die toekomswaarde van Afrikaans
in belangrike samelewingsdomeine en sosiopolitieke
kontekste hoofsaaklik deur die aktiewe taalburgerskap
van die taalgemeenskap verseker sal moet word; dit
gaan nié van owerheidsweë gebeur nie.
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Een van die Taalraad se belangrikste oogmerke is
om teen die agtergrond van ons land se diverse
taallandskap ’n groter bewustheid te skep van
die plek en rol van Afrikaans en al die dinamiese
variëteite van die taal. Dit bring die vraag na vore
wat die uitwerking sou wees wat veranderende
samelewingskragte kan uitoefen op taalhulpbronne
in die onderwys, gesondheid, die politiek en die
ekonomie, maar ook in taalpolitiek in die algemeen.
Hoe behoort ons ons taalhulpbronne te bestuur?
Hoe kan ons ’n bemagtigende taalpolitieke dinamiek
vestig sodat gemeenskappe hulle taalagentskap
konstruktief kan uitleef?
Die onderwysdomein kan as een voorbeeld
voorgehou word. Aktiewe taalburgerskap impliseer
onder meer dat Afrikaanse ouers ingelig word oor
die onbetwisbare waarde van moedertaalonderrig
(asook meertalige onderrig) om die toenemende
regverdiging vir eentaligheid in die onderwys uit te
daag. Beduidende getalle jongmense kan oortuig
word om as Afrikaansonderwysers opgelei te word
en universiteitstudente kan aangemoedig word om
met selfvertroue in lesingsale te sit waar onderrig in
Afrikaans aangebied word.
Die eentaligheidsideologie en -praktyke wat
kennelik die steun geniet van politici, die sakesektor
en onderwysleiers word toenemend in allerlei
samelewingsdomeine sigbaar en is rede tot ernstige

Anne-Marie Beukes, taalwetenskaplike
en voormalige ATR-voorsitter

kommer oor die volhoubaarheid van
taalverskeidenheid. Afrikaansgebruikers se
toekoms word ook regstreeks deur hierdie
domeinverlies geraak, wat onvermydelik tot
taalverskuiwing kan lei.
Afrikaans is ’n sterk hulpbron waarmee die
taalgemeenskap hulle lewe aan die suidpunt
van Afrika in sinvolle naasbestaan met ander
inheemse tale kan uitleef. Die toekoms van
Afrikaans is in óns hande. In die nooiensvaart
van die afgelope dekade het die jonge
Afrikaanse Taalraad mooi gevorder om ons
taalgemeenskap saam te snoer. Daar is ook
’n groter bewustheid van die dwingende
noodsaak vir nuwe sinergie en goeie
samewerking met ledeorganisasies, en met
ander inheemse taalgemeenskappe.
Oor die volgende dekades sal aktiewe
Afrikaanse taalburgerskap aangemoedig
en gesteun moet word met oordeelkundige
taalbestuur en -proteksionisme, weliswaar
een van die Taalraad se opdragte. Aktiewe
taalburgerskap gaan egter hand aan hand met
gemeenskapsbetrokkenheid sodat welsyn
ín en déúr Afrikaans geskep kan word en
’n breë, heilsame gevoel oor die plek en rol
van ons taal sal posvat. Daar’s werk vir ons,
taalgenote!

2008 - 2018

Aktiewe taalburgerskap
behels nie slegs die
afdwing van taalregte by die
owerhede nie, maar verg
dat taalgemeenskappe sélf
leefruimte vir hulle taal opeis
sodat dit redelikerwys in alle
samelewingsdomeine gebruik
kan word.

ATR-lede by ’n konferensie van die XhosAfrika-netwerk met die tema
“Iilwimi zethu iqhayiya lethu”/“Ons taal ons trots”. Die XhosAfrikanetwerk is deur Neville Alexander gestig om samewerking tussen
Afrikaanse en Xhosa-organisasies te bevorder.
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Keur van
projekte

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 KSUT-dosent en voormalige ATR-direksielid Hendrik Theys en ’n groep
studente by die ATR se nasionale onderwyskonferensie in 2010.

ATR-lede tydens die Afrikaansdagvieringe op George in 2011. Van links na
regs is Wannie Carstens, Jacques van der Elst, Michael le Cordeur,
Ria Olivier, Piérre Theron, Christo van der Rheede en Dione Prinsloo.

Die voormalige direksielede Alana Bailey, Michael le Cordeur
en Karen Hauman by die prinsipaal van Kuyga Primêr in Port
Elizabeth tydens ’n uitreikbesoek in 2012.

ATR-lede by die RSG-stasiehoof, Magadaleen Kruger, en die
motiveringspreker Andeline Williams-Pretorius tydens die
Vrouedag 2014-funksie in Heidelberg in Gauteng.

