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Voorwoord 
Taal is nie ’n abstrakte kommunikasiemedium wat iewers losstaande 
in die lug sweef nie. Die bestaansvoorwaardes en potensiële groei van 
klein tale hang ten nouste af van die welstand van die gemeenskap 
wat die taal praat. Taal en gemeenskap is ten diepste verweef en in 
’n besondere mate is dit waar van Afrikaans. As dit goed gaan met die 
verskillende kultuurgemeenskappe wat Afrikaans deel, sal Afrikaans 
ook van krag tot krag gaan. Die teendeel is ongelukkig ook waar. As die 
kultuurgemeenskappe onder druk verkeer, sal dit noodwendig ook ’n 
negatiewe uitwerking op die groeipotensiaal en toekoms van Afrikaans 
hê. Dit gebeur ongelukkig te veel dat taalnavorsing in abstrakte terme 
oor Afrikaans praat, sonder om die welstand van die taalgemeenskap te 
verreken. 

Hierdie publikasie van die N.P. van Wyk Louw-sentrum bestaan uit twee 
dele wat gesamentlik of losstaande gelees kan word. Die eerste deel van 
die publikasie fokus op die welstand van die Afrikaanse taalgemeenskap. 
Let wel, nie op die welstand van Afrikaans as taal nie, maar oor die 
gemeenskap wat Afrikaans praat. Die prentjie oor die welstand van die 
taalgemeenskap gee vanuit ’n ander invalshoek ’n blik op die toekoms 
van Afrikaans as taal. In die navorsing is die vyf mees sigbare prestasie-
aanwysers geïdentifiseer om aan te toon op watter gebiede kan die 
Afrikaanse taalgemeenskap die mees positiewe bydrae lewer. Hierdie 
positiewe bydrae vind gestalte in die komparatiewe voordeel wat daar 
eerstens vir die individu is om met die betrokke gemeenskap geassosieer 
te word en tweedens die voordeel vir die totale Suid-Afrikaanse 
samelewing. Die N.P. van Wyk Louw-sentrum sal in die toekoms 
die vyf sleutelaanwysers uitbou tot ’n omvattende taalstrategie wat 
gemeenskappe kan gebruik om Afrikaans te bevorder.

Die tweede deel van die publikasie fokus op die normatiewe vertrekpunte 
vir so ’n omvattende taalstrategie vir gemeenskappe. Afrikaans behoort 
aan almal wat haar praat, juis daarom het elke gemeenskap die 
verantwoordelikheid om deur middel van oop gesprek te kyk na watter 
bydrae hulle kan lewer om die toekoms van Afrikaans te verseker. Die 
N.P. van Wyk Louw-sentrum wil in die gees van oop-gesprek die navorsing 
publiseer, maar terselfdertyd gemeenskappe aanmoedig om ook in hulle 
eie konteks na te dink waar en hoe Afrikaans bevorder kan word. 

Danie Langner

Pretoria 
Junie 2013
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1. Doel van ondersoek
Die doel van die deel van die ondersoek is om ’n saamgestelde indeks 
vir die welstand van die Afrikaanse taalgemeenskap te skep. Aangesien 
die indeks saamgestel word uit ’n kombinasie van uitkomste wat afgelei 
is van die bydraes wat die Afrikaanse taalgemeenskap in die nasionale 
volkshuishouding lewer, is dit ook ’n aanduiding van kritieke gebiede 
wat in die toekoms aandag sal verg. Hierdie gegewens is dan ook gebruik 
om ’n konsep-taalplan op te stel wat as ’n riglyn gebruik kan word in die 
bevordering van die welstand van die Afrikaanse taalgemeenskap.

Aangesien die verslag jaarliks uitgegee word, sal daar deurlopend bepaal 
kan word wat die impak van betrokkendheid deur instansies op die 
samelewing is sodat risiko’s bepaal en verreken kan word. Dit kan ook 
in die toekoms as maatstaf dien waarteen die sukses en/of mislukkings 
gemeet kan word van intervensies en programme wat ten doel het om die 
Afrikaanse taal en kultuur te bevorder.

Aangesien dit ’n meningsopname is, is daar gebruik gemaak van 
die sogenaamde Delphi-opnamemetode om persepsies te meet. Die 
Delphimetode is ’n algemene aanvaarbare statistiese instrument om 
neigings en persepsies te meet. Basies bestaan dit daaruit dat ’n paneel 
van kundiges van verskillende sektore, bv. sport, ekonomie, ens., gevra is 
om deur middel van ’n gestruktureerde vraelys, sekere sleutelaanwysers 
volgens ’n gegewe skaal en rangorde te evalueer.

Voordat daar begin kon word met die meningsopname was dit 
nodig om die Afrikaanse taalgemeenskap binne konteks te plaas. Die 
Afrikaanssprekende gemeenskap is een van vele gemeenskappe in 
Suid-Afrika. Ten einde hulle welstand in perspektief te plaas, is dit 
nodig om die omvang en/of begrensing van die Afrikaanssprekende 
gemeenskap te bepaal. Daar is veral gelet op die relatiewe posisie van 
die Afrikaanssprekende taalgemeenskap in vergelyking met die totale 
Suid-Afrikaanse bevolking. Verder is daar ook gelet op die rol wat die 
Afrikaanse taalgemeenskap in die ekonomie speel. Ten opsigte van 
die demografie is daar uitsluitlik van die voorlopige sensusdata vir 2011 
gebruik gemaak en geprobeer om sekere aspekte te kwantifiseer en 
teenoor die groter geheel in perspektief te plaas. Wat die ekonomie 
betref, is inligting soos deur die Unisa se Buro van Marknavorsing verskaf, 
gebruik vir ontleding.

Met hierdie inligting as agtergrond, is daar oorbeweeg na die 
meningsopname. Die gestruktureerde vraelys is op die FAK se webblad 
geplaas en kundiges is persoonlik uitgenooi om die vraelys te voltooi en 
om elk van die aspekte te evalueer volgens ’n gegewe skaal en rangorde.
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Die kwantitatiewe groothede wat in die konteksfase verkry is, 
is dan ook gebruik as agtergrondinligting en om te toets of die 
persepsie realisties is of nie. Verder is dit ook gebruik om enige 
abnormale afwykings of anomalieë te analiseer en om tendense 
te illustreer.

2. Omskrywing van begrippe
Die term “welstand” word omskryf as voorspoedige omstan-
dighede; toestand van voorspoed.1 Dit is dus ’n relatiewe begrip 
gegee die omstandighede, dimensie en tyd. Welstand verwys 
ook nie noodwendig na die grootte of omvang nie, maar 
na die toestand (kwantitatief en kwalitatief) waarin die 
Afrikaanssprekende gemeenskap hom bevind.

Die term “Afrikaanse taalgemeenskap” verwys na almal 
wat Afrikaans as eerste taal het, ongeag ras en/of enige ander 
kwalifikasie. Die stand van welstand behels dus eerstens die 
algemene welstand van die Afrikaanssprekende gemeenskap 
binne die volkshuishouding van Suid-Afrika en tweedens die 
welstand van die individuele Afrikaanssprekendes binne die 
Afrikaanse taalgemeenskap. Die feit dat Afrikaans die enigste 
gemene deler is, beteken dat die gebruik van Afrikaans as 
medium van kommunikasie ook ter sprake sal kom in die 
ondersoek.

3. Meting van welstand
Omdat “welstand” ’n relatiewe begrip is, beteken dit dat 
kwantitatiewe groothede nie as ’n absolute metingsinstrument 
gebruik kan word nie. Dit kan slegs as ’n aanduiding en/of 
bekragtiging van ’n bepaalde tendens dien. 

Welstand dui “’n toestand van voorspoed” aan en kan dus per 
definisie nie ’n negatiewe waarde hê nie. Die mate van welstand 
wat daar in ’n gemeenskap heers, is ’n aanduiding van die impak 
en omvang, of die toegevoegde waarde wat die taalgemeenskap 
tot die volkshuishouding lewer. Die relatiewe waardes kan 
wel oor tyd wissel, maar die bydrae wat die Afrikaanse taalge-
meenskap sal lewer, sal altyd positief wees.

1 HAT, Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, Perskor 
Uitgewery, 1981.
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Die indeks wat gebruik word vir die meting van welstand, is ’n syfer 
tussen 1 en 100. Dit is ’n relatiewe waarde wat dus beteken dat enige 
waarde meer as 50 op ’n positiewe stand van sake dui. Enige indeks 
minder as 50, is ’n aanduiding dat daar tekortkominge bestaan wat 
moontlike intervensie en/of aandag sal benodig. 

Die belangrikste indikator van toegevoegde waarde of positiewe uitkoms 
wat die aktiewe deelname van die Afrikaanse taalgemeenskap lewer, is 
die “komparatiewe voordeel” wat daar 
vir individue, gemeenskappe, owerheid, 
organisasies en instansies is om Afrikaans 
te gebruik, om die taalgemeenskap se 
belange in ag te neem en om met die 
Afrikaanssprekende gemeenskap geassosieer 
te wees.

Hierdie komparatiewe voordeel word 
eerstens deur die “gebruikswaarde” van 
Afrikaans bepaal. Die gebruikswaarde van 
die taal word op sy beurt, deur drie faktore 
bepaal, naamlik die fisieke	teenwoordigheid van Afrikaanssprekendes en 
die gewilligheid van individue, organisasies en die owerheid om Afrikaans 
te gebruik. Verder word die gebruikswaarde verhoog deur die vakkundige 
insette wat die Afrikaanse taalgemeenskap op die verskillende terreine 
lewer.

Tweedens word die status van die Afrikaanse taalgemeenskap deur sy 
“ekonomiese waarde” bepaal. In watter mate kan die Afrikaanssprekende 
gemeenskap op ekonomiese gronde aanspraak maak dat dit as entiteit 
eerbiedig en erken moet word? Dit word hoofsaaklik deur drie faktore 
bepaal. Eerstens, die mate waarin die handel en nywerheid afhanklik 
is van die voortbestaan van die Afrikaanssprekende taalgemeenskap; 
tweedens, die ekonomiese impak van die Afrikaanse taalgemeenskap 
kollektief en derdens, die ekonomiese welstand van individue binne die 
gemeenskap.

Die derde aspek is die mate waarin die Afrikaanse taalgemeenskap druk 
op die owerhede en ander regulerende instansies kan uitoefen sodat sy 
groepbelange, asook sekere ander grondwetlike regte beskerm sal word. 
Gewoonlik vorm hierdie belange ’n onderafdeling van die kollektiewe 
dienste wat aan die totale bevolking verleen word en in die proses 
word die belange van die Afrikaanse taalgemeenskap ondergeskik 
gestel. Daar kan hier na die “kollektiewe bedingingswaarde” van die 
Afrikaanse taalgemeenskap verwys word. Hier is veral drie faktore 
wat bepalend is. Eerstens, die mate waarin die taalregte van Afrikaanse 

Welstand dui “’n 
toestand van 

voorspoed” aan 
en kan dus per 
definisie nie ’n 

negatiewe waarde 
hê nie.
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taalgemeenskap beskerm en erken word; tweedens, die sukses 
van belangegroepe om te verseker dat die groepregte van die 
Afrikaanse taalgemeenskap as ’n minderheidsgroep, tot sy reg 
kom; en laastens die pro-aktiewe deelname van die Afrikaans 
taalgemeenskap in gemeenskapsdiens en ander dienstebedrywe.

Die vierde faktor is die mate van belangrikheid van en die 
toeganklikheid van die maatskaplike/sosiale omgewing wat 
deur die Afrikaanse taalgemeenskap geskep word en waarin 
die individu hom/haar tuis en gekoester voel. Hier kan na die 
“sosiale kohesiekrag” van die Afrikaanssprekende gemeenskap 
verwys word. Faktore hier van belang is taalverskuiwing, 
gedeelde waardes en assosiasievoorkeure.

4. Standaard-metingsraamwerk en 
gestruktureerde vraelys

Ten einde welstand te kan meet, is dit nodig om ’n standaard- of 
vergelykende metingsraamwerk te skep wat gebruik kan word 
om die welstand van die Afrikaanse taalgemeenskap oor tyd en 
in verskillende omstandighede te meet. 

Die konsep inset-uitset-uitkoms is gebruik om die vergelykende 
metingsraamwerk op te stel. Die basiese vertrekpunt was dat die 
Afrikaanse taalgemeenskap sekere insette lewer. Hierdie insette 
genereer sekere uitsette en elk van die uitsette het ’n bepaalde 
uitkoms tot gevolg.

4.1 Metingsraamwerk
Vir die doel van die ondersoek is daar vyf insette geïdentifiseer 
wat die Afrikaanssprekende taalgemeenskap na die tafel bring. 
Hierdie vyf insette dien dan ook as sleutelprestasie-aanwysers2 
wat die welstand van die Afrikaanse taalgemeenskap sal bepaal, 
naamlik:

•	 Omvang: Hier word onder meer verwys na die 
fisieke teenwoordigheid (absolute en relatiewe) van 
Afrikaanssprekendes.

•	 Kundigheid: In watter mate word besluite deur Afrikaans-
sprekendes geneem en/of beïnvloed.

•	 Finansiële impak: Wat is die ekonomiese en finansiële 
bydrae wat die Afrikaanssprekende gemeenskap lewer. 

2  In Engels word daar verwys na “Key Performance Indicators”.



afrikaans11

•	 Aktiewe deelname: In watter mate neem die Afrikaanssprekende 
gemeenskap nog pro-aktief deel in die bestuur, administrasie en 
bywoning van aktiwiteite wat met die dimensie geassosieer word.

•	 Afrikaans as kommunikasiemiddel: Die mate waarin daar in 
Afrikaans (skriftelik en verbaal) gekommunikeer word.

Elk van hierdie insette genereer ’n stel uitsette wat elk op sy beurt sekere 
uitkomste tot gevolg het. 

Hierdie raamwerk word in figuur 1 voorgestel.

Figuur 1: Inset-uitset-raamwerk

4.2 Gestruktureerde vraelys en paneel van 
deelnemers 

Die vraelys maak voorsiening vir vier uitkomste en daar is drie bepalende 
faktore vir elk van die uitkomste geïdentifiseer. Deelnemers word gevra 
om die stand van elk van die bepalende faktore te evalueer in terme van 
’n algemene vraag. Die vrae is só geformuleer dat deelnemers hulle eie 
mening sonder enige beperking moet lewer (sogenaamde “open ended” 
vrae). Die vraelys is daarna op die FAK se webbladsy gepubliseer. Die 
twaalf vrae word in tabel 1 weergegee.



Tabel 1: Gestruktureerde vraelys
Uitkoms Bepalende faktore Evalueer en gradeer na u mening die 

volgende:

Gebruikswaarde

Fisieke teenwoordigheid

die omvang van die fisieke 
teenwoordigheid van 
Afrikaanssprekendes binne u 
werksverband en ontspanning

Gewilligheid om Afrikaans 
te praat

die mate waarin Afrikaans as 
kommunikasiemedium (verbaal 
en skriftelik) deur individue en 
instansies gebruik word

Vakkundige insette

die kwaliteit en standaard 
van vakkundige insette wat 
deur Afrikaanssprekendes in u 
werkomgewing lewer

Ekonomiese impak

Bydrae in die ekonomie
die moontlike ekonomiese impak wat 
’n Afrikaanssprekende taalgemeen-
skap op die ekonomie kan uitoefen

Afrikaans in die handel en 
nywerheid

die mate waarin die handel 
en nywerheid afhanklik is 
van die voortbestaan van die 
Afrikaanssprekende taalgemeenskap

Ekonomiese welstand van 
die individu

die stand van die ekonomiese 
welstand van die Afrikaanssprekende 
individu en huishouding

Kollektiewe bedinging

Beskerming van taalregte

die mate waarin Afrikaans tot sy 
reg kom met spesifieke verwysing 
na skole, die akademie, owerheid en 
handel

Belangegroepe

die mate waarin die Afrikaanse 
taalgemeenskap suksesvol is met die 
mobilisering van belangegroepe ten 
einde ’n effektiewe gemeenskapsdiens 
te lewer

Lewering van
gemeenskapsdiens

die mate waarin die Afrikaanse 
taalgemeenskap pro-aktief deelneem 
aan georganiseerde handel, sport en 
kulturele aktiwiteite

Sosiale kohesie

Taalverskuiwing
die groeipotensiaal van die 
Afrikaanssprekende taalgemeenskap

Gedeelde waardes
die algemene sentiment teenoor die 
Afrikaanse taal en kultuur

Assosiasie
in watter mate vereenselwig 
individue hulle nog met die 
Afrikaanssprekende taalgemeenskap
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Spesifieke kundige individue is op grond van hulle aktiewe deelname in 
sekere dimensies geïdentifiseer en is elektronies uitgenooi om die vraelys 
te voltooi.

4.3 Analise
Deelnemers is gevra om die moontlike uitkoms van elke vraag te evalueer 
in terme van die huidige situasie asook sy verwagting vir die situasie 
soos in 2020. Die vrae is sodanig gestel dat geen beperking en/of vaste 
groeperings voorgeskryf word nie. Op grond van die deelnemer se oordeel 
ken hy ’n waarde van 1 tot 100 toe, waar 100 uiters goed is en 1 baie swak 
is. Die deelnemer ken hierdie waardes toe sonder enige konsultasie met 
ander kundiges. Hoewel die vraelys anoniem is, is deelnemers versoek om 
die sektor aan te dui waarin hy/sy werk.

Die response ontvang, is gegroepeer volgens sektor en daarna is die 
nodige analise gedoen. 

5. Die Afrikaanse taalgemeenskap in konteks
5.1  Omvang van die Afrikaanse taalgemeenskap
Hoewel die fokus van hierdie ondersoek op die Afrikaanse taalgemeenskap 
is, ongeag ras en/of enige ander kwalifikasie, is dit egter nodig om sekere 
tendense in terme van unieke verwikkelinge binne ’n spesifieke rasgroep 
te verduidelik. 

Dit is algemeen bekend dat daar nie veel vertroue in die amptelike 
bevolkingsyfers vir spesifiek die blanke bevolking, en daarom ook die 
blanke Afrikaanssprekende taalgemeenskap, vir 2001 is nie.3 So toon 
die amptelike 2001-sensussyfers ’n daling van die wit bevolking vanaf 
4,4 miljoen in 1996 tot 4,2 miljoen in 2001. Hoewel hierdie daling aan 
grootskaalse emigrasie toegeskryf kan word, is dit nogtans moeilik om te 
glo dat emigrasie alleen so ’n dramatiese afwyking sou kon veroorsaak. 
Daar kan dus aanvaar word dat die persentasiegroei van die Afrikaanse 
taalgemeenskap wat in die 2011-sensus aangetoon word, van ’n lae basis 
bereken is.

In die voorlopige sensussyfers vir 2011 wat deur STATSSA bekend gemaak 
is, is daar ’n beperkte aantal kruistabellasies wat “taal” as indikator 
het. Dit was dus slegs moontlik om die samestelling van die Afrikaanse 
taalgemeenskap in terme van grootte, ras en provinsiale verspreiding te 

3 Schlemmer, L. 2010. Afrikaanssprekendes: Onlangse demografiese patrone en 
wendinge. Aanbieding by die demografiese werkwinkel van die Afrikaner Burgerlike 
Netwerk (ABN). Pretoria, 16 Februarie 2010.
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ontleed. Sodra meer detailgegewens beskikbaar is, kan daar op 
die ander aspekte van die taalgemeenskap gelet word.

Volgens die 2011-sensus het die Afrikaanse taalgemeenskap 
van 5,99 miljoen in 2001 tot 6,85 miljoen in 2011 toegeneem. 
Dit verteenwoordig ’n groei van 14,4% die afgelope dekade. Dit 
staan in vergelyking met ’n groei van 15,5% vir die totale Suid-
Afrikaanse bevolking. Indien hierdie neiging voortduur, beteken 
dit dat die relatiewe posisie van die Afrikaanse taalgemeenskap 
tot die totale Suid-Afrikaanse bevolking afneem.

Daar is ’n wesenlike verskil tussen die groeitendens tussen die 
bruin en wit Afrikaanssprekendes. Weens die skerp afname 
wat die amptelike sensussyfers vir die blanke bevolking vir die 
periode 1991 tot 2001 toon, kan die 6,3%-groei vir die dekade 2001 
tot 2011 wat die 2011-sensus vir blanke Afrikaanssprekendes toon, 
nie as die algemene neiging aanvaar word nie. Die gevoel is dat 
die blanke Afrikaanssprekende bevolking, net soos die totale 
blanke bevolking, ’n plato begin bereik. Daar kan dus verwag 
word dat die groei van die blanke Afrikaanssprekendes in die 
toekoms sal afneem en dit kan selfs negatief wees.

Die relatiewe hoë konstante aanwaskoers van die bruin 
gemeenskap vanaf 1996 tot 2011 het bygedra dat die totale 
Afrikaanssprekende gemeenskap oor die periode konstant 
gegroei het. So het die bruin Afrikaanssprekendes vanaf 1996 tot 
2001 met 8,8% gegroei en die ooreenstemmende syfer vir 2001 
tot 2011 was 8,3%.  
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5.1.1 Samestelling van die Afrikaanse taalgemeenskap 
volgens ras

Meer as 50% van die totale Afrikaanse taalgemeenskap in 2011 is bruin en 
hulle beklee hierdie dominante posisie reeds van 1996 af. Die relatiewe 
posisie van die blankes het van 44,1% in 1996 tot 39,5% in 2011 afgeneem. 
’n Baie interessante verskynsel is die aantal swartes wat hulle huistaal as 
Afrikaans aangetoon het. So het in totaal 216 023 swartes in 1996 hulle 
huistaal as Afrikaans aangetoon en hierdie totaal het gegroei tot 602  166 
in 2011. Dit verteenwoordig ’n groei van 178,7% oor die periode van 15 
jaar. Dit het ook tot gevolg gehad dat die relatiewe posisie van swart 
Afrikaanssprekendes tot die totale getal Afrikaanssprekendes van 3,7% in 
1996 tot 8,8% in 2011 toegeneem het. 

Die persentasie “ander” in 1996 en 2001 is hoofsaaklik Indiërs, maar in 2011 
het 41 591 persone verkies om hulle ras as “ander” aan te toon. 



afrikaans16

5.1.2 Relatiewe posisie van die Afrikaanse  
taalgemeenskap teenoor ander taalgroepe

Die 2011-sensus toon dat die relatiewe posisie van ses van die 
amptelike tale sedert 2001 in vergelyking met die ander tale, 
afgeneem het. Die relatiewe posisie van Afrikaans, Engels en 
Ndebele het egter toegeneem, met 13,5%, 9,6% en 2,1% van die 
bevolking wat hierdie tale onderskeidelik gebruik.

Zoeloe en Xhosa is steeds die gewildste tale met 22,7% (11,5 
miljoen mense) en 16% (8 miljoen mense) van die bevolking 
wat dit onderskeidelik praat. Afrikaans is steeds die taal wat die 
derde meeste tuis gepraat word met 13,5% (6,5 miljoen mense). 
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Engelse taalsprekers het van 3,7 miljoen in 2001 toegeneem tot 4,9 miljoen 
in 2011 en Engels is tans die vierde gewildste taal met 9,6% van die 
bevolking wat dit praat.

5.1.3 Geografiese verspreiding van die Afrikaanse 
taalgemeenskap

In 2011 was die meeste en steeds groeiende getal Afrikaanssprekendes 
woonagtig in die Wes-Kaap, naamlik 2,8 miljoen, gevolg deur Gauteng met 
1,5 miljoen mense, Oos-Kaap met 683 410 en Noord-Kaap met 606 225. Daar 
was ’n toename in die aantal Afrikaanssprekendes in al nege provinsies.

Die grootste persentasie groei in die aantal Afrikaanssprekendes was in 
Mpumalanga, naamlik 55,5%. Hierdie groei was egter van ’n lae basis. Die 
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ander provinsies se groei was onderskeidelik Gauteng met 20,2%, 
KwaZulu-Natal met 16,3% en Oos-Kaap met 13,6%.

Hoewel al die provinsies ’n positiewe groei ten opsigte van 
Afrikaanssprekendes toon, het slegs Gauteng en Mpumalanga 
se relatiewe posisie, wat betref die aantal Afrikaanssprekendes 
woonagtig, verbeter. So het Gauteng se relatiewe posisie van 
20,9% in 2001 na 21,9% in 2011 verbeter en dié van Mpumalanga 
vanaf 3,1% na 4,2%.

Die grootste konsentrasie Afrikaanssprekendes is in die Wes-
Kaap, naamlik 41,1% gevolg deur Gauteng met 21,9%. Die 
teenwoordigheid van die bruin gemeenskap as deel van die 
Afrikaanse taalgemeenskap word duidelik getoon deur die 
relatiewe hoë konsentrasie van Afrikaanssprekendes in die Oos- 
en Noord-Kaap.
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5.1.4 Gewildheid van Afrikaans
Dit is duidelik dat die gewildheid van Afrikaans in veral die Wes-Kaap aan 
die afneem is. So het die relatiewe posisie van Afrikaans in die Wes-Kaap 
van 55,3% in 2001 tot 49,7% in 2011 afgeneem. Hierdie afname kan basies 
aan twee faktore toegeskryf word. Eerstens, die invloei van mense van 
veral die Oos-Kaap en tweedens, die taalverskuiwing wat daar in die bruin 
gemeenskap weg van Afrikaans na Engels plaasvind.

Hoewel Afrikaanssprekendes 53,8% van die bevolking in die Noord-Kaap 
verteenwoordig, is die gewildheid van die taal ook hier aan die afneem. 
Die enigste provinsies waar die gewildheid van Afrikaans toegeneem het, 
is in die Oos-Kaap, Vrystaat en Mpumalanga.

