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Afrikaans is ’n ding wat spring
JANA LUTHER sê skud uit, verken, gee vet en basta met klipkoppe en pannekoeke.
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“Al die cutesie neologismes!” 

“Gril julle ook vir potgooi wat RSG van podcast gemaak het? Klink soos iets wat mens by ’n dans

in ’n plaasskuur doen.”

“Die neiging is blykbaar om woorde en uitdrukkings te erken soos hulle meer algemeen gebruik

word, insluitende taalmonsters, anglisismes en leenwoorde.” 
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Have your say. Leave a comment below and let us know what you think.

“Ek gril my dood vir baba-aartappels. Dis of die ding gaan blêr as ek hom byt.” 

“Toep is soos vloermoer: 20% gebruik dit dalk; 80% gooi ’n tantrum.” 

“Proe doen ’n lewende wese met ’n mond. Nielewende dinge, soos kos, het ’n smaak.” 

“Ek sien daar word deesdae na knoffeltone verwys. Behalwe dat ek gril vir tone in my kos: Waar

is die taalwagters? Dis knoffelhuisies!” 

“Hiemstra het geleer: Op vakansie, met verlof. Ek dink die TK het hierdie reël verwerp.” 

“Taalpraktisyns neem nie meer verantwoordelikheid om mede-Afrikaanssprekers taalkundig te

begelei en reg te help nie.”  

Soveel hoofde, soveel sinne. Lees maar Facebook se mure vir meer. Kibbel oor “korrekte” taal is

nie wat ek doen nie. ’n Laat antwoord op Max se brief van 21 Maart (Die demokratisering van

Afrikaans) is hierdie artikel nie. Lees daarvoor die reaksie van die Taalkommissie-voorsitter,

, en dié van twee oud-TK-voorsitters,  en .

Vry, maar nie bo alles nie
As woordeboekmaker versamel ek woorde, uitdrukkings. Ek probeer verduidelik wat elkeen

beteken, lig definisies toe met werklike voorbeelde uit boeke, tydskrifte, koerante. Ek werk met

Afrikaans, hoofsaaklik soos dit vandag geskryf word. As TK-lid doen ek navorsing in al die

korpusse van hedendaagse geskrewe Afrikaans waartoe ek toegang het. Aan die 

 (AWS) werk ek mee met die grondbeginsels van Afrikaans se ortografie in

gedagte. As teksredakteur volg ek riglyne wat berus op die huisreëls van verskillende uitgewers

en my eie ervaring van werk met Afrikaans oor ’n lang tyd. 

My ingesteldheid teenoor hierdie werk, waarvoor ek opgelei is en waarvoor ek betaal word, is

nie een van laat maar loop nie. Nes enige goeie argitek, binneversierder, komponis, mode-

ontwerper, sjef (vul enige beroep hier in) ook nie maar net godswater oor godsakker laat loop

nie. 

Tog is elke teks anders, elke gebou, elke vertrek. Ons luister na dieselfde musiek, eet dieselfde

kos. Maar nie altyd nie. Smaak en tradisies verskil. Dit word bepaal deur waar ons is en waar ons

vandaan kom. Nuuskierigheid of avontuurlus beteken nie ek gaan my tandarts vir die

tandedokter onder die snelweg verruil nie. Ek trek aan soos ek aantrek; jy soos jy. Verskillende

uitrustings na verskillende geleenthede: baaibroek strand toe, nie in die hof nie. Gewaar ek in
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die kar ek het nog my nagkabaai aan, draai ek om. Want of ek my hare kam, hoe ek opdaag, is ’n

teken van respek, of ’n gebrek daaraan. Niks meer, niks minder nie as dit is taal. 

Vryheid gaan met verantwoordelikheid gepaard. 

Daar is reëls, en daar is reëls

Hoekom is verkeersreëls nodig? Dit kan ek verduidelik. Vrye Weekblad vra ek moet skryf oor die

nodigheid van taalreëls. Hierop