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Die Suid-Afrikaanse Inheemse Talemonument (of so iets)
Hoe ironies sal dit nie wees as dit juis Afrikaans en ’n omstrede monument is wat die pad na

werklike begrip, kulturele versoening, rasseharmonie en omarming van diversiteit in Suid-

Afrika baan nie? Nathi Mthethwa het ’n reuse-geleentheid vir ’n grootse gebaar in
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SO, Nathi Mthethwa, minister van sport, kuns en kultuur, het weer ’n lucidum intervallum

beleef. ’n Oomblik van helderheid. Wat volg, is satire en geensins op enige waarheid gegrond

nie. Dis als leuens, van begin tot einde.

My eerste refleksreaksie was dat die man al weer kom krap waar dit nie jeuk nie. Die
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onbevoegde, lui, visielose vetkatte van die ANC het niks beter om te doen nie. Hulle kan nie

eens ’n suipsessie in ’n brouery orkestreer nie. 

Nou kom krap die nie-so-wel-ter-tale-nie man weer die leeu se knaters. Ons is al moeg

daarvoor; vuisvoos in fêêêct, met dié opsetlike aanwakkering van verdeeldheid. Hulle weet

presies waar die snellers lê om ’n man se andersins impotente verdraagsaamheid teenoor

Eskom, die spoorweë, die Springbok, korrupsie, ag-jinne-you-name-it, te kom omellie. Mens

voel hopeloos, want sakiemaak of jy ’n ding kán doen nie, hulle hoor jou nie – in Afrikaans – nie.

Kan julle my nie maar net uitlos nie?

Stel dit só: Die ANC se beheptheid met verdeeldheid is die enigste lewensaar wat oorbly.

Daarsonder het hulle absoluut niks om te wys vir die nagenoeg 30 jaar van plundery, verval en

deur-die-gat-trek van die mooiste land op aarde nie. Dink jou in waar ons al kon gewees het.

’n Slim vriend teks nou die dag: “Die Zondo-verslag is net ’n boekstawing van ’n storie wat al op

Robbeneiland beplan en haarfyn uitgevoer is: ‘Ons gaan hulle goed vat en dit breek.’”

Ek bid hulle sien hulle alie in 2024, want hulle is eintlik die laaste stuiptrekkende uitwerpsels van

apartheid. Hulle is die drol in die dikderm wat basiese opelyf blokkeer, wat nog te praat van

progressie? Ek probeer sê dat ons alles in die stryd moet werp om die ANC saam met ons eie

toksiese verlede in die toilet af te spoel.

Nou sien ek daar’s baie mosies deur mense vir wie die Afrikaanse Taalmonument se kwansuise

naamsverandering ook ’n doring in die vlees is. Ek beloer die DA-petisie so en ’n deel van my wil

baie graag my naam byvoeg. Daar is velerlei Afrikaanse standpunte; dit was nog altyd so. Deel

van my is moer impressed met van die werk wat Solidariteit en AfriForum gedoen kry.

Akademia is ’n nierassige Afrikaanse tersiêre juweel. Laaste ding wat ek wil hê is ’n “onder-

mekaar-bakleiery”, maar is dit nie maar waarvoor familie daar is nie? Daar gaan heelwat opinies

wees en die meeste is voorspelbaar, soos dat die DA nie sy Afrikaanse kiesers wil vervreem nie.

Ek wil ook nie hê enigiemand moet steun verloor nie. Hel, ons het mekaar nodig.

Mog ek my stuiwer in die armbeurs gooi voor Saterdag se openbare vergadering in die Paarl oor

die kwessie? Hokaai, stop die bus! Wakker slaap! Moenie die aas byt nie!

Koddige beitel se groot geskenk
Kom ons dink net vir een oomblik oor die enorme geskenk wat Mthethwa, koddige beiteltjie

wat hy is, hier in ons skoot kom werp het. Met eerbiedige verwysing na N.P. van Wyk Louw se

gedig, natuurlik. Dat Mthethwa nou die man vir die oomblik is, is onderweldigend, maar seker

ook presies hoe dit hoort. Persoonlik dink ek die jas sou Blade Nzimande, prof. Wim de Villiers

of Gwede Mantashe beter gepas het. Kom ons hou kajuitraad hardop in Afrikaans, sodat hulle

kan afluister.

