VONK IN SOWETO SE KRUITVAT

Afrikaans en die 1976-opstand: Die waarheid is ingewikkeld
en soms ongerieflik
Die rol van Afrikaans in een van die politieke waterskeidingsgebeure in Suid-Afrika is al met reg
in vele geskrifte beklemtoon en is ook in die historiese geheue ingebed. Maar was dit die
enigste rede waarom die opstand uitgebreek het? vra ALBERT GRUNDLINGH.
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Afrikaans en die 1976-opstand: Die waarheid is ingewikkeld en ...



Skoolkinders betoog teen die gebruik van Afrikaans in Soweto in Junie 1976.
TIMES-ARGIEWE

OM 10:30 op 16 Junie 1976 het duisende leerders in die woonbuurt Orlando-Wes in Soweto
begin saamdrom om teen die beoogde en verpligte infasering van Afrikaans as onderrigtaal in
sekere vakke op hoërskool te protesteer. Die getalle het aangegroei en leerlinge het opgeruk
met plakkate met slagspreuke soos “Weg met Afrikaans” en “As ons Afrikaans moet praat,
moet Vorster Zulu praat.”

Die polisie kon nie effektiewe beheer uitoefen nie en die situasie het ontaard toe skote geskiet
is en minstens 15 jongmense gedood is en talle ander gewond is. Toe, volgens een koerant, “het
alle hel losgebreek”. Geboue is aan die brand gesteek, motors is met klippe bestook en chaos
het geheers. Die opstand het ook landwyd begin uitkring.
Die staat se aandrang op Afrikaans was besonder kortsigtig en onsensitief, veral omdat die tipe
taalvaardighede wat vir so 'n beleid nodig was, grootliks in Soweto ontbreek het. En by
niemand het die vaagste begrip van die lang termyn eens opgekom nie, naamlik dat die staat se
optrede moontlik daartoe kon bydra dat Afrikaans in die toekoms met eksplisiete rasseonderdrukking geassosieer sou word en tot die stigmatisering van die taal sou lei. Sedert 1976,
eers met Soweto-dag en in 'n mate die latere Jeugdag, sou dié negatiewe kenmerke Afrikaans
soos 'n geboortemerk bevlek.
Die jongste navorsing dui egter daarop dat hoewel Afrikaans die vonk in die kruitvat was, daar
dieperliggende strukturele faktore was wat die omstandighede geskep het om 'n
protesopstand van stapel te laat loop.
Om die jeugrebellie na behore te begryp, is dit nodig om te let op breër sosiale en ekonomiese
veranderinge wat oor die vorige tien jaar in Soweto plaasgevind het. Laat ons die groter prentjie
skets.

Beleidsverskuiwing na groot apartheid
Tussen 1954 en en 1960 is meer as 50,000 huise vir swart mense in Soweto gebou. In die vroeë
1960's het die aantal huise wat gebou is, begin afneem en in 1965 het dit heeltemal gestaak. Dit
beteken nie dat daar nie meer 'n aanvraag na huise was nie; inteendeel: Die kinders van
Soweto-inwoners het getrou en met gesinne begin in hierdie tyd, en teen die middel van die
1970’s was daar 'n ernstige behuisingstekort in die gebied.
Die regering se behuisingsbeleid het om politieke redes verander. Ná die Sharpeville-slagting
van 1960 en die verbanning van die ANC en die PAC in Maart 1960 het die staat en eerste
minister Hendrik Verwoerd stedelike swart mense as 'n groter bedreiging as vantevore begin
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met die idee van swart mense wat in die stede werk en permanent woon. Aan trekarbeiders is
verblyfreg toegestaan mits hulle vir langer as 10 jaar vir dieselfde werkgewer gewerk het.
Met die ontwikkeling van tuislande (“groot apartheid") in die 1960’s is daar egter meer druk op