5.2 Afrikaanssprekende taalgemeenskap in die 
ekonomie

5.2.1 Privaat besteding aan goedere en dienste
Tabel 2 toon die totale privaat besteding (kontant en indirek) deur 
huishoudings per taalgroep. Die totale besteding vir 2012 het na 
berekening R 1,908 miljard beloop. Die hoofbesteding was aan voedsel 22%, 
gevolg deur behuising en elektrisiteit 15%, inkomstebelasting 11%, vervoer 
8% en medies 7%.
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Tabel 2: Totale besteding (kontant en indirek) van huishoudings per 
taalgroep 20124 

Hoof-bestedingsgroepe Afrikaans Engels
Sotho/Tswana/
Tsonga/Venda

Zulu/Xhosa/
Swazi/Ndebele

Groottotaal

Drank  9 369 731 716  10 338 989 153  16 055 387 805  17 955 326 073  53 719 434 748

Tabak  7 495 824 027  5 793 169 760  6 008 918 228  7 136 925 496  26 434 837 512

Klerasie  17 656 427 320  16 992 215 686  28 898 431 451  34 727 756 059  98 274 830 516

Kommunikasie  13 880 392 992  17 487 116 557  7 267 091 552  8 569 301 744  47 203 902 844

Huishulp  4 230 616 014  5 593 021 231   832 600 999  1 094 721 439  11 750 959 682

Opvoeding  17 824 208 997  22 460 114 731  17 135 532 261  18 443 388 717  75 863 244 706

Voedsel  83 162 865 826  82 148 228 085  113 679 276 028  149 520 379 031  428 510 748 970

Huishoudelike  toerusting  12 418 102 521  14 538 439 554  11 157 147 929  11 291 672 040  49 405 362 044

Vakansie  3 763 337 429  6 414 127 305   579 768 155   279 271 999  11 036 504 888

Behuising en elektrisiteit  80 082 256 984  92 693 720 280  50 835 083 052  63 726 320 273  287 337 380 589

Inkomstebelasting  71 642 297 159  84 356 222 810  25 487 920 047  27 779 777 192  209 266 217 208

Assuransie  24 421 016 244  25 071 819 865  10 389 468 413  12 920 401 397  72 802 705 919

Medies  46 270 644 523  47 847 757 206  15 020 133 024  18 652 003 859  127 790 538 612

Diverse  13 733 445 595  15 844 065 492  17 205 682 651  20 016 042 952  66 799 236 690

Persoonlike versorging  10 588 179 650  10 809 434 152  12 240 657 482  15 355 996 933  48 994 268 217

Skryfbehoeftes en leesmateriaal  2 120 202 696  3 157 113 003  1 838 320 470  2 141 793 198  9 257 429 367

Ontspanning  13 957 874 452  19 323 504 354  2 912 424 583  2 867 564 697  39 061 368 086

Spaar  18 762 980 703  18 944 050 705  7 012 268 576  7 658 628 789  52 377 928 773

Familie  3 318 192 736  1 411 025 027  5 971 703 693  7 144 716 788  17 845 638 244

Vervoer  49 501 753 629  56 918 397 746  25 648 780 139  28 273 507 589  160 342 439 104

Skoonmaakprodukte  2 687 328 010  2 421 346 768  3 852 443 228  4 494 658 478  13 455 776 483

Groottotaal  506 887 679 224  560 563 879 469  380 029 039 767  460 050 154 742 1 907 530 753 202

Huishoudings met Afrikaans as huistaal was verantwoordelik vir R507 
miljard of 27% van die totale besteding, Engelssprekendes R561 miljard 
of 29%, Ngunigroepe R460 miljard of 27%, terwyl die ander swart 
bevolkingsgroepe R380 miljard of 20% van die totaal bestee het.

4  Unisa: Buro vir Marknavorsing, Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe.
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Indien die totale besteding per taalgroep oor ’n tydperk met mekaar 
vergelyk word, is dit duidelik dat die relatiewe besteding van die 
Afrikaanse taalgroep oor die tydperk afgeneem het. So was die aandeel 
van die Afrikaanssprekendes in 2000, 31,9% van die totale besteding, 
terwyl hulle 14,6% van die totale bevolking uitgemaak het. Hoewel die 
relatiewe getal Afrikaanssprekendes tot die totale bevolking min of meer 
konstant gebly het, naamlik 13,5% in 2012, het hulle relatiewe besteding 
afgeneem na 27% in 2012. 

Relatiewe besteding deur verskillende taalgroepe 2000 en 20125

Taalgroep

2000 2012

Bevolking %
Huishouding- 
besteding %

Bevolking %
Huishouding-  
besteding %

Afrikaans 14.6 31.9 13.5 27

Engels 8.4 27.9 9,6 29

Ander 77 40.2 76,9 44

Totale 
bevolking 100 100 100 100

5 UNISA: Buro Vir Marknavorsing, 2000. Household Expenditure in South Africa By 
province, Language Group and Product 2000, Navorsingsverslag No 2777 2000. 
Pretoria.
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Indien ons op die bestedingspatroon van die Afrikaans-
sprekendes let, vind ons dat dit nie veel afwyk van die algemene 
bestedingspatroon nie. So vind ons dat behuising en voedsel 
die hoofkomponente is, gevolg deur medies en vervoer. Die 
enigste uitstaande kenmerk is die feit dat Afrikaanssprekendes 
14% inkomstebelasting betaal in vergeleke met 11% deur die 
algemene publiek.

5.2.2 Relatiewe bydrae tot Bruto Binnelandse 
Produk

Die relatiewe bydrae van Afrikaanssprekendes tot die Suid-
Afrikaanse ekonomie het noemenswaardig tussen 1948 en 
1999 toegeneem, waarna dit geleidelik afgeneem het. So het 
die relatiewe bydrae na berekening tot 23% in 2012 afgeneem. 
Hierdie afname kan hoofsaaklik toegeskryf word aan dalende 
getalle en die feit dat die relatiewe inkomstevlakke van die 
Afrikaanse taalgemeenskap afneem teenoor ander taalgroepe.

Relatiewe bydrae van die Afrikaanssprekende taalgemeenskap tot die BBP (%):

Bydrae 1948/49a 1975 1999 2012b

Direk plus indirek 9,6% 20,8% 34% 23%

a Verhoef, G. 2010. Afrikaners in die ekonomie. Aanbieding by die 
werkwinkel oor ekonomie van die Afrikaner Burgerlike Netwerk (ABN). 
Pretoria, Maart 2010.

b UNISA: Buro Vir Marknavorsing. Modulering gegrond op inset-
uitset-model ontwikkel deur die Ontwikkelingsbank met private 
bestedingspatrone as insette.
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6. Bevindings
6.1 Kombinasie van indekse
Daar is in totaal 12 individuele indekse, elk verteenwoordigend van ’n 
spesifieke bepalende faktor. Hierdie individuele indekse is weer ingedeel 
om ’n saamgestelde indeks vir elk van die vyf uitkomste te bepaal. 
Die gemiddeld van al die indekse is gebruik om een oorkoepelende 
saamgestelde indeks te bepaal. 

Daar moet onthou word dat die indeks ’n relatiewe waarde is, wat 
beteken dat enige waarde meer as 50 op ’n positiewe stand van sake 
dui. Enige indeks minder as 50 is ’n aanduiding dat daar tekortkominge 
bestaan wat moontlike intervensie en/of aandag sal benodig.

In hierdie eerste opname dra al die indekse dieselfde gewig. Dit sal dalk in 
die toekoms nodig wees om verskillende gewigte toe te ken omdat daar 
verwag kan word dat sekere faktore meer bepalend gaan wees as ander.

Onderstaande is ’n opsomming van die verskillende waardes:

Waarde

Bepalende faktore Huidig Verwagting
Saamgestelde 

indeks
Huidig Verwagting

A. Fisieke teenwoordigheid 76 64

B. Gewilligheid om Afrikaans te praat 58 42

C. Vakkundige insette 79 66 Gebruikswaarde 71 57

D. Bydrae tot die ekonomie 58 44

E. Afrikaans in die handel en nywerheid 47 37

F. Ekonomiese welstand van individue 61 51 Ekonomiese 
impak 55 44

G. Beskerming van taalregte 43 35

H. Belangegroepe 58 54

I.  Lewering van gemeenskapsdiens 59 53 Kollektiewe 
bedinging 53 47

J.  Taalverskuiwing 47 41

K. Gedeelde waardes 48 47

L.  Assosiasie 59 51 Sosiale kohesie 51 46

Algehele indeks 57 49
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6.2 Spesifieke indekse
Indien die respons op die 12 vrae ontleed word, is dit 
insiggewend dat daar in groot mate konsensus bestaan 
tussen die respondente wat betref, sowel die huidige stand as 
verwagting vir die toekoms. Dit word duidelik geïllustreer deur 
die normale verspreiding wat verkry is met die waardes van elk 
van die individuele indikatore.

Dit is duidelik dat die komparatiewe voordeel wat die Afrikaanse 
taalgemeenskap vir die volkshuishouding inhou, onderling 
verskil, gegee die spesifieke bepalende faktor. Hierdie meer 
positiewe faktore kan dan ook as grondslag dien om die 
welstand van die gemeenskap te verbeter. Die negatiewe faktore 
is ’n aanduiding dat daar sekere tekortkominge bestaan en dat 
dit doelgerigte en pro-aktiewe aksies sal verg om dit reg te stel.

6.3 Fisieke teenwoordigheid

Fisieke teenwoordigheid
Huidig Verwagting

76

Die vraag wat gestel is: “Evalueer en gradeer na u mening die 
omvang van die fisieke teenwoordigheid van Afrikaanssprekendes 

binne u werkverband en ontspanning.” 

Een van die mees prominente en sigbare insette wat 
die Afrikaanse taalgemeenskap kan lewer, is sy fisieke 
teenwoordigheid binne werkverband en ontspanning. Die 
gebruik van Afrikaans in amptelike funksies het sedert 1994 
afgeneem en deur transformasie en veral die toepassing van 
regstellende aksie het die fisieke verteenwoordigheid van 
spesifiek blanke Afrikaanssprekendes in die owerheidsektor en 
korporatiewe ondernemings drasties verminder.  

Nieteenstaande hierdie negatiewe realiteit is die fisieke 
teenwoordigheid van die Afrikaanse taalgemeenskap in die 
volkshuishouding steeds ’n bepalende faktor. So toon hierdie 
faktor die tweede hoogste telling, naamlik 76, wat daarop 
dui dat die respondente van mening is dat die Afrikaanse 
taalgemeenskap wel nog merkbaar teenwoordig is. Hierdie 
mening word ook deur die 2012-sensus onderskryf. Volgens 
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die sensus het die Afrikaanse taalgemeenskap in al nege provinsies 
toegeneem.

Verder kan daar verwag word dat Afrikaanssprekendes vir die afsienbare 
toekoms nog belangrike insette sal lewer. Afrikaanssprekendes bly die 
taalgroep met die grootste persentasie werkendes. Volgens die sensus 
was 2,5 miljoen van die werkersbevolking van 15 tot 64 jaar oud in 
2012 Afrikaanssprekend. Dit beteken dat ’n groot persentasie van die 
Afrikaanssprekende bevolking ekonomies aktief is en reeds ’n kwalifikasie 
en/of ondervinding het, wat hulle in staat stel om ’n positiewe bydrae in 
die afsienbare toekoms te lewer. Hierdie realiteit word verwoord in die 
verwagting vir die toekoms, naamlik dat die indeks na verwagting, hoewel 
in ’n mate negatief, meesal sywaarts sal beweeg.

Die vraag is egter hoe hierdie komparatiewe voordeel gebruik kan 
word om die welstand van die Afrikaanse taalgemeenskap uit te brei. 
Dit sal grootliks daarvan afhang hoe positief ander taalgroepe hierdie 
teenwoordigheid beleef.

6.4 Gewilligheid om Afrikaans te praat

Gewilligheid
Huidig Verwagting

58

Die vraag wat gestel is: “Evalueer en gradeer na u mening die mate waarin 
Afrikaans as kommunikasiemedium (verbaal en skriftelik) deur individue en 

instansies gebruik word.”

Hoewel die respondente nog positief is, is die verwagting egter negatief. 
Volgens die meningsopname is die indeks 58 en sal na verwagting in die 
toekoms verder drasties afneem. Weer eens word hierdie persepsie deur 
verskeie studies en opnames ondersteun. Daar is algemene konsensus dat 
Afrikaans sy status as kommunikasiemedium oor tyd sal verloor.

Volgens Steyn en Duvenhage6 kan die funksie en statusverlies van 
Afrikaans aan die volgende destruktiewe faktore toegeskryf word:

•	 Globalisering: Faktore soos die uitbreiding van die internasionale 
handel, die groei van die kapitalisme, die georganiseerde godsdiens en 
die gebruik van Engels as die voertaal van internasionale orga ni sasies 

6 Duvenhage, A. en Steyn, J. 2011. Taalverskuiwing en taalhandhawing in die 
Afrikaanse gemeenskap: tendense en toekomsperspektiewe.
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en wetenskaplike publikasies het Engels as kommunika-
sietaal bevorder.

•	 Transformasie: Die beginsel van demografiese verteenwoor-
digendheid vereis dat die profiel van die nasionale bevolking 
van Suid-Afrika in instellings en georganiseerde sfere 
weerspieël moet word. Die gevolge van hierdie beginsel is 
dramatiese agteruitgang van Afrikaans veral in sfere soos 
die staatsdiens, skole, universiteite, regsdienste, televisie, 
plekname en Afrikaans as omgangstaal.

•	 Die owerheid se houding teenoor inheemse tale: Die 
onverskilligheid van die owerheid teenoor inheemse tale 
blyk uit die gebrek aan riglyne vir die regulering van die 
taallandskap en die openbare sigbaarheid van die tale op 
naamborde en padtekens.

•	 Disintegrasie van Afrikaner-nasionalisme: Afrikaner-nasio-
nalisme het dekades lank krag verleen aan die stryd vir 
moedertaalonderwys, die ontwikkeling van Afrikaans as 
universiteitstaal en die gelyke behandeling van Afrikaans en 
Engels in die staatsdiens en private ondernemings.

•	 Onverwerkte verlede: Die disintegrasie van Afrikaner-nasio-
nalisme het die gevolge van skuldgevoelens oor apartheid en 
negatiewe verwagtinge van die toekoms vererger.

•	 Demografiese	 marginalisering:	 Dit is veral die groeikoers 
van die blanke Afrikaanssprekende bevolking wat ’n plato 
bereik het.

Ten einde hierdie negatiewe tendens teen te werk, sal uitsonder-
like aksies en inisiatiewe van individue en instansies verg om 
Afrikaans as kommunikasiemedium te bevorder en te vestig.
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6.5 Vakkundige insette

Vakkundige insette
Huidig Verwagting

79

Die vraag wat gestel is: “Evalueer en gradeer na u mening die kwaliteit 
en standaard van vakkundige insette wat Afrikaanssprekendes in u 

werksomgewing lewer.”

Dit is die faktor waaroor die respondente die positiefste is. So word ’n 
indeks van 79 aan die faktor toegeken en die verwagting is dat hierdie 
aspek in die toekoms ook positief sal wees. 

Die opname toon dat daar konsensus is dat die vakkundige insette van 
die Afrikaanse taalgemeenskap die grootste bydrae tot die komparatiewe 
voordele vir die Suid-Afrikaanse volkshuishouding lewer. Die beginsel van 
uitnemendheid is hier ter sprake en onderstreep die feit dat erkenning 
van die Afrikaanssprekende taalgemeenskap en sodoende die verbetering 
van welstand, wel moontlik is deur positiewe en konstruktiewe 
vakkundige insette. 

Hierdie positiewe bydrae word moontlik gemaak deur die goeie en hoë 
gehalte onderwys van Afrikaanse skole, asook die uitnemende gehalte 
van tersiêre opleiding wat tans by “huidige” en gewese Afrikaanse 
universiteite gelewer word. 

Die prestasie van Afrikaanse skole vorm die grondslag vir hierdie 
positiewe aspek. Elke jaar lewer die matriekuitslae bewys van die 
hoë gehalte van Afrikaanse skole. So byvoorbeeld in 2009 het 35 393 
leerlinge aan 295 Afrikaanse skole die graad 12-eksamen geskryf en 32 
398 het geslaag. Dit is 91,5% teenoor ’n gemiddeld van 60,7% nasionaal. 
Die slaagsyfer vir die graad 12-groepe van 2010 en 2011 nasionaal was 
onderskeidelik 67,8% en 70,2%, terwyl dit by Afrikaansmediumskole 
gemiddeld 92% was. Die belangrikste faktor is die deurvloeisyfer. Van 2009 
tot 2011 het landwyd net tussen ’n kwart en ’n derde van dié in graad 
een uiteindelik hul skoolloopbaan voltooi. In skole waar Afrikaans die 
oorwegende onderrigtaal is, voltooi meer as agt uit tien in graad een 
uiteindelik matriek.7

7 Langner, D. en Steyn, J. 2012. Toekoms in eie taal. Pretoria: N.P. van Wyk Louw-
sentrum.



afrikaans28

In ’n studie wat deur Solidariteit onderneem is, blyk dit dat 
die meeste van hierdie jong mense graag na skool verder wil 
studeer.8 Professionele beroepe en studierigtings aan univer-
siteite is die gewildste studierigtings. Daar is ook ’n behoefte aan 
sogenaamde praktiese en bruikbare kwalifikasies. 

Hierdie positiewe uitsette en potensiële vraag na tersiêre 
opleiding wat Afrikaanse skole skep, word egter gestriem deur 
die feit dat daar ’n algehele tekort in die aanbod van Afrikaanse 
hoëronderwysopleiding in Suid-Afrika is. So byvoorbeeld het 
van die sowat tien Afrikaanse technikons en 150 Afrikaanse 
beroepskolleges wat voor 1990 bestaan het, nie ’n enkele 
Afrikaanse technikon of Afrikaanse enkelmediumkollege oorge-
bly nie. Verder is daar ook ’n neiging by universiteite om al hoe 
meer te verengels.

Hierdie gebrekkige aanbod word gereflekteer deur die feit dat 
die aantal Afrikaanssprekende studente aan tersiêre instellings 
van 2006 tot 2010 op ongeveer 112 000 min of meer konstant 
gebly het. Terwyl die relatiewe posisie daarteenoor, afgeneem 
het van 15,2% in 2006 tot 12,5% in 2010.

Relatiewe verhouding van Afrikaanssprekende studente versus totale aantal 
studente : Tersiêre instellings9

 2007 2008 2009 2010

Afrikaanssprekendes M V T M V T M V T M V T

Blank 45438 50581 96019 42217 48540 90758 42120 49326 91446 41,939 50,024 91,963

Bruin 7523 9238 16761 7479 10321 17802 7712 11245 18958 8,045 11,881 19,927

Totaal Afrikaans 52961 59819 112780 49696 58861 108560 49832 60571 110404 49984 61905 111890

Totaal alle taalgroepe 332662 408718 741380 348814 450651 799490 359580 478175 837779 380,350 512,573 892,936

Persentasie Afrikaans 15.9% 14.6% 15.2% 14.2% 13.1% 13.6% 13.9% 12.7% 13.2% 13.1% 12.1% 12.5%

Indien hierdie komparatiewe voordeel behou en/of uitgebrei wil 
word, sal daar tot elke prys verseker moet word dat:

• die gehalte van Afrikaanse onderwys en tersiêre opleiding 
voldoende en van hoogstaande gehalte sal bly, en

8 Solidariteit Navorsingsinstituut, 2012. Opleidingsbehoeftes van Gr. 10- 
en Gr. 11-leerders aan Afrikaanse skole in Suid-Afrika. Pretoria.

9 Unisa, Department of Information and Strategy Analysis, 2007, 2008, 
2009 en 2010. HEMIS: Head count of enrolled students according to 
race, home language and qualification type. Pretoria.
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• die aanbod van Afrikaanse skole en tersiêre instellings vol doen de 
sal wees.

6.6 Bydrae tot die ekonomie

Bydrae ekonomie
Huidig Verwagting

58

Die vraag wat gestel is: “Evalueer en gradeer na u mening die moontlike 
ekonomiese impak wat die Afrikaanssprekende taalgemeenskap op die 

ekonomie kan uitoefen.”

Uit die opname blyk dit dat respondente van mening is dat die 
ekonomiese impak van die Afrikaanse taalgemeenskap beperk is en dat dit 
in die toekoms verder sal afneem. Hoewel ekonomiese statistieke daarop 
dui dat die huidige invloed van die Afrikaanse taalgemeenskap veral in 
sekere sektore substansieel en selfs dominant is, is daar egter aanduidings 
dat hierdie impak verlangsaam. So byvoorbeeld het die relatiewe 
besteding van die Afrikaanse taalgemeenskap tot die totale nasionale 
besteding van 31,9% in 2000 tot 27% in 2012 afgeneem. Dieselfde geld ook 
sy bydrae tot die BBP wat van 34% in 1999 tot 23% in 2012 afgeneem het.
  
Hierdie beperkte siening van respondente kan grootliks toegeskryf 
word aan die probleem van deprivasiekoste wat tans deur die 
Afrikaanse taalgemeenskap beleef word. Die veronderstelling is dat alle 
kollektiewe goedere en dienste (bv. onderwys) in dieselfde hoeveelhede 
en kwaliteitsvlakke deur die regering, aan alle partye gelewer moet 
word. Die probleem is egter dat verskillende subjekte en gemeenskappe 
verskillende voorkeure vir sodanige goedere en dienste besit. Dit word 
duidelik geïllustreer deur die behoefte aan moedertaalonderwys deur 
Afrikaanssprekendes. Hierdie verskil tussen die hoeveelheid wat verskaf 
word (en waarvoor hy gedwing word om te betaal bv. belasting) 
en die hoeveelheid/kwaliteit wat verlang word, verteenwoordig ’n 
welvaartverlies vir die gemeenskap. Die welvaartverlies wat tans deur 
die Afrikaanse taalgemeenskap beleef word, is veral prominent in die 
onderwys (moedertaalonderrig) en die landbou (gebrek aan finansiële 
ondersteuning).

Frans Cronjé10 in ’n artikel in Rapport beweer die “Afrikaner het twee 
goeie kaarte”. Hy verwys eerstens na die dominante rol van die Afrikaner 
in die landbou en voedselproduksie en tweedens na hul bydrae tot 

10   Cronjé, F. 2012. Rapport, 18 November 2012.
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belastinginkomste. Om die bydrae van die Afrikaanse taalge-
meenskap tot die totale belastinginkomste in perspektief te 
plaas, kan daar op die totale private besteding gelet word. So 
bereken die Buro van Marknavorsing van Unisa dat, van die 
R209,2 miljard wat in 2012 aan inkomstebelasting deur die Suid-
Afrikaanse burgers bestee is, was 34,2% of R71,6 miljard afkomstig 
van die Afrikaanse taalgemeenskap. Die feit dat slegs 13,5% van 
die bevolking verantwoordelik is vir 34,2% van die besteding aan 
belasting is ’n aanduiding dat die Afrikaanse taalgemeenskap 
geregtig is op sekere gemeenskapspesifieke dien ste, bv. moeder-
taalonderrig. 

Indien die Afrikaanse taalgemeenskap hierdie huidige kompara-
tiewe voordeel wil benut om sodoende welvaart te bekom, 
sal dit nodig wees om tot ’n beleid van konstruktiewe betrok-
kenheid met die regering toe te tree.

6.7 Waarde van Afrikaans in die handel en 
nywerheid

Afrikaans in handel
Huidig Verwagting

47

Die vraag wat gestel is: “Evalueer en gradeer na u mening die mate 
waarin die handel en nywerheid afhanklik is van die voortbestaan 

van die Afrikaanssprekende taalgemeenskap.”

Die vraag kon ook anders om gestel word, naamlik hoeveel 
besighede sal tot niet gaan indien Afrikaans sou verdwyn. 
Die algemene gevoel onder die respondente is dat die effek 
van Afrikaans in die handel en nywerheid beperk is en die 
verwagting is dat dit in die toekoms nog verder sal afneem. 
Hierdie negatiewe siening kan grootliks toegeskryf word aan die 
dominante rol wat Engels tans in die sakewêreld speel. Verder 
is daar ’n persepsie dat die Afrikaanse mark nie belangrik is nie, 
aangesien dit ’n krimpende mark is en dat Afrikaanssprekendes 
oor die algemeen tweetalig is en dit dus nie nodig is om op die 
Afrikaanse mark te fokus nie.

Die belangrikheid van Afrikaans in die handel en nywerheid is 
’n afgeleide van die grootte van die Afrikaanse mark. Ten einde 
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hierdie mark in perspektief te stel kan die volgende kenmerke uitgelig 
word:

• 10,6 Miljoen (33%) Suid-Afrikaners kan Afrikaans lees en/of verstaan.

• Volgens die 2011-sensus het die Afrikaanse taalgemeenskap van 
5,99 miljoen in 2001 tot 6,85 miljoen in 2011 toegeneem. Dit 
verteenwoordig 13,5% van die totale bevolking.

• Huishoudings met Afrikaans as huistaal was verantwoordelik vir 
R507 miljard of 27% van die totale privaat besteding.

• Die gekombineerde lesertal van Afrikaanse dagblaaie is 1,9 miljoen 
en vir naweekkoerante is dit 1,5 miljoen.

• Altesaam 58% van die Afrikaanse dagbladlesers lees ook ander 
koerante.

• Altesaam 76% van die Afrikaanse Sondagblad-lesers lees ook ander 
Sondagkoerante.

• Sirkulasie van Afrikaanse dagblaaie:

* Beeld 91 051
* Die Burger 74 512
* Volksblad 25 969
* Son  124 572

• Sirkulasie van Afrikaanse Sondagkoerante:

* Rapport 284 361
* Sondag Son 57 816
* Sondag 34 013

• Dit is slegs enkele kenmerke en dek nie die hele Afrikaanse 
spektrum nie. Bykomende aktiwiteite soos die musiekbedryf, 
Afrikaanse tydskrifte, toerisme, opvoeding, skole, ens. is almal 
voorbeelde waar Afrikaans ’n belangrike inset is.

Dit is duidelik dat ongeag die negatiewe siening van respondente, die 
Afrikaanse mark aansienlik is en dat dit ’n belangrike rol in die handel en 
nywerheid speel.
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6.8 Ekonomiese welstand van individue

Welstand individue
Huidig Verwagting

61

Die vraag wat gestel is: “Evalueer en gradeer na u mening die stand 
van die ekonomiese welstand van die Afrikaanssprekende individu en 

huishouding.”

Die algemene gevoel van respondente is dat die ekonomiese 
welstand van individuele lede van die Afrikaanse taalgemeenskap 
positief is. Die verwagting is egter dat hierdie positiewe neiging 
nie in die toekoms sal voortduur nie.  