Anzil Kulsen, Michael le Cordeur en Ria Olivier by Aalwyn Intermediêre
Skool tydens ’n besoek aan die Griekwas van die Campbellgronde in 2012.

Vergadering met leesfasiliteerders tydens ’n
ATR-uitreikbesoek aan Mitchells Plain in 2012.
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Die paneellede Dian Wessels, Benjamin Bock, Karen Meiring
(gesprekleier), Marius Swart, Sinki Mlambo en Luan de Wet in 2015
tydens die ATR se Taalberaadfees met die tema “Die vele gesigte en
stemme van Afrikaans”, aangebied in samewerking met ledeorganisasies,
die Kunstekaapteater, RSG en die Wes-Kaapse regering.

Kokerwenners van 2016: Gerswin Cupido en Daniëlla van Heerden
(erepennings), die ATR-direksielid Anne-Marie-Beukes, die voormalige
ATR-hoof Jacques van der Elst (lewenslange bydrae tot Afrikaans),
John Nicholson (bemagtiging deur Afrikaans), Gail Nicholson en Martin
Dentlinger (bevordering van Afrikaans) namens John MacNab van die
Rehoboth Bastergemeente.

In memoriam:
Jannie Earle

Drie van die bekroondes by 2013 se Kokertoekennings was Cerneels
Lourens, Adam Small en Madoda Bonfa Dlamini. Saam met hulle is
Jacques van der Elst, voormalige uitvoerende hoof van die ATR.

Stigting van die IVA in Oktober 2017 (’n proses wat die ATR gefasiliteer het):
Agter: Neil van Heerden (Unisa), Hendrik Theys (KSUT), Amanda Lourens (US,
voorsitter), Dewald Koen (UFH, bestuurder), Adean van Wyk (Sol Plaatje),
Conrad Steenkamp (ATR), en Ria Olivier (ATR). Voor: Lynette Bester (NMMU),
Bibi Burger (UP, ondervoorsitter) en Giselle Botha (US).

Die voormalige direksielede Danie van Wyk en Hendrik Theys by personeel van
NBC se Afrikaanse radiostasie tydens ’n uitreikbesoek aan Namibië in 2015.

2008 - 2018

Niks was vir hom te veel
om hom ook te verdiep in die
wetlike vereistes wat aan ’n jong
organisasie sonder winsbejag
soos die Taalraad gestel is
nie. Die sleurwerk rondom
noodsaaklike oudits, verslae
en notules is ligweg deur hom
oorgeneem en sy toegewese
halfdagpos het dikwels meer as
’n voldagpos geword.

(Uittreksel uit ’n huldeblyk deur voormalige HUB
Jacques van der Elst, Litnet 14 Oktober 2016)
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Los die gemakstoel, eer
herkoms en takel toekoms
Willa Boezak, skrywer en ATR-direksielid
Van ’n taalliefhebber tot ’n taalaktivis – dís wat die Afrikaanse Taalraad
van my gemaak het. Die probleem met baie akademici is dat hulle
uitnemende werk op hul vakgebied doen, maar kwalik die vaardigheid
ontwikkel het om die kennisinhoud op ’n maklik verstaanbare manier
buite die klaskamer en akademiese kringe bekend te maak.

Tog het die breër publiek – nou meer as ooit tevore –
nodig om te weet wat werklik met Afrikaans aan’t
gebeure is en wat ons te doen staan om dit op alle vlakke
te beveilig. Ons is almal opgewonde oor die oplewing,
lewenskragtigheid en taaiheid van ons taal in die wêreld
van die kunste, maar die teenoorgestelde, afwaartse gang
daarvan as akademiese medium (op skool- en tersiêre
vlak) moet ons erg bekommerd maak. Ek kry die indruk
dat talle Afrikaanssprekendes steeds nie die donker wolk
bokant ons taal se formele funksies raaksien nie, hoewel
hulle gereeld hul kommer oor Afrikaans in koerante en op
ander mediakanale uitspreek.
Die ATR het in 2012 die uitdaging aangepak om die
kloof tussen dit waarmee taalhistorici al lank besig
is, te wete navorsing oor die herkoms van Afrikaans,
en gewone mense se gebrek aan kennis daaroor, te
oorbrug. ’n Versoek is aan Christo van Rensburg gerig