Mense, ons – dis nou ons Afrikaanssprekendes – moes dit al lánkal uit ons eie uit gedoen het.

Ons was self maar ook lekker vas aan die slaap.

Ek hoor nou hoe stik mense in hulle Zamalek. Mog ek jou inspireer om enduit te lees? Dis ’n lang

lyn.
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Jy gaan ver moet soek om iemand te kry wat liewer is vir Afrikaans – die soetste taal – as ek.

Daar’s mense wat dit beter besig, maar vir die aanspraak op liefde sal jy my moet baklei; want

wraggies, ek’s lief vir haar. Soveel so dat dit een van die redes is hoekom ek nie vir die res van my

lewe in die buiteland of in Ingils wil werk nie.

Dit is so dat daar medelandsburgers is wat ’n verstaanbare haat vir die Taal saamdra. Dit is ook

so dat daar menige oningeligte, misplaaste opportunis en dronkie is wat vals saamneurie. Dat

dit iets enorms gaan verg om sulke diepgewortelde sienswyses te verander is ’n feit soos ’n

Nguni-bees.

Onsselwers, dis nou mense wat min of meer soos ek klink en lyk, ken in 2022 meer van ons eie

vuil, politiese, kerklike verlede. As kind het ek verbete geglo ons was die goeie ouens. Ek wonder

of die Cottesloe-beraad van 1960 in Afrikaans of Engels gelei is?

Ons ken ook die mooi-mooi van die Afrikaanssprekende deel van ons potjiekosland. Daar’s baie

mooi. Moenie dat ek begin opnoem nie, want jakkals prys sy eie stert is nie waaroor dié skrywe

gaan nie.

Dat die Taal aan haar hare bygesleep is om die land se mense te verdeel – eintlik onskuldig, daar

waar sy in die Bo-Kaapse slawekombuis gesit het – is tot vandag toe iets wat my krap; soos die

verlies van ’n kind. Dat die Commies daai swak plek raakgesien en dit verpolitiseer het, is gewis

(dink 1976, ek sou ook). Maar dat die Hertzogiete en dié se broeders, uit wie die Taalmonument

tot stand gekom het, ons wetend of onwetend baie skade aangerig het met hulle eksklusiewe,

behoudende benadering tot die Taal is ook so. “Afrikaans Eerste!”

Daai ingat Stellenbossers, ons ken almal so een … Grappie mense, grappie!!! Ek makeer net die

pas van dié skrywe; ek raak nou eers warm. Dis maar net my RAU-provinsialisme en

Randfontein-mynsjarme wat deurkom. Ek het al twee goeie Stellenbossers ook ontmoet. Ek

dwaal af.

Ons hoor vandag nog eggo’s in slagspreuke soos “Ons praat jou taal!”, “Afrikaans is Groot”,

“Ons Sal Self”, ensovoorts. Dat die intensie goed is, twyfel ek nie; dit sit net die pot effe mis.

Ons is blykbaar nog nie volwasse genoeg om onsself in die skoene van ander landsburgers te

plaas wat dié slagspreuke moet aanhoor nie. Verbeel jou jy’s ’n lewenskwaad jong township-lat

en jy hoor sulke goed? “Hier kom die Boere weer. Ek gaan brand sommer ’n tyre.” Die nuanse,

die goeie bedoeling, word glad nie gehoor nie, begryp? Ons kan beter doen.

Dis so infantiel soos die Yanks se “Greatest nation on earth”-eksepsionalisme. Ek vind die Yanks

se uitwaartse artikulasie kotsenswaardig. So meen ek ander landsburgers wat nie soos ek en jy

lyk of klink nie, vind ons uitwaartse artikulasie afstootlik. Ons moet onsself die vraag afvra of

die psigologiese implikasie nie is dat dié tipe voortvarendheid maar eintlik uit ’n intense

minderwaardigheidskompleks spruit nie? Europa het ons weggejaag, die Britte het onnoembare

goed aan ons gedoen, die meeste van ons was agterlike armblankes.