stedelike swart mense geplaas. Swart mense was nou veronderstel om hulle heenkome in die
etniese tuislande te vind en ook hulle politieke regte daar uit te oefen. Stede is nie meer as
groeipunte gesien nie.
Dié beleidsverandering was op sigself 'n keerpunt, en een wat 'n verband met die opstand van
1976 sou hê. Die verband het daarin gelê dat 'n nuwe generasie in Soweto onder toenemende
druk gekom het; hulle wat slegs 'n stedelike bestaan geken het, moes hulle nou identifiseer met
'n landelike tuisland waarvan hulle slegs die vaagste begrip gehad het. Onmin was aan die
broei.
In die breë het ekonomiese veranderinge hiertoe bygedra. Die Suid-Afrikaanse ekonomie het
ongeëwenaarde groei in die 1960’s beleef. Buiten Japan en Kalifornië in die VSA het Suid-Afrika
die hoogste groeikoers ter wêreld gehad. Deels het dit te make gehad met die beskikbaarheid
van relatief goedkoop arbeid. Tog het die ekonomie meer semi-geskoolde arbeid nodig gehad,
en hulle getalle het aangewas, veral in die stede waar daar groter geleenthede vir die verkryging
van sodanige vaardighede was.
Van die inwoners van Soweto het hierby baat gevind, maar dat hulle in weerwil van hoër lone
nie hulle verblyfsomstandighede noemenswaardig kon verbeter nie, het tot die bestaande
ongelukkigheid bygedra. Dit was 'n klassieke geval van die krisis van verhoogte verwagtings
(“rising expectations”). Relatiewe voorspoed kan meer verwagtings skep, en indien dit gefnuik
word, kan die frustrasie verhoog word.
'n Verdere bron van frustrasie was die kwessie van paswette. Dié wette is nou strenger
toegepas, en landwyd het die aantal arrestasies van 384,497 in 1962 tot 693,661 in 1967 gestyg.
Veral vroue is deur hierdie wette geraak. 'n Vrou wat byvoorbeeld in 'n tuisland gebore is en met
'n stedelike man getroud was, sou probleme ondervind om permanent in 'n stad te mag bly.
Terselfdertyd het administrasie in Soweto agteruitgegaan en is van die opbrengs van biersale
gebruik om dienste te probeer lewer. Klagtes van die inwoners oor die gehalte van die dienste is
eenvoudig geïgnoreer. Oorbevolking in Soweto, swak dienste en hardvogtige amptenare het
verder tot 'n potensieel plofbare situasie bygedra. Die biersale sou in die opstand van 1976 'n
teiken word aangesien dit beskou is as die finansiële bron wat gebrekkige dienslewering moes
finansier.

Strukturele veranderinge en politieke aksie
Ideologie en dogma kan nie voortdurend materiële en ekonomiese werklikhede ignoreer nie. Na
gelang die nywerheidswêreld voortgegaan het om uit te brei, het die vraag na vaardighede
toegeneem en wit mense kon nie aan al die behoeftes voldoen nie. Dit het groter druk op die
staat geplaas om meer swart mense op te lei.
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werklikhede weg te wens, en as gevolg van hierdie argumente het die regering besluit om meer
skole in Soweto te bou. Veertig nuwe hoërskole is tussen 1972 en 1976 gebou en die getal
hoërskoolleerlinge het bykans drievoudig toegeneem.

Die toename in die getal skoolleerlinge en die onderlinge interaksies tussen hulle het daartoe
bygedra dat idees vinniger as vantevore oorgedra kon word. Dit het die teelaarde vir 'n nuwe
kollektiewe identiteit geskep. Een faset van hierdie nuwe identiteit was om hulle te verset teen
bendegeweld van buite die skool en wat daarmee gepaard gegaan het. Dit het op sy beurt weer
'n meer uitgesproke gevoel van solidariteit onder skoliere aangemoedig, wat 'n belowende
omgewing vir 'n breër politieke bewussyn geskep het.
Terselfdertyd het die jeug ook meer selfgeldend begin word, in teenstelling met hulle ouers wat
geneig was om die las van apartheid met groter gelatenheid te aanvaar bloot omdat dit wou
voorkom asof daar nie 'n ander uitweg as passiwiteit was nie.
Dit is voorts ook nodig om die invloed van die Swartbewussynsbeweging van Steve Biko sedert
1969 in ag te neem. Een van die organisasies wat verbintenisse met die
Swartbewussynsbeweging gehad het, was die South African Student Movement (SASM). 'n
Kernaspek van die ideologie was dat swart mense hulle eie identiteit moes vind, onafhanklik
van enige ander invloede.
Die SASM het in 1973 nege takke in Soweto gehad. Die gedagterigting het verdere selfvertroue
ontwikkel met die onttrekking van die Portugese aan Mosambiek in 1974 en die
onafhanklikheidswording van dié voormalige kolonie. Dit het as bewys gedien dat swart mense
die koloniale juk kon afskud en hulself regeer. Hoewel die invloed van die SASM waarskynlik nie
deurslaggewend was in die opstande nie, is dit nietemin van belang in die kartering van die
onderliggende omstandighede wat die 1976-opstande voorafgegaan het.
Nou kan met reg gevra word: Wat het dít alles met Afrikaans te doen? Die konteks is hier van
belang. Indien Afrikaans nie as 'n kwessie deur die staat se stompsinnigheid opgeduik het nie,
sou daar heel waarskynlik, gegee die potensieel plofbare omstandighede, ander brandpunte na
vore gekom het wat tot 'n opstand aanleiding kon gee. Paswette of swak dienslewering kon net
so maklik die situasie op die spits gedryf het. Dat dit spesifiek Afrikaans was, is nie 'n
noodwendigheid nie, en in 'n sekere sin kan dit selfs as toevallig beskou word. Voor die
onbesonne beleidsverklaring was Afrikaans, hoewel nie juis 'n gewilde taal in Soweto nie, nie
besonder hoog op die agenda van griewe nie.