Ek kry die indruk dat talle
Afrikaanssprekendes steeds nie
die donker wolk bokant ons taal
se formele funksies raaksien nie,
hoewel hulle gereeld hul kommer oor
Afrikaans in koerante en op ander
mediakanale uitspreek.
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om die gedeelde geskiedenis van Afrikaans na te vors
en op te teken. Sy toeganklike, opwindende So kry ons
Afrikaans het oë laat oopgaan en koppe laat draai oor ons
reënboogtaal se komvandaan. Vanjaar het die ATR Christo
se bygewerkte boek, Van Afrikaans gepraat, en die Engelse
weergawe, Finding Afrikaans, bekend gestel sonder dat hy
hierdie geleentheid met ons kon meemaak.
Ek dra dus hierdie bydrae aan hierdie besonderse
akademikus op wat met sy kenmerkende innemende
geaardheid daarin kon slaag om sy taalkundigheid af en
oop te breek sodat almal kon verstaan hoe al die sprekers
van Afrikaans tot die ontstaan van hierdie wondermooie
Afrikataal bygedra het. As ons sy nalatenskap
daadwerklik wil eer, moet ons nou uit ons gemakstoele
orent kom en alles in ons vermoë doen om ons taal as
akademiese kosbaarheid horisontaal inklusief te maak.

Christo van Rensburg (regs voor) by lede van die
gesprekspaneel tydens die suidelike herkomsseminaar
van 2017 wat die ATR en ATM aangebied het.

Taalraad bind na binne
en bou brûe na buite
Flip Buys, voorsitter van die Solidariteit
Beweging en ATR-direksielid
Die Afrikaanse Taalraad streef daarna om na binne te bind en brûe na
buite te bou. Die afgelope jare het die ATR groter eenheid onder die
verskillende Afrikaanse gemeenskappe bewerkstellig. Daarby het die
organisasie brûe gebou na die owerhede, ander taalgemeenskappe en
meningsleiers oor ’n breë spektrum en ’n groot rol gespeel om Afrikaans
as ’n inklusiewe taal te bevorder onder almal wat die taal liefhet.

Dit was en is steeds nie ’n maklike proses nie omdat die
owerhede Afrikaans doelbewus verwaarloos en benadeel.
Die drastiese afskaling van Afrikaans se formele funksies
strek nie net tot nadeel van Afrikaanssprekendes nie, maar
as ’n nasionale kultuurbate raak dit almal in die land.
Daarom het die verantwoordelikheid van
gemeenskapsorganisasies soos die ATR toegeneem en
moet die georganiseerde Afrikaanse gemeenskap nou self
vir ons taal opstaan.
Die ATR werk as sambreelliggaam deur die
ledeorganisasies, met nasionale strukture wat reusewerk
verrig as vaandeldraers vir ons taal. Dit word gedoen
deur Afrikaans in al die skakerings van die taal en in ’n
meertalige verband te bevorder, die belangrikheid van
bemagtiging deur Afrikaans te beklemtoon en met die
owerhede te skakel om gesindhede te probeer verander.
Afrikaans word nie net deur die owerhede se louwarm
houding onder druk geplaas nie, maar ook, soos kleiner
tale oral, deur Engelse globalisering en tegnologie.
Boonop is Afrikaans onder druk vanweë die sprekers
se laat-maar-gaan-houding en -gedrag. Terselfdertyd

is die Afrikaanse media onder druk weens die opkoms
van die elektroniese media, gratis toegang tot Engelse
mededingers, die globalisering van die ekonomie en ’n
uitdagende advertensiemark.
Die goeie nuus is dat Afrikaans nog altyd onder druk
presteer het. Dan skop die kulturele energie van die
sprekers in wat met skeppende energie ons taal aan die
brand hou. Daarvan getuig die oplewing op talle gebiede,
vanaf die letterkunde tot hoër onderwys. Hierdeur word
’n goeie platform gebied om Afrikaans te bevorder en die
formele funksies staats- en globaliseringsbestand
te maak.
Globalisering, staatsverwaarlosing, ongelyke mededinging
met ’n wêreldtaal en nuwe tegnologie is nie nét nadelig
nie. Indien Afrikaanssprekendes hierdie uitdagings aanvaar
en volhoubare antwoorde ontwikkel, kan dit as bloudruk
vir die oorlewing van talle ander kleiner tale dien.
Die toekoms van enige taal berus uiteindelik by die
sprekers daarvan. Dit is ons voorreg om, soos NP van
Wyk Louw gesê het, die skat van Afrikaans veilig deur die
skare te dra.

Die goeie nuus is dat Afrikaans nog altyd onder druk presteer
het. Dan skop die kulturele energie van die sprekers in wat met
skeppende energie ons taal aan die brand hou.
2008 - 2018
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Laat ons dans en ons
reënboogkleure aantrek
Japie Gouws, sakebestuurder en ATR-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.

JAAR
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 die 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.
Die sosioloog 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.