Maar ons het daar opgestaan En nie hoe nie!? Niks en niemand is ontsien nie Eendrag maak
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Maar ons het daar opgestaan. En nie hoe nie!? Niks en niemand is ontsien nie. Eendrag maak

mag. Dit is ’n feit dat die rand op sy dag sterker as die dollar was. Maar loer gou bietjie om jou,

kyk fyn, kyk waar’s ons nou?

Hoe harder jy geraas maak, hoe minder hoor die mense jou. Hoe meer kragdadig ons te werk

gaan, hoe minder ruimte vir nuanse. Te veel bokskiet en te min dans. Sien, dit ís genuanseerd,

want op die flipside kry jy ook “’n Boer maak ’n plan”. Lees gerus voort. Of kry gou ’n koppie

sawwelyf.

’n Raakvattaal vir en uit Afrika
Hierdie taal se pit is sterk; haar geboorte iets van magiese waarde. ’n Moderne mirakel. Ek het

haar beluister in die townships, in Dar Es Salaam, in Windhoek, in Lubumbashi, in Maun en, you

guessed it, in Stellenbosch. Ook in die uithoeke van die aarde het ek haar tongval gehoor.

Sy is met ’n rede hier – in Afrika – gebore, want sy is ’n raakvattaal. Afrika het haar nodig, want

sy kry dinge gedoen. Sy het Afrika nodig om te kan asemhaal. Sy bou infrastruktuur, sy laat

mense braai, sy maak dinge blywend en sy’t die vermoë om die meeste mense in hierdie land op

haar manier met mekaar te laat gesels. Lekker ook. Sy’t die eerste hart van ’n mens in die

liggaam van ’n ander mens gesit. Gevrek is sy nie.  Haar vurigheid maak soms dat mense haar nie

mooi verstaan nie, maar álmal weet van haar. As hulle sê hulle doen nie, lieg hulle.

Miskien het sy nou ook oud en mooi genoeg geword om begrippe soos versoening en vergifnis

te internaliseer. Ek is nie ’n victim nie, nog minder gaan ek hierdie taal ooit probeer regverdig of

oorverduidelik. Ek, en menige ander Afrikaanssprekende wat ek ken, luister haar só: Sy doen

haar ding stil-stil, in die kombuis, die lied, die kroeg, die gedig, die klas, die landbou, die

argitektuur, die doek, die katel, die metafisika. Op haar bek is sy nie geval nie; sy kan ’n engel en

’n tempelhoer wees.

Dit dan ter agtergrond. Hier kom ek nou met my Randfontein Ford.

Smuts en Steyn se visie
Min ouens het die visioenêre blik van ’n Jan Smuts of ’n pres. M.T. Steyn gehad. Vrinne, ons het

hier met ’n grootste oomblik te make. Laat ons nie die kans verspeel nie. Kom ons ry huis toe, ek

verduidelik. Sitplekgordel word aanbeveel.

Smuts het geweet jy hou jou historiese vyand styf teen jou bors. Jy maak seker nie ’n haar op sy

kop val uit plek nie. Jy haal die angel uit enige betoog. As M.T. Steyn nie daarop aangedring het

dat Hollands in die statute vervat moes word tydens die Vrede van Vereeniging nie, het ons nie

eens vandag ’n Taalmonument, ’n Afrikaanse Letterkundige Museum of moedertaalonderrig

gehad nie. Of die Sestigers nie. Ons het ons regering aktief gekritiseer en die Taal het baie

daarmee te doen gehad.

Die vermoë om selfkritiese denke toe te pas moenie geringgeskat word nie. Ons plurale denke

is juis ons sterkste punt; ons moet net partykeer daaraan herinner word. Ons

Afrikaanssprekendes het ’n geweldige ryk onderbou: Maleisies, Hollands, Duits, Khoi, San,
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Frans en ’n bietjie vlakvark ook. Ek noem dit omdat ek antisipeer dat heelparty van julle nie my

sienswyse gaan waardeer nie. Dis oukei, laat dit net aangehoor word en ’n bietjie prut.

Hierdie is ’n oomblik om wasdom te bereik. Oor hierdie Taal is ek nie in die minste bekommerd

nie. In hierdie oomblik moet ons emosies in toom hou en nie saamgesleep word in die

victimisation-kultuur nie. Mog ons nooit die Amerikaners se Jerry Springer-gewoontes aanleer

deur te dink dat as ons harder praat en skrou as die ander ou, ons die waarheid beet het nie.