Hierdie positiewe sienswyse word ondersteun deur die 
feit dat die persentasie Afrikaansetaal-huishoudings in die 
hoërinkomstekategorië (R 5 000+), konstant meer is as dié 
van die totale bevolking terwyl die teenoorgestelde vir die 
laerinkomstegroepe geld (R 4 999-). Hier is die Afrikaanse 
taalgemeenskap weer konstant minder as die nasionale gemid-
deld.11 

Die negatiewe vooruitsigte kan toegeskryf word aan die huidige 
stand van die wêreld- en nasionale ekonomieë en dat dit nie 

11  All Media Products (AMPS), 2012.
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soseer ’n refleksie is van die toekomstige ekonomiese welstand van 
individue en huishoudings nie.

6.9 Beskerming van taalregte

Taalregte
Huidig Verwagting

43

Die vraag wat gestel is: “Evalueer en gradeer na u mening die mate waarin    
Afrikaans tot sy reg kom met spesifieke verwysing na skole, die akademie,     

owerheid en handel.”

Respondente het uiters negatief op hierdie vraag gereageer. Verder is 
almal van mening dat Afrikaans in die toekoms verder onder druk gaan 
kom. Verskeie studies en gebeurtenisse dui daarop dat hierdie vrese nie 
ongegrond is nie. 

Suid-Afrika het na 1994 wegbeweeg van ’n streng voorskriftelike taalbestel. 
Die beginsel van statutêre tweetaligheid, asook taalgelykberegtiging is laat 
vaar. Die minimum vereiste tans is dat die regering sake in ten minste 
twee amptelike tale sal voer. Daar word nie voorgeskryf watter twee tale 
gebruik moet word nie. Hierdie toegeeflike benadering het tot gevolg 
dat Engels die dominante taal van die Suid-Afrikaanse Regering en semi-
staatsinstellings geword het. 

Volgens Carstens12 word daar in die debat oor Afrikaans gewoonlik 
drie argumente gebruik om Afrikaans se posisie ten opsigte van ander 
taalgroepe in Suid-Afrika te bepaal, naamlik:

• Die getalle-argument: Volgens die 2011-sensus het die Afrikaanse 
taalgemeenskap vanaf 5,99 miljoen in 2001 tot 6,85 miljoen in 2011 
toegeneem. Dit verteenwoordig ’n groei van 14,4% die afgelope 
dekade. Die relatiewe posisie van ses van die amptelike tale sedert 
2001 het vergeleke met die ander tale, afgeneem. Die relatiewe 
posisie van Afrikaans, Engels en Ndebele het egter toegeneem, met 
13,5%, 9,6% en 2,1% van die bevolking wat hierdie tale onderskeidelik 
gebruik.

12 Carstens, W.A.M. 2006. Die breë debat (1994-2005) oor die toekoms van Afrikaans: 
enkele temas en inisiatiewe, Moedertaalonderrig. Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 
Junie 2006.
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• Die funksie-argument: Daar word geargumenteer dat 
’n taal ten minste op vyf vlakke ’n funksie moet hê, 
naamlik: i) die taal moet tuis gepraat word, ii) dit moet ’n 
letterkundige funksie hê, iii) dit moet ’n wetenskaplike en 
akademiese funksie hê, iv) die taal moet ekonomiese nut 
hê, en v) die taal moet ’n owerheidstaal wees.

• Die gesindheidsargument: Die houding van nie-Afrikaans-
sprekendes teenoor Afrikaans sal ook bepalend wees vir 
die welstand van Afrikaans. Afrikaanssprekendes behoort 
andertaliges se kennis van en houding teenoor Afrikaans 
te bevorder en te keer dat albei in ’n ongunstige rigting 
verander.

Hoewel die aantal Afrikaanssprekendes die afgelope dekade 
toegeneem het, het Afrikaans verskeie funksieverliese beleef. 
Voorbeelde van sodanige verliese is onder meer die SAUK 
wat deesdae SABC is, SAL word SAA, die staatsdiens wat 
verengels, Afrikaanse skole word geforseer om oor te skakel 
na dubbelmedium, Afrikaans as regstaal is onder druk en die 
werkstaal van korporatiewe besighede is Engels.

6.10 Belangegroepe

Belangegroepe
Huidig Verwagting

58

Die vraag wat gestel is: “Evalueer en gradeer na u mening 
die mate waarin die Afrikaanse taalgemeenskap suksesvol is 

met die mobilisering van belangegroepe ten einde ’n effektiewe 
gemeenskapdiens te lewer.”

Hier word spesifiek na aksies deur die burgerlike samelewing 
en die skepping van eie instellings verwys. Die respondente 
het positief, maar met ’n mate van voorbehoud reageer. Die 
verblydende faktor is egter die feit dat die verwagting van die 
toekoms nie negatief is nie. 

Twee soorte van mobilisering van eie gemeenskappe is van 
belang. Eerstens, die skepping van eie instellings en tweedens, 
aktivisme. Die twee aspekte staan komplementêr tot mekaar en 
sluit nie mekaar onderling uit nie. 
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Verskeie eie instellings is die afgelope paar jaar gestig ten einde die 
groepsbelange van die Afrikaanse taalgemeenskap te bevorder, maar daar 
sal nog veel gedoen moet word om individue te motiveer om pro-aktief by 
hierdie belangegroepe betrokke te raak, hetsy fisiek en/of finansieel.

6.11 Lewering van gemeenskapsdiens

Gemeenskapdiens
Huidig Verwagting

59

Die vraag wat gestel is: “Evalueer en gradeer na u mening die mate waarin 
die Afrikaanse taalgemeenskap pro-aktief deelneem aan georganiseerde handel, 

sport en kulturele aktiwiteite.”

Hierdie vraag staan komplementêr tot die vorige vraag en dui op 
die tweede soort mobilisering, naamlik aktivisme. In watter mate is 
Afrikaanssprekendes bereid om pro-aktief by gemeenskapsaksies betrokke 
te raak, of is hulle aan die onttrek? 

Die respondente het positief op die vraag geantwoord, maar is van 
mening dat hierdie gewilligheid in die toekoms gaan afneem. Hierdie 
sienswyse word ondersteun deur die feit dat al meer Afrikaanssprekendes 
by gemeenskapdienste soos die bestryding van armoede en ander 
burgerlike inisiatiewe betrokke raak. Voorbeelde van sodanige aksies is 
die regstryd wat Solidariteit ten opsigte van regstellende aksie voer en die 
maatskaplike hulp wat Helpende Hand lewer.

Op kuturele gebied word hierdie deelname geïllustreer deur die feit dat 
Afrikaans via die kunstefeeste blom, die Afrikaanse musiekbedryf floreer 
en Afrikaanse sangers gewild is. 

Ook wat betref die besigheidswêreld en landbou is Afrikaanse instansies 
baie prominent. So speel Agri-SA en die TLU SA ’n leidende rol in die 
landbou. Die Afrikaanse Handelsinstituut is ’n gerekende instansie in die 
handel en nywerheid.

Wat sport betref, kan daar net na die name en vanne van spelers en 
afrigters gelet word om die dominante rol te besef wat Afrikaans-
sprekendes, in veral sportsoorte soos rugby en krieket, speel.
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6.12  Taalverskuiwing

Taalverskuiwing
Huidig Verwagting

47

Die vraag wat gestel is: “Evalueer en gradeer na u mening die 
groeipotensiaal van die Afrikaanssprekende taalgemeenskap.”

Die respondente het uiters negatief op hierdie vraag gereageer. 
Verder is die verwagting dat die vordering van Afrikaans in 
die toekoms verder onder druk gaan kom. Dit is ’n aanduiding 
dat die potensiaal van Afrikaans as verenigende simbool en 
instrument beperk is.

Verskeie studies dui op ’n taalverskuiwing weg van Afrikaans. 
Hierdie neiging kom veral in hoër inkomstegroepe van die 
bruin gemeenskap voor. So het Van den Berg13 bevind dat 
daar onder die bruin middelklas in Kaapstad “’n massiewe 
skuif” van 7,4% weg van Afrikaans was (teenoor 1,7% by wit 
Afrikaanssprekendes). Giliomee14 wys daarop dat daar by talle 
lede van die bruin elite, wat senior poste in die staatsdiens en 
groot maatskappye beklee, ’n sterk neiging is om “progressief-
individualisties” te wees en hulle te vereenselwig met Engels 
en met die waardes wat uit hierdie uitkyk voortspruit. Engels 
word omhels as die taal van aspirasie en status wat veral 
middelklasbelange dien.

6.13 Gedeelde waardes

Gedeelde waardes
Huidig Verwagting

48

Die vraag wat gestel is: “Evalueer en gradeer na u mening die 
algemene sentiment teenoor die Afrikaanse taal en kultuur.”

13 Van den Berg, S. 2003.  Taalverskuiwing en Afrikaans: ’n Ontleding van 
die sensusdata. Tydskrif vir Geesteswetenskappe.

14 Giliomee, H. 2010. Waar staan ons nou? Die Afrikaners vandag. 
Referaat gelewer by die Afrikaner Burgerlike Netwerk (ABN). 2 Maart 
2010.



afrikaans37

Indien gemeenskaplikhede gevind kan word in gedeelde waardes, 
houdings en opvattings ten opsigte van die Afrikaaanse taal en kultuur, 
kan hierdie gemene delers die grondslag vorm vir ’n gemene saak, in die 
sin dat daar gemeenskaplike standpunte oor beleidskwessies gevorm kan 
word. Sodanige gedeelde waardes kan die grondslag vorm vir gemene 
grond tussen onderhandelaars wat namens belangegroepe optree. Dit 
skep die moontlikheid dat gemeenskappe mekaar kan verduur, gewoond 
raak aan mekaar, mekaar leer ken en dat groter onderlinge vertroue kan 
ontwikkel.

Die lae syfer van die opname toon dat daar nog twyfel bestaan en dat 
die algemene sentiment teenoor die Afrikaanse taal en kultuur van ander 
gemeenskappe nie na wense is nie. Na verwagting gaan hierdie houding 
in die toekoms verder versleg.

Jaap Steyn en Danie Langner15 wys daarop dat dit veral andertaliges se 
kennis van Engels is wat dit so ’n magtige taal maak. Afrikaanssprekendes 
behoort dus andertaliges se kennis en houding teenoor Afrikaans positief 
te bevorder of probeer keer dat Afrikaans in ’n ongunstige rigting 
verander. So wys hulle daarop dat die geskiedenis daarop dui dat ’n 
negatiewe houding teenoor Afrikaners ook ’n negatiewe houding teenoor 
Afrikaans tot gevolg het. 

6.14  Assosiasie

Assosiasie
Huidig Verwagting

59

Die vraag wat gestel is: “Evalueer en gradeer na u mening in watter mate 
vereenselwig individue hulle nog met die Afrikaanssprekende taalgemeenskap.”

Taalgemeenskappe, veral ’n klein gemeenskap soos die Afrikaanse 
taalgemeenskap, beleef van tyd tot tyd sekere krisisse wat hul 
voortbestaan in gevaar stel. Seker een van die mees kritieke gevare is die 
een van vertwyfeling, wanneer ’n groot deel van die mense daaraan twyfel 
of die taalgemeenskap kan en/of selfs moet voortbestaan.

Gegee die huidige onvriendelike omgewing vir Afrikaans en die sterk 
neiging tot verengelsing wat tans in Suid-Afrika heers, word die indivi-
duele lede van die Afrikaanse taalgemeenskap weer eens voor hierdie 

15 Langner, D. en Steyn, J. 2012.  Toekoms in eie taal. Pretoria: N.P. van Wyk Louw-
sentrum.
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keuse gestel. Een moontlike reaksie is om onbetrokke en passief 
te bly en dinge maar hul gang te laat gaan. Ander kan die 
verengelsing positief omhels en alle bande met die Afrikaanse 
taalgemeenskap verbreek. Daarteenoor kan individue wat sterk 
oor die taal voel aan aksies deelneem om Afrikaans te beskerm.

Die voorneme om iets te doen of niks te doen nie, sal afhang 
van die houding wat die individu rakende die Afrikaanse 
taalgemeenskap het. Die vraag wat gestel is, is ’n poging om 
juis hierdie houding te bepaal. Volgens die respondente is hulle 
van mening dat die huidige houding teenoor die Afrikaanse 
taalgemeenskap nog positief is, maar dat daar tekens is dat 
hierdie houding oor tyd sal versleg.  

Hierdie neiging moet saamgelees word met die ander 
indikatore wat daarop dui dat die welstand van die Afrikaanse 
taalgemeenskap onder druk is. Simptome van hierdie negatiewe 
houding is onder meer die taalverskuiwing weg van Afrikaans, 
die verlies van ekonomiese en gebruikswaarde van Afrikaans.

7. Saamgestelde indekse
Die doel van die saamgestelde indekse is om ’n indikator te 
skep wat die oorhoofse welstand-status van die Afrikaanse 
taalgemeenskap kan verwoord. Daar is ’n saamgestelde indeks 
vir elk van die vier uitkomste en een algehele indeks. 

7.1 Algehele indeks

Algehele indeks
Huidig Verwagting

57

Dit is duidelik dat die algehele persepsie rakende die welstand 
van die Afrikaanse taalgemeenskap marginaal positief is. Die 
opname toon dat die algehele saamgestelde indeks vir die 
welstand van die Afrikaanse taalgemeenskap op 57 te staan 
kom. (Enige indeks laer as 50 dui op ’n negatiewe stand van 
sake.) Hoewel positief is daar rede tot kommer aangesien die 
verwagting is dat die indeks in 2020 merkbaar gaan versleg tot 
onder 50.
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Dit is opmerklik dat die persepsies tussen die verskillende sektore verskil. 
Dit wil voorkom of persoonlike ondervinding en werkomgewing ’n groot 
rol speel in die vorming van individue se persepsie. Dit is byvoorbeeld 
opvallend dat beroepe soos die regswese en die burgerlike samelewing  
besonder negatief is oor sowel die huidige as die toekomstige welstand 
van die Afrikaanse taalgemeenskap. Die wat die positiefste is, is die media 
en letterkunde. Dit kan toegeskryf word aan die feit dat individue in dié 
gebiede meer pro-aktief in die Afrikaanse gemeenskap betrokke is. Hulle 
is ook nie vasgevang in ’n negatiewe psigose nie. Die mate waarin die 
persepsies van die onderskeie sektore verskil, en die redes daarvoor, is 
egter ’n onderwerp van ’n moontlike toekomstige studie.

Al die fokusareas is egter eenstemmig dat die verwagte welstand van die 
Afrikaanse taalgemeenskap vir die toekoms negatief is.

7.2 Gebruikswaarde

Gebruikswaarde
Huidig Verwagting

71

Die saamgestelde indeks vir die gebruikswaarde van Afrikaans as uitkoms, 
word saamgestel uit drie faktore, naamlik die fisieke teenwoordigheid, 
die gewilligheid om Afrikaans te praat en die vakkundige insette wat 
deur Afrikaanssprekendes gelewer word. Die huidige gesamentlike indeks 
vir gebruikswaarde is nog positief, naamlik 71. Dit is dus die hoogste 
van die vyf saamgestelde indekse. Dit dui aan dat die respondente van 
mening is dat die gebruikswaarde van Afrikaans wel sekere komparatiewe 
voordele inhou. Hierdie voordeel is merendeels gesetel in die fisieke 
teenwoordigheid en vakkundige insette van die Afrikaanssprekende 
individu en nie in die taal as sodanig nie.

Die algemene verwagting is egter dat die gebruikswaarde oor tyd sal 
afneem. Weer eens is dit hoofsaaklik die agteruitgang van Afrikaans 
as kommunikasiemedium wat tot hierdie negatiewe persepsie bydra. 
Respondente was uiters negatief wat hierdie bepalende faktor betref 
en voorsien dat hierdie negatiewe neiging in die toekoms verdere 
momentum sal kry. 

Hierdie negatiewe neiging word onder meer onderskryf deur instan-
sies soos die F.W. de Klerk-stigting wat in 2008 op Internasionale 
Moedertaaldag verklaar het dat, na 1994 Engels die “de facto – enkele 
amptelike taal” van die nasionale regering en die private sektor geword 
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het. Die stigting wys ook op die agteruitgang van alle inheemse 
tale ten koste van Engels. Hierdie stelling is in lyn met die 
sensusdata van 2012, wat aandui dat ses van die inheemse tale se 
relatiewe posisie teenoor ander tale versleg het. 

7.3 Ekonomiese waarde

Ekonomiese waarde
Huidig Verwagting

53

Drie faktore is geïdentifiseer om die ekonomiese impak van 
die Afrikaanssprekendes te bepaal, naamlik die algehele bydrae 
tot die ekonomie, Afrikaans in die handel en nywerheid en 
die ekonomiese welstand van individue binne die Afrikaanse 
taalgemeenskap. Hoewel die huidige gesamentlike indeks nog 
marginaal positief is, is dit duidelik dat die algemene gevoel is 
dat die ekonomiese impak van die Afrikaanse taalgemeenskap 
aan die afneem is. 

Hierdie tendens korreleer ook met die kwantitatiewe gegewens 
wat duidelik aantoon dat die relatiewe ekonomiese impak van 
die Afrikaanse taalgemeenskap die afgelope dekade afplat.

Die enkele faktor wat hierdie gesamentlike indeks negatief 
beïnvloed, is die feit dat daar veral kommer bestaan vir Afrikaans 
in die handel en nywerheid. Hierdie neiging hang saam met die 
funksie en verlies van Afrikaans se gebruikswaarde. 

7.4 Kollektiewe bedinging

Kollektiewe bedinging
Huidig Verwagting

51

Die kollektiewe bedinging van die Afrikaanse taalgemeenskap 
word deur drie faktore bepaal, naamlik die beskerming van 
taalregte, die effektiewe funksionering van belangegroepe en die 
bereidwilligheid van Afrikaanssprekendes om pro-aktief in die 
gemeenskap betrokke te raak.
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Die algehele indeks vir kollektiewe bedinging is slegs 51. Hoewel 
positief, is dit ’n aanduiding dat daar kommer bestaan dat die algemene 
groepsregte van die Afrikaanse taalgemeenskap onder druk is. Na 
verwagting gaan hierdie druk in die toekoms toeneem. Dit is veral oor die 
taalregte van Afrikaans wat respondente uiters negatief is.

7.5 Sosiale kohesie

Sosiale kohesie
Huidig Verwagting

55

Sosiale kohesie verwys na ’n situasie waar individue waardes deel en 
daarom as ’n gemeenskap saamkom. Dit kan ook uitgebrei word om na 
gedeelde uitdagings te verwys. Sodanige gemeenskappe het ’n gedeelde 
visie en ’n sterk gevoel van samehorigheid.

Indikatore wat die status van die sosiale kohesiekrag van die Afrikaanse 
taalgemeenskap bepaal, is onder meer die neiging van taalverskuiwing 
wat daar binne die Afrikaanse gemeenskap plaasvind, die gedeelde 
waardes wat nog bestaan en die mate waarin die media, kuns en kultuur 
hierdie waardes reflekteer en die begeerte wat daar by individue is om 
met die Afrikaanse taalgemeenskap geassosieer te word.

Hoewel die saamgestelde indeks vir kohesie positief is op 55, is dit 
duidelik dat daar veral kommer bestaan oor die merkbare taalverskuiwing 
wat tans plaasvind. Dit is dan ook ’n aanduiding dat die Afrikaanse 
taalgemeenskap sy saambindende krag verloor. 

In ’n omvattende onlangse ondersoek na taalverskuiwing in die Afrikaanse 
gemeenskap vir die ABN-projek wat deur Schlemmer16 onderneem is, het 
hy gevind dat daar ’n redelike groot mate van taalverskuiwing na Engels 
by bruin Afrikaanssprekendes plaasvind en in ’n kleiner mate by wit 
Afrikaanssprekendes. Oor die algemeen is taalverskuiwing ’n simptoom 
van ’n verlies aan funksie en status.

8. Strategiese implikasies 
Die spesifieke doelstellings vir welstandontwikkeling is meestal veelvuldig 
van aard. Dit behels sosiale, politieke en ekonomiese prosesse wat 
gekoördineer moet word ten einde te verseker dat die welstand van die 

16 Schlemmer, L. 2010. Afrikaanssprekendes: Onlangse patrone en wending. Referaat 
gelewer by die Afrikaner Burgerlike Netwerk (ABN). 16 Februarie 2010.
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Afrikaanse taalgemeenskap as sodanig bevorder sal word en dat 
dit nie tot nadeel van die groter geheel sal wees nie.

Gegrond op die resultate van die risiko-analise is dit duidelik dat 
daar sekere  “komparatiewe voordele” is waaroor die Afrikaanse 
taalgemeenskap beskik. Hierdie voordele kan as strategiese 
raamwerk vir die bevordering van welstand dien. So kan daar 
een oorheersende voordeel, wat as hoofdoel kan dien, en twee 
newedoelstellings geïdentifiseer word. 

Die hoofdoel wat nagestreef moet word, hou verband met die 
fisieke teenwoordigheid van die Afrikaanse taalgemeenskap, wat 
as volg geformuleer kan word:

•	 Die	 vestiging	 en	 uitbouing	 van	 die	 fisieke	 teenwoor
digheid van die Afrikaanse taalgemeenskap in alle sfere 
van die samelewing.

Die mees prominente en sigbare inset wat die Afrikaanse 
taalgemeenskap kan lewer, is sy fisieke teenwoordigheid in die 
verskillende sfere van die samelewing. Volgens statistieke is die 
huidige teenwoordigheid van die Afrikaanse taalgemeenskap 
in die volkshuishouding wesenlik. Die teenwoordigheid van die 
Afrikaanse taalgemeenskap is ’n gegewe en hierdie werklikheid 
sal deur alle gemeenskappe, die owerheid en politieke partye 
erken en aanvaar moet word. Die Afrikaanse taalgemeenskap 
kan nie weggewens en/of geïgnoreer word nie. Alle aanduidings 
is dat hierdie realiteit vir die afsienbare toekoms sal voortduur.

Deur sy fisieke teenwoordigheid kan die Afrikaanse taalge-
meenskap pro-aktief insette lewer en sodoende die welstand 
van die Afrikaanse taalgemeenskap spesifiek, maar ook die totale 
bevolking in die algemeen, bevorder. Verder stel dit hom in staat 
om sy eiesoortige behoeftes en waardes te bevorder en af te 
druk. Hoe meer hierdie fisieke teenwoordigheid sigbaar word, 
sal die owerheid, politieke partye en die besigheidswêreld verplig 
wees om kennis van die bestaan daarvan te neem. Die teenpool 
van hierdie argument is ook waar naamlik, dat as die Afrikaanse 
taalgemeenskap, om watter rede ook al, apaties sou staan en 
homself onttrek, sal dit politieke en sosiale selfmoord wees. 
Daarom kan hierdie doelstelling as van oorheersende belang 
beskou word.

Die vermoë om aan hierdie doel inhoud te verleen word onder 
meer deur die 2012-sensus onderskryf. So het die Afrikaanse 
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taalgemeenskap in al nege provinsies toegeneem. ’n Groot persentasie van 
die Afrikaanse taalgemeenskap is ekonomies aktief en het ’n kwalifikasie 
en/of ondervinding wat hulle in staat stel om ’n positiewe bydrae te 
lewer.

Die voorvereiste is egter dat die Afrikaanse taalgemeenskap hierdie 
fisieke teenwoordigheid positief sal gebruik en nie op ’n negatiewe en 
voorskriftelike wyse sy teenwoordigheid sal afdwing nie.

Die twee newedoelstellings hou verband met die vermoë en wyse waarop 
die Afrikaanse taalgemeenskap ’n bydrae kan lewer en kan as volg 
geformuleer word:

•	 Die handhawing en verbetering van die vermoë van die Afrikaanse 
taalgemeenskap om ’n positiewe bydrae te lewer.

Hierdie vermoë is sowel ekonomies as vakkundig van aard. Die 
ekonomiese impak en vakkundige vermoë van die Afrikaanse taalge-
meenskap word algemeen aanvaar en 
vorm ’n belangrike onder afdeling van die 
welstandbevordering.

Hierdie vermoë om ’n positiewe vak-
kun dige bydrae te lewer, spruit uit 
die goeie en gehalte-onderwys en 
tersiêre opleiding wat die Afrikaanse 
gemeenskap tot nou toe geniet het. Die 
ekonomiese impak word weer duidelik 
geïllustreer deur die wesenlike aandeel 
van die Afrikaanse taalgemeenskap 
ten opsigte van belas ting, besteding en 
totale produksie.

Hierdie positiewe situasie word egter gestriem deur die tekort en selfs 
die afwesigheid van geskikte Afrikaanse opleidings- en opvoedkundige 
instellings en die miskenning van die markpotensiaal van die Afrikaanse 
taalgemeenskap.

Indien hierdie komparatiewe voordeel behou wil word, sal programme in 
werking gestel moet word om te verseker dat gehalte en beskikbaarheid 
van Afrikaanse onderwys en tersiêre opleiding genoegsaam en van 
hoogstaaande gehalte sal bly. Verder sal die ekonomiese bydrae van die 
Afrikaanse taalgemeenskap erken en in berekening gebring moet word in 
die toewysing van hulpbronne en die lewering van kollektiewe dienste.

Verder sal die 
ekonomiese bydrae 
van die Afrikaanse 

taalgemeenskap 
erken en in 

berekening gebring 
moet word...
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Wat betref die wyse waarop die Afrikaanse taalgemeenskap ’n 
bydrae kan lewer, is dit noodsaaklik om ’n positiewe benadering 
te volg wat gegrond is op die huidige omstandighede waarin die 
Afrikaanse taalgemeenskap hom bevind.

•	 Die betrekking en aktivering van individue, organisasies 
en instellings met die klem op die ontwikkeling en 
motivering vir en ingesteldheid op gemeenskaps-
ontwikkeling.

Die verantwoordelikheid vir die voortbestaan en oorlewing 
van die Afrikaanse taalgemeenskap is in sy eie hande. As ’n 
gemeenskap sal hy verantwoordelikheid moet neem vir die 
bewaring, ontwikkeling en uitbouing van sy taal en kultuur. 
Die feit dat die Afrikaanse taalgemeenskap nie enige spesifieke 
toegedeelde politieke en/of uitvoerende magte het nie, sal 
sodanige ontwikkeling gemeenskapsgedrewe moet wees.