Timo Gonnema van !Alom Stellenbosch was die gesprekleier by die
werksessie “Khoekhoegowab in die kollig”, gefasiliteer deur die ATR met
die doel om netwerke binne die Afrikaanse gemeenskap te bou.

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.

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.

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.

2008 - 2018

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.
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Taal as hulpbron bevorder
geloofwaardigheid in ’n
diverse konteks
Conrad Steenkamp, uitvoerende
hoof van die ATR
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 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
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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 ledeorganisasies daarop om deelname
vir veral kleiner organisasies meer 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 is, is ver van klaar
af en sal waarskynlik nooit afgehandel wees nie.

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.
Voortrekkers en rieldansers in aksie tydens ’n dansopleidingsnaweek
by Wemmershoek in Augustus 2018. Die inisiatief, gereël deur Anton
Erwee van die Voortrekkers en Benjamin Bock van die ATKV, is ’n
uitvloeisel van ’n versoeningsgesprek wat die ATR gefasiliteer het.

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.

meer in die nuwe Konsepbeleid 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 verg egter tyd om die nodige
vertrouensverhoudinge op te bou en daar is van
vinnige resultate geen sprake nie.

’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.

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.

Gelukkig is daar tekens van ’n ontluikende
gesindheidsverandering oor taal en meertaligheid, onder
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Streektaal word almal
se storietaal
Anzil Kulsen, skrywer en voormalige
ATR-direksielid
Die deel van die land waar ek grootgeword het, het my liefde vir my taal, mense en uitdrukkings diep
gevestig juis omdat dit so uniek is. Mense in die Noord-Kaap is yl gesaai, daarom is kommunikasie so
belangrik. Voeg daarby dat hier nog van die min moedertaalsprekers van ’n paar inheemse tale woon en jy
kry ’n soort Afrikaans wat net onse mense praat.
Kleintyd al het die verskil tussen ons manier van praat
en dié van mense in ander dele van die land my opgeval.
Tóé het ek my soms geskaam vir my uitspraak en vir die
vreemde uitdrukkings waarmee ek grootgeword het.
Dis eers later dat ek die waarde van ons streektaal begin
besef het, geleer het dat om in ’n ander variëteit van
Afrikaans te praat en te leef as Standaardafrikaans ’n
mens nie minderwaardig maak nie – dat dit selfs ’n soort
taal is waarin ek stories kan skryf.
As ’n mens so lê en loop deur die Noord-Kaap, kry jy van
die Namakwaland tot dour anderkant De Aar en Kimberley
mense wat “snaaks” praat, baie anders as ander NoordKapenaars en selfs nog vreemder as die Kapenaars en
die Gautengers. Maar dis ook net snaaks totdat jy besef
dit is juis DIT wat hierdie taal van ons so wonderlik maak,
dat ons dit kleurryk kan praat, nes ons kleurryk leef.
Oor die geskiedenis, waar ons vandaan kom en wie nou
watse invloed op hierdie taal van ons het, kan daar dae

Elke spreker van
Afrikaans, hierdie taal van
ons, behoort eienaarskap
te aanvaar, trots sy of haar
plek as spreker in te neem
en te sorg dat ons leef,
floreer en presteer.
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lank geredekawel word. Dis egter die toekoms van ons
taal waartoe elkeen van ons ’n beduidende bydrae kan
en behoort te lewer. Op voetsoolvlak word daar steeds
dikwels verwys na die tekens van die tye dat die taal
besig is om plek te maak vir die Rooitaal. Hoekom laat
ons dit toe? Dalk omdat ons skaam is vir wie ons is,
waar ons vandaan kom?
Elke spreker van Afrikaans, hierdie taal van ons, behoort
eienaarskap te aanvaar, trots sy of haar plek as spreker
in te neem en te sorg dat ons leef, floreer en presteer.
Ons hoef nie almal taalkundiges te wees om ons deel
by te dra tot die vooruitgang van ons kleurvolle taal nie.
Ons kan slegs werk, leef, slaap en kuns beoefen in onse
Afrikaans sonder om ooit te voel ons is ondergeskik aan
’n ander taal.
Met my taal, deurspek met invloede van oral, loop ek
’n bende storm. Sonder skroom of skaam.

Die ATR-direksielid Anne-Marie Beukes en die skrywer
Jeremy Vearey by die bespreking van Jeremy vannie
Elsies ná 2018 se algemene jaarvergadering.

