Die Koker 4 van 2019
Nuusbrief van die Afrikaanse Taalraad

Perspektief
Afrikaans het in 2019 op gemeenskapsvlak gekook. Dit is goed so, want na die Grondwetlike Hof se
besluit oor Afrikaans aan die Universiteit Stellenbosch (US), lê die heil van die taal nou duidelik by
sy sprekers en taalorganisasies.
Met respek gesê, die uitspraak, veral die ontkenning van “uitsluiting deur Engels”, het baie
Afrikaanssprekendes met ŉ gevoel van marginalisering en stigmatisering gelaat. Die Hof se maklike
aanvaarding van die “uiteindelike” uitsterf van Afrikaans as intellektuele taal, of taal hoegenaamd,
het geskok en mense se vertroue in die Grondwet en die Hof geskend.
Dit is duidelik dat die uitsluitlike fokus op ras as ŉ maatstaf van sosiale geregtigheid - 25 jaar na die
oorgang - genuanseerde uitkomste uiters moeilik maak en dat billike taalbelange kwalik “binne die
stelsel” realiseerbaar is. Mense weet nou die staat gaan slegs Engels help.
ŉ Elektriese meningsverskuiwing ten gunste van Afrikaanse samehorigheid en “selfdoen” het ook
op die Hof se besluit gevolg. Iets wat baie mense kort tevore nog as marginale “regse”
isolasionisme beskou het, is nou woordeliks deur die Hof geseën en in die hoofstroom geplaas.
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Die uitspraak benadeel egter ál die inheemse tale en sal in die toekoms waarskynlik as
belangrike keerpunt beskou word: die dag waarop die visie van ŉ meertalige samelewing wat
weens - eerder as ten spyte van - hulle diversiteit verenig is, gekelder is. Dit gaan ook om veel
meer as net taal.
Engelse universiteite lei tot Engelse skole, ŉ eentalig-Engelse elite en ŉ toenemend Engelse
samelewing waarin nie-Engelssprekendes se toegang tot belangrike dienste, die ekonomie en
politieke mag gekniehalter word. Ironies genoeg vernietig die Hof se besluit dus die enorme
potensiaal van die inheemse tale om die land te verander en meer inklusief te maak.
Dit lyk, met agting, asof die Hof onbewus is van die volle waarde van taal en die verreikende
gevolge van sy besluit. Na 25 jaar bied die koppeling van ras, sosiale geregtigheid en
“Transformasie deur Engels” ŉ swak karikatuur van die sosiale realiteite van die land. Engels sluit
ook uit en genereer daarmee enorme sistemiese kostes wat nie in die besluit verreken word
nie.
Regslui sal moet bepaal of nuwe presedente gestel kan word om die skade ongedaan te maak;
dalk ook of die aanvegbare feitebasis van die Hof se besluit hersien kan word. Maar uiteindelik
moet gehoor gegee word aan die groeiende entoesiasme vir meertaligheid en die inheemse tale
van die land. Mens hoop dit gebeur vroeg genoeg om blywende skade te voorkom.
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Die werk om Afrikaanssprekendes saam te snoer en ruimtes vir Afrikaans te
handhaaf en te skep, moet voortgaan - ook op universiteitsvlak. Selfs in
Engelse instellings in ŉ Engelse land kan mens meertaligheid van onder af
opbou.
Afrikaanssprekendes moet ook die breër beweging vir meertaligheid en
bevordering van die inheemse tale as waardevolle hulpbronne ondersteun
waar hulle kan. ŉ Belangrike taak van hierdie beweging is om die politieke
strategie van “hegemonie deur Engels” te problematiseer. Dit het die
inheemse tale reeds te veel gekos.
Miskien is die tyd ryp vir ŉ Nasionale Taalindaba, een wat wyd sal konsulteer
om ŉ billike nuwe visie vir ŉ meertalige Suid-Afrika te ontwikkel.
Hartlike groete

Conrad Steenkamp
Hoof van die Afrikaanse Taalraad
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Ons nuwe direksielid
Ons verwelkom Anzil Kulsen se aanstelling as direksielid van die
Taalraad. Anzil, woonagtig in die Noord-Kaap, het aan die
Hoërskool Oranjezicht in Keimoes gematrikuleer, verwerf onder
meer die Honneurs in Afrikaanse Letterkunde aan UNISA, is ’n
befaamde skrywer en dien in talle direksies. Sy was lid van die
eerste ATR-direksie (2010 – 2013).
As ATKV-projekorganiseerder is Anzil verantwoordelik vir die
bevordering van lees- en skryfprojekte in arm gemeenskappe,
werf van skrywers vir gemeenskapspublikasies, verspreiding van
boeke na afgesonderde gemeenskappe, en die aanbied van
werkswinkels om skryf as terapeutiese proses te bevorder.

