16 JUNIE 1976

Die Nasionale Party se dolksteek in die hart van Afrikaans
Die afdwing van Afrikaans op swart skole was ’n wond in die hart van die taal wat vandag nog
nie geheel het nie. MAX DU PREEZ krap in die geskiedenis om dié vergryp, wat die sneller vir die
opstand van 16 Junie 1976 was, te probeer verstaan.
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My very first lesson of my Standard 6 (Grade 8) was mathematics. A new teacher, Mr. Mfeka



from Natal (today KwaZulu-Natal), had just been appointed to the school. He walked into the
class with a textbook, a newspaper under his arm and a short wooden cane that he used for
disciplining us. As he walked in, he shouted, “Wiskunde!”
The whole class fell completely silent.
“Wiskunde” is Afrikaans for mathematics. So here we had a new teacher who was supposed to
teach us a subject that was not always our favourite and in a language that was foreign to all of
us. He went on to write something on the board. We recognised the numbers but we could not
understand a word he was saying. – Die UDF-veteraan en gewese regeringswoordvoerder
Themba Maseko in sy pas gepubliseerde boek, For My Country: Why I blew the whistle on Zuma
and the Guptas.
DIE heel eerste plakkaat in die hande van betogende Soweto-leerlinge wat ek as bloedjong
verslaggewer vroegoggend op 16 Junie 1976 in Orlando-Wes gesien het, het verklaar “To Hell
with Afrikaans”. Nog een het gelui: “Afrikaans stinks.”
My instink was om respek te hê vir jongmense wat hulle lewens op die spel geplaas het vir iets
waarin hulle glo, maar die vloek op my moedertaal het my omgekrap. Ek het gedink, en
waarskynlik geskryf, dat die opstandiges maar net Afrikaans as ’n wapen gebruik om aan hulle
woede ’n etiket te gee.
Ek was verkeerd. Dit was nie die swart jeug wat Afrikaans as wapen misbruik het nie, dit was die
Nasionale Party en die apartheidsregering.
Hulle het ’n taal wat nie net aan hulle en hulle wit Afrikaanse ondersteuners behoort het nie,
gebruik om aan swart Suid-Afrikaners te wys wie is baas.
Daarmee het hulle ’n smet aan die moedertaal van miljoene wat ook deur apartheid onderdruk
is, laat kleef en in baie se oë die Taal van die Witbaas gemaak.
Die inheemse Afrikataal wat dalk nooit ’n taal sou geword het as dit nie vir die slawe en KhoiKhoi en hulle nasate was nie, het nou die Taal van die Onderdrukker geword.
Die stedelike swart jeug van Suid-Afrika sou hoogs waarskynlik in elk geval in die laat 1970’s of
kort daarna in opstand gekom het – oor Bantoe-onderwys, die paswette, werkreservering en
die beperking van swart politieke regte tot die tuislande.
Ná ’n stil periode wat op die Sharpeville-bloedbad in 1960, die verbod op swart politieke
organisasies soos die ANC en PAC en die gevangenisstraf vir senior leiers soos Nelson Mandela
gevolg het, het veral jonger swart mense, baie van hulle aangevuur deur Steve Biko se
swartbewussynsgedagte, besluit dit was weer tyd om weerstand teen onderdrukking te bied.
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Maar dit was die Nasionale Party en die Broederbond wat met die dekreet oor Afrikaans die taal
’n simbool van dié onderdrukking gemaak het.
En dit nadat Afrikaners so woedend was toe die Britse koloniale owerhede hulle wou laat

verengels het.
Die sonde het al begin toe my wit voorsate dié wordende taal laat in die 19de en vroeg in die
20ste eeu as simbool vir Afrikaner-nasionalisme gekaap het.
Dr. Hendrik Verwoerd het in 1953 al gesê swart kinders behoort in Afrikaans naas hulle
moedertale onderrig te word en Engels moet ontmoedig word.