Al die onse in
Afrikaans se pond
Jeremy Vearey, skrywer en
ATR-medewerker
As ek soms kleingeestig of lukraak praat van “ons” het my ouma Jakoba Galant my dikwels gevra:
“Hoeveel onse is daar in jou pond?”. Vir haar was dit nooit ’n retoriese vraag nie, maar ’n stelling wat
’n deurdagte antwoord geverg het. Ek was nie aldag seker of my antwoorde haar tevrede gestel het nie,
maar kon wel oplet dat sy haar kop stadig geknik het as ek min of meer in die kol was. Dit was veral as
my antwoord ten minste aangedui het dat ondanks die vele saamgestelde onse, die pond groter as die
ons weeg, onteenseglik as die bepalende grondslag van eendragtige gemeenskaplikheid.

Só geld dit ook vir my as vertrekpunt met die Afrikaanse
Taalraad se 10-jaar-herdenkingstema, “Afrikaans van
almal, vir almal”. Dié almal is saamgestelde onse wat
verskeie variëteite binne die groter pond van Afrikaans
besig. My ons in die pond is Kaaps volgens die Adam
Small-begrip: “Kaaps is ’n taal, ’n taal in die sin dat
dit die volle lot en noodlot van die mense wat dit
praat dra...” (1962).
En daa lê rie eintlike kadaa vannie saak. Wôd my
taalnormes soes die morfolologiese inbedding van
Engelse ontlenings soes ge-organise innie groter pond
ge-recognise? Tel die pond op vi my byvoeging vannie
vergelykingsuffiks by adjektiewe soes innie woore
“bietere”, “vinnagere”, “slimmere”, etsetera-etsetera?
Hoe sien djy my gebruik vannie bepaalde lidwoord voo
plekname soes in “vannie Elsies”, “oppie Unibell-stasie”,
“innie Delft”, en so forts?
Om nie te praat van my “hy wie” innie plek van “hy wat”
nie. En laastens maa plustens, as my gebruik vannie
besitlike voornaamwoord “onse” in die attributiewe
posisie soos in onse mense en onse land nog one way
virrie taalringkoppe pla, hoe gat ons rêrag ooit een pond

Afrikaans wôd? Maa alles is darem noggie heeltemaal
vedalla nie, daa is wel onse wat alliepad saamspan onne
rie Afrikaanse Taalraad virrie groter ons.
Maar dit alleen is nie genoeg nie. As “Afrikaans van
almal, vir almal” waardig wil voortleef, moet dit ook
verruim as stem vir ongekende lewenswêrelde wat nog
gelykwaardig oopgeskryf moet word. Soos Jakes Gerwel
so profeties in 1983 in sy boek Literatuur en apartheid oor
Afrikaans se toekoms besin: “Dit het opvoedkundige en
kultuurfilosofiese implikasies dat die literatuur in die taal
wat deur soveel mense as hulle primêre medium gebruik
word, in so ’n mate ’n aanslag op die sosiale ego van
dié persone maak en ’n vervreemding in die hand moet
werk. Dit is hierdie implikasies waarvan opvoedkundiges,
Afrikaanse skrywers en literêre intellektuele hulself
ernstig rekenskap moet gee indien Afrikaans as taal in en
van Afrika gevestig wil word in ’n dinamies veranderde
wêreld.”
’n Stadige knik is dus in orde, Ouma, want hier by die
Afrikaanse Taalraad geniet almal se onse ten minste
erkenning as deel van dieselfde pond.

Maar alles is darem noggie heeltemaal vedalla nie, daa is wel onse
wat alliepad saamspan onne rie Afrikaanse Taalraad virrie groter ons.
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Brugbouers ontgin diversiteit
S.Z. Minnaar, student en jeugkoördineerder
Afrikaans het ’n gróót verskeidenheid sprekers. Almal is
nie altyd hiervan bewus nie, maar Afrikaanssprekendes
is ’n diverse groep wat nie eenders lyk, klink of dink
nie. Dit is ’n goeie ding. Hierdie diversiteit word miskien
nie altyd genoeg waardeer nie, maar dink net hoe arm
en saai Afrikaans sou wees as ons almal dieselfde
gelyk, gedink en geklink het.

