TAAL HET ONMISKENBARE BETEKENIS

Verwelk Afrikaans? Nie noodwendig nie
Om Afrikaans te bewaar moet mense hul eie oortuigings, waardes, oordeel en praktyke
ondersoek, en erken dat terwyl hulle dit uitoefen, dit hulle weer sal vorm en hervorm. ISMAIL
LAGARDIEN is aan die woord.
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Verwelk Afrikaans? Nie noodwendig nie
JOHN Steenhuisen, leier van die Demokratiese Alliansie, het verlede week ’n opmerking oor



miljoene Afrikaanssprekendes in die Wes-Kaap en Noord-Kaap gemaak waaroor ek steeds
nadink. Hy het dié stelling gemaak nadat hy die Universiteit Stellenbosch besoek het, waar die
debat oor onderrig in Afrikaans of Engels voortwoed.
Ek’s nie seker of hy opreg was en regtig omgee vir die miljoene mense in die Noord-Kaap nie,
onder wie ’n klein getal wit is, en of hy bloot die Ekonomiese Vryheidsvegters se gewoonte van
ambulansjaag-politiek nageboots het nie. Ek sal hom die voordeel van die twyfel gee en
veronderstel dat hy opreg was ...
Ongelukkig is my benadering tot stryery oor taal basies dieselfde as my benadering tot ras,
etnisiteit of kapitalisme, wat dit betref. Ek is geneig om verwyderd en waarskynlik ietwat
afsydig te wees wat dag-tot-dag-skommelinge in politiek en ras betref. Dis nie dat ek nié soms
my hande vuil maak nie. Ek geniet dit om te skerts, solank dit nie in ’n geswets en slegsêery
ontaard nie.
Dis net dat ek meestal ’n siening op die lange duur van sosiale en historiese veranderings, en die
algemene stand van sake verkies. Hierdie benadering werk nie altyd in skryfwerk oor nuus en
huidige sake nie. Geen leser wil deur metateorie of metafilosofie verveel word nie. Dit klink in
elk geval pretensieus en laat lesers eerder na die TV-bladsy blaai.
Maar laat ek iets anekdoties deel. Ek was in 2015 vir ses maande in Duitsland, toe groot getalle
vlugtelinge wat van die konflik in Sirië weggevlug het in Europa aangekom het. Daar was groot
protes teen die donkervelliges wat in Europa voet aan wal gesit het. My gedagtes was eerstens
dat mense eeue lank van oral in die wêreld na Europa gekom het. Sommige Hongare is trots op
hul Asiatiese (Mongoolse en Ottomaanse) herkoms. ’n Groot deel van Suidsentraal-Europa is
ook beduidend deur die Ottomane beïnvloed.
Tweedens, as ’n mens vooruit kyk, sal daar oor 500 jaar ’n tyd wees – as ons nog nie teen
daardie tyd die menslike spesie uitgewis het nie – wanneer die meeste mense in die wêreld in elk
geval van gemengde afkoms sal wees. Mense moet dus net rustig wees. Ek benader ’n geskil oor
taal op dieselfde manier.

Taal is verbind met kultuur, identiteit en mag
Een van die Afrikaners se grootste vrese (en ’n mens behoort nie hierdie vrese te minag nie) is
dat hulle hul moedertaal sal verloor; dat die taal eendag sal verdwyn, en saam met dit al die
kulturele en identiteitsmerkers wat hulle uniek maak. Wat die hier en nou betref, is dit
belangrik om mense se erfenis te beskerm. Ek sal dit altyd ondersteun, maar met die risiko dat
ek onopreg kan klink, gee ek uiteindelik op die lange duur nie regtig om nie. Tale (en kulture)
styg uit met mag, en val wanneer daardie mag kwyn.
Hoewel daar sowat 7,000 aktiewe tale in die wêreld is, het ’n verdere sowat 500 gesterf – 230
hiervan het in die tweede helfte van die laaste eeu uitgesterf. Hierdie uitgestorwe tale, wat nie
meer gepraat, bestudeer of in gereeld bygewerkte woordeboeke bewaar word nie, was
hoofsaaklik plaaslike dialekte met geen rekords van hul alfabet of bewoording nie. Hulle is dalk
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veranderende kulture het hulle agtergelaat. (Hulle styg uit en val met mag).
So vroeg in die 21ste eeu het minstens 30% van die wêreld se tale minder as 1,000 mense wat
dit praat. Sowat 50% tot 90% van sterwende tale sal na verwagting teen die volgende eeu
verdwyn. Maar mense veg vir die reg om hul taal te praat of reproduseer – asof hul lewe daarvan
afhang. In Wallis bedien BBC Radio Cymru byvoorbeeld nie meer as 150,000 luisteraars per
week nie, terwyl sowat 861,700 mense in Brittanje Wallies praat. Die Walliesers is 1.3% uit die
Britse bevolking van 66 miljoen mense. Sowat 98% Britte praat Engels.
Desondanks dring die Walliesers daarop aan om ’n radiostasie in hul eie taal te hê. Volgens die
Walliese historikus John Davies het dit ’n “artefak geword wat deur uitsaai geskep is ... en
geruime tyd nog sal voortleef”.
Ek dink wat ek probeer sê, is dat dit ’n daadwerklike poging verg om ’n taal te ondersteun en dit
lewend te hou, maar die magsverhoudinge kan nie geïgnoreer word nie. En, veral belangrik, is
dat ’n sterk saak daarvoor uitgemaak kan word dat die Walliesers die mees inheemse mense op
die Britse eilande is, saam met die Skotte en Iere. Engeland, vir wat dit werd is, bestaan
hoofsaaklik uit afstammelinge van Angel-Saksers, Romeine, Normandiërs en Vikings.