Vennootskappe: Gesprek met die Nederlandse Taalunie
Die Nederlandse Taalunie, die Taalraad en meer as 30 verteenwoordigers
van nieregeringsorganisasies (NRO’s) wat ’n rol in Afrikaans se
infrastruktuur speel, het op 25 September by die Akademie vir Wetenskap
en Kuns (die Akademie) ontmoet. Die moontlikheid van ’n ooreenkoms vir
uitgebreide samewerking tussen Nederlandse en Afrikaanse
taalorganisasies is bespreek.
Die Taalunie is ŉ interregeringsorganisasie wat Nederlands en sy variëteite
wêreldwyd ondersteun, veral in Nederland, Vlaandere en Soerinam.
Hoewel geen enkele Afrikaanse organisasie taalfunksies saambondel soos
wat die Taalunie dit doen nie, beskik Afrikaans oor ’n sterk infrastruktuur
met die Taalraad wat waar nodig ’n fasiliterend-koördinerende rol kan
speel.
Die ooreenkoms sal uitsluitlik op samewerking tussen Nederlandse en
Afrikaanse NRO’s fokus, met die Taalraad en die Akademie wat aan die
Afrikaanse kant van sake nou sal saamwerk. Die ooreenkoms sal binnekort
bekendgestel word.

Prof. Hans Bennis, uittredende
voorsitter van die Nederlandse
Taalunie.

Gemeenskapskakeling: Eersterust, Pretoria
Die Afrikaanse Taalraad se voetspoor in die Noorde brei uit. Op
Erfenisdag het die Afrikaanse Taalmuseum- en monument en die
Erfenisstigting ŉ seminaar oor die herkoms van Afrikaans en oor die
variëteite wat as gevolg daarvan tot stand gekom het, te Eersterust in
Pretoria aangebied. Dit volg op die Taalraad se betrokkenheid by
Eersterust se skole en die suksesvolle inisiatief oor Afrikaans in die kerk.
Audy Hendricks het as seremonieleier opgetree, terwyl Ria Olivier (ATR)
die kenners, prof. Elvis Saal, prof. Jac Conradie en (per video) dr. Willa
Boezak, prof. Frank Hendricks en prof. Hein Willemse, aan die woord
gestel het. ’n Klein maar belangstellende gehoor het meer te wete
gekom oor die diverse wortels van Afrikaans, hoe die taal beslag gekry
het
. uit die kontak tussen verskillende kulture en tale, en die variëteite
wat
. as gevolg daarvan tot stand gekom het.

Die gespreksleier Ria Olivier (ATR) saam met prof
Elvis Saal (UNISA) links en prof. Jac Conradie (UJ) regs.

Cecilia Kruger het aansluitend oor inisiatiewe van die Erfenisstigting
gepraat, terwyl Willa Boezak etlike weke later onder die vaandel van
die DAK-netwerk een van sy populêre Naelstringlesings daar gehou
het.
Die Taalraad neem in Eersterust dus doelbewus hande met ledeorganisasies soos die ATKV en ander om skakeling met die
gemeenskap te verbeter. Reeds in Januarie word skakeling met
Eersterust se laaste Afrikaanse skole verder geneem met ’n
werkswinkel met die Afrikaanse Onderwysnetwerk (AON).

Mev Cecilia Kruger (Erfenisstigting)
met mnr en mev Hendricks.

Die gemeenskap self het nie op hul laat wag nie. Prof Nico Botha (ATRsenior genoot) het onlangs die vestiging van die Eersterust
Gemeenskapsforum vir Taal en Ontwikkeling gefasiliteer. Onder leiding
van die voorsitter, pastoor Danie Matthys, wil die komitee graag
skakeling met taal- en kultuurorganisasies verbeter. Hulle wil ook met
gemeenskappe soos Eldorado Park, Ruitersig en ander oor taal begin
praat.

Versoening: Afrikaans en inklusiwiteit
Op 12 Oktober het die Taalraad ’n gesprek oor Afrikaans en inklusiwiteit by die
kantore van die WAT in Stellenbosch aangebied. Die gesprek, ingelei deur Wannie
Carstens (WAMC) en Michael le Cordeur (MlC), het saamgeval met die
bekendstelling van Carstens en Edith Raidt se “Die storie van Afrikaans” asook die
hersiene uitgawe van Ons kom van vêr: bydraes oor bruin Afrikaanssprekendes se rol
in die ontwikkeling van Afrikaans (reds: WAMC en MlC).
Die twee sprekers het uiteenlopende perspektiewe gebring oor die implikasies van
die Grondwetlike Hof se uitspraak oor die US se taalbeleid Die sprekers was dit
egter eens dat meer aandag aan die volle en gedeelde geskiedenis van Afrikaans
gegee moet word.
Die mite van Afrikaans as “wit” taal moet vervang word met ’n narratief wat die
inklusiwiteit van Afrikaans en mede-eienaarskap van die taal beklemtoon. Deur
erkenning te gee aan die bydraes van die totale spektrum van Afrikaanssprekendes
tot die ontwikkeling van die taal, word versoening en samehorigheid tot voordeel
van Afrikaans bevorder.