Dié verskeidenheid impliseer noodwendig
verskille. Verskille is nie noodwendig sleg nie,
maar radikale verskille wat betref byvoorbeeld
ideologie en optrede kan onnodige twis tussen
groepe veroorsaak. Hoe kry jy verskillende
belanghebbendes in Afrikaans wat van
mekaar verskil om hande te vat en koppe
bymekaar te sit om Afrikaans te bevorder?
Die antwoord is die ATR, wat myns insiens nie
genoeg erkenning kry vir hulle rol in versoening
en die bymekaarbring van mense oor die
afgelope tien jaar nie – nie dat hulle dit vir die
erkenning doen nie. Die afgelope dekade is
die ATR ’n bemiddelaar tussen groepe wat
andersins waarskynlik nooit saam sou werk
nie. Die ATR bly getrou aan die organisasie se
kernwaarde oor eenheid in diversiteit en fokus
daarop om die Afrikaanse gemeenskap as ’n
eenheid saam te snoer.
Dit is beslis nie altyd ’n maklike taak nie. Die
samelewing, en die Afrikaanse gemeenskap
daarin, sal altyd verdeel en kante kies en
polariseer en grense trek. Dit is daarom uiters
belangrik om brugbouers te hê wat die grense
oorsteek en die twee of meer kante help om
nader aan mekaar te beweeg, eerder as verder.
Ek glo die ATR sal in die toekoms voortgaan
om brûe te bou en aanhou om mense
bymekaar te bring.
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'n Jeugpaneel onder leiding van die US-dosent Marius
Swart (regs) takel die gesprektema “Van Afrikaans na
Engels as onderrigtaal: traak my nie, raak my nie?” tydens
die ATR se jeuggesprek by die US Woordfees van 2017.

Hierdie diversiteit word
miskien nie altyd genoeg
waardeer nie, maar dink net hoe
arm en saai Afrikaans sou wees
as ons almal dieselfde gelyk,
gedink en geklink het.

’n Lang pad saam met ’n
eerstespanspeler
Hendrik Theys, opvoedkundedosent
en voormalige ATR-ondervoorsitter
Tien jaar gelede, in 2008, is ’n nuwe fase vir besinning
oor Afrikaans binne die breë taalgemeenskap ingelui.
Dit het veelseggend genoeg ook in die Paarl-omgewing
begin, maar hierdie keer was die genootskap ’n meer
verteenwoordigende prentjie.

Ek herinner my dat ek van die skeptici was wat gedink het
dat hierdie aksie maar net weer ’n eenmalige gebeurtenis
sou wees wat ’n stille dood sou sterwe. My skeptisisme
het egter reeds met die verloop van die stigtingsdag
verdwyn. Ek was gelukkig om die paadjie saam met die
ATR te stap. Daardie pad was soms nou en kronkelend,
maar ons het vasgebyt en vandag pluk ons die vrugte
van ’n organisasie waarmee plaaslik en internasionaal
rekening gehou moet word.

die ATKV, Vriende van Afrikaans en die SBA neem die
voortou in hierdie verband. Dit is nodig dat ons as
taalgemeenskap volle verantwoordelikheid neem vir die
maatskaplike impak wat ons kan maak op die pad van
bemagtiging van ons gemarginaliseerde variëteite sodat
hulle ook gelyke status in Afrikaans kan geniet. Met
hierdie proses is daar akademici wat al hand opgesteek
het. Die ATR het ook meegehelp om nuwe organisasies
soos die IVA die lig te laat sien.

Die menings van die ATR het gravitas, en ons speel nou in
die eerste span as dit kom by besinning oor taalkwessies
in ons land. Die ATR is gevestig as ’n breë organisasie
wat nie net miopies na Afrikaans kyk nie, maar ook binne
die breë konteks van die beskerming en bevordering van
al die inheemse tale van ons land. Van owerheidsweë het
regeringslui al erken dat Afrikaans onteenseglik inheems
is. Daarby het die ATR literatuur die lig laat sien wat
hierdie feit onderstreep.

Ek sien kans vir nog ’n dekade saam met die ATR. In
die woorde van Marius Titus uit sy gedig “Aankoms uit
die skemer”: Solank ons mekaar verstaan, loop ons en
Afrikaans ’n lang pad saam.

Die ATR het ook groei getoon met betrekking tot die
demografiese verteenwoordiging van die Afrikaanse
taalgemeenskap, hoewel hef aan nog voorlê. Afrikaans
word nog te veel geassosieer met die verlede, en hierdie
brose eenheid word nog te veel geskaad deur uitlatings
wat nie bevorderlik is vir die beeld van Afrikaans as
versoeningstaal nie.
Organisasies wat deel is van die ATR het in dié eerste
dekade baanbrekerswerk op die gebied van die
bevordering van Afrikaans gemaak. Organisasies soos
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Afrikaans word nog te veel
geassosieer met die verlede,
en hierdie brose eenheid
word nog te veel geskaad deur
uitlatings wat nie bevorderlik is
vir die beeld van Afrikaans as
versoeningstaal nie.
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Al die tale
van ons
menswees
Carla Barnard, student
en jeugkoördineerder

Afrikaans is my moedertaal en sal dit altyd
wees. Dis my identiteitstaal, my liefdestaal,
my bakleitaal, my dinktaal, my meningstaal.