Die doel van gemeenskapsontwikkeling is om voorsiening te 
maak vir die bewaring van ’n gemeenskap se taal, kultuur, 
veilgheid en voortbestaan. Hierdie gemeenskaplike doel kan 
slegs bereik word as die algemene welstand van die gemeenskap 
gesond is en die gemeenskap ingestel en gemotiveer is om wel 
deel te neem. Hieruit volg dit dat gemeenskapsontwikkeling en 
die welstandsituasie komplementêr tot mekaar staan en mag nie 
met mekaar bots nie.

Dit is veral sogenaamde “kultuurspesifieke” dienste en bedrywe 
wat gevestig en ontwikkel moet word en waarvoor die 
Afrikaanse taalgemeenskap verantwoordelikheid moet aanvaar. 
Voorbeelde van sodanige dienste is veiligheid, onderwys, welsyn, 
behuising en ontspanning.

9. Oorhoofse taalplan
Ten einde te verseker dat die bevordering van die welstand 
van die Afrikaanse taalgemeenskap wel doelgerig en doelmatig 
plaasvind, sal dit nodig wees om gekoördineerd binne die 
raamwerk van ’n oorhoofse taalplan, sekere strategiese 
programme te implementeer ten einde die welstand van die 
totale Afrikaanse taalgemeenskap te bevorder.

Gegee die strategiese implikasies soos afgelei van die risiko-
analise kan die hoofdoel van so ’n plan wees om die Afrikaanse 
taalgemeenskap sover prakties moontlik te mobiliseer om sy 
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fisieke teenwoordigheid, sy ekonomiese impak en vakkundige vermoë te 
gebruik om pro-aktief, positief tot die ontwikkeling van die Afrikaanse 
taalgemeenskap by te dra.

Die term strategies word gebruik om 
daardie aktiwiteite te identifiseer wat 
eerstens noodsaaklik is om die spesifieke 
doel te bereik en dit moet deur 
beplanning en aksies gestimuleer word. 
Hierdie aktiwiteite moet ook tweedens 
genoegsaam wees om aan die behoeftes 
soos afgelei van die doel te voldoen. 
Daar is dus twee norme vir ’n stategiese 
program, naamlik noodsaaklikheid en 
genoegsaamheid.

Die beginsel waarop die voorgestelde taalplan gegrond is, berus op die 
konsep van uitnemende dienslewering in Afrikaans. Afrikaans as die 
enigste gemene deler wat die Afrikaanse taalgemeenskap omskryf, dien as 
medium waarin diens gelewer word en die beginsel van uitnemendheid 
verseker dat sodanige dienslewering positief en van ’n hoë gehalte sal 
wees.

9.1 Raamwerk van taalplan
Die formaat wat gebruik word vir die opstel van die taalplan, is afgelei 
van die sogenaamde “logframe”-benadering wat deur die Wêreldbank 
gevolg word. Hierdie benadering maak gebruik van die inset-uitset-
uitkomsmodel en identifiseer spesifieke sleutelprestasie-aanwysers 
voortydig, wat as aanwysers kan dien om te bepaal of die verwagte 
uitkomste wel suksesvol bereik is, al dan nie. Die monitering en 
evaluering van die program en/of projek geskied dan binne hierdie 
vasgestelde raamwerk.

In die risiko-analise is daar ook van die inset-uitset-uitkomsbenadering 
gebruik gemaak. So is daar vyf soorte insette geïdentifiseer wat die 
Afrikaanse taalgemeenskap na die tafel toe bring, naamlik:

• Fisieke teenwoordigheid

• Ekonomiese en finansiële bydrae

• Vakkundige en tegniese insette

Die 
verantwoordelikheid 
vir die voortbestaan 

en oorlewing van 
die Afrikaanse 

taalgemeenskap is in 
sy eie hande.
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• Aktiewe deelname

• Afrikaans as kommunikasiemedium

Verder is daar vier uitkomste geïdentifiseer wat as aanduiding 
kan dien van die positiewe bydrae wat die Afrikaanse 
taalgemeenskap kan lewer deur pro-aktiewe deelname, naamlik:

• Verhoogde gebruikswaarde van Afrikaans

• Groter ekonomiese en finansiële impak

• Effektiewe kollektiewe bedingingsaksies

• Vriendelike en bindende kohesiewaarde van die Afrikaan-
se taalgemeenskap

Die resultate wat uit die meningsopname na vore gekom het, 
kan as ’n indikasie dien van die soort uitsette wat benodig 
word ten einde die uitkomste te realiseer. Gegee die insette 
en benodigde uitsette kan die onderstaande raamwerk as 
’n voorbeeld dien van hoe ’n omvattende taalplan vir die 
bevordering van die welstand van die Afrikaanse taalgemeenskap 
moontlik kan lyk. 

10. Opvolgaksies
Die voorgestelde oorhoofse taalplan, hoewel nie volledig 
nie, is geheel en al te omvattend vir een enkele instansie. 
Instansies wat belang het by die welstand van die Afrikaanse 
taalgemeenskap sal individueel en gesamentlik moet besluit by 
watter programme hulle betrokke wil raak, gegee die aard en 
omstandighede van elk.

Spesifieke rolspelers sal genader moet word om verantwoor-
delikheid te neem vir ander strategiese programme, soos 
by voor beeld die onderwys, media, handel en nywerheid, 
sodat die welstand van die Afrikaanse taalgemeenskap op ’n 
gekoördineerde wyse bevorder kan word.

Verder is geen allokasie van verantwoordelikhede gedoen nie en 
die finansiële implikasie van die plan is nie verreken nie.



AFDELING B

Toekoms in 
eie taal
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1.  Die ideologie van taal en kultuur 
Waarom is ’n strategie vir Afrikaans nodig? Omdat Afrikaans en 
sy sprekers weer eens “tussen die engtes” beland het. N.P. van 
Wyk Louw (1986: 462) gebruik hierdie Bybelse frase in sy reeks 
opstelle “Kultuur en krisis”. Daarin skryf hy oor die soorte 
krisisse waarvoor ’n klein volkie te staan kan kom. Volke of 
kultuurgemeenskappe en ook taalgemeenskappe kan op verskeie 
maniere in ’n krisis beland waarin hul voortbestaan op die spel 
kom, wanneer een van die moontlike uitslae die ondergang van 
daardie kultuur- of taalgemeenskap kan meebring. 

Een van dié krisisse is die krisis van vertwyfeling. Dit kom voor 
wanneer ’n groot deel van die mense daaraan twyfel of die 
groep mense as volk (of as kultuur- en taalgemeenskap) moet 
voortbestaan (Louw, 1986: 457). So ’n krisis het ná die Anglo-
Boereoorlog geheers toe die Afrikaners moes kies tussen lede 
word van ’n groot Engelse nasie of voortbestaan as ’n groep 
met ’n eie taal. Sommige kon die belang van die ontwikkeling 
van Afrikaans tot kultuurtaal nie insien nie, maar ander het 
deelgeneem aan die opbou van Afrikaans tot literêre taal en die 
bemagtiging van Afrikaanssprekendes deur moedertaalonderwys 
tot op universiteitsvlak. Hulle het Afrikaans gered.

Een moontlike reaksie op ’n krisis is om onbetrokke en passief te 
bly en dinge maar hul gang te laat gaan. ’n Ander reaksie is om 
iets te probeer doen om die krisis af te weer of so te hanteer dat 
dit die voortbestaan van die gemeenskap verseker. 

Daardie voorneme om iets te doen of niks te doen nie, hang 
saam met houdings rakende die individu en die gemeenskap. 
Voordat ons by die strategiese raamwerk kom, is dit nodig om 
die “ideologiese bedding” waarbinne die taalstryd hom hier en in 
ander lande vandag afspeel, nader te bespreek.

1.1 Die spanning tussen “liberale” en 
“gemeenskapsgerigte” tradisies

Die frase “ideologiese bedding” is van die filosoof Danie Goosen. 
Volgens hom word die politiek-filosofiese toneel die afgelope 
drie tot vier dekades in groot mate gedikteer deur die spanning 
tussen die “liberale” en die “gemeenskapsgerigte” tradisies. ’n 
Mens moet die wêreldwye taaldinamika teen die agtergrond van 
hierdie ideologiese spanningslyne beoordeel. Die verbintenis tot 
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spesifieke taal- en kultuurgemeenskappe, of afwysing daarvan, word deur 
hierdie dieperliggende ideologiese keuse gevoed. 

Goosen sê die liberale tradisie voer van-
dag in verskeie variante die botoon in 
die akademiese wêreld, maar ook onder 
meningsvormers in die media en onder 
Westerse politieke elite. Die liberale 
houdings- en meningsvormers gaan 
van die standpunt uit dat die individu 
nie net die hoogste werklikheid is nie, 
maar dat die individu die “keusevryheid” 
moet hê om self oor sy of haar lewe te 
beskik. In terme van hierdie liberale uitgangspunt mag geen gemeenskap 
(byvoorbeeld die gesin, die eie taal- en kultuurgemeenskap of kerk) aan 
die individu voorskryf hoe hy of sy hul lewe moet inrig nie.

Die veronderstelling wat hier aan die werk is, is dat die individu in 
beginsel van sy of haar verskillende gemeenskapsverbintenisse losgemaak 
moet word. Sodanige verbintenisse is slegs toevallig van aard en nie iets 
wat die identiteit van die individue mede-bepaal nie.

Volgens die tradisie is die grondwet nie net ’n uitdrukking van die liberale 
tradisie nie, maar ook die waarborg vir ’n taal se voortbestaan. Binne 
die tradisie is dit noodsaaklik om ’n taal se regsposisie te beskerm en 
daarvoor in die howe te veg, anders gaan ’n taal nie oorleef nie. Aangesien 
die liberale tradisie die heersende ideologie in die huidige Suid-Afrikaanse 
konteks is, is dit noodsaaklik dat die regsposisie van Afrikaans beskerm 
moet word. 

Die gemeenskapsgerigte tradisies gaan van die standpunt uit dat die 
mens ten diepste ’n gemeenskapswese is. Daarom word dit aanvaar 
dat die mens nie in die eerste plek sy of haar werklikheid “uit vrye wil 
kies” nie, maar dat hulle in die eerste plek “erfgename” is, onder meer 
van ’n gesin, ’n taal- en kultuurgemeenskap, ensovoorts. Sonder om die 
belangrikheid van die individu se keusevryheid te ontken, aanvaar die 
gemeenskapsgerigte tradisies daarom ook dat ons menswees altyd reeds 
deur gemeenskapsverbande gestempel word. Diegene wat van hulle 
tradisionele gemeenskapsverbintenisse wegbreek, weerspreek nie hierdie 
feit nie, omdat hulle meestal weer aansluiting by ander gemeenskappe 
opsoek.

Hoewel die gemeenskapsgerigte tradisies vandag nie in die akademiese 
wêreld en in die media die botoon voer nie, word dit deur talle 
akademiese, intellektuele en joernalistieke stemme verteenwoordig.

...is dat die individu 
in beginsel van sy 

of haar verskillende 
gemeenskaps-

verbintenisse losge-
maak moet word. 
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Die heersende stryd tussen teen- en voorstanders van die volle 
erkenning van ons taal- en kultuurgemeenskappe word deur 
hierdie twee gedagterigtings bepaal. Hoewel die opponerende 
partye dit dikwels nie so verwoord nie, verteenwoordig dit die 
agtergrond van die verskillende benaderings.

Byvoorbeeld, die voorstanders van die sogenaamde T-opsie 
aan die Universiteit van Stellenbosch (tweetalige lesings 
wat meestal oorwegend Engels word) plaas bykans sonder 
uitsondering die klem op die keusevryheid van die individu, 
terwyl die voorstanders van die A-opsie (lesings in Afrikaans) 
sonder uitsondering klem lê op die noodsaak om die 
gemeenskapsgedagte te erken. 

Die strategiese keuse van die dokument is dat daar vir 
Afrikaanssprekendes ’n toekoms in hul eie taal is wanneer die 
Afrikaanse gemeenskap binne die ideologiese bedding van 
gemeenskapsgerigte tradisie voluit verantwoordelikheid neem 
om nuwe ruimtes vir die taal in eie instellings  te skep. Daardeur 
kry Afrikaanse sangers, digters en skrywers nuwe geleenthede 
om skeppend te kan werk. Eie instellings skep gewoonlik ’n 
ekonomiese waarde vir die taal. Met sulke instellings kan die 
gemeenskap ook druk op die staat plaas vir byvoorbeeld die 
behoud van Afrikaanse skole.

Binne hierdie algemene riglyne is daar egter ook ’n paar heel 
spesifieke ideologiese kwessies wat in die praktyk ’n struikelblok 
vir ’n Afrikaanse taalstrategie is. Ons kyk in die volgende 
afdelings na ’n paar daarvan. 

1.2 Afrikaanssprekendes en Afrikaners 
Sommige Afrikaners het afskeid geneem van Afrikanerskap; 
hulle het kritiek op die begrip “Afrikaner” omdat dit in stryd sou 
wees met die ideaal van ’n nie-rassige Suid-Afrika. Sulke kritici 
het gewoonlik nie kritiek op die rassigheid wat inherent is aan 
regstellende aksie en verteenwoordigendheid nie: die rasse-
onderskeide, swart ekonomiese bemagtiging, ensovoorts.

Die benaming Afrikaner het al verskeie betekenisse gehad en 
die huidige betekenis kan weer verander. Eintlik is dit eerder 
’n historiese as ’n rassistiese begrip. Binne die Afrikaanse 
taalgemeenskap kan ’n mens op grond van historiese 
oorwegings en die gebruikte taalvariëteit onderskei tussen 
verskillende groepe, byvoorbeeld die Rehoboth-basters van 
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Namibië, soos hulle hulleself noem, die Griekwas, die sprekers van Kaapse 
Afrikaans en die Afrikaners. Dit is niks vreemds nie en hoef ook nie ’n 
struikelblok vir samewerking te wees nie. Binne ’n taalgemeenskap is daar 
dikwels verskeie kultuurgemeenskappe. Die Nederlanders en die Vlaminge 
is twee nasies wat dieselfde kultuurtaal, Nederlands, gebruik en in die 
Nederlandse Taalunie saamwerk om dié taal te bevorder. Nog ’n voorbeeld 
van één taal wat deur meer as een groep gepraat word, is Serwo-Kroaties. 
In Sarajevo word dit gepraat deur Serwiërs, Kroate en die Moslems.

1.3 Afrikaans in die post-1994-Suid-Afrika 
Engels het ná 1994 die “de facto- enkele amptelike taal” van die 
nasionale regering geword. Dit het die F.W. de Klerk-stigting in 2008 
op Internasionale Moedertaaldag verklaar. Geen kenner kan hierdie 
verklaring in twyfel trek nie. Die stigting het gewys op die afskeep van 
alle inheemse tale en het gesê die staat erken nie behoorlik die reg op 
moedertaalonderwys nie. Dat die ANC in dié opsig ongrondwetlik optree, 
blyk uit die uitslag van die taalregtesaak 
van 2010, wat deur Cerneels Lourens, ’n 
prokureur van Brits, aanhangig gemaak is. 

Op grond van die hofuitspraak is in 
2012 ’n wetsontwerp op die gebruik 
van Suid-Afrikaanse tale ingedien. Of 
hierdie wet ooit so toegepas gaan 
word dat reg geskied aan Afrikaans 
en die ander tale, staan nog te besien. 
Die beleide van regstellende aksie 
en verteenwoordigendheid maak dit onwaarskynlik. Om dié rede 
is ’n aktiewe Afrikaanse burgerlike gemeenskap nodig om buite die 
partypolitiek op te kom vir die regte van Afrikaans. 

1.4 “Apartheidstaal” en “transformasietaal” 
Kwaadwillige politici propageer die idee dat Afrikaans die taal van 
apartheid is en Engels dié van transformasie. Met hierdie propaganda is al 
heelwat sukses behaal. Volgens Giliomee (2010) het by talle mense in die 
Afrikaanse middelklas ’n behoefte ontstaan om te demonstreer dat hulle 
verhewe is bo diegene wat hulle oor Afrikaans se status as openbare taal 
of oor Afrikaner-armoede bekommer. Sommige is onwillig om Afrikaans as 
openbare taal te behou. 

Strauss (2010) beweer dat sommige Afrikaners nie hul apartheidsverlede 
verwerk het nie. Hierdie verlede spook veral by ouer Afrikaners. Sommige 
Afrikaners sien die verlede ook as net swart of net wit en is nie in staat 
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om wat goed is uit die verlede te neem nie. Talle van hulle het 
nog nie ingesien dat die verlede nie slegs wit of swart is nie; 
wanneer die verlede kontekstueel beoordeel word, is dit dikwels 
skakerings van grys. 

Dat die ANC Engels deur transformasie bevorder, is waar – en 
in dié opsig is Engels inderdaad ’n transformasietaal en byna 
altyd ten koste van Afrikaans. Daarmee saam word opnuut 
onreg gepleeg. Mense, veral op die platteland, kan dikwels nie in 
Afrikaans in staatskantore gehelp word nie. Een gevolg van die 
integrasie van mense van verskillende tale is dat almal gedwing 
word om die polities dominante taal, Engels, te gebruik. 

1.5 Soorte strategieë
Die belangrikheid en grootte van ’n taal word meestal 
gemeet aan (1) die aantal eerstetaalgebruikers (dit wil sê 
mense wat dit as hul huistaal praat en gewoonlik ook kan 
skryf) soms genoem die primêre taalgemeenskap en (2) die 
aantal andertaliges wat dit kan praat en soms ook kan skryf 
(sekondêre taalgemeenskap). In ’n veeltalige land soos Suid-
Afrika kan ’n mens die groei en agteruitgang van tale vasstel aan 
demografiese prosesse soos die groei of afname in getalle weens 
geboortes, emigrasie en dergelike, asook aan prosesse wat deur 
politieke, ekonomiese en sosiale faktore aan die gang gesit word. 
Voorbeelde van hierdie laaste prosesse is taalverskuiwing (by 
ons: verengelsing) en die toename of afname van die kennis van 
die taal by anderstaliges. 

In die res van dié dokument volg ’n kort beskrywing van hierdie 
prosesse en daarmee saam telkens ’n uiteensetting van ’n 
moontlike strategie. Ons kyk agtereenvolgens na die strategieë 
vir die primêre taalgemeenskap, die sekondêre taalgemeenskap 
en die demografie en ten slotte ook na strategieë vir die 
internasionalisering van Afrikaans. Vir sommige probleme is daar 
kwalik ’n haalbare oplossing en dus min hoop op strategieë. Dit 
geld ongelukkig veral vir die demografiese prosesse, terwyl die 
demografie Afrikaans se vernaamste knelpunt is.

By ’n paar strategieë soos dié in verband met die nuwe 
tegnologie sal net deskundiges ’n sinvolle rol kan speel. Maar 
by sommige aksies kan “leke” en deskundiges betrek word. 
Ongelukkig is baie wat sê dat hulle vir die taal omgee, maar 
ietwat laks. ’n Bekende taalaktivis het in ’n lesing gesê dat mense 
dikwels vir hom “baie dankie” sê vir alles wat hy doen en dat hy 
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net moet praat, dan sal hulle ook hul deel doen. Wanneer hy dan sê hy 
samel geld in vir dié of daardie projek, sê sulke mense gewoonlik: “Reg so, 
jy sal weer van ons hoor, ons sal jou laat weet wat ons sal gee.” Maar dit 
gebeur dan gewoonlik nié. 

2. Primêre taalgemeenskap   
(Eerstetaalsprekers) 

2.1 Die probleem van taalverskuiwing

2.1.1 Taalbehoud teenoor taalverskuiwing
Taalverskuiwing verwys volgens Webb en Kembo-Sure (2000: 13) na ’n 
proses waarin die sprekers van een taal ’n tweede taal vir al hoe meer 
funksies gebruik, totdat hulle uiteindelik slegs die tweede taal gebruik, 
selfs in persoonlike en intieme kontekste. Die taalverskuiwing is voltrek 
wanneer die tweede taal ’n simbool van die sosiaal-kulturele identiteit van 
hierdie sprekers word. 

Die faktore wat ’n rol in taalverskuiwing speel, blyk duidelik uit die 
beskrywing deur Holmes (1992: 57–62, en saamgevat deur Steyn en 
Duvenhage, 2011) van die proses in Oberwart, ’n Oostenrykse dorp aan die 
grens met Hongarye. Voor die Eerste Wêreldoorlog (1914–18) was dit deel 
van Hongarye en het die meeste inwoners hoofsaaklik Hongaars gepraat. 
Talle mense het egter Duits geken omdat die dorp sowat 400 jaar lank 
al omring was deur Duitssprekende dorpe. 
Aan die einde van die Eerste Wêreldoorlog 
het Oberwart deel geword van Oostenryk en 
was Duits die amptelike taal. Hongaars is op 
skool verbied.

Daarmee het taalverskuiwing begin. In die 
1920’s het die Hongaarse boere Hongaars 
met mekaar gepraat en Duits met mense van buite. Oberwart het begin 
groei en die meeste werk was nie meer in die boerdery te vinde nie, maar 
in die nywerhede, waar Duits die werktaal was. Hongaarssprekendes 
het Duits sodoende vir ’n toenemende aantal funksies aangewend. ’n 
Diglossie-situasie het ontstaan (met ander woorde een waarin twee tale 
of taalvariëteite in ’n samelewing vir verskillende soorte funksies gebruik 
word). Duits is gebruik vir die “hoë funksies” – die onderwys, amptelike 
transaksies en die werkplek; dit was die taal van ekonomiese vooruitgang; 
dit was ook die taal van formele situasies en het sosiale afstand uitgedruk. 
Hongaars was die taal van die “lae funksies” – dit is in die meeste 
huisgesinne en in vriendskaplike gesprekke van die dorpenaars gepraat. 
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Dit was ook die taal van solidariteit – dus die teenhanger van 
sosiale afstand. Hongaars is gebruik vir sosiale en gevoelsituasies. 

Dit was gou duidelik dat om vooruit te kom in die lewe, ’n 
mens Duits moes leer, en dus is die kennis van Duits geassosieer 
met sosiale en ekonomiese vooruitgang. Wie Hongaars praat, is 
geassosieer met boersheid en die taal is as oudmodies beskou. 
Jong mense het al hoe meer Duits met mekaar in die openbaar 
begin praat en ouers het ook ál meer Duits met hul kinders 
gepraat. Met ander woorde, die situasies waarin Duits gebruik 
is, het toegeneem en situasies waarin Hongaars gebesig is, het 
verminder. Mettertyd het jong mense nog net God in Hongaars 
aangespreek as hulle bid of kerk toe gaan. 

Die taalgebruikspatrone van individue in Oberwart het afgehang 
van hul sosiale netwerke. Ouer mense en mense in die landbou 
het met mekaar Hongaars gepraat, maar jonger mense en 
diegene met werk in die nywerhede en beroepe het Duits 
gebruik. Langsamerhand is Hongaars deur Duits vervang. 

In elk geval laat die Oberwart-verhaal sien watter groot rol 
politieke faktore (die keuse van amptelike tale en onderwystaal) 
en ekonomiese oorwegings by taalverskuiwing speel. Die 
sprekers van die nie-dominante tale assosieer die dominante 
taal met status, prestige en sosiale sukses. Om goeie werk te 
kry, moet anderstaliges die dominante taal leer. Hulle word dus 
tweetalig, en tweetaligheid kan tot taalverskuiwing lei, maar 
hoef dit nie noodwendig te doen nie. 

Daar is meer faktore wat ’n invloed op taalverskuiwing het. Voor 
1914 het dit byvoorbeeld nie soveel saak gemaak dat Hongaars 
in die Oberwart-omgewing ’n minderheidstaal was nie, want dit 
was ’n amptelike taal. Toe dié status, en gevolglike staatsteun, ná 
1918 wegval, het die demografiese verswelging tot die verswakte 
posisie van Hongaars bygedra. 

Nog ’n faktor wat taalverskuiwing raak, is die taalkeuse van 
gesinne in veral taalgemengde huwelike. In die 19de-eeuse 
Kaapkolonie het sommige Afrikaners in die oorwegend Engelse 
stede soos Kaapstad verengels, maar party afstammelinge van 
die Britse setlaars op die Afrikaanse platteland het verafrikaans, 
veral wanneer hulle met Afrikaners getroud was. 
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2.1.2 Taalverskuiwing teenoor taalgetrouheid 
Taalverskuiwing as gevolg van ’n verlies aan funksies en status kan net 
teengestaan word waar daar ’n redelik sterk mate van taalbewustheid en 
taalgetrouheid in ’n taalgroep bestaan, veral by die elite, wat in staat is 
om invloed uit te oefen deur middel van hul menings in die media, asook 
besluitneming wat die politieke en ekonomiese lewe raak. 

Die belang van taalbewustheid word gesuggereer deur die waar-
skuwing van kenners soos Holmes (1992: 65–6) en Schlemmer (2010a) 
dat taalverskuiwing dik  wels die 
gevolg is van die onvermoë van ’n 
gemeenskap en sy leiers om in te 
sien dat hulle iets moet doen om 
hul eie taal te behou. Dit lyk vir die 
lede van ’n nie-dominante groep of 
hul eie taal geen voordeel inhou vir 
hulle of hul kinders nie en hulle is 
dikwels onbewus van die gevaar dat 
hul taal kan verdwyn. Sonder aktiewe 
taalhandhawing is taalverskuiwing 
byna onvermydelik. So het taalgemeenskappe dikwels hul taal verloor 
sonder om bewustelik te besluit om dit te doen – hulle het doodgewoon 
nie die bedreiging raakgesien nie. Aanvanklik lyk dit belangrik om die 
dominante taal aan te leer ter wille van ekonomiese en sosiale sukses. Die 
eie taal lyk veilig, want “ons praat dit mos almal”, maar sonder bewuste 
handhawing kan dit binne drie generasies verdwyn. 

’n Noodsaaklike voorwaarde vir taalhandhawing (dus alle optredes om 
die taal te behou en te bevorder) is ’n bewustheid van die bedreiging. Die 
leiers moet die gemeenskap bewus maak van die bedreigings, maar tog 
nie op so ’n wyse dat dit tot ’n verlammende moedeloosheid en défaitisme 
lei nie. 