Afrikaans op skoolvlak:
Geletterdheidsdag
Op Internasionale Geletterdheidsdag op 8 September,
het die Taalraad, die ATKV en Vriende van Afrikaans
(VVA) ’n voorleeswerkswinkel vir leerkragte, ouers en
ander belangstellendes in Eersterust aangebied.
Reeds op Woensdag 4 September en Donderdag 5
September, is soortgelyke werkswinkels by Nantes
Primêre Skool en Laerskool Hermanstad gehou. Die
Vriende van Afrikaans (VVA) het ook boektrommels
aan albei skole geskenk.
Die doel van die werkswinkels was om lees,
geletterdheid en Afrikaans as moedertaal te bevorder.
Leerkragte en ouers is die nodige boekopvoeding
gegee om leerders die waarde van boeke en lees aan
te leer.

Bo: Merlyn van der Rheede (ATR) by
Hermanstad Laerskool;
Onder: Mandie Ehlers (VVA) by Nantes Primêr.

Laerskool Generaal Beyers, Danville, Pretoria
Die Afrikaanse Taalraad het Donderdag, 13 Junie besoek aan verskeie voormalige wit
Afrikaanse laerskole in Danville gebring. Dit het gou geblyk dat sommige skole slegs
een of twee Afrikaanse klasse per graad aanbied. Sommige Afrikaanse klasse het
gemiddeld vyf-en-twintig leerders teenoor veertig leerders per klas in die Engelse
klasse, ŉ posisie wat onderwysers frustreer en polities moeilik volhoubaar is.
Laerskool Generaal Beyers in Danville se onlangse aankondiging dat hulle vir 2019
nie Afrikaanse kinders vir graad 1 gaan aanvaar nie kom dus nie as verrassing nie.
Hier moet ook geen ondersteuning van die provinsiale onderwysdepartement
verwag word nie. Inteendeel. Die kwessie van die koste van tweetaligheid sal
waarskynlik gebruik word as instrument om oorblywende tweetalige skole te
verengels.
Die Taalraad doen ŉ beroep op Afrikaansmediumskole met lae leerdergetalle om
waar nodig eerder saam te smelt sodat ten minste een Afrikaanse skool behou
word. Koördineer asseblief met die Afrikaanse Onderwysnetwerk (AON) hieroor.

Laerskool in Hermanstad langs Danville

Skryfskool vir leerders in Delft
Ook in Delft, Vrydag 25 Oktober, was die Taalraad en lede-organisasies soos WOW en Pen-Afrikaans met die
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reeks van drie skryfskole doenig. Leerders is hierdeur blootgestel aan die wêreld van die skrywer
en kreatiewe skryfwerk.
Chareldine van der Merwe van die VVA het ’n prettige en interaktiewe sessie aangebied wat die leerders
terdeë geniet het. Sy het onder meer die waarde van woorde, lees en boeke beklemtoon.
’n Leerkrag van Wesbank Primêr, juffrou Leonie
Timmet, wat ook betrokke is by WOW se
spelkompetisie vir leerders, het afgesluit met die
verfyning van die dogters se verhale wat later vir
die WKOD se meertalige skryfkompetisie
ingeskryf sal word.
Die doel van die Taalraad se betrokkenheid by
projekte soos hierdie is om sinergie tussen lede
te bevorder en inisiatiewe te toets wat dalk
verder uitgebrei kan word.

Kokertoekennings 2019
Die Taalraad se jaarlikse Kokertoekennings het op 29 November by
Sanlam se hoofkantoor in Bellville, Kaapstad, plaasgevind.
Kokertoekennings vir uitstaande bydraes tot die bevordering en
beskerming van Afrikaans en die bemagtiging van Afrikaanssprekers is
onder leiding seremoniemeester René Arendse oorhandig.
2019 se Kokerwenners is: Marinus Wiechers (Spesiale Koker,
postuum, in ontvangs geneem deur sy seun Coert Wiechers);
Shamiega Chaudhari (bemagtig), Frank Hendricks (beskerm) en Ingrid
Glorie (bevorder). Jeugkokers is losgeslaan deur Renaldo Schwarp,
Lara Erasmus en Jolene Potgieter, en William Sezoe.
Heindrich Wyngaard (voormalige Kokerwenner en lid van die Kokers
se keuringspaneel) het as gasspreker opgetree, terwyl die Ednas
(finaliste, ATKV-Crescendo 2019) en Agri’s Got Talent se 2019wenners, Nonkululeko Samba, Magdaleen Philander en Zenobia
Pietersen, die deelnemers en gehoor met hul puik vertonings
vermaak het.

Bo: Ingrid Glorie. Onder, van links na regs: Shamiega
Chaudhari, Frank Hendricks Coert Wiechers; Renaldo Schwarp,
Lara Erasmus, Jolene Potgieter en William Sezoe.

Die direksie en personeel van die Taalraad wens u ’n

geseënde en veilige feestyd met familie en vriende
toe. Mag 2020 ’n wonderlike en vreugdevolle jaar
wees!

Aksie van die burgerlike samelewing: Saam die toekoms in met Afrikaa