As ’n trotse Afrikaanssprekende was ek bekommerd oor
die toekoms van Afrikaans totdat Hendrik Theys, een van
ons dosente by die Kaapse Skiereiland Universiteit van
Tegnologie waar ek ’n finalejaarstudent is, my aan die
Afrikaanse Taalraad bekend gestel het. As ’n toekomstige
onderwyser het ek belangstelling getoon in al die
verskillende projekte soos die jeugkampe en jeuggesprekke
oor die toekoms van Afrikaans by die Woordfees en die
Suidoosterfees.
Die ATR bevorder Afrikaans en die taal se sprekers in hulle
volle diversiteit en motiveer my om deel te wees van hierdie
ongelooflike organisasie wat uit hulle pad gaan om Afrikaans
lewendig te hou in ons harte en in ons algemene menswees.
Die positiwiteit, spontaneïteit en entoesiasme wat die ATR
uitstraal is inspirerend en aansteeklik. Geen woorde kan die
impak beskryf wat die organisasie in my lewe gemaak het nie.
Dis deur die ATR dat ek standvastig kan staan in MY taal.
Afrikaans is nie net ’n taal nie – dis ons identiteit. Die ATR
bemagtig Afrikaanssprekendes en spesifiek jongmense om
die potensiaal in ons moedertaal raak te sien en ons drome
te verwesenlik.

Afrikaans is nie
net ’n taal nie –
dis ons identiteit.
Die ATR bemagtig
Afrikaanssprekendes
en spesifiek jongmense
om die potensiaal in
ons moedertaal raak te
sien en ons drome te
verwesenlik.
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Ek waardeer die werk van die ATR ongelooflik baie en sal
altyd die organisasie ondersteun om te verseker dat ons
moedertaal nie verlore gaan nie, van Standaardafrikaans tot
Kaaps en die ander variëteite. Dit begin by ons as individue
wat moet opstaan en ons taal lewendig moet hou deur dit te
praat en uit te leef en ons jeug te betrek by die instansies wat
Afrikaans bevorder, soos die ATR.
Dankie vir ’n organisasie wat die “petrol” vir Afrikaans
gratis hou, wat in belang van ons jeug seker maak dat
ons moedertaal beskerm en bevorder word en sorg dra
dat ons as jeug bemagtig word deur Afrikaans. Julle is
“awesomerowend”!

Saam met Afrikaans
die toekoms in
Esra Plaatjies, student en
jeugkoördineerder
’n Taal in beweging is ’n taal wat groei. Afrikaans
behoort nie aan ’n spesifieke groep mense nie.
Afrikaans behoort aan almal wat die taal praat.

Jou velkleur bepaal nie watter taal jy móét praat nie. Afrikaans word
gebesig deur miljoene mense in verskillende rassegroepe. Diegene
wat vandag nog glo dat Afrikaans ’n onderdrukkerstaal is, moet na die
diverse groep Afrikaanssprekendes in Suid-Afrika kyk. Die eerste ding
waaraan ek dink as ek Afrikaans sien, is die mense wat die taal praat.
Afrikaans is immers die derde grootste taal in die land naas Zoeloe en
Xhosa, gevolg deur Engels. Toe Suid-Afrika in 1994 ’n demokratiese land
geword het, het Afrikaans ook ’n bevryde taal geword.
Die politikus Franklin Sonn het gesê: “Afrikaans is nie net die taal van
apartheid nie; Afrikaans is ook die taal van die struggle en versoening. Dit
is ’n aanduiding dat Afrikaans deel is van ons swart- en bruinwees, maar
dat dit ons ook bind aan ons wit taalgenote."
Afrikaans het alle bande met die verlede verbreek. Dis ’n nuutgebore
taal, een wat al die variëteite omarm. Afrikaans is nog ’n jong taal,
’n volwaardige taal wat gepraat, geskryf en gesing word. Afrikaans
is uitheems van oorsprong, maar het ’n sterk inheemse taal geword, met
wortels in ons eie bodem.
Afrikaans is iets wat ons byeenbring, die taal wat ons een maak. Almal
wat Afrikaans praat, hoort bymekaar. Afrikaans is die taal waarin ons
praat, die taal waarin ons dink, die taal waarin ons droom, die taal
waarin ons kan troos, die taal waarin ons kan bid, die taal wat
kruisbeen in ons harte se binnekamers sit.