Ewe noodsaaklik vir taalhandhawing is egter die wil van lojale 
taalgebruikers om die bedreigde taal te laat voortbestaan. Die woord 
taalgetrouheid (of taallojaliteit) spreek eintlik vir homself, maar ’n 
omskrywing deur ’n baanbreker-ondersoeker van taalkontak, Weinreich 
(1968: 99), is van pas. Hy noem dit na analogie van Kohn (1945: 19) se 
definisie van nasionalisme, ’n idée-force wat mense se verstand en hart 
vervul met nuwe gedagtes en gevoelens en hulle daartoe dryf om hul 
bewustheid in dade en georganiseerde handelinge om te sit.

Holmes (1992: 69) meen dat taalverskuiwing stadiger verloop waar die 
sprekers ’n hoë waardering vir hul taal het. Waar die taal ’n belangrike 
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simbool van volksidentiteit is, sal dit oor die algemeen langer 
behoue bly. 

In die geskiedenis van Afrikaans het taalgetrouheid in die vorm 
van ’n taalbewuste nasionalisme ’n lewensbelangrike rol gespeel 
om dit ná die Anglo-Boereoorlog te red. Afrikaans en Nederlands 
(laasgenoemde was onder die benaming Hollands die amptelike 
taal van die twee Boererepublieke) het funksies en status 
verloor en Afrikaans was vir talle Afrikaners én nie-Afrikaners 
’n taal waarop hulle neergesien het. Maar Afrikaanse politici, 
predikante, joernaliste en onderwysleiers het, soos Zietsman 
(1992: 192) dit stel, die gedagte ingegrif dat dit die Afrikaner se 
nasionale, morele en selfs godsdienstige plig is om sy taal te 
bewaar. Taalgetrouheid het die primêre toets vir Afrikanerskap 
geword, en Afrikaners wat Engels as hul taal aanvaar het, is as 
volksverraaiers beskou en verag. Die taal en godsdiens was al 
wat hulle nog oor gehad het en dít mog hulle nooit prysgee 
nie; só het hulle gevoel. Taalorganisasies, kerke, politieke 
partye, onderwysers- en vroueverenigings het aan die taalstryd 
deelgeneem. Mense het die spot gedryf met die gewese Myburg 
wat na Maaibuk verander is of Koekemoer wat skielik Kou-ekke-
mor geword het. 

Uit die Oberwart- en Suid-Afrikaanse geskiedenis kom ’n mens 
agter daar is vyf belangrike faktore in taalverskuiwing: (1) 
die onderwys, (2) die funksies waarvoor die taal gebruik word 
(eintlik: die ander funksies buite die onderwys), (3) sy wetlik 
bepaalde status, (4) die getrouheid of lojaliteit van die gebruikers 
en (5) die houding van eerste- en tweedetaalsprekers teenoor 
dié taal en die mededingende tale. Strategieë vir die teëgaan van 
taalverskuiwing sal hierop gerig moet wees. 

Daar is twee soorte maatreëls waarmee ’n bedreigde taalgroep 
die verlies van funksies kan teëgaan wanneer onderhandelings 
met die maghebbers vrugteloos is. Die eerste is aktivisme. Dit is 
’n metode om verlore funksies terug te win of nuwe funksies 
te verwerf. Aktivisme is ’n regte-georiënteerde proses deur 
middel waarvan verontregte burgers druk op maghebbers 
uitoefen om beleide, praktyke en strukture te verander. Dit 
sluit in drukgroepe (“lobbying”), ondersoeke, mediadekking, 
gemeenskapsmobilisering, hofgedinge en selfs geweld (Du 
Plessis, 2004).

Die tweede manier van weerstand bied, is die skep van selfhelp-
instellings waarmee ’n soort deelsamelewing opgebou kan 
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word. In groter taalgemeenskappe kan die behoud van die taal op meer 
as een domein moontlik wees – soos godsdiensbeoefening, ’n deel van die 
onderwys en sommige soorte werk.

2.1.3 Taal en kultuur 
Die rol van Afrikaanse kultuurorganisasies in ’n taalstrategie is reeds 
deur die eerste voorsitter van die FAK, dr. N.J. van der Merwe, in die 
jare dertig van die vorige eeu uitgestippel. Dit blyk uit G.D. Scholtz 
(1944) se biografie oor hom. Die belangrikste is sy vertrekpunt dat 
die kultuurlewe die verantwoordelikheid 
moet neem vir die geestelike vryheid van ’n 
gemeenskap. Geestelike vryheid gee aan ’n 
kultuurgemeenskap die selfvertroue om met 
waardigheid sy plek in die internasionale 
gemeenskap in te neem. ’n Kultuurgemeenskap 
kan polities en staatkundig vry wees, maar 
in sy gees onderdanig en verkneg. As ’n 
kultuurgemeenskap geestelik vry is, skep dit ook 
die ruimte vir politieke vryheid. 

Kultuurorganisasies het ook ’n verantwoor   delikheid om die Afrikaanse 
prestasies van die verlede in herinnering te hou en erkenning te gee aan 
eietydse kultuurhelde. Dit inspireer mense weer vir die toekoms.

Dit is strategies kritiek belangrik vir Afrikaanse kultuurorganisasies 
om ander kant die verdelingslyne en wonde van die verlede te beweeg. 
Koördinering is weer strategies belangrik ter wille van die saamsnoering 
van kragte. Die Afrikaanse kultuurorganisasies kon in die jare dertig 
saam baie vermag deur kragte saam te snoer onder leiding van die 
FAK. In dié tyd is Afrikaanse musiekeksaminatore aangestel, Afrikaanse 
radioprogramme gemaak, Afrikaanse liedere in die FAK-sangbundel 
saamgevat, boekweke gehou en uitvoering gegee aan die idee van 
Afrikaanse kunstentoonstellings. Daarby is die volk laat besef dat die 
kultuurstryd ook ’n ekonomiese kant het. Van der Merwe het in 1934 
op ’n FAK-kongres gesê: “Organisasies wat meer in besonder die stoflike 
welvaart van die Afrikaner beoog, moet in die nouste voeling bly met 
ander wat hulle toelê op geestesgoedere” (Scholtz, 1944: 112). Wat hy van 
“die Afrikaner” sê, geld natuurlik net so vir “die Afrikaanssprekende”.

2.2 Afrikaanse onderwys
Die toekoms van enige taalgemeenskap word geraak deur die onderwys. 
Skole verskaf nie alleen kennis en vaardighede aan die leerlinge nie, 
maar is ook instrumente vir taal- en kultuuroordag aan ’n opkomende 
generasie. 
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Die prestasie van Afrikaanse skole is een van die positiewe 
aspekte van Afrikaans. Elke jaar lewer die matriekuitslae bewys 
van die hoë gehalte van die Afrikaanse skole. Terwyl die Suid-
Afrikaanse onderwysstelsel volgens die onderwyskenner H. 
Davies van die swakste in Afrika is wat betref die deurvloeisyfer 
– die vergelyking tussen die getal graad eens wat 12 jaar tevore 
met hul skoolopleiding begin het en die getal wat dit uiteindelik 
voltooi – is die Afrikaanse skole van die beste in die land. In 
2009 het 35 393 leerlinge aan 295 Afrikaanse skole die graad 
12-eksamen geskryf en 32 398 het geslaag. Dit is 91,5% teenoor 
’n gemiddelde van 60,7% landwyd. In 2010 het vyf Afrikaanse 
skole van Pretoria die beste van die Gautengse skole in die 
matriekeksamen gepresteer. 

Twee vooraanstaande onderwysmense het in Rapport van 
29 Januarie 2012 verdere inligting verstrek. Dr. Chris Klopper, 
uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie 
(SAOU), skryf dat die graad 12-uitslae vir 2010 en 2011 bewys dat 
onderwys in Afrikaanse skole kerngesond is. Die slaagsyfer vir 
die graad 12-groepe van 2010 en 2011 was onderskeidelik 67,8% en 
70,2%, terwyl dit by Afrikaansmediumskole gemiddeld 92% was. 
Die deurslaggewende syfer is die deurvloeisyfer. Van 2009 tot 
2011 het landwyd net tussen ’n kwart en ’n derde van graad eens 
uiteindelik hul skoolloopbaan voltooi. In skole waar Afrikaans 
die oorwegende onderrigtaal is, voltooi meer as agt uit tien 
graad eens uiteindelik matriek.

Mnr. Paul Colditz, uitvoerende hoof van die Federasie van Suid-
Afrikaanse Skoolbeheerliggame (Fedsas), het in dieselfde Rapport 
geskryf dat die meeste openbare skole in Suid-Afrika met 
Afrikaans as uitsluitlike onderrigtaal, of Afrikaans in parallel- of 
dubbelmedium saam met Engels, lede van Fedsas is. Colditz het 
gesê dat die Fedsas-skole se matriekslaagsyfer van byna 98% ewe 
goed is as die beste private skole in ons land s’n. Met dié feite 
het hy gereageer op ’n uitlating van prof. Jonathan Jansen, rektor 
van die UV, dat hy nie sommer sy eie kind na ’n Suid-Afrikaanse 
openbare skool sal stuur nie. Jansen het ouers aangeraai om hul 
kinders by die naaste onafhanklike (private) skool in te skryf.

Colditz sê egter dat wat akademiese gehalte betref, daar 
hoegenaamd geen verskil tussen die beste private skole en 
goeie Afrikaanse openbare skole is nie. Jong mense wat hul 
skoolopleiding by Afrikaanse openbare skole voltooi, vaar nie net 
uitstekend aan plaaslike universiteite nie, maar skop selfs stof in 
die oë van hul eweknieë oorsee. 
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Maar Colditz sê daarby dat alles boonop daarop dui dat druk op 
Afrikaanse skole sal toeneem namate die onvermoë om die algehele stelsel 
te verbeter, die jaloesie op Afrikaanse skole, trouens, alle openbare skole 
wat goed presteer, laat oplaai. Dit is teen hierdie druk dat ’n strategie 
ontwikkel moet word.

Dit is onseker hoeveel Afrikaanse skole en leerlinge daar is. Die syfers 
van verskillende instansies wissel taamlik. Volgens SAOU-navorsing, 
soos in 2011 deur Chris Klopper verskaf, was daar toe 1038 Afrikaanse 
enkelmedium-laerskole en 335 Afrikaanse enkelmedium-hoërskole. 
Afrikaans is een van die onderrigmediums in 656 parallelmedium-
laerskole en 342 parallelmedium-hoërskole. Afrikaans is dus in 2371 
hoër- en laerskole ’n onderrigmedium. Daar is dus 1373 Afrikaanse 
enkelmediumskole en 998 parallelmediumskole wat Afrikaans as 
’n onderrigmedium gebruik. Syfers van later daardie jaar is 223 
enkelmedium-hoërskole en 434 enkelmedium-laerskole – saam dus 657. 
Daarin is 175 350 hoër- en 217 100 laerskoolleerders. 
Die F.W. de Klerk-stigting en Beeld haal in dieselfde 
jaar navorsing deur dr. Bertie du Plessis aan dat 
daar teen 2003 839 enkelmedium Afrikaanse 
skole oor was. Van die 1396 wat daar in 1993 was, 
het 150 omgeskakel na dubbelmedium, 377 na 
parallelmedium en 30 het heeltemal verengels. 
Dus het die aantal Afrikaanse enkelmediumskole 
na raming in die nagenoeg 20 jaar om en by 
gehalveer. 

Beeld berig dat daar teen 2003, 713 328 Afrikaanse 
leerlinge in Afrikaanse skole was uit ’n totaal van sowat 1,1 miljoen 
Afrikaanse leerlinge wat op skool behoort te wees. Teen 2013 sal daar na 
raming 1,2 miljoen Afrikaanse kinders in die skoolstelsel wees. Die meeste 
enkelmedium-laerskole is in die Wes-Kaap en die meeste enkelmedium-
hoërskole in Gauteng. 

Chris Klopper sê van die sowat 348 000 matrikulante wat in 2011 
geslaag het, is sowat 54 000 Afrikaanssprekend. Hiervan het 36 000 
universiteitstoelating gekry, maar slegs 29 000 het hulle by universiteite 
ingeskryf. Afrikaanse studente se deurvloeisyfer (wat in Gr. 1 begin het 
en uiteindelik matrikuleer) was 74,6% in 2011. Hierdie syfer vir die hele 
onderwysstelsel is slegs 32%. Op die oog af klink dit goed, maar die 
implikasie is tog dat 25% van Afrikaanse leerders nie matriek voltooi nie, 
wat ’n implikasie het vir tersiêre opleiding. Volgens ’n betreklik onlangse 
verslag deur die SAOU was die slaagsyfer in skole met Afrikaans as 
onderrigmedium verlede jaar 99,5%, vergeleke met 94,8% in parallel- en 
97,7% in dubbelmediumskole. Van al die instellings waar onderwysers in 
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Afrikaans kan studeer, het 307 hul studies aan die UP voltooi. By 
die NWU is dit 474, by die US 78, by die UV 159 en by die UJ 30.

In hierdie afdeling word gekyk na die strategie ten opsigte 
van (1) leerlinggetalle en die behoud van Afrikaanse openbare 
skole; (2) die oprigting van eie onderwysinstellings; (3) ouer- 
en gemeenskapsbetrokkenheid; (4) taal en die keuse van ’n 
skool; (5) die toekenning van beurse vir leerlinge en aspirant-
onderwysers; (6) die gebruik van nuwe tegnologie en (7) die 
verbetering van die gehalte vak Afrikaans. 

2.2.1 Leerlinggetalle en die behoud van 
Afrikaanse skole

Sedert 1994 moes heelparty skole met Afrikaans as voertaal reeds 
hul taalbeleid verander. In een van die onlangse hofsake, dié 
oor die voertaal van die Hoërskool Ermelo, het leerlinggetalle 
’n belangrike rol gespeel. Na aanleiding daarvan het prof. 
Koos Malan, ’n regsgeleerde van die Universiteit van Pretoria, 
’n strategie vir die behoud van Afrikaanse openbare skole 
voorgestel waarby met die demografie rekening gehou word. 
In die hofsaak wat gevolg het op die onderwysdepartement 
se optrede teen die skool, het die konstitusionele hof (KH) die 
departement nie gelyk gegee nie, maar het die skool ook nie 
skotvry daarvan afgekom nie. Dit was vir die hof belangrik dat, 
terwyl ander skole in die omgewing heeltemal vol was, die 
skool nog leë sitplekke gehad het. Die hof het die beheerliggaam 
opdrag gegee om die skool se taalbeleid te hersien. Die 
beheerliggaam moes die skool se afnemende leerlinggetalle in ag 
neem en die groot vraag deur Graad 8-leerlinge na onderrig deur 
medium van Engels verreken. Die beheerliggaam het daarna die 
skool se enkelmediumbeleid verander om ook leerlinge toe te 
laat wat Engels as onderrigmedium verkies.

Malan (2010b: 280–2) kom tot die gevolgtrekking dat die 
KH-uitspraak oor Ermelo toon dat die bevoegdheid van 
beheerliggame om die taalbeleid van ’n skool te bepaal, 
klaarblyklik nie so ver strek as wat beheerliggame graag sou 
wou glo nie. Die KH beklemtoon dat die belange van die 
gemeenskap waarbinne die skool geleë is, by die bepaling van 
die taalbeleid in ag geneem moet word. 

Malan betoog dat die KH dit beklemtoon dat openbare skole 
’n openbare bate is, en dat dit daarom optimaal benut moet 
word. Dit sal gevolglik baie moeilik vir ’n halfvol openbare 
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enkelmediumskool wees om sy enkelmediumstatus te behou terwyl 
ander leerlinge in die omgewing van daardie skool nie behoorlike toegang 
tot onderwys het nie. ’n Taal- (en kultuur-) gemeenskap wat graag 
enkelmediumskole wil hê, moet self die verantwoordelikheid daarvoor 
aanvaar. As hulle wil hê dat ’n bepaalde skool enkelmedium moet wees of 
moet bly, dan moet hulle toesien dat die skool vol is met leerlinge wat in 
die betrokke taal onderrig wil hê en dat die skool as openbare hulpbron 
dus optimaal benut word.

As die skool wel vol is, sê Malan, sal die 
onderwysowerhede, tensy hulle buiten-
sporig ideologies gedrewe is, waar-
skynlik nie ’n probleem met so ’n skool 
hê nie, omdat dit klaarblyklik nie in die 
pad staan van ander potensiële leerlinge 
wat onderwys nodig het nie. En as ’n 
provinsiale onderwysower heid wel ’n 
probleem met ’n vol enkelmediumskool 
het weens sy en kel me diumstatus, en daar 
wil inmeng, gaan dit nie slaag nie. So ’n 
onderwysowerheid gaan hom in die hof 
vasloop, omdat sy optrede onredelik en 
waarskynlik mala fide is. Maar ’n nog belangriker rede waarom so ’n skool 
sy status sal handhaaf, is dat ’n onredelike onderwysowerheid sal faal in 
’n poging om die onmoontlike te vermag, want dit sal nie moontlik wees 
nie om meer leerlinge in te skryf in ’n reeds stampvol enkelmediumskool 
en daarom sal dit nie weens die toevoeging van anderstalige leerlinge van 
status kan verander nie. Ook hier bepaal en verskans die feitelike posisie – 
die stampvol enkelmediumskool – die regsposisie, naamlik dat die skool as 
sodanig erken word.

As enkelmediumskole egter nie vol is nie, moet die betrokke voedings-
gemeenskap van so ’n skool eweneens verantwoordelikheid aanvaar 
om iets daaraan te doen. Die skool moet dan van status verander 
en ’n parallel- of dubbelmediumskool word. Waar daar meer as 
een enkelmediumskool in ’n dorp, stad of gebied geleë is, en een of 
verskeie van hulle onderbenut is, behoort beheerliggame saam te 
werk. In die praktyk beteken dit dat sommige van daardie skole hul 
enkelmediumstatus moet laat vaar en parallelmedium- of Engelse skole 
moet word en die Afrikaanse leerlinge van sulke skole by Afrikaanse skole 
met langtermyn-lewensvatbaarheid ingeskryf moet word (Malan, 2010b).

Hierdie strategie van Malan is noodsaaklik, maar dit blyk sedert 2012 
dat dit miskien nie voldoende is nie. Die artikel van Malan het verskyn 
voordat die Gautengse onderwysdepartement laat blyk het dat hy wél 
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onredelik kan optree, wél die onmoontlike wil vermag deur 
leerlinge in ’n stampvol skool in te skryf. 

Dit het in Junie 2012 bekend geraak dat die Gautengse 
onderwysdepartement wil hê dat ses Afrikaanse skole 
in Johannesburg elkeen volgende jaar twee bykomende 
Engelse klasse moet akkommodeer. Die skole meen almal 
hulle is vol en voorsien dat hulle in die afsienbare toekoms 
onder groot druk gaan wees om selfs Afrikaanssprekende 
leerlinge te akkommodeer. Die skole wat in Mei 2012 deur ’n 
distriksbestuurder oor dié besluit ingelig is, is die hoërskole 
Randburg en Linden en die laerskole Fountainebleau, Unika, 
Louw Geldenhuys en Fairland. Op 2 Junie 2012 het Beeld berig 
dat dié skole se beheerliggame die departement gevra het om 
sy versoek op skrif te stel sodat hulle die kwessie behoorlik 
kan ondersoek en met ouers kan bespreek. Hulle wil ook meer 
inligting oor leerlinggetalle in omliggende Engelse skole van die 
departement hê. Colditz het aan Rapport (3 Junie 2012) gesê: “Ek 
sal graag wil glo dis oor ’n behoefte aan plek, maar ek reken 
dit is Afrikaanse skole wat geteiken word om te verengels.” Die 
silwer randjie aan die donker wolk is die opmerking van Marius 
Meyer, voorsitter van Randburg én Unika se beheerliggame: 
“Afrikaanse skole in dié omgewing het die laaste jare ongelooflik 
gegroei.”

Dit blyk duidelik uit ’n Monitor-onderhoud van Cobus Bester 
met Paul Colditz dat die Hooggeregshof-uitspraak ná die Rivonia 
Primary-saak inhou dat die Gautengse onderwysdepartement se 
siening voorrang het, wat die feite ook al is. Al is ’n skool tot 
barstens toe vol, kan die departement besluit dat dit nie vol is 
nie en vereis dat ’n skool doodgewoon moet toesien dat daar 
plek gemaak word vir leerlinge wat nie toegang geweier mag 
word nie. 

Wat parallelmediumskole betref, sluit Malan se standpunt aan by 
dié van Klopper (2010), wat meen dat parallelmedium ’n uitkoms 
vir die platteland kan wees. Hy sê dat waar die aantal Engelse 
leerlinge minder as 30% is, Afrikaans steeds dominant is. Tussen 
30 en 40% laat die skool in ’n situasie van “wik en weeg” beland. 
Word die aantal Engelse leerlinge meer as 40%, word die skool 
kosmopolities. Sommige skole het ’n model ontwikkel om hulle 
wel vir almal oop te stel sonder om die standaard in gedrang te 
bring. Hulle kry dit reg om nie polities aangeval te word nie en 
geniet ook die steun van Engelse ouers. 
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Afrikaanssprekendes kan ook private of onafhanklike skole ernstig oor-
weeg waar daar ’n gevaar van verswelging deur getalle is. Daar bestaan 
reeds ekonomies haalbare modelle, maar die aanbod in Afrikaans is baie 
beperk en kom hoofsaaklik in parallelmediumskole voor. 

2.2.2 Die oprigting van private Afrikaanse 
onderwysinstellings

Beeld, Volksblad en Die Burger het op 28 Mei 2012 berig dat voormalige 
model C-skole wat volgens onderwysriglyne “ryk skole” is, binne die 
volgende vyf tot tien jaar tot die verlede kan behoort. Chris Klopper van 
die SAOU meen dié skole is toenemend onder erge druk omdat al hoe 
meer ouers nie skoolgeld kan bekostig en staatsubsidies nie betaal word 
nie. Talle skole in vyf provinsies het einde Mei 2012 gewag op hul eerste 
subsidiegeld, wat voor 15 Mei betaal moes gewees het.

En as hierdie “ryk skole” dan verdwyn? In sy lesing van 2010 voor die ABN 
het Klopper gesê die bestaande private skole kan nie beskou word as ’n 
oplossing van die totale Afrikaanse gemeenskap nie, maar as verdringing 
of verswelging in die openbare skole voortduur, sal die Afrikaanse 
gemeenskap modelle moet oorweeg. Die Engelse model is nie die enigste 
opsie nie. Vennootskap met die Afrikaanse kerke kan oorweeg word, wat 
oor die infrastruktuur vir onderwys beskik.

In hierdie opsig is daar reeds enkele 
suksesverhale begin. Die Solidariteit-bewe-
ging het op 19 Januarie 2012 ’n nuwe 
instelling vir hoër onderwys, Akademia, 
bekendgestel. Dit is ’n nuwe Afrikaanse tele-
matiese universiteit. Akademia is die tweede 
opvoedkundige instelling van Solidariteit. 
Die eerste is Sol-Tech, ’n Afrikaanse tegniese 
kollege wat in 2007 begin het en in 2012 
sowat 800 studente gehad het. Dié twee 
instellings is die Solidariteit-beweging se antwoord op die verengelsing 
van die hoër onderwys, wat daartoe gelei het dat geeneen van die tien 
universiteite van tegnologie meer Afrikaans is nie. 

Sol-Tech, in 2007 gestig, is volgens sy besturende direkteur, Paul van 
Deventer, ’n Christelike, Afrikaanse opleidingskollege. Dit was die 
breinkind van Piet du Plooy, adjunk- uitvoerende hoof van Solidariteit. Die 
kollege lei jong mense op in tegniese rigtings soos motorwerktuigkunde, 
elektronika, pas en draai, sweis, loodgietery, dieselwerktuigkunde en 
nog meer. Daar is groot tekorte aan mense met hierdie vaardighede in 
Suid-Afrika, eintlik in die hele wêreld. Die opleiding in skaars belangrike 
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vaardighede is ook ’n doeltreffende manier om aan die 
beperkings van regstellende aksie te ontkom. Solidariteit het van 
2006 tot 2011 meer as R30 miljoen aan Sol-Tech bestee. 

Akademia het begin met vier onderrigprogramme (drie serti-
fikate en ’n diploma). Danksy die nuutste telematiese tegno logie 
bied Akademia interaktiewe klasse regoor Suid-Afrika by verskeie 
leersentrums aan. Die eerste leer sentrums is in Centurion, 
Pretoria-Moot, Vanderbijlpark, aan die Oos-Rand en Wes-Rand 
en op Stellenbosch ingerig. Akademia se “vlagskipkursus” vir 
2012 is ’n diploma in kleinsakebestuur en entrepreneurskap. 
Daarbenewens is hoër sertifikate in kantooradministrasie, 
rekeningkunde en gemeenskapontwikkeling ook aangebied. 
Marthinus Visser is besturende direkteur.

Wat betref eie instellings, het die Solidariteit-beweging die 
meeste gedoen, maar daar was ook ander suksesse. Die 
beweging vir Christelike Volkseie Onderwys (CVO) het meer 
as 40 skole, waarvan 22 opleiding gee tot en met matriek. Op 
een na het hulle almal in 2009 ’n 100%-slaagsyfer gehad. 
Die “Christelik” van die CVO-skole is gegrond op die drie 
belydenisskrifte van die Reformatoriese Afrikaanse kerke (die 
Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en 
die Dordtse Leerreëls), terwyl die “volkseie” betrekking het op 
die gebruik van Afrikaans as voertaal en die inagneming van die 
Afrikaner-geskiedenis en -identiteit. 