Die Afrikaanse Taalmonument in Paarl. Afrikaans sal moontlik nie meer oorheers nie, maar dit sal dalk ook nie uitsterf nie –
minstens nie in ons leeftyd nie.
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Afrikaans het betekenis vir Afrikaners en moet nie ontken word nie
Verwelk Afrikaans? Nie noodwendig nie
Sonder die boeie van sy onregverdige verlede as “taal van die onderdrukker” kan Afrikaans,



soos Wallies, heel moontlik ’n artefak van reproduksie word – deur die media, literatuur en
ander kulturele praktyke. Sommige Afrikaanssprekendes het reeds woorde uit ander tale aan
boord gebring – ek is steeds verstom dat Afrikaaps die taal is wat ek reeds jare met my familie
en vriende praat. Afrikaners is nie die enigste mense wat aan hierdie “kolonisering” ly nie.
Mario Draghi, die Italiaanse premier, het ’n paar dae gelede ewe nonchalant – selfs speels – ’n
vlugtige opmerking gemaak oor mense wat aktiwiteite beoefen wat nie “slim werk en toegang
tot buitengewone ouerverlof of babas oppas” moontlik maak nie. Hy het grappenderwys in
Italiaans gesê: “Chissà perché dobbiamo sempre usare tutte queste parole inglesi ...” (Wie weet
hoekom ons altyd al hierdie Engelse woorde moet gebruik?) Italiaanse nasionaliste het gou
gereageer deur te beklemtoon hoe die Italianers slagoffers van Europa is. Hier’s ’n skakel na die
video.
Afrikaans sal oorleef – dit kan 50 of 100 jaar oorleef. Om dit te bewaar moet ’n diep refleksiewe
proses plaasvind. Hierdie proses, wat ek effens aangepas het, sluit in ondersoek van ’n mens se
eie oortuigings, waardes, oordeel en praktyke, en erkenning dat terwyl ons dit uitoefen of
toepas, dit ons weer sal vorm en hervorm.
Ek glo tensy ’n dramatiese verandering oor die volgende 10 tot 20 jaar plaasvind in die soort
regering wat ons het, kan Afrikaans selfs floreer – indien dit geskei word van die geskiedenis
waarmee dit (ietwat valslik en baie gerieflik) verbind word.
Ondemokratiese regimes is al tot ’n val gebring, van Pinochet se Chili tot Pol Pot se Kambodja,
maar niemand het voorgestel dat die Chilene nie meer Spaans moes praat of dat die
Kambodjane hul taal kwyt was nie. Maar dan moet ons ook nie naïef wees nie. Die mag van
Engels oorheers sedert Brittanje die grootste mag ter wêreld was, in so ’n mate dat dit teen die
einde van die vorige eeu “die taal van globalisering” was.
China se mag maak dit moontlik vir Mandaryns om vinnig te versprei (933 miljoen mense praat
die taal), en minder mense (63 miljoen) praat Kantonees. Baie hiervan het met mag te doen. As
Afrikaanssprekendes het ons dalk die getalle, maar nie die mag nie. As sodanig sal Afrikaans
moontlik nie meer oorheers nie, maar dit sal dalk ook nie uitsterf nie – minstens nie in ons
leeftyd nie.
NEEM DEEL AAN DIE GESPREK: Gaan na heel onder op hierdie bladsy om op hierdie artikel
kommentaar te lewer, of klik regs bo as jy op die app is. Ons hoor graag van jou!
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