G’n konsultasie
In die Uitvoerende Raad van die Afrikaner-Broederbond se “omsendbrief” aan lede van
November 1966 word verklaar: “Aangesien die oorgrote meerderheid blankes en kleurlinge in
die Republiek van Suid-Afrika Afrikaanssprekend is, behoort Afrikaans, en nie Engels nie, die
Bantoe se tweede taal te word.” (Soos aangehaal in E.L.P. Stals se nuwe boek: Die Broederbond:
Die Geskiedenis van die Afrikaner-Broederbond 1918 – 1994.)
Maar dit was eers Michiel Coenraad Botha, wat in 1966 minister van Bantoe-Administrasie en
Ontwikkeling en van Bantoe-Onderwys geword het, wat in 1974 dié voorstel in werking gestel
het. (“MC” Botha, ’n leidende Broederbondlid, was vroeër dosent in Afrikaans aan die
Pretoriase Tegniese Kollege, sekretaris van die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging (ATKV) en
redakteur van die tydskrif Die Taalgenoot.)
In ’n communique aan skoolhoofde en inspekteurs in Oktober 1974 het die Departement van
Bantoe-Onderwys die wet neergelê: wiskunde, rekenkunde en sosiale studies sou voortaan in
sekondêre skole in Afrikaans onderrig word, wetenskap en praktiese vakke soos houtwerk in
Engels terwyl moedertaalonderrig net met godsdiensstudies, musiek en liggaamsoefening
toelaatbaar was.
Volgens verskeie bronne het die destydse adjunkminister van Bantoe-Onderwys, Punt Janson,
in die parlement verklaar: “I have not consulted the African people on the language issue and
I'm not going to. An African might find that ‘the big boss' spoke only Afrikaans or spoke only
English. It would be to his advantage to know both languages."
Prof. Stals se nuwe amptelike geskiedenis van die Broederbond gee goeie insae in die denke van
die (manlike) Afrikaner-elite van die tyd. (Die boek word deur die Afrikanerbond uitgegee.)

Meesterplan
’n Belangrike Bondsraadvergadering is vir September 1976 beplan met die tema “Meesterplan
vir ’n blanke land”. Heelwat van die navorsing, en energie, het van ’n subkomitee onder
voorsitterskap van Carel Boshoff, “die komitee insake ons verhouding met die Bantoe”, gekom.
“Ongelukkige gebeure”, skryf Stals, het ’n skadu oor die voorbereiding van die Bondsraad
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gegooi: “Nadat onrus ’n tyd lank in swart onderwysgeledere gesmeul het, vanweë weerstand



teen die afsonderlike onderwysstelsel vir swart mense, is die regering se maatreël dat Afrikaans
op gelyke voet met Engels in onderrig aan swart leerlinge gebruik moes word, op 16 Junie 1976
as ’n rede vir ’n onwettige betoging deur swart leerlinge in Soweto aangegryp. Toe polisie-