Verdere reperkussies
Hoewel die staat die opstand as die werk van agitators probeer afmaak het, was daar wel
Afrikaanse meningsvormers wat die saak meer sensitief hanteer het. In Rapport is byvoorbeeld
gevra: “Watter Afrikaner wil met swartes in 'n geveg betrokke raak omdat hulle nie sy taal wil
gebruik nie?” In Die Burger is berig dat daar gemengde gevoelens oor die aangeleentheid was.
Ofskoon Afrikaans 'n amptelike taal was, moes dit nie in andere se kele afgedwing word nie. Dit
het herinneringe opgerakel van die wyse waarop lord Milner ná die Anglo-Boereoorlog van 1899
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te maak deur daarop aan te dring dat hulle teen wil en dank Engels op skool moes leer. Sodanige
foute van die verlede moes nie herhaal word nie. Die realiteit was egter dat die skade reeds
gedoen was.

Hoewel Afrikaans in die spervuur geplaas is, sou dit foutief wees om te redeneer dat alle
sprekers van die taal deur die gebeure gekontamineer is. Soos gemeld is, het onluste kort ná
Soweto ook na ander dele van die land versprei, onder meer na die Wes-Kaap. Wat veral hier
van belang is, is dat by die Universiteit van Wes-Kaapland (UWK) ten minste 'n gedeelte van die
protes juis in Afrikaans plaasgevind het soos wat Afrikaanssprekende bruin studente hulle teen
apartheidsmaatreëls verset het.
Hierdie verwikkelinge word goed vasgevang in Cornelius Thomas se boek “Wakker, wakker en
aan die brand” (1997), wat die aard van die verset op die kampus beeldend in Afrikaans
weergee. Hiermee het Afrikaans 'n addisionele dimensie verkry; nie soseer as die taal wat beveg
moet word nie, maar as 'n taal wat ook ingespan kan word om op 'n eiesoortige wyse die onreg
van apartheid bloot te lê. Oor hierdie boek het Jakes Gerwel gesê dat “dit waarskynlik baie
mense sal verras met watter insig die stryd van ‘Soweto 1976' hier op die Kaapse Vlakte in
Afrikaans gevoer is” en dat dit ons “nogmaals herinner aan die geskakeerdheid van ons
geskiedenis van stryd”.
Hierbenewens het 'n ander kommentator, prof. Roy du Pre, 'n verhelderende evaluering van die
breër dinamika gegee. Hy het dit in Engels gedoen en ek haal aan:
“More than the undoubted historical value of the book is the exciting potential that its literary
value might far exceed the author’s original intentions. There is also a growing movement
among Afrikaans- speaking South Africans to ‘take back' their language from white Afrikaners
[...]. Students of the Afrikaans language and its literature [...] will delight in the evocative and
emotional language as spoken by UWC students [...]. The Afrikaans of UWC 1976 bears little
resemblance to that taught and spoken in the hallowed halls of the Universities of Stellenbosch
and Potchefstroom [...].” Volgens Du Pre was die wyse waarop die taal op die Vlakte gebruik is
“how its original creators intended it to be – vibrant and expressive; dynamic and innovative;
full of joy and pathos; descriptive and tinged with nostalgia.” ( Thomas, bl. 17).

Gerieflike teiken
Natuurlik moet mens daarteen waak om sodanige vertolking te romantiseer en te idealiseer, en
dit boonop dan te gebruik om die skadukant van Afrikaans en apartheid te probeer
verontskuldig. Die UWK het boonop ook mettertyd ná 1976 bykans heeltemal verengels. Dit is
nietemin belangrik om daarop te wys dat die geskiedenis van Soweto en Afrikaans meer
kompleks is as wat dit dikwels uitgebeeld word. Soos die geskiedenis aanbeweeg en nuwe
vertrekpunte in swang kom, kom daar ook nuwe insigte na vore.
Afrikaans was wel die sneller vir die opstand, maar vandag word dit te dikwels as die enigste
rede beskou sonder om die ander strukturele faktore in ag te neem. Die taal is 'n gerieflike
teiken omdat dit 'n aangeleentheid is wat maklik begryp en gepropageer kan word. Meer
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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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