Ook in Namibië het Afrikaners eie skole gestig. Die meeste van 
hierdie skole het ’n uiters armoedige begin gehad – talle het 
in ’n motorhuis of kerk begin – volgens ’n mededeling van dr. 
Danie Brink, in 2009 en 2010 hoof van die Afrikaanse Private 
Skool op Keetmanshoop. Daar was aanvanklik groot verdeeldheid 
onder Afrikaners, want sommige het gevoel die staatskole is hul 
skole, wat gebou is met belastinggeld wat húlle betaal het. Die 
meeste van die groot dorpe in Namibië het elk ’n Afrikaanse 
private skool, en waarskynlik is daar so so 12 tot 15 in totaal. Die 
leerlingtal wissel van so 25 in die kleiner skole tot ongeveer 400 
elk in die Windhoekse Afrikaanse Private Skool en Elnatan op 
Stampriet. Altesaam was daar in 2011 sowat 2000 kinders en 200 
onderwysers in die hele land. Die eindeksamens word afgeneem 
deur die Independent Examination Board van Suid-Afrika. Die 
skole se leerlinge wat universiteit toe wil gaan, mik almal Suid-
Afrika toe, daarom skryf hulle ’n Suid-Afrikaanse eksamen om 
toelating te vergemaklik.



afrikaans65

Die oprigting van eie skole en ander instellings is duur. Vir talle Afrikaanse 
ouers sal dit swaar wees om die las te dra: geboue en salarisse van 
personeel sal ’n groot uitgawe wees. Die Afrikaanse kerke beskik dikwels 
oor infrastruktuur soos sale en ander ruimtes wat vir onderrig geskik sal 
wees. Dit is ruimtes wat strategies beter benut kan word.

2.2.3  Bestaande instellings vir hoër onderwys
Dit is ’n feit dat bestaande universiteite in Suid-Afrika onder sterk druk 
van verengelsing staan. Universitêre samesmeltings, globalisering, die 
opvatting dat Engels die enigste gangbare en internasionale navorsingstaal 
is en druk van die owerheid is faktore wat hier ’n  deurslaggewende rol 
speel. Dit het die voorheen tradisionele Afrikaanse universiteite feitlik laat 
verdwyn.

Wat byvoorbeeld begin is as ’n projek 
van Afrikaners in Johannesburg en wat 
gelei het tot die stigting van die Randse 
Afrikaanse Universiteit het verander in die 
Universiteit van Johannesburg wat feitlik 
’n Engelstalige  instelling geword het. Die verengelsing – in mindere tot 
meerdere mate – raak ook die Universiteit van Pretoria, die Universiteit 
van die Vrystaat en die Universiteit van Stellenbosch. Afrikaans as 
akademiese en onderrigtaal het op voorgraadse vlak nog ’n stewige 
staanplek op die kampus van die Noordwes-Universiteit (Potchefstroom-
kampus). Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (saam met 
die Afrikaanse Taalraad) hou die taalverwikkelinge by universiteite met 
valkoë dop en onderhandel hieroor met universiteitsowerhede.  

Die SA Akademie het oor ’n tydperk van meer as ’n eeu meegehelp 
om  Afrikaans as akademiese taal te bestendig en Afrikaans deur sy 
Taalkommissie gestandaardiseer.  Die instelling gee ook twee Afrikaanse 
akademiese tydskrifte – die Tydskrif vir Geesteswetenskappe en 
die Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie uit, die enigste tydskrifte 
wat  slegs  akademiese  bydraes in Afrikaans aanvaar.  Baie akademiese 
tydskrifte wat vroeër Afrikaanse artikels gepubliseer het of volledig 
Afrikaans was, het totaal verengels en  plaas nie meer Afrikaanse 
bydraes nie. Dat Afrikaans in sy hoër funksies (op akademiese vlak)  in ’n 
gevaarsone beweeg, is duidelik. 
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2.2.4 Die mobilisering van ouers en die 
gemeenskap by die onderwys

Paul Colditz en Jaco Deacon wys daarop dat die beheer 
oor openbare skole ingevolge die Skolewet van 1996 by die 
beheerliggame setel en nie by die staat nie. Dis belangrik om 
te onthou dat openbare skole NIE staatskole is nie. Staatskole 
behoort aan die staat en openbare skole aan die gemeenskap. 
Die skoolgemeenskap (ouers, onderwysers en leerlinge) het 
’n wesenlike rol in skoolonderwys. Die lede van Fedsas vaar 
uitstekend te oordeel na die eksamenuitslae, ver beter as die 
gemiddelde, waarop reeds gewys is. Dié sukses word toegeskryf 
aan leierskap, toegewyde en bekwame onderwysers, werksetiek 
(’n konstante en voorspelbare ritme van aktiwiteite), dissipline, 
goeie beheer en bestuur en betrokke ouers. 

’n Kommerwekkende saak verg egter wel ’n strategie – en een 
waarmee die meerderheid Afrikaanssprekendes tradisioneel 
vertroud is. Dit is die mobilisering van die mense wat kan 
deelneem aan verkiesings van beheerliggame. Colditz en 
Deacon het in 2010 gesê dat die stempersentasie by hierdie 
verkiesings laag is. Verder is daar kommer oor die opkoms by 
ouervergaderings; gebrek aan dissipline en gebrek aan waardes; 
ouers wat beheerliggame, skoolhoofde en onderwysers aanval; 
ouers wat hul opvoedingsplig versuim en die kind teenoor die 
skool opstel; staatsinmenging in skoolbeheer, asook politieke 
aanslae van byvoorbeeld die Jong Kommuniste-liga en die ANC-
jeugliga. 

Die belangrikheid van ouerbetrokkenheid blyk uit die gebeure 
by Newcastle. Met die eerste vergadering in 2006 om ’n 
beheerliggaam te kies, was daar geen kworum nie. Vir die 
tweede verkiesing het ’n Moslem-minderheidsgroep met welslae 
gemobiliseer en ’n beheerliggaam gekies wat die godsdiensbeleid 
verander het. Vir ’n protesvergadering daarteen het 600 ouers 
opgedaag, maar dit was te laat. Die kinders is nou uit daardie 
skool. Daar is toenemende finansiële druk op skole. Die staat stel 
toenemend meer leerlinge vry van skoolgeld en dit het nadelige 
gevolge vir sowel die skole wat skoolgeld hef as diegene wat wel 
skoolgeld betaal. 

2.2.5 Die verskaffing van inligting oor die keuse 
van skole

Gemeenskappe behoort meer betrokke te raak by die verskaffing 
van inligting aan ouers en leerlinge wat skole moet kies. 
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Navorsing deur die SAOU en die F.W. de Klerk-stigting toon dat Afrikaanse 
ouers baie oningelig en lou is oor moedertaalonderrig. 

’n Te groot persentasie Afrikaanse leer linge beland in Engelse 
skole weens gebrek aan inligting. Giliomee en Schlemmer het in ’n 
meningsopname bevind dat ouers nie bewus genoeg is van die waarde 
van moedertaalonderwys nie, hoewel 87% dit as belangrik of baie 
belangrik beskou. Tog het 35% geen beswaar teen ’n groter gebruik van 
Engels nie, en slegs 17% sal formeel beswaar teen die verhoogde gebruik 
van Engels aanteken. Net 11% sal bereid wees om meer te betaal vir 
moedertaalonderwys. Tog sal 59% sterk optrede vir die behoud van 
moedertaalonderwys ondersteun. Bruin ouers se houding is nog meer 
vloeibaar as dié van wit ouers. 

Uit tabelle van die getalle by gewese Model 
C-skole en bruin openbare skole blyk dat 
dit 51% van die wit Afrikaanse leerlinge in 
Afrikaanse enkelmediumskole is, 34% in 
parallelmediumskole en 15% in Engelse skole. 
Van die bruin leerlinge is 38% in Afrikaanse 
enkelmedium skole, 10% in parallelmedium-
skole en 51% in Engelse skole. Ongeveer 10% 
van potensiële Afrikaanse leerlinge gaan na 
Afrikaanse en Engelse private skole (ongeveer 
65 000). Daar is ’n afname in die aantal bruin Afrikaanse skole. Dit hang 
saam met die verdwyning van die bruin onderwysersorganisasies sedert 
2004. Die Suid-Afrikaanse Demokratiese Onderwysersunie (Sadou) het 
aanvanklik Engels as algemene skooltaal voorgestaan. Waar ’n bruin skool 
Engels as onderrigmedium invoer, word dit nie parallelmedium nie, maar 
Engels. Buitendien staan die ouers gewoonlik apaties teenoor Afrikaans en 
verkies Engels ter wille van opwaartse ekonomiese mobiliteit. 

Soos Chris Klopper suggereer, is daar ’n veldtog nodig om ouers en 
kinders bewus te maak van die waarde van moedertaalonderwys. Inligting 
is wel beskikbaar. Die Tydskrif vir Geesteswetenskappe het byvoorbeeld 
in 2006 ’n supplement gepubliseer waarin verskeie van die referate 
saamgevat is van ’n beraad oor moedertaalonderwys wat in 2005 deur die 
Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans van die Universiteit 
van die Vrystaat gehou is. Volksblad het heelwat publisiteit gegee hieraan. 
Die Stigting vir Afrikaans het in 1995 ’n boekie uitgegee, getitel Die saak 
vir Afrikaans in die onderwys. Hoewel die inligting dus beskikbaar is, moet 
dit deurlopend aan ouers en leerlinge oorgedra word. Hoe dit moet 
geskied, is ’n saak waaraan kultuurverenigings en veral beheerliggame van 
Afrikaanse en parallelmediumskole aandag moet gee. 
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Dis vir ons onduidelik wat die doeltreffendste manier is om 
hierdie inligting oor te dra – persoonlike bearbeiding sal 
seker die doeltreffendste wees. Wat daarby ter sake is, is die 
prestasies van die Afrikaanse skole en die loopbaanwaarde van 
Afrikaans. Die gegewens in die inleiding tot afdeling 2.2 oor die 
eksamenprestasies van leerlinge in die Afrikaanse skole is een 
van die sterkste argumente om kinders na Afrikaanse skole te 
stuur. Daarby kom dat Afrikaans ondanks al die verliese in ’n 
mate nog sy loopbaanwaarde behou het. Mense in talle beroepe 
– dokters, predikante, onderwysers, landboukundiges, joernaliste, 
ekonome, advokate, prokureurs, boere, agente van allerlei aard 
– is beter toegerus as hulle Afrikaans beheers. Die gedrukte en 
elektroniese media en die uitvoerende kunste verskaf werk aan 
’n beduidende aantal Afrikaanssprekendes. 

2.2.6 Die benutting van nuwe tegnologie
Dit is onmoontlik om “’n” strategie in verband met die 
nuwe tegnologie aan die hand te doen. Die beste is dat 
die belangstellendes in aanraking bly met deskundiges 
wat voorstelle kan doen hoe om die snel ontwikkelende 
kommunikasie- en inligtingstegnologie vir Afrikaans te 
gebruik. Die Woordeboek van die Afrikaanse Taal is reeds oor die 
internet en selfone beskikbaar. Die moderne tegnologie word 
al hoe meer gebruik om leerlinge te help deur byvoorbeeld 
rekenaarondersteuning. Geselekteerde hoërskoolkursusse kan 
reeds met die internet aangebied word; en onder meer word 
beplan om Latyn so aan te bied. Dit alles behoort ook deur 
middel van Afrikaans te kan geskied. (In ’n volgende afdeling 
word verder oor die nuwe tegnologie uitgewei.)

2.2.7 Die verbetering van die gehalte van 
taalgebruik deur die vak Afrikaans

Dosente gee soms ontstellende voorbeelde van die gehalte 
van party Afrikaanse studente se taalgebruik. Nie net wemel 
werkstukke soms van anglisismes nie, maar baie keer is studente 
nie in staat om ’n logiese, samehangende “volsin” te formuleer 
nie. Dié toedrag van sake het waarskynlik baie oorsake soos 
skoolleerplanne wat nie genoeg aandag gee aan formele 
taalonderrig nie, die gebruik van halwe sinne in SMS-taal, die 
oorweldigende invloed van Engels en die feit dat jong mense 
minder boeke lees. 
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In gesproke taalgebruik neem die voorkoms van gemengde taal toe – 
en dit blyk onder meer uit ’n ondersoek wat deur Lawrence Schlemmer 
uitgevoer is (aangehaal in Steyn en Duvenhage, 2011). Waar Engels in 
2003 in 30,1% van die wit Afrikaanse huishoudings gebruik is, was dit in 
2008 50,4%; daarteenoor was Engels in 2003 ’n addisionele taal in 36,9% 
van die bruin Afrikaanse huishoudings, en in 2008 in 45,4% van dié 
huishoudings. Die bruin mense was vroeër die meeste geneig om hul taal 
met Engels te vermeng. Maar in vyf jaar 
het taalvermenging binne wit Afrikaanse 
huishoudings nie net bruin mense se 
gebruik ingehaal nie, maar verbygesteek. Die 
mate waarin dit gebeur, wissel baie: van ’n 
Engelse woord hier en daar tot die invoeging 
van hele sinne. Schlemmer sê dit lyk of die 
Afrikaanssprekendes dalk besig is om terug 
te keer na die situasie van ’n eeu gelede toe 
baie Afrikaners Nederlands of Engels gebruik 
het vir formele of tegniese kommunikasie 
(en selfs minnebriewe). Hy meen dat dit 
moontlik ’n gevaarteken vir Afrikaans is. 

Aan die begin van die twintigste eeu was Afrikaans net so erg deurspek 
met Engels as tans. Toe het taalkundiges soos D.F. Malherbe, T.H. le Roux, 
W.J. Viljoen, J.J. Smith en later J. du P. Scholtz, die gevaar besef en die 
gebruik van mengtaal nie probeer goedpraat nie. Dit is in die skole en in 
die media (destyds boeke, koerante en tydskrifte) teëgegaan. 

Vandag beleef ons weer so ’n verengelsingstyd, maar dié keer sonder sterk 
teenkanting van toonaangewende lede van die gemeenskap. Gelukkig 
is daar uitsonderings, en sedert die 1990’s spreek sommige skrywers, 
taalpraktisyns en selfs taal- en letterkundiges kritiek uit op die veelvuldige 
gebruik van Engfrikaans. 

Fritz Ponelis, een van die mees vooraanstaande Afrikaanse taalkundiges, 
het in sy laaste gepubliseerde artikel voor sy dood daarop gewys dat dié 
soort Afrikaans in die redelik onlangse verlede ook in die literatuur en in 
meer saaklike skryffunksies begin voorkom. Om Afrikaans deur dié soort 
taal te vervang, is ’n sinlose oefening. Ponelis (2009: 5) konstateer dat dit 
twyfelagtig is of die soort Afrikaans wat so deur Engels beïnvloed word, 
hom teenoor Engels sal kan handhaaf. 

Die regte benadering is in Julie 2012 deur die TV-persoonlikheid Riaan 
Cruywagen gestel. Hy het gesê hy is ten gunste van ’n informele Afrikaans, 
maar dis verkeerd om so ’n Afrikaans vol te stop met Engelse woorde en 
uitdrukkings. 

“Selfs in die kerke 
– behoed ons! – is 

daar predikante 
wat dink hulle 

bereik meer deur 
gemengde taal te 

gebruik!
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Tom McLachlan, wat toe die ondervoorsitter van die 
Taalkommissie was, het ook afwysende kommentaar gelewer 
oor, en voorstelle gemaak vir die bekamping van dié neiging. 
Hy het in Februarie 2009 in die RSG-program “Die tale wat ons 
praat” gesê dat die meeste kinders nóg op skool nóg in hulle 
ouerhuise en gemeenskappe korrekte Afrikaans geleer word. 

Hy gaan voort: “Selfs in die kerke – behoed ons! – is daar 
predikante wat dink hulle bereik meer deur gemengde taal te 
gebruik! Die gevolg is dat die jong mense, wanneer hulle meer 
volwasse word en nie meer Engels en Afrikaans op groot skaal 
vermeng nie, nie die korrekte/suiwer/idiomatiese Afrikaanse 
ekwivalent van daardie Engelse woorde en uitdrukkings ken nie. 
Mense sit dan Engelse woorde en uitdrukkings sonder meer in 
Afrikaans om, en meen hulle praat Afrikaans.”

McLachlan se strategie is dat “kinders op skool weer geleer moet 
word wát goeie Afrikaans is. Ons moes vroeër lyste korrekte 
voorsetsels, lyste idiome en vaste uitdrukkings, lyste korrekte 
Afrikaans vir anglisismes, veel voorkomende spelfoute en so 
meer leer. Deesdae, lyk dit my, moet die kinders omtrent alles 
‘self ontdek’ en op ’n manier wys word. Hoe weet nugter” 
(aangehaal in ’n Beeld-rubriek, 26 Februarie 2009).

Wat ’n mens verder kan oorweeg, is om taalonderwys lekker te 
maak met aktiwiteite soos diktee-, idioom- en ander kompetisies 
tussen skole en provinsies. Mense stel in so iets belang. Dit wys 
die Nederlanders en Vlaminge se jaarlikse “Groot Dictee der 
Nederlandse Taal”. Dit word oor die Nederlandse en Vlaamse 
televisie uitgesaai. Deesdae is daar ook ’n “Groot Kinderdictee”. 
Die aanbieders van RSG se taalspeletjies in “Die tale wat ons 
praat” meen tereg dat die program uitgebou kan word tot iets 
groters. 

2.3 Behoud van Afrikaans se funksies en 
loopbaanwaarde

Sedert 1994 is die funksies van Afrikaans in die staatsapparaat 
en die private sektor sterk afgeskaal – in so ’n mate dat talle 
instansies Engels as die de facto-amptelike taal beskou. Een van 
ons strategieë behoort te wees om nuwe funksies te skep, of 
verlore funksies terug te win en te keer dat nog meer funksies 
verlore gaan. Dis bowendien belangrik om vir leerlinge en ouers 
te kan sê dat Afrikaans nog ’n loopbaanwaarde het, dat dit met 
ander woorde vir dié of dié betrekking ’n kwalifikasie of selfs ’n 
vereiste is. 
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Die volgende stellings van Holmes (1992: 59–60) sou ’n mens as riglyne 
kon beskou:

1. In hoe meer soorte situasies of domeine ’n nie-dominante taal 
gebruik word, hoe waarskynliker is dit dat dit behou sal word. 

2. Hoe meer die domeine van die twee tale afsonderlik van mekaar 
bly, hoe sterker is die minder dominante 
taal om verdringing deur die dominante 
taal te weerstaan.

3. Wanneer daar minstens een domein is 
waarbinne alleenlik die nie-dominante taal 
gebruik word, is ’n gemeenskap die beste 
in staat om taalverskuiwing te weerstaan. 

Met die ANC-bewind se beleid en praktyk van 
inmenging op prakties alle samelewingsterreine 
(onder meer deur regstellende aksie en ver-
teen woordigendheid), is dit moeilik om riglyne soos (b) te volg. 
Buitendien bestaan daar ’n neiging in Suid-Afrika om voorskrifte 
vir die staatsapparaat slaafs na te volg in die private sektor en nie-
regeringsorganisasies. 

Een algemene strategie sou eintlik moet wees om vrywillige verengelsing 
teen te gaan, byvoorbeeld om by die moontlike vereniging van die NG 
Kerk en die VG Kerk te keer dat dit ’n tweetalige kerk met ’n tweetalige 
naam word. Dit behoort Afrikaans te bly. 

Ten opsigte van (c) moet ’n mens wys op ’n belangrike proses, en dit is 
dat die gekombineerde uitwerking van plaasmoorde, grondhervorming en 
die agteruitgang van die plattelandse dorpe daartoe lei dat een belangrike 
domein en daarby ook belangrike geografiese gebiede langsamerhand 
vir Afrikaans verlore gaan. Dit is die landbou en veral die platteland 
van die noordelike provinsies. Dit het ’n uitkringende effek, want die 
vermindering van getalle in dié gebiede het gevolge vir skole, kerke en die 
kultuur in die algemeen.

2.3.1 Opheffing van armes in die Afrikaanse 
gemeenskap

Wat is die oorsake van die armoede in die Afrikaanse gemeenskap? Dit 
is regstellende aksie, ideologies gedrewe transformasie, die afskaling 
van staatsubsidies en margina lisering van Afrikaanse welsynsdienste. 
Dié sake is alles simptome van ’n skuif ten opsigte van die regering se 
maatskaplike benadering na 1994. In die onderhandelingsproses is daar 
slegs oor staatkundige en ekonomiese uitkomste onderhandel, maar nie 

Die kulturele 
aard van 

welsyndienste 
is nie in die 

grondwet 
beskerm nie. 
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oor die beginsels vir ’n maatskaplike beleidsraamwerk nie. Die 
kulturele aard van welsyndienste is nie in die grondwet beskerm 
nie. Agterna beskou, was dit ’n belangrike strategiese fout. 
Die deur is wyd oopgelaat vir die regering om ’n sosialistiese 
welsynsbeleid in werking te stel wat alles van bo af wil reguleer 
en maatskaplike dienslewering deur transformasie verengels. 

Maatskaplike dienste deur die staat se agentskappe, soos 
SASSA, is uitsluitlik in Engels. Een van die grootste klagtes 
van Afrikaanse armes is dat amptenare hulle nie kan of wil 
verstaan nie. Benewens die kommunikasieprobleme sukkel arm 
bejaardes om die Engelse vorms korrek in te vul. Die gevolg is 
dat Afrikaanse bejaardes se aansoeke om ouderdomspensioene 
herhaaldelik afgekeur word, omdat die vorms nie korrek in 
Engels ingevul is nie. 

Die regering se onsensitiewe hantering van arm gemeenskappe 
se kulturele behoeftes word ook gesien in die toeganklikheid 
tot laekostebehuising. Afrikaanse armes het slegs ’n kans om 
dié soort behuising te kry as hulle bereid is om hulle uit die 
ondersteuningsnetwerk van hulle Afrikaanse gemeenskap te 
ontwortel en in ’n township te gaan bly. Om ’n arm persoon se 
nood as hefboom te gebruik om ’n gemeenskap te transformeer, 
is nie net kultureel onsensitief nie, maar ook moreel verkeerd. 
Wanneer ’n arm mens, of ’n getraumatiseerde kind of behoeftige 
bejaarde binne sy kultuur en in sy taal gehelp word, toon dit iets 
van die empatie, deernis, sensitiwiteit en medemenslikheid wat 
deel van die staat se maatskaplike hulpprogramme behoort te 
wees.

In 1995 het die NG Kerk en die VG Kerk ’n vertroulike verslag aan 
mnr. F.W. de Klerk, destyds adjunkpresident, gerig oor knelpunte 
in die welsynbestuur. Die verslag het sy kommer uitgespreek 
oor die kulturele onsensitiwiteit waarmee die regering die 
maatskaplike stelsel bestorm met regstellende-aksieprogramme 
wat nie met godsdienstige en kulturele behoeftes rekening 
hou nie. Die verslag noem die voorbeeld van die plasing van ’n 
Xhosa-seuntjie van vier jaar by ’n Afrikaanssprekende huis en 
’n ouer wat glad nie Xhosa magtig is nie. Luidens die verslag is 
dit ’n vorm van kindermishandeling. Die regering se kulturele 
onsensitiwiteit is, volgens die verslag, een van die eerste tekens 
wat op die ineenstorting van die Suid-Afrikaanse welsynstelsel 
dui. Die verslag het daarop aangedring dat die bepalings van 
die grondwet wat ’n eie gemeenskapslewe waarborg, ook 
vir die welsynsgemeenskap sal geld. Die VN se handveste vir 
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menseregte, minderheidsgroepe, kinders en etniese groepe bevestig dat 
hierdie standpunt ook internasionale erkenning geniet. Hiervan het baie 
min tereg gekom in die regering se maatskaplike beleid en benadering. 

’n Kultureel sensitiewe model sou die ge-
leent heid aan gemeenskappe bied om hulle 
kulturele kapitaal tot voordeel van almal 
te benut. Kulturele waardes wat klem lê 
op selfstandigheid, verantwoordelikheid en 
opleiding in Afrikaans was van die kulturele 
kapitaal wat onderliggend was aan die 
suksesvolle hantering van die Afrikaner se 
armoedevraagstukke in die vorige eeu.

As Suid-Afrikaners regtig ernstig is om ’n 
oplossing te kry vir die armoedevraagstuk, 
sal die staat en gemeenskappe met groter 
erns moet aandag gee aan kulturele 
diversiteit en sensitief wees vir die armes se kulturele en taalbehoeftes. 
Dit is dalk vir sommige polities korrek om alles te verengels en die 
kulturele waardes van hulpbehoewendes te ignoreer, maar die vraag bly: 
Is dit moreel reg?

Elize Botha, in lewe letterkundige, kanselier van Stellenbosch en 
voormalige voorsitter van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap 
en Kuns, het vertel hoe sy as ’n arm kind in die jare dertig Afrikaanse 
boeke verslind en die rykdom daarvan ontdek het. Later jare het sy 
ook van dankbaarheid getuig teenoor diegene wat na die ellende 
van taallose Afrikaanse mense omgesien het om die droom van ’n 
Afrikaanse Bybel, Afrikaanse boeke, Afrikaanse tydskrifte en Afrikaanse 
koerante te verwesenlik. Vandag is baie daarvan vanselfsprekend. Nie 
alles wat in Afrikaans beskikbaar is, is egter ewe toeganklik vir arm 
Afrikaanssprekendes nie. Om alle moontlike hulpbronne te ontsluit, verg 
van Afrikaanssprekendes dat hulle die historiese omgeewaardes van help 
mekaar, red mekaar en saamwerk met mekaar, weer sal aangryp en 
vernuwe. Afrikaans is vir arm Afrikaanssprekendes slegs ’n taal van hoop 
as die Afrikaanse gemeenskap bereid is om ’n helpende hand uit te steek 
en geleenthede in Afrikaans vir arm Afrikaanssprekendes te skep.

Armoede in die Afrikaanse gemeenskap het die langtermyn potensiaal 
om naskoolse opleiding deur middel van Afrikaans te kelder. Daar moet 
maniere gevind word om meer arm Afrikaanse kinders ná matriek te 
laat studeer en om arm Afrikaanse gemeenskappe se skoolopleiding 
te verbeter. As ’n mens opleiding sien as ’n ketting, is die eerste skakel 
in dié “taalketting” die Afrikaanse kleuterskole. ’n Ander skakel is 

...dat hulle die 
historiese omgee-

waardes van 
help mekaar, 

red mekaar en 
saamwerk met 
mekaar, weer 

sal aangryp en 
vernuwe.
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inrigtings vir tegniese en beroepsopleiding. Die herontdekking 
en herontginning van die ou helpmekaar- en omgee-waardes 
versterk die hele ketting. 