optrede op geweld en lewensverlies uitloop, het onluste uitgebreek wat daarna na verskillende
dele van die land uitgebrei het.”
Stals skryf breedvoerig oor die Broederbond se strewe om Afrikaans by swart mense te
bevorder. ’n Beroep is byvoorbeeld op Broederbondlede in die SAUK gedoen “om Afrikaans
d.m.v. Radio Bantoe as ’n statussimbool by Bantoes tuis te bring”.
Dit het toe nie so lekker gewerk nie. “Soos meermale gedurende hierdie jare van
rasseturbulensie gebeur het, is die positiewe bedoelings en dade waarvan hierdie optrede
gespreek het, vir ’n tyd lank deur die negatiewe impak van die 1976-onluste, wat aan die
afdwinging van Afrikaans as onderrigmedium in Soweto gekoppel is, oorskadu,” skryf Stals.
Boshoff se komitee het toe op 2 Augustus, toe die hele land al brand, met Andries Treurnicht,
toe die nuwe adjunkminister van Bantoe-Onderwys (en tussen 1972 en 1974 voorsitter van die
Broederbond), vergader. Hier is Stals daaroor: “Hoewel Treurnicht van oordeel was dat nie van
’n massale opstand onder swartes gepraat kan word nie, was die kwessie van Afrikaans volgens
hom slegs as ’n rookskerm gebruik vir ’n algemene gees van opstandigheid wat reeds lank
gebroei het en goed georganiseer en doelbewus deur Engelstalige koerante aangewakker was.”
A, die giftige Engelse pers.
Ek het al baie oor die laaste jare gewonder wat regtig in die Bothas en Treurnichts se koppe
aangegaan het. Dis mos nie rasioneel om te dink jy kan ’n taal bevorder deur dit op ander af te
dwing nie. Was dit dalk in hulle agterkoppe dat swart mense makliker beheer sou kon word as
hulle almal Afrikaans praat? Was daar dalk ’n ekonomiese oorweging – Afrikaanse besighede
sou daarby baat vind as al hulle swart werkers Afrkaans kon praat?
Of was dit dalk, miskien selfs onbewustelik, ’n poging om swart Suid-Afrikaners te isoleer, om
hulle toegang tot inligting uit en kommunikasie met die res van Afrika en die wêreld te ontsê
deur hulle Afrikaans eerder as Engels te laat praat?
Omry Makgoale, ’n voormalige MK-vegter en deesdae ’n gerekende ingenieur, was een van die
matriekleerlinge aan Morris Isaacson High School wat aan die opstand deelgeneem het. Hy sê
gister tydens ’n webinaar waarvan ek ’n mede-paneellid was aan my dat hulle nie Afrikaans
gehaat het nie, maar hulle het geweet dit is nie ’n internasionale taal nie en was dus van min
waarde vir ’n jong swart student. Engels was wel so ’n taal, en dit is, glo hy, hoekom die NPregering hulle eerder Afrikaans as Engels wou leer.
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Skoliere wys vredestekens in die strate van Soweto in Junie 1976.
TIMES-ARGIEF

‘Very serious’
Die regering het baie goed geweet dat die nuwe taalbeleid vir die meeste swart Suid-Afrikaners
onaanvaarbaar was. Reeds in Februarie 1976 is twee raadslede van die Meadowlands Tswana
School Board weens hulle teenstand daarteen afgedank, waarop die ander sewe lede bedank
het.
Teen April 1976 het leerlinge by verskeie skole in Soweto die klasse uit protes geboikot. Op 25
Mei het die hoof van die Instituut vir Rasseverhoudinge, Fred van Wyk, ’n dringende telegram
aan die PFP-parlementslid René de Villiers gestuur: “Deeply concerned Afrikaans medium
controversy black schools. Position Soweto very serious. Could you discuss matter with
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minister?”
De Villiers is toe deur Treurnicht te woord gestaan, wat gesê het daar is geen probleme in
Soweto nie. Op 11 Junie het Van Wyk weer in ’n mededeling aan De Villiers teen dreigende
geweld gewaarsku, waarop Treurnicht weer ontken het dat daar spanning was.



Op die tweede dag van die opstand het Treurnicht volgens Die Burger gesê: “In die blanke
gebied van Suid-Afrika, waar die regering betaal, is dit sekerlik ons reg om op die taalverdeling
te besluit.” (Ek het dit uit die Engels vertaal soos dit in Whirlwind before the storm van Alan
Brooks en Jeremy Brickhill gebruik is.)
Dit was dus die Boeremanier om Afrikaans “as ’n statussimbool by Bantoes tuis te bring”.

Die ironie is dat dit toe ander slagoffers van apartheid was wat die etiket van “taal van die
verdrukker” effens help afwater het: die bruin, Afrikaanssprekende UDF-aktiviste van veral die
Wes-Kaap van 1983 tot 1990 wat die wit minderheidsregering in Afrikaans aangevat het.
Mense soos Allan Boesak en Johnny Issel.
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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