Daai jas gaan ek nie aantrek nie.

Terug by die Taalmonument en die geskiedenis. Afrikaanssprekendes het by minstens twee

vorige geleenthede, ná baie uitdagings en bloedsweet, tóg die regte ding gedoen. Op die ou

end. Ons het ons deel gedoen om nasionaal-sosialisme te stop. Ons het seuns verloor om die

Nazi’s te klits, maar ons staan vandag aan die beter kant van die geskiedenis. My oupa was daar.

Mense vergewe Smuts vandag nog nie maklik nie, maar hy het ons gatte gered.

Ons het ook ons deel in 1992 en 1994 gedoen. Ek glo vas pres. Nelson Mandela het dít van

Smuts verstaan, maar helaas, die hiënas het met stankasems in sy nek geblaas. Hy’t so gelukkig

gelyk in daai Springboktrui met die Wêreldbeker omhoog. Ek het maar min akkurate

geskiedskrywes gelees oor die reuse- versoenende rol wat Afrikaanssprekendes met die

vorming van ’n nuwe bedeling gespeel het. Die nuanse is altyd verlore. Gaan kyk maar net na die

grap wat die fliek Invictus is. Hulle misgis die ratel vir ’n muishond.

Nóg die internasionale gemeenskap nóg die ANC wil asem gee aan dié betrokke lees van die

geskiedenis. Hulle sukkel om hardop te sê dat daar onder ons ook ’n klomp voorste denkers en

goeie mense is, was. Dis veel makliker om te verval in ressentiment. Sondebok sal jy wees! Neuk

met ons RSG; neuk met ons SABC2; neuk met die Springbok; neuk, neuk, neuk. Neuk met die

Taalmonument. 30 jaar later neuk hulle steeds.

Ek weet hoe julle voel, ek voel ook soms so. By daai einste Wêreldbekerrugbytoernooi van 1995

(wat ons met Afrikaanse lynstaankodes help wen het) is ons nie eens in die openingseremonie

erken nie. Bloot “weggelaat”. Ek sien in julle oë wat ek in my eie sien. Ressentiment soek wraak

en vergelding, nie ’n nuwe, skoon begin nie. En tog, die deuntjie draal …

Gooi die deure oop
Dit bring ons by die hier en nou. “Uiteindelik!” hoor ek jou sê! Ons het nou weer so ’n oomblik

om die regte ding te doen, danksy ene Nathi. Ek twyfel of hy dié tipe verwelkoming kon

voorsien …

Mense, klap hande vir Nathi en sy “ononderhandelbare” nonsens. Niks outoritêr hier nie,

vrinne, ry maar aan. Nou fluister ek sodat hulle ons nie kan hoor nie: Ons moet die leiding hier

neem. Ons benadering moet wees: “What took you so long?”

Soos Kerneels Breytenbach onlangs uitgewys het, is dit inderdaad so dat daar mense is wat nie

by die opening van die Taalmonument wou wees nie. Adam Small inkluis. Hy was nie welkom

daar nie.Die Suid-Afrikaanse Inheemse Talemonument (of so iets) 



Laat dit in die geskiedenis só geskryf staan dat Afrikaanssprekendes, in die naam van

versoening, hulle monumente toeganklik gemaak het vir iederelk; dat hulle inklusiwiteit erken

en verwelkom het; dat hulle die teenpool van verdeeldheid was wat deur die ANC-regering

aangehits is. Dat hulle luidkeels gesê het: “Almal is welkom by ons. Dis lekker hier. Ons verstaan

julle’t nêrens om te sit nie, want dis stukkend of gesteel.”

Ek kan die belangrikheid van hierdie oomblik nie genoeg onderstreep nie. Dit kan nooit ontken

word dat daardie monument en die argitektuur wat daar verbeeld word, deur hierdie

Afrikaanse taal gedroom, verbeel, gekonseptualiseer en inderdaad gebou is nie. Miskien is nou,

die eerste keer sedert haar ontstaan, die bestemde uur wanneer sy tot haar reg sal kom. Sy’t

gewag vir hierdie oomblik. Soos prof. Johann Rossouw en Johan Myburgh (ons Hertzogprys-

wenner) tydens gesprek vermeld het: “Smuts en (J.B.M.) Hertzog het mekaar nodig gehad.”