In dié konteks het die stryd teen armoede minstens vyf raak-
punte met die voortgesette ontwikkeling en uitbou van 
Afrikaans.

Die nood van Afrikaanse kleuterskole

In Afrikaanse kleuterskole word die basiese taalvaardigheid 
vasgelê wat later neerslag in suksesvolle skool- en naskoolse 
opleiding moet vind. Die werklikheid is dat die Afrikaanse 
kleuterskool nou verwaarloos word en die waarde daarvan 
in die Afrikaanse taalstryd hopeloos onderskat word. Arm 
Afrikaanse kleuterskole voer ’n opdraande stryd om finansiële 
oorlewing. Navorsing deur Solidariteit Helpende Hand toon die 
nood in Afrikaanse kleuterskole lê op drie vlakke:

Gebalanseerde voeding: Die kos wat dié skole vir die kleuters 
gee, is in die meeste gevalle die enigste maaltyd van die dag. Die 
hartseer is dat ’n honger kleuter nie in staat is om te leer nie 
en dat ondervoeding of verkeerde voeding ’n groot agterstand 
veroorsaak wat moeilik ingehaal kan word.

Opleiding van die onderwyseresse: In baie Afrikaanse kleuter-
skole in arm gebiede is die onderwyseres nie toegerus om die 
kleuters vir die skool voor te berei nie. Deur in die opleiding 
van kleuterskoolonderwysers en dagmoeders te belê, word ’n 
klaskamer vol Afrikaanse kleuters bereik.

Toegang tot lekkerleesboeke in Afrikaans: Navorsing deur 
Helpende Hand in Afrikaanse kleuterskole in arm gebiede toon 
dat 70% van die kleuters nie toegang tot moderne Afrikaanse 
lekkerleesboeke het nie. As ’n liefde vir boeke en lees nie van 
kleins af gekweek word nie, sal ’n kind ook nie akademies vorder 
nie. Dit is waarskynlik een van die belangrikste redes waarom 
slegs 41% van Suid-Afrikaanse kinders in Graad 3 die vereiste 
leesvaardighede het om tot Graad 4 te vorder en slegs 35% van 
leerders in Graad 6 die vereiste leesvaardighede het om tot 
Graad 7 te vorder. 

Goeie beroepsleiding

Navorsing deur Solidariteit Helpende Hand onder ’n groep 
Afrikaanse jong mense wat om beurse aansoek doen, toon dat 
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46% van die jong mense twyfel of hulle in die regte rigting gaan studeer. 
Loopbaangerigte mentorskapprogramme behoort ontwikkel te word 
om jong mense uit maatskaplike omstandighede met die aanpassing in 
naskoolse onderwys te help en sodoende die kans op sukses te verseker. 

Studiehulp vir Afrikaanse jong mense met potensiaal 

Navorsing deur Solidariteit Helpende Hand weerlê die stelling van Blade 
Nzimande, minister van hoër onderwys, dat Afrikaanse studente in Engels 
wil studeer. Meer as 95% van die beursaansoekers het aangedui dat hulle 
in Afrikaans wil studeer en dieselfde persentasie wil ook hulle nagraadse 
studie in Afrikaans doen. 

Die realiteit is dat Afrikaanse studente oor 
die algemeen nie meer toegang tot beurse of 
staatsondersteuning het nie. Die regering se 
NSFAS-beurstoekenning word 94% aan swart 
studente toegeken, 4% aan bruin studente 
en 2% aan wit studente. 

Voornemende Afrikaanse studente uit arm 
gemeenskappe het dus nie ’n kans om verder te gaan studeer nie, tensy 
so ’n student gehelp kan word uit onafhanklike beursfondse. Afrikaanse 
besighede, entrepreneurs en gemeentes en Afrikaanse gemeenskappe sal 
moet bydra sodat Afrikaanse kinders uit arm gemeenskappe gehelp kan 
word om verder te studeer. Opheffing uit armoede vind slegs plaas deur 
goeie opleiding.

Bevordering van entrepreneurskap onder Afrikaanse jong mense
Afrikaanse kinders het ’n merkbare gebrek aan entrepreneuriese 
vaardighede wat nie altyd voldoende op skoolvlak gehanteer word 
nie. Geleenthede moet geskep word waar aspirant-entrepreneurs die 
vaardighede kan bekom wat nodig is om van hul ondernemings ’n sukses 
te maak. Hierdie inisiatiewe om sosiomaatskaplike kwessies aan te pak, 
gaan nie slaag as dit nie ’n sterk moedertaal-onderbou het nie. 

’n Onlangse berig is hier ter sake. Die entrepreneurskaps programme 
van die Suid-Afrikaanse regering is die swakste van die 54 lande 
wat deelgeneem het aan die Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM). Die 2011-verslag is onlangs deur die Sentrum vir Innovasie en 
Entrepreneurskap van die Universiteit van Kaapstad se nagraadse 
bestuurskool bekend gemaak. Dit berig Die Burger op 31 Mei 2012. 
“Entrepreneurskap in Suid-Afrika is steeds op ’n laer vlak as die potensiaal 
wat dit inhou,” sê dr. Mike Herrington, direkteur van die sentrum en 
lid van die interna sionale GEM-direksie. Daar is ook bevind dat dit nie 

“Entrepreneurskap 
in Suid-Afrika 
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potensiaal wat dit 
inhou”
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sal verbeter sonder beter primêre onderrig en die uitroei van 
korrupsie nie.

Die verslag toon dat Suid-Afrikaners se begrip van entre-
preneurskap verander. Meer mense dink nou hulle kan ’n 
onderneming begin en bedryf as ’n paar jaar gelede. Die meeste 
nuwe ondernemings in Suid-Afrika misluk egter voordat hulle 
’n gevestigde fase bereik. Dit is sleg vir die ekonomie omdat dit 
gevestigde ondernemings is wat die meeste werk skep.

Die instelling van goeie entrepreneurskapsprogramme is dus ’n 
heel gepaste strategie en die programme van die Solidariteit-
beweging het hierdie kwessie reeds gepak. 

Die tekort aan ambagslui in Suid-Afrika bied ’n geleentheid 
vir Afrikaanse jong mense om uit die armoede te kom en 
terselfdertyd ’n bydrae te lewer tot die uitbou van Suid-Afrika 
as geheel. Die regte opleiding in ’n beroep wat ’n skaars en 
kritieke vaardigheid vereis, verseker ’n Afrikaanse jong mens van 
’n werk. Suid-Afrika het slegs 10% van die ambagslui wat hy 20 
jaar gelede gehad het. Twintig jaar gelede het 30 000 ambagslui 
per jaar hul opleiding voltooi en nou is daar slegs 3500. Daar 
moet minstens 50 000 ambagslui per jaar opgelei word om die 
vaardigheidstekorte aan te vul. Die gemiddelde ouderdom van 
ambagslui is 56 jaar. 

Sorg vir bejaardes

Projeksies toon dat die aantal Afrikaanse bejaardes (bo 65) 
toeneem van 511 000 in 2001 tot 633 000 in 2010, 710 000 in 
2015 en 721 000 in 2021. Talle het nie voorsiening gemaak vir 
’n verlenging van hul lewensverwagting nie en is afhanklik 
van ’n staatspensioen van ’n raps meer as R1000 per maand, 
terwyl dit ±R5000 per maand kos om ’n bejaarde te huisves. 
Tuistes vir bejaardes kan net staatsubsidies kry as hulle 
die rassesamestelling van die bevolking weerspieël en aan 
uitreikprogramme deelneem. Talle skakel oor na ekonomiese 
eenhede en tuisverpleging sal toeneem. ’n Mens vermoed dat 
die stygende aantal Afrikaanse bejaardes op al hoe minder op 
staatsteun kan reken. Bejaardesorg hoef nie net ’n las te wees 
vir die nie-bejaardes nie, maar dit bring ook werkgeleenthede 
mee. Bydraes vir bejaardesorg is dus glad nie geld in die water 
gegooi nie – iets wat ’n mens maklik kan dink omdat jy by 
taalstrategieë veral dink aan die toekoms van jong mense in hul 
eie taal. 
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2.3.2 Ontwyking van die nadele van regstellende aksie
Die gebruik van Afrikaans in amptelike funksies het sedert 1994 afgeneem 
deur transformasie en veral die toepassing van regstellende aksie en 
verteenwoordigendheid. Die vernaamste strategie van Afrikaans in hierdie 
opsig sou dus wees om die nadele van dié praktyke te ontduik. 

Dirk Hermann doen ’n hele aantal voorstelle aan die hand oor hoe 
om te ontkom aan die knellende aspekte van regstellende aksie. 
Afrikaanssprekendes kan die regstelsel 
gebruik om nuwe werklikhede te skep. 
Een daarvan is om maatskappye wat 
verder gaan as wat die wet vereis, te 
dwing om hul beleid te verander; om 
maatskappye op forums te dwing om by 
bestaande regspraak te bly en die regering 
en maatskappye hof toe te neem oor 
regstellende aksie.

Hy noem ook ’n aantal de facto-werklikhede wat geskep kan word: 

1. Verander die de jure-omgewing deur jong Afrikaners de facto op te 
lei in skaars en belangrike vaardighede

2. Bou ’n reuse-beursfonds op
3. Verskaf behoorlike Afrikaanse beroepsopleiding 
4. Veg vir die behoud van Afrikaans by bestaande en nuwe instellings
5. Rig instellings op vir die opleiding van Afrikaanse ondernemers en 

entrepreneurs 
6. Skep ’n Afrikaanse mentorstelsel
7. Rig nuwe Afrikaanse klein besighede op

Hierdie laaste voorstelle sluit aan by die endogene groeiteorie in 
die ekonomie, wat volgens Kleynhans (2010) behels dat lande en 
gemeenskappe kan vooruitgaan deur dit wat hulle het, beter te benut en 
te ontwikkel. “Menslike kapitaal” kan groei deur middel van onderwys en 
opleiding – veral in wiskunde, die natuurwetenskappe en ingenieurswese. 

2.3.3 Die gebruik van Afrikaans in die openbare lewe
Die gebruik van Afrikaans vir amptelike doeleindes. Afrikaanssprekendes 
moet die moontlikhede wat die wetsontwerp op die gebruik 
van amptelike tale bied, probeer benut wanneer dit wet word. 
Die wetsontwerp hou volgens berigte in dat alle Suid-Afrikaners 
regeringsdienste in die amptelike taal van hul keuse moet ontvang. 
Nasionale departemente sal binne 18 maande nadat die wet bekragtig 

“Menslike kapitaal” 
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word, hul eie taalbeleid moet saamstel. Dié taalbeleid moet ook 
voorsiening maak vir ’n klagte-meganisme waar die publiek kan 
kla oor ’n betrokke departement se taalbeleid. 

Hoe dié wet uitgevoer gaan word, is onseker. Hoewel die beleid 
van verteenwoordigendheid die uitvoering daarvan in die wiele 
sal ry, kan Afrikaanssprekendes ten minste probeer. Hulle moet 
hul stemme ook laat hoor by geleenthede waar die publiek 
se inspraak moontlik gevra word oor besluite soos oor die 
amptelike tale van die provinsies. 

Afrikaanse dokumentasie. Die taalaktivis van Brits, Cerneels 
Lourens, het op 23 April 2012 ’n belangrike oorwinning behaal 
toe die minister van justisie aan sy eise toegegee het. Lourens 
het die minister, Jeff Radebe, in die hooggeregshof in Pretoria 
gedagvaar om hom te dwing om die Wet op die Bevordering van 
Gelykheid en die Voorkoming van Onbillike Diskriminasie (die 
Gelykheidswet) en alle vorms wat met die wet verband hou, in 
al 11 die landstale by alle gelykheidshowe in die land beskikbaar 
te hê. Dit kan dalk moontlik wees om die staat te dwing om 
meer wette te laat vertaal en meer soorte vorms ook in ander 
tale as Engels beskikbaar te hê. 

Taalgebruik in belangrike beroepe. Afrikaanssprekendes behoort 
geleenthede te soek om Afrikaans in die openbaar te gebruik. 
Dit blyk uit ’n artikel van prof. Steve Cornelius in Beeld van 7 
Junie 2012 dat regsgeleerdes en die publiek heelwat kan doen 
om Afrikaans te bevorder. Sy artikel verskyn onder die opskrif: 
“Opgee, weggee en padgee? Nee.” Hy sê in sy inleiding: “By elke 
geleentheid kom ’n mens hoofsaaklik drie groepe mense teë: 
Sommige probeer daadwerklik ’n oplossing vind; sommige kla 
oor die stand van sake en kritiseer enige poging om iets daaraan 
te doen; en dan is daar dié wat wonder wat gebeur.” Onder 
dié wat boedel oorgee, is ’n Afrikaanse prokureur wat in Beeld 
betoog het dat alle hofdokumente en prosesstukke in Engels 
moet wees, selfs al is die partye Afrikaans. 

Cornelius wys op die werk wat die Vereniging van Regslui vir 
Afrikaans (VRA) doen. Die lede bestee dikwels sonder betaling 
lang ure agter die skerms aan projekte om Afrikaans te bevorder. 
“Daar is vir hulle geen glorie of rykdom hieruit te put nie, net 
die wete dat hulle probeer om ’n beter toekoms vir ons almal te 
bewerkstellig.” Hy doen verskeie voorstelle oor die gebruik van 
Afrikaans: 
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“Die VRA het op die hoogste vlak betoog dat aanstellings van 
regspersoneellede gedoen behoort te word met inagneming van die 
taalvoorkeure en bevolkingsamestelling van die betrokke distrik.

“As daar ’n groot getal Afrikaanssprekendes bedien moet word, moet 
daar derhalwe genoeg regspersoneel lede met ’n werkbare kennis van 
Afrikaans aangestel word om die publiek te bedien. 

“Dit is opmerklik dat daar in talle sentra 
steeds of opnuut genoeg aanstellings 
gemaak word van Afri kaanse personeellede 
wat regspleging in Afrikaans moontlik 
maak. Afrikaans sprekendes en regslui 
moet die geleentheid hiervoor aangryp en 
nie sommer in ’n gees van boedel oorgee 
verengels asof daar g’n keuse is nie.

“Ongelukkig het baie Afrikaanse regslui juis 
hierdie mentaliteit van boedel oorgee. 

“Dit begin dikwels al op universiteit, waar talle Afrikaanssprekende 
reg studente besluit om in Engels klas te loop. Dis nie net onnodig 
nie, maar in baie gevalle absurd om dit te doen.

“Prokureurs wat namens Afrikaanse kliënte optree, moet eenvoudig 
in Afrikaans dagvaar of verdedig. Dit is in belang van kliënte om dit 
in hul eie taal te doen en kliënte behoort daarop aan te dring.

“Die VRA bepleit nie dat iemand wat nie Afrikaans magtig is nie, in 
Afrikaans aangespreek word nie. Terselfdertyd moet daar ook nie 
onredelik teenoor Afrikaanse kliënte opgetree word nie.

“Goeie regspleging en billikheid teenoor kliënte maak dit vanself-
sprekend dat hul sake in Afrikaans moet wees.

“Terselfdertyd moet Afrikaanse kliënte op Afrikaans aandring. Dit is 
hul reg. Indien ’n prokureur teësinnig is om dit te doen, is daar baie 
ander wat met graagte die saak in Afrikaans sal voer.

“Die VRA het senior regters in verskeie afdelings van die 
hooggeregshof versoek om sake met Afrikaanse kliënte toe te wys 
aan regters wat Afrikaans magtig is sodat die verrigtinge in Afrikaans 
kan geskied. 

“Die versoeke is besonder gunstig ontvang.

“Terselfdertyd 
moet Afrikaanse 

kliënte op 
Afrikaans 

aandring. Dit is 
hul reg.”
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“Die regters wat toegewys word, sluit ook swart regters in 
wat nie moedertaalsprekers van Afrikaans is nie, maar wat 
Afrikaans sodanig magtig is dat hulle met gemak sake in 
Afrikaans kan bereg.

“Sake waarin Afrikaanse beskuldigdes teregstaan en Afri-
kaan se getuies getuig, moet deur regspersoneellede wat 
Afrikaans magtig is, behartig word. Indien nie moet die 
betrokke beskuldigdes en getuies deur goed opgeleide tolke 
bygestaan word. 

“Intussen versprei die VRA ’n pamflet waarin die regte 
van gearresteerdes, beskuldigdes en getuies op ’n toe gank-
like wyse in Afrikaans uiteengesit word. Elke Afrikaans-
sprekende behoort die pamflet te hê.

“Wanneer hy of sy ook al as getuie of beskuldigde ’n 
probleem in ’n strafsaak met ’n taalverwante of enige ander 
reg ondervind, sal die pamflet uiters nuttig te pas kom.

“Die VRA verkeer nie onder die waan dat die probleme 
goedsmoeds opgelos gaan word nie. Oorgee, weggee en 
padgee moet egter nie enige van ons se benaderings wees 
nie.

“Onder Afrikaanssprekendes is daar baie vaardigheid, 
energie en vindingrykheid om ons belange op geregver-
digde wyse te beskerm. Dit is verbasend hoeveel vermag 
kan word wanneer selfs net een mens ’n verskil probeer 
maak.”

’n Mens kan byvoeg dat die VRA belangrike wette in Afrikaans 
vertaal, seminare vir praktiserende regslui reël, beurse vir 
studente gee, indiensopleiding van studente oor wintervakansies 
verskaf, terwyl sy Arbitrasiegenootskap geskille besleg tussen 
Afrikaanssprekendes deur senior Afrikaanse regsgeleerdes, onder 
wie oud regters. 

Dis waar wat prof. Cornelius in die laaste paragraaf van sy 
uitstekende en praktiese artikel opmerk: daar is baie vaardigheid 
en vindingrykheid onder Afrikaanssprekendes. Lede van ander 
beroepe kan ook op dié wyse in belang van die gemeenskap 
optree en heel waarskynlik doen talle dit ook. 
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Afrikaanssprekendes behoort by beoefenaars van die vrye beroepe op 
diens in Afrikaans aan te dring – byvoorbeeld dokters en tandartse, 
prokureurs en advokate, veeartse, ouditeurs, en so meer. 

2.3.4 Bevordering van die Afrikaanse kuns en vermaak
Verskeidenheid en gehalte 

Daar is geen strategie vir die “groot kuns” waarvan N.P. van Wyk Louw 
(1986: 160–5) praat nie. Hoogstens kan daar ’n “aristokratiese ideaal” 
wees in die betekenis van ’n strewe na voortreflikheid. Wat Louw van 
die letterkunde skryf, geld ook vir die ander taalgebonde kunste en 
kultuurvorme: “As ons in Afrikaans nie so 
’n letterkunde kan skep dat ons vir elke 
mens, selfs die beste geeste wat by ons 
gebore sal word, sy diepste verlange kan 
bevredig nie, as ons hom nie iets kan gee 
wat hy in geen ander taal kan kry nie, 
dan moet ons in alle eerlikheid ons stryd 
om die behoud van ons taal staak as ’n 
gevaarlike partikularisme, want dan sal 
dit die Afrikaanse mens in sy geestelike 
ontwikkeling strem” (Louw, 1986: 164–5). 

Staatsteun vir die toneel en rolprente het feitlik verdwyn. Een van die 
strategieë vir die bevordering van die kunste kan geldelike steun wees 
aan die skeppers: opdragte aan dramaturge en ander skrywers, pryse 
vir die erkenning van goeie werk of vir die aanmoediging van werk in 
afgeskeepte genres en subgenres; ook subsidie vir die publikasie van 
belangrike werk. Die L.W. Hiemstra Trust en die Dagbreek Trust het reeds 
talle publikasies gesteun. 

Die gewilde en kommersiële werk het vanselfsprekend ook bestaansreg. 
Verskeidenheid is die sleutelwoord: naas die groot kuns is daar ook die 
meer toeganklike verstrooiingslektuur nodig. Die Afrikaanse kultuur 
beleef ’n bloeitydperk – werk van ’n groot verskeidenheid word gelewer 
en ’n betreklik groot deel daarvan is ook van hoë gehalte. ’n “Beleid” sou 
miskien wees om die strewe na voortreflikheid lewend te hou.

Deel van ’n kulturele strategie sal betroubare kritiek en reklame 
wees, want nie alles val in almal se smaak nie. Mense gaan wegbly van 
toneelopvoerings en musiekuitvoerings as hulle nie daarvan hou nie of as 
dit benede peil is, veral as die reklame die publiek probeer wysmaak dat 
dit in werklikheid van hoë gehalte is. Sommige Afrikaanse uitgewers het 
in die jare veertig van die vorige eeu die publiek mislei deur prulwerke 
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soms as hoogstaande werk aan te bied. Die reklame kon die 
lesers net ’n tyd lank om die bos lei. Daarna het die Afrikaanse 
boekemark tydelik ineengestort. 

Die massamedia

Tot die massamedia reken ons gewoonlik koerante, tydskrifte, 
radio, televisie en die rolprente. In ’n moderne samelewing 
is hulle van lewensbelang in die voortbestaan van ’n taal. In 
sommige taalstryde het die vraag na televisie in ’n groep se eie 
taal ’n betekenisvolle rol gespeel. Dit was in Wallis die geval, 
waar daar met reg sterk tekere gegaan is teen die kassie wat 
’n ereplek in die huis het, maar nooit in die huistaal uitsaai nie. 
Die SABC het Afrikaans ná 1994 kwaai afgeskaal en dit sou nog 
erger gewees het as ’n paar groot maatskappye nie later gedreig 
het om hul advertensies te onttrek as daar nie meer Afrikaanse 
nuusuitsendings is nie, soos die plan was. Die Afrikaanse nuus 
is gered, maar daar het nie veel meer oorgebly nie. Veral is 
daar ’n gebrek aan Afrikaanse jeugprogramme. Die betaalkanaal 
kykNET is wel ’n groot aanwins in Afrikaans, maar net die meer 
welgestelde lede van die Afrikaanse taalgemeenskap kan dit 
bekostig. 

Die Afrikaanse koerante moet hard veg om hul sirkulasie te 
behou: die aantal potensiële kopers word minder weens lae 
geboortesyfers, emigrasie en armoede. Buitendien koop sommige 
mense nie meer koerante nie, maar lees die elektroniese 
weergawes, wat die belangrikste berigte bevat. Dit is wêreldwyd 
’n probleem: internetgebruikers wil nie betaal vir alles wat 
hulle op die internet vind nie. Maar ’n dalende sirkulasie lei ook 
tot ’n kleiner inkomste uit advertensies en as die Afrikaanse 
koerante verdwyn, gaan ook hul internet-uitgawes wegval. Dit 
sal ’n verskriklike slag vir Afrikaans wees. Sonder die Afrikaanse 
koerante sou Afrikaans nie die vordering kon maak wat dit 
gemaak het sedert 1876 nie – die jaar toe die eerste Afrikaanse 
koerant, Di Afrikaanse Patriot, se eerste nommer die lig gesien 
het. Van die koerante, veral Rapport, het self ’n strategie begin 
uitwerk, soos om belangrike nuus net aan te kondig en by te 
voeg dat dié nuus in die gedrukte koerant is, of om saam met 
die gedrukte koerant die een of ander geskenk te gee; Rapport 
gee soms DVD’s. 

Die Afrikaanse radio is nog redelik welvarend: RSG is binne 
bereik van twee miljoen luisteraars en ook die gemeenskaps-
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radiostasies soos Radio Pretoria en Radio Rosestad het getroue onder-
steuners. 

Soos skrywers hou die media nie daarvan 
dat aan hulle voorgeskryf word nie. ’n 
Mens kan alleen maar hoop dat die media 
nie net Afrikaans verdedig nie – veral die 
Afrikaanse koerante doen dit deesdae goed 
– maar ook die gehalte van die taalgebruik 
sal bevorder. Die toenemende gebruik van 
Engelse woorde in radio- en TV-programme 
kry gelukkig soms kritiese kommentaar 
in koerantbriewe, maar groot invloed het 
dit klaarblyklik nié. Terwyl geen beheer 
moontlik is oor die gesproke taalgebruik 
van die gemeenskap nie, is beheer wel 
moontlik oor die skriftelike en voorbereide 
gesproke taalgebruik soos dié van mense wat in die openbaar praat, preek 
en spreek. Taalvermenging kan dus teëgegaan word as skrywers van 
hoorspele vir die radio of draaiboekskrywers vir televisie sou besluit om 
die aantal Engelse woorde in hul produksies te verminder.

Dit lyk soms of party uitvoerende kunstenaars, veral in ’n paar kykNET-
programme, in elke sin minstens een, of ’n hele paar Engelse woorde, 
wil instop, so asof hulle skaam is vir die Afrikaans. As dit so is, dan is 
Langenhoven se beroemde woorde weer op hul plek: “Skande op daardie 
skaamte!”

Die benutting van nuwe informasie- en kommunikasietegnologie

Die benutting van die moderne tegnologie is reeds vir die onderwys 
genoem. Dit is ook al vir ander doeleindes ingespan. Daarvan getuig die 
bestaan van die webwerf LitNet, die akademiese tydskrif LitNet Akademies 
en die Afrikaanse televisiekanaal kykNET. In alle taalgemeenskappe neem 
die gebruik van e-boeke toe. 

Maar die nuwe tegnologie hou moontlikhede in vir taal bevordering op 
ander terreine. Dr. H.J. Smith het in 2010 ’n paar aanbevelings oor die 
informasie- en kommunikasietegnologie gedoen. Smith sê die bedoeling 
moet natuurlik nie wees om ’n sentraal-beplande skema te skep nie, 
maar eerder om die onderskeie organisasies en selfs individue, tot 
kreatiewe inisiatiewe te stimuleer, sodat die Afrikaanse gemeenskap 
in die kuber- en fisieke ruimte van die nabye toekoms sal kan floreer, 
met sy meningsverskille, debatte, onderlinge beïnvloeding, en so  meer. 
Samehorigheid hoef geensins ’n doel te wees nie.
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“Los gedagtes” wat Smith opper, is:

• volksfeeste soos Geloftedag en ander, uitgebrei na die 
kuberruim;

• kunstefeeste soos die KKNK en Aardklop, uitgebrei na die 
kuberruim;

• so ook boekskoue en besprekings met skrywers;
• die skep van fokuspunte vir strewes van gesonde aard;
• kuberkompetisies 

“Waar is die N.P. van Wyk Louws, die De la Reys en die De Wets 
van die kuberruim van die toekoms? Kan daar visionêre leiers, 

rigtinggewers, rolmodelle, gestalte kry?”