Hendrik Theys en Fatima Allie by
’n groep studente wat tydens ’n
taalgesprek vir senior leerders as
fasiliteerders opgetree het.
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Die Afrikaanse Taalraad loop al ’n dekade
lank saam met Afrikaans. Die ATR is ’n
organisasie wat dié mooie taal van ons
onder al die sprekers bevorder en mense
bemagtig deur Afrikaans om dié liplekker
taal van ons te beskerm. Die ATR se
standpunt is dat Afrikaans se sprekers
’n mengelmoes van kulture en kleure
verteenwoordig: wit, bruin en swart.
Afrikaans is dus glad nie ’n wit taal nie.
Die ATR gee erkenning aan al die variëteite
van Afrikaans, soos Kaapse Afrikaans,
Griekwa-Afrikaans en Gauteng-Afrikaans.
Afrikaans is ons taal. Dit het tyd geword dat
ons Afrikaans aan die hand vat en saam die
toekoms instap.

Afrikaans is die
taal waarin ons praat,
die taal waarin ons dink,
die taal waarin ons droom,
die taal waarin ons kan
troos, die taal waarin
ons kan bid, die taal wat
kruisbeen in ons harte se
binnekamers sit.

29

Buigsaam en
bemagtigend vorentoe
Conrad Steenkamp,
uitvoerende hoof van die ATR
Die hooffokus van die ATR is om Afrikaans deur die breë Afrikaanse gemeenskap as ’n taal van bemagtiging
en ’n bedryfstaal te bevorder, in samehang met ander inheemse tale. Die ATR is formeel geregistreer
ingevolge artikel 185 van die Grondwet van Suid-Afrika en gebruik dus die beskerming wat die Grondwet vir
taal-, kultuur- en godsdiensregte bied as vertrekpunt, terwyl dit ook staatmaak op riglyne van internasionale
organisasies soos UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation).
Die ATR se doelwitte sluit onder meer in:
o

Dien as konfederale liggaam vir outonome
Afrikaanse taal- en kultuurorganisasies en tree 		
inisiërend, koördinerend en netwerkskeppend
op in samewerking met ledeorganisasies.

o

Ontwikkel strategieë vir Afrikaans en tree as
spreekbuis vir Afrikaans en die taal se sprekers
op beleidsvlak op.

o

Moedig die sprekers van Afrikaans aan om die
taal in alle moontlike domeine op ’n buigsame
manier te gebruik en aan hulle kinders oor te dra.

Om hierdie doelwitte te bereik, bevorder die ATR
Afrikaans aktief op skoolvlak (insluitende die
familiekonteks) en tersiêre vlak – by voorkeur as ’n bate,
maar ook as ’n reg indien die omstandighede dit verlang.
Die ATR kan dit egter slegs op ’n inklusiewe manier doen
met die ondersteuning van die wydste moontlike groep
Afrikaanssprekendes. Daar is ’n direkte verband tussen
die samehorigheid en versoening tussen die sprekers van
Afrikaans en die onderhandelingsmag van die sprekers.

Om dieselfde rede is dit vir Afrikaans net so belangrik om
met die sprekers van die ander inheemse tale van die land
saam te werk om moedertaalonderrig en meertaligheid te
bevorder. Saam is ons immers ’n meerderheid.
Die pad vorentoe vereis ’n volgehoue fokus op versoening
en alliansiebou. Dis nodig om verder te werk aan ’n
gedeelde begrip van die herkoms en eienaarskap van die
taal, die uiteenlopende bydraes wat die sprekers gemaak
het, en die bydrae wat Afrikaans se variëteite tot die
lewenskragtigheid van die taal maak.
Afrikaanssprekendes moet vier wat hulle onderling
saambind, asook dit wat hulle met die sprekers van
die land se ander inheemse tale verbind of anders
maak. Verdraagsaamheid, inklusiwiteit en wedersydse
aanvaarding tel onder die kernvoorvereistes vir die
lewenskragtigheid van Afrikaans. Die heel belangrikste
is egter die oordrag van ons taal tussen generasies en
die betrokkenheid van die jeug by taal en kultuur. En dis
waar elke Afrikaanssprekende (hetsy onderwyser, ouer,
taalkundige of taalliefhebber) ’n verskil kan maak.

Daar is ’n direkte verband tussen die samehorigheid
en versoening tussen die sprekers van Afrikaans en die
onderhandelingsmag van die sprekers.
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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.
– Japie Gouws, ATR-voorsitter

o

Die landskapfoto's in die dekadeboek word gebruik met die vriendelike vergunning van die fotograaf,
Nakkie van Wyk (www.gannabos.co.za).

o

Die ATR-foto's is geneem deur die voormalige direksielid Waldy Kastoor, asook Izak de Vries (LAPA), Menán
van Heerden (Litnet), Jeffrey Pietersen (ATM), Johan Maree (Voortrekkers), Ian Landsberg en die Afrikaans.com-span.

2008 - 2018
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Saam die toekoms
in met Afrikaans

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

Beplanning, redigering
en grafiese ontwerp