Hoe ironies sou dit nie wees as dit die einste Taal en daai omstrede monument is wat die pad na

werklike begrip, kulturele versoening, rasseharmonie en omarming van diversiteit gebaan het

nie? Die voorloper. Daai hoogste fallus. “The Spear of the Nation”. A Long Walk to Freedom.

Sandile Dikeni se “Drie Drolle”, verwysend na die drie hoë obeliske van die monument. Net nie

die blêrrie victim nie. Tyd om uit die as op te staan.

Veilige vesting vir álle inheemse tale
Wat probeer ek sê? Op die voetpaadjie wat na die monument lei, staan die woorde: “Dit is ons

erns”. Wie weet ten volle wat die ontwerper Jan van Wijk in gedagte gehad het? Kon hy die

toekoms sien?  

Ons moet hierdie oomblik raaksien en sonder obstruksie, behoudendheid of eksklusiwiteit ons

plek inneem as Afrikane, wat terloops beslis Afrikaans praat. Met waardigheid en integriteit.

Nie met meerderwaardigheid en arrogansie nie. Skop en skrou ons nou, is dit verspeelde lente –

dit bemagtig die ANC net meer om hulleself te legitimeer met verdeeldheid as hulle enigste R22

miljoen-vlag. Hulle sal daai trom nog slaan terwyl hulle in die rioolpype versteen. Haal die angel

uit hulle betoog.

Nooi dié mense, Nathi en sy posse, Blade, Wim en Gwede oor vir ’n braai. Ekself sal Van Wyk

Louw se “Beiteltjie” voorlees en mooi verduidelik dat hierdie lot Afrikaanssprekendes hulle

koppe uit die modder lig. Ons bring ons taal en menswees na julle toe. Laat CNN en Twitter en

Facebook en wat oor is van die SABC weens wanbestuur juig oor Afrikaanssprekendes se

grootse gebaar. Vat baie kiekies. Ek wil vir Julius rooier sien as sy baret. Laat ons werklik iets

monumentaal rondom hierdie monument tot stand bring.

Ek sien uit na ’n lenteaand in die Boland met Vusi Mahlasela & Louis Mhlanga wat “Ubuhle

Bomhlaba” by die Suid-Afrikaanse Inheemse Talemonument (of so iets) sing. Hoe nxa sou dit

nie gewees het as Paul Simon en Ladysmith Black Mambazo vir ons daar kom konsert hou het

eerder as in Harare nie?

As die monument dan erkenning kan verleen aan en ’n veilige vesting vir al ons inheemse tale

kan wees hoekom dan nou nie? Dis ’n fantastiese venue wat aan die land en al sy mense
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kan wees, hoekom dan nou nie? Dis n fantastiese venue wat aan die land en al sy mense

behoort.

“Nathi, draai seblief die tjoppies om? Wim, jy orraait, nog ’n wyntjie? Gwede, ek stiek jou vir ’n

fluit! Blade, hou my dop! Lekker, manne!”

Dit sal ’n stil, interne, blye oomblik wees vir iederelk Afrikaanssprekende as ons mekaar só

reguit in die oë kyk en wéét ons het gehelp om iets goeds tot stand te bring; al swyg die varke

en die Fariseërs. Sit terug en kyk hoe verander mense se persepsie oor wie die spul

Afrikaanssprekendes is. Dis nie die vermeende Taal van die onderdrukker nie, dis die Taal van die

liefde. Só laat groei ons die raakvattaal en soos ons almal wéét, as jy haar eers een keer gesoen

het …

Ek loop met die oordadige aanbod gevaar dat Nathi en sy posse die omgekeerde sielkunde snap

en die ondeurdagte mosie terugtrek, maar selfs dan sou die vier musketiers kaal staan. Na albei

kante toe het die Taal gewen en het ons as ’n gemeenskap ’n bietjie gegroei. En dít sal hierdie

skrywe vir my die moeite werd maak.

In die woorde van Friedrich Nietzsche: “Nothing on earth consumes a man more quickly than

the passion of resentment.”

♦ VWB ♦
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