“Die beoefening van kollektiewe aspekte van Afrikaanse 
kultuur moet bedink en bevorder word. Dit was opvallend 

hoedat Suid-Afrikaners in ander lande tydens die Wêreldbeker-
sokkerwedstryde in 2010 oor groot afstande byeengekom het om 
te braai en andersins Suid-Afrikaans te verkeer terwyl sokker op 

’n groot skerm gevolg word! 

“In die Europa van die toekoms met vrye beweging van land 
na land sal hierdie kwessie van die ’nasionale identiteite’, van 
veral die kleiner taalgemeenskappe, toenemend aandag verg. 

Afrikaners kan baanbrekers word in metodes om per kuberruim 
standhoudendheid vir sulke minderheidstale en -kulture te 
bewerkstellig. Sukses sal ook die moontlikheid van fisieke 

terugkeer van Afrikaners uit die diaspora bevorder,” skryf Smith.

Sy tweede aanbeveling: Afrikaanse ondernemers moet soveel 
moontlik attent gemaak word op die krag van tegnologiese 
innovasie vir markpenetrasie. Hulle moet ook kennis neem van 
insentiefskemas van die owerheid om innovasie te bevorder. Dié 
boodskap moet ook by geskikte geleenthede aan regeringslede 
herbevestig word.

2.3.5 Die strewe na taalselfbeskikking 
In beginsel kan ’n taalgroep hom beywer vir die totstandkoming 
van ’n (taal-)staat waarin dié groep die meerderheid uitmaak 
en hy ’n bevredigende taalbeleid kan volg. Die sosiolinguis 
Peter Trudgill bespreek hierdie strewes met verwysing na 
lande soos Spanje en die gewese Joego-Slawië (1983: 49-150). 
Maar Afrikaanssprekendes is erg verdeel en vir baie van hulle 
en die res van die bevolking is so ’n taalstaat-oplossing van 
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taalprobleme op die oomblik ideologies verwerplik en sal dit dus hier 
buite beskouing bly. Tog is iets soos ’n taal-provinsie al geopper deur 
vooraanstaande intellektuele soos proff. Marinus Wiechers en Deon 
Geldenhuys.
 
Hoe haalbaar is dit? Die geskie de nis 
skep soms onverwagte moont likhede. 
’n Halfeeu nadat Joodse in tel lektuele 
Theodor Herzl se droom van ’n vrye 
Joodse staat verdoem en bespot het, het 
die staat Israel tot stand gekom – volgens 
Paul Johnson (1983: 485) as ’t ware deur 
’n bars, ’n breuk in die tyd, “through a 
crack in the time continuum”. Nader 
tuis het G.D. Scholtz (1953) beskryf hoe 
buitelandse gebeurtenisse die voort-
bestaan van die Afrikaner, onder meer 
die stigting van die Boererepublieke, moontlik gemaak het. Ten minste 
moet die gedagte aan vryheid of selfstandigheid in publikasies en 
gesprekke lewend gehou word.

2.4 Versterking van taalgetrouheid 
Om lojaliteit te versterk op ’n wyse wat NIE na propaganda of 
indoktrinasie lyk nie, is bitter moeilik. Die doeltreffendste manier is 
onregstreeks, byvoorbeeld deur die opvoering van toneelstukke, deur 
optredes van sangers en ander musiekmakers, deur goeie joernalistiek, 
ensovoorts. Die prestasies van Afrikaanssprekendes versterk die taaltrots, 
veral as die presteerders ook in die openbaar Afrikaans praat. Oor die 
algemeen moet ’n mens oppas vir uitsprake in die trant van “ons mooi 
land” en “ons pragtige taal”, “ons wonderlike taal” en dergelike.

’n Afrikaner-vriend uit Nederland skryf dat hy ’n vergadering van een van 
die groot gevestigde partye bygewoon het. Die toespraak van ’n politieke 
rubriekskrywer “en die redelik jong gehoor het my  weer laat besef hoe 
belangrik dit is om die politieke geheue van ’n volk aktief te stimuleer: 
met elke jaar  kom jong mense by in die volwasse domein wat iets nie 
beleef het of nie daaroor ingelig is nie. Dit was ook so by die vergadering.” 

Dié soort stimulering van die geheue is by ons ook nodig, maar dis 
moeilik om dit te doen sonder dat dit die indruk van indoktrinasie laat. In 
hierdie geval kon dit ongedwonge gebeur, want die skrywer het gepraat 
oor ’n politieke boek van hom wat oor ’n paar maande verskyn. 
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Te veel politieke korrektheid kan aksies in hierdie verband 
kelder. Afrikaans kan nie sy bruin mense verloor nie, maar 
ook nie sy wit mense nie. Ook behoort aksies nie die 
Afrikaanssprekende jong mense met skuldgevoelens te verlam 
of hul lojaliteit te verswak nie. Maak die ouer taaltrots en die 
kinders sal volg.

2.5 Skepping van ’n positiewe taalhouding
Die kwessie van ’n positiewe houding teenoor Afrikaans 
kom in die volgende afdeling (oor die sekondêre Afrikaanse 
taalgemeenskap) aan die orde, maar taalhoudings is ook vir die 
eerstetaalsprekers van belang. Houdings en lojaliteit dek mekaar 
net ten dele; dit is moontlik om lojaal te wees aan mense of iets, 
ook ’n taal, al is jy nie baie positief daarteenoor nie. Maar mense 
met ’n positiewe houding sal sonder twyfel meer geneë wees 
om iets vir taalbevordering te doen. Wat afvallige (dalk gewese) 
Afrikaanssprekendes kan “bekeer”, is uiteraard nie argumente 
nie. Daar is ook ’n reële gevaar dat sekere soorte aktivisme 
hulle dalk negatiewer kan maak. Dit is van oudsher af so. In 
die ou dae het ’n grootkop van die ou Suid-Afrikaanse Party die 
handhawers uitgeskel as mense wat van fascistiese en Ku Klux 
Klan-metodes gebruik maak!

Oor die mobilisering van belangstelling en georganiseerde 
optrede vir die beskerming van Afrikaans sê Schlemmer dat 
omvattende navorsing wys dat, hoewel talle Afrikaanssprekendes 
’n aktiewe toewyding tot taalhandhawing het in sekere gebiede, 
veral Pretoria, en deskundige ondersteuning het van gevestigde 
organisasies met relevante kundigheid, die mobilisering van 
Afrikaanssprekendes die potensiaal het om baie verder uit te 
brei. Die potensiële nuwe deelnemers sal egter nie vinnig ’n 
meerderheid onder Afrikaanssprekendes vorm nie en hulle is 
buitendien so versprei en gevarieerd dat hulle moeilik is om in 
die visier te kry. 

3. Sekondêre taalgemeenskap 
(Tweede- en derdetaalsprekers)

Die sekondêre Afrikaanse taalgemeenskap bestaan uit die 
andertaliges wat Afrikaans as tweede, derde of selfs vierde 
taal beheers. Hulle is ’n groot bate vir die taal. Dit is veral 
andertaliges (nie-Engelssprekendes) se kennis van Engels 
(tesame met die geweldige ekonomiese en ander mag van 
Engelssprekendes) wat dit so ’n magtige taal maak.  
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Afrikaanssprekendes behoort dus ander taliges se kennis van en houding 
teenoor Afrikaans te bevorder of probeer keer dat albei in ’n ongunstige 
rigting verander.

1. Dit het vroeg in 2012 gelyk of Afrikaans as skoolvak by nie-
Afrikaanse skole bedreig word. Oor die radio het amptenare laat 
blyk dat ’n “inheemse taal” (wat so gedefinieer word dat dit 
Afrikaans uitsluit) of “voorheen benadeelde taal” in Engelse skole 
as tweede taal geneem moet word. So ’n maatreël sou duisende 
Engelssprekende leerlinge verhinder 
om Afrikaans as hul tweede taal 
op skool te neem. ’n Mens behoort 
deeglik te let op wat gebeur. 

2. Dit sou goed wees as Afrikaanse 
werkgewers versigtig druk op 
werknemers kan uitoefen om Afri-
kaans aan te leer, of om diegene te 
beloon wat Afrikaans wel ken.

3. Die houding teenoor Afrikaans is 
by die sekondêre taalgemeenskap 
baie belangrik. Die geskiedenis 
het reeds geleer hoe ’n negatiewe 
houding teenoor Afrikaners ook 
’n negatiewe houding teenoor Afrikaans tot gevolg gehad het. Die 
sprekers van ’n polities en ekonomies dominante taal hoef hulle 
nie te steur aan houdings nie, maar vir ’n nie-dominante taal is die 
houdings belangrik. 

4. Schlemmer meen daar is duisende Engelssprekendes wat 
gewillig sal wees om betrek te word by aksies vir Afrikaans. Hy 
sê: “Daarom ook moet die aktiewe instellings ook ondersteuning 
buite die geledere van wit Afrikaners werf. Daar is derduisende 
Engelssprekende mense, veral die met Afrikaanse voorsate, wat 
gretig sal wees om ondersteuning te gee. Dit spreek vanself dat 
die breë inisiatief ook die beginsel van die bemagtiging van swart 
minderheidstale luidkeels moet ondersteun. Deelname deur swart 
voorstanders van etniese taalbemagtiging moet ingelok word om 
in sekere inisiatiewe baie sigbaar deel te neem.” 

Hy verklaar: “Ek het gevind dat terwyl die meeste akademiese en 
opgeleide mense dikwels skepties staan teenoor taalsake, daar onder 
gewone mense met talent, maar nie selfvertroue nie, soms redelik 
tweetalige Engelssprekendes, dikwels ’n verbasende verborge entoesiasme 
vir die taal is. Daarom gaan dit navorsing verg om motivering en soorte 
bydraes te bestudeer en by wyse van onderhoude die soort aktiwiteite 
te bepaal waarin die gemotiveerde mense die meeste in sal belang stel. 
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Die navorsing moet dan ook hulle beroep en sosiale netwerke, 
sosiale kringe en vaardighede identifiseer. Die navorsing kan dan 
op hierdie wyse die volgende profiele lewer: 

-  aanknopingspunte vir werwing;
-  profiele van motiveringsintensiteit en -diepte;
-  belangstellingsvelde, talente en vaardighede;
-  netwerke en sosiale kringe waardeur gekommuni keer kan 

word;
-  soorte ondersteuning en prikkeling wat nodig mag wees.

“Op dié grondslag sal strategiese planne vir die uitbreiding 
van taalaktivisme voorberei kan word, wat dan deur die 
aanknopingspunte van stapel laat loop kan word,” aldus 
Schlemmer. 

4. Demografiese prosesse 
Die demograaf, prof. Flip Smit, het in 2010 in sy lesing voor die 
Afrikaner Burgerlike Netwerk (ABN) die uitsprake van twee 
kenners aangehaal. Die Franse filosoof, Auguste Compte, was 
in groot mate reg toe hy meer as ’n eeu gelede verklaar het 
dat demografie lotsbepalend is. Peter Drucker merk tereg 
op dat demografie die toekoms is wat reeds gebeur het. So 
maak kinders wat reeds gebore is, aanspraak op dienste, 
terwyl die wat nie gebore is nie, nie leë plekke op skool- of 
universiteitsbanke kan vul nie. 

Demografie het te make met die grootte, samestelling en 
verspreiding van die taalge meenskap. Die getalsterkte en 
ouder dom samestelling hang af van geboorte- en sterftekoerse, 
emigrasie en immigrasie. Demografiese struktuurveranderinge 
het verreikende sosioekonomiese en politieke gevolge, veral 
waar die veranderings by verskillende taalgroepe in ’n land 
verskillend verloop. 

Volgens die amptelike middeljaarraming van Junie 2009 het die 
totale bevolking 49,3 miljoen getel. Hiervan was 29,1 miljoen 
(79,3%) swart, 4,46 miljoen (9,1%) blank, 4,4 miljoen (9%) bruin 
en 1,27 miljoen (2,6%) Indiërs. Sowel die absolute getalle as die 
relatiewe persentasie tot die totale bevolking word geraak deur 
fertiliteit en migrasie. Die huistaal-gegewens van die hoofgroepe 
is volgens Schlemmer (2010): Afrikaans 13,3%, Engels 8,2%, die 
Nguni-groep 44,9% en die Sotho-groep 25,5%. 
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4.1 Fertiliteit en migrasie
Die aantal wit Afrikaanssprekendes word beïnvloed deur ’n dalende 
geboortesyfer, en die patroon is dié van die bevolkings van Europa. Die 
totale fertiliteitsyfer (’n indeks van die totale getal kinders wat ’n vrou 
in die wêreld sal bring) van wit mense het in die afgelope vyftig jaar 
gedaal van 3,5 in 1960 tot 1,8 in 2001 en 1,7 in 2010. Dit is gevaarlik laag en 
emigrasie vererger die toestand. Die wit mense het die vervangingsvlak 
van 2,1 kinders per vrou teen die laat 1980’s 
bereik, die Indiërs teen die laat 1990’s, die 
bruin mense omstreeks 2010 en die swart 
bevolking sal dit waarskynlik eers teen 2035 
bereik. 

Immigrasie, veral uit Afrika, maar ook ander 
lande, het na 1990 en veral na 1991, geweldig 
toegeneem. Smit se raming is tussen 8 en 9 
miljoen. Terwyl miljoene mense uit Afrika 
en elders die land ingestroom het, het groot 
getalle wit mense die land verlaat. Na raming 
het meer as 1,2 miljoen mense Suid-Afrika sedert 1990 verlaat. Die verlies 
aan kundigheid is onmeetlik groot. Die ekono miese toestand in die wêreld 
sedert 2008 het wel ’n demper geplaas op die vermoë om suksesvol te 
emigreer. 

Die veranderende demografie het benewens die onderwys ook gevolge 
vir die res van die Afrikaanse kultuurlewe: kleiner kerklike gemeentes, 
minder kopers van koerante, tydskrifte en boeke. 

Hoewel die demografiese prosesse so belangrik is, is dit die prosesse waar-
voor dit die moeilikste is om doeltreffende strategieë te bedink. 

4.2 Teruglok van emigrante 
Stootfaktore wat mense as ’t ware wegstoot uit ’n land, bly in Suid-Afrika 
bestaan: misdaad en die benadeling deur en persepsies oor regstellende 
aksie en swart ekonomiese bemagtiging. Dit lyk egter of die ekonomiese 
situasie sedert ongeveer 2008 wêreldwyd die trekfaktor (alles wat ’n 
aantrekkingskrag vorm om na ’n ander land te verhuis) kleiner geraak 
het. Strenger toegangsbeheer in lande soos Brittanje kan dit ook moeiliker 
maak om daar werk te vind. 

AfriForum se pogings om kundiges terug te lok, het reeds ’n mate van 
welslae behaal. Rapport het ’n berig daaroor op 28 Februarie 2010 geplaas 
onder die opskrif “Derduisende SA gesinne keer terug na ‘bekende 
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landskap’”. Hierdie veldtog om mense te laat terugkom moet 
verskerp word, maar Afrikaanssprekendes moet ook toe-
sien dat die gesinne inskakel by die Afrikaanse taal- en 
kultuurgemeenskap.

4.3 Behoud van kontak met emigrante
Sommige lande probeer kontak behou met die diaspora. 
In Japan, Suid-Korea, Taiwan en China het talle met nuwe 
vaardighede teruggekeer en ’n enorme bydrae tot die 
ontwikkeling van hul lande gelewer. Met Skype, die internet 
en moontlik ander soorte moderne tegnologie kan ons kontak 
met uitwykelinge probeer behou. Maar eintlik is hierdie mense 
vir Afrikaans verlore as hulle elders gaan bly. Jong mense gaan 
na skole en universiteite en knoop verhoudings en permanente 
verbintenisse aan met mense in lewende lywe en die bestaan 
van die moontlikhede van internet- of ander vorme van kontak 
met Afrikaans gaan hulle nie daarvan weerhou nie. Vir ’n ander 
groep emigrante is dit egter juis van belang om wel die kontak 
te behou. Dit is die jong mense wat tydelik oorsee gaan bly vir 
studie of werk(ervaring). Talle van hulle keer na ’n paar jaar 
terug na Suid-Afrika om ’n gesinslewe op te bou. 

Hierdie studente, au pairs en onderwysers in onder meer 
Londen, Korea en Nederland soek juis mekaar se geselskap in 
die vreemde. Hulle gedeelde agtergrond, taal en norme- en 
waardestelsel – hulle gedeelde identiteit dus – maak dat dit juis 
hul mede-Suid-Afrikaners is wat hulle ondersteuningsnetwerk 
vorm (in Afrikaans), naas vriendskaplike kontakte met die 
inwoners van hulle tydelike land en ander internasionale 
vriende. Deur nuwe tegnologieë te benut, kan hierdie groep 
bereik word en help dat hulle hulle by terugkeer nog steeds 
identifiseer met Afrikaans. 

4.4 Die geografiese konsentrasie van 
Afrikaanssprekendes 

Dit is makliker om ’n taal te behou waar daar ’n groot 
konsentrasie van sprekers is. Wat dit kan aanhelp, is as daar ’n 
konsentrasie van besighede, dienste, vermaaklikheidsgeleenthede 
en vrywillige organisasies bestaan wat die taal gebruik. Hoe 
groter die bevolkingsdigtheid, hoe makliker is dit om die taal 
op alle vlakke in stand te hou. Wat dit in Suid-Afrika moeilik 
maak, is die beleid van verteenwoordigendheid wat toenemend 
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daartoe lei dat Afrikaanse gemeenskappe gedwing word om in Engels te 
kommunikeer met amptenare wat nie Afrikaans magtig is nie.

5. Taalstrategie in ’n breër perspektief
Ons kan ’n taalstrategie op minstens twee maniere in perspektief stel: 
deur te let op (1) ander tale en (2) die Suid-Afrikaanse situasie oor die 
algemeen. 

5.1 Internasionale strategie
Oral ter wêreld is daar woelinge oor taal. Soms word dit veroorsaak 
deur die óú faktor in taalstryde: deur dominante groepe wat kleiner 
groepe verdruk, soms deur die wêreldwye 
onrus oor verengelsing as gevolg van 
globalisering; soms deur die maatreëls 
wat integrasie van immigrante in ’n 
multikulturele samelewing moet aanhelp. 

Dis betekenisvol dat daar selfs in so ’n 
sterk taal soos Duits pleidooie vir die 
bevordering van die taal te hore is. Dr. 
Heinrich Matthee van Leiden, Nederland, 
’n kenner van die internasionale politiek, 
deel mee dat daar in Duitsland duidelik ’n groter bewuswording van Duits 
in die openbare domein is. So het prof. Horst Hippler, ’n fisochemikus, 
nuwe hoof (vir die volgende vyf jaar) van die Hochschulrektorenkonferenz, 
die organisasie van Duitse universiteite se rektore, ’n lansie vir Duits as 
akademiese taal gebreek. Oor die agteruitgang van Duits aan universiteite 
het hy opgemerk: “Dit is ’n egte probleem. Ons as universiteite moet 
hier pasop. Dit is verkeerd as slegs nog Engels gepraat word. Duitse 
taalkwalifikasies behoort vroeër of later van almal verlang word. Engels 
is natuurlik in die natuurwetenskappe as wetenskapstaal aanvaar. Dat ’n 
mens in Engels publiseer, is vanselfsprekend, maar om klasse net in Engels 
aan te bied, is verkeerd begrepe internasionaliteit. ”

Ander tekens in 2011: 

• Die Hochschulrektorenkonferenz het einde 2011 aanbeveel dat Duits 
as universiteitstaal bevorder word en interna sionaal gevestig moet 
word. 

• Die voorsitter van die Duitse parlement, Norbert Lammert, vra 
meer steun vir onderrig in Duits as tweede taal. 
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• Die ondervoorsitter van die Duitse parlement, Eduard 
Oswald, kritiseer die toenemende anglisismes, sogenaam-
de DEnglisch, in die taalgebruik op die Dag van Duitse 
Eenheid. 

• Die hoof van die Siemens- multinasionale maatskappy, 
Peter Löscher, kondig by sy jaarvergadering aan dat in 
openbare dokumentasie van die bedryf bewustelik Duitse 
terme vir anglisismes gebruik of ontwikkel gaan word. 

Die Humboldt-Universiteit is pas as een van die tien sogenaamde 
top-elite-universiteite in Duitsland benoem. Die HU-president, 
Jan-Hendrik Olbertz, het in 2011 beklemtoon dat die universiteit 
in sy aansoek doelbewus van modieuse anglisismes sal wegbly 
en sy aanspraak gaan grond op die “Bildung durch Wissenschaft”.

Wat strategie betref, is die internasionalisering van Afrikaans 
belangrik, ook vanweë die baie emigrante. Dit is strategies 
belangrik om internasionale steun vir Afrikaans te mobiliseer 
om sodoende druk op die regering te probeer plaas. Skakeling 
met Nederland en Vlaandere is wesenlik, omdat Afrikaans 
en Nederlands wedersyds redelik toeganklik is vir mekaar en 
omdat albei lande deur baie jare ’n invloed op die Afrikaanse 
gemeenskap uitgeoefen het. Die Vlaamse taalstryd was ’n 
inspirasie vir die Afrikaanse taalstryders, maar dit was veral 
Nederlands wat in die kerklike lewe en die onderwys diepgaande 
invloed op die Afrikaanstaliges gehad het. Nederlands het 
ongelukkig uit die Afrikaanse skole verdwyn, ook vir leerlinge 
wat Afrikaans as eerste taal neem. Dit sou goed gewees het as 
Afrikaanse skole moeite wou doen om ten minste die lees van 
’n Nederlandse boek as deel van die kurrikulum kon behou. Vir 
jong mense wat ’n tyd lank in die buiteland wil studeer en werk, 
het Nederlands groot waarde. 

Internasionale skakeling is ook noodsaaklik vir die uitruiling 
van idees. Europa beleef interessante ontwikkelinge met nuwe 
erkenning van minderhede, vashou aan tradisies en nuwe 
belangstelling in die eie tale. Dit kan die Afrikaanse gemeenskap 
net goed doen om deel te word van die Europese debat oor 
dié sake. Ingelyks het die Afrikaanse gemeenskap ook iets vir 
Europa te leer: hoe om as ’n minderheid in Afrika te oorleef en 
terselfdertyd verantwoordelikheid te neem om taal en kultuur te 
ontwikkel. 

Die doel van die Stichting voor Afrikaans is om deur middel 
van skakeling met die Lae Lande internasionale steun vir 
Afrikaans te mobiliseer. Die Stichting voor Afrikaans wil graag 
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ook die verhouding versterk met Suid-Afrikaanse organisasies wat sterk 
Nederlandse/Belgiese bande het. Projekte soos die JongerenProjek speel 
’n kardinale rol om skakeling tussen Nederlandstaliges en Afrikaans-
sprekendes te bewerkstellig.

5.2 ’n Afrikaans-strategie binne ’n Suid-Afrikaanse 
perspektief

Die sukses al dan nie van taalstrategieë vir Afrikaans word ook bepaal 
deur die mate van welslae met moontlike ander strategieë soos die 
bestryding van misdaad – laasgenoemde het ’n groot invloed op die besluit 
van mense om te emigreer of nie – en die 
verbetering van dienslewering. Veiligheid 
word ’n al hoe belangriker saak in die lig van 
plaasmoorde en dreigement van die besetting 
van plase omdat “grondhervorming” sou 
misluk. Selfs in hoofstroom-media beweer 
enkele swart rubriekskrywers dat die wit 
mense grond gesteel het en dat swartes dit 
moet “terugvat”. 

Die Nederlandse historikus-joernalis Geert 
Mak skryf in sy groot werk In Europa dat 
die verskriklike gebeurtenisse in Duitsland in die Tweede Wêreldoorlog 
– die uitwissing van die Jode – veral veroorsaak is deur ’n diepgaande 
kollektiewe morele ontsporing. Dis geen populêre verklaring nie, want 
dit impliseer dat ’n massale vervolging enige tyd in enige land teen ’n 
ander minderheidsgroep kan plaasvind. Die huidige tegniek, burokrasieë, 
repressie- en manipulasie-instrumente maak dit moontlik, sê Mak. Dit sou 
naïef wees om die haatspraak van die kant van die ANC-Jeugliga-leiers nie 
ernstig op te neem nie. 

Daarby speel die Nasionale Demokratiese Revolusie (NDR) ’n al hoe 
groter rol in die land. Duvenhage (2009) argumenteer dat die NDR-
denkraamwerk en sy toepassing in werklikheid strydig is met die wese 
en voortbestaan van belangrike vertrekpunte van die grondwet van 1996. 
Die ANC vertolk die grondwet hoofsaaklik as ’n “tydelike kompromis”, 
’n baken op die pad na die “volledige revolusie” soos uiteengesit in 
sy Strategy and tactics. Die ANC-agenda konsentreer op sake soos die 
transformasie van die regbank en die hoër onderwys, versnelde landelike 
ontwikkeling en grondhervorming, groter en meer sosiale toelaes in ’n 
moeilike ekonomiese tyd en in sekere kringe selfs die nasionalisering van 
die myne. Naamsverandering vervul ’n belangrike simboliese rol, veral by 
gebrek aan werklike prestasies. Die inisiatiewe om Pretoria se naam te 
verander moet ’n mens in hierdie verband beoordeel. 
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6. Slot
Afrikaans is ’n redelike klein taaltjie – maar honderde tale is 
nog kleiner. Vir hulle almal is die toekoms onvoorspelbaar. Een 
voorbeeld: aanvanklik is gedink dat Engels die kuberruimte 
totaal gaan oorheers, maar die aandeel van die ander tale soos 
Afrikaans groei steeds. Afrikaans kon in die verlede teenslae 
oorwin deur weerstand te bied teen onregverdige maghebbers 
en ’n eie kultuur opbou. Daarvoor was wilskrag en volharding 
nodig. Één spreekwoord het sy geldigheid al dikwels bewys: 
waar ’n wil is, is ’n weg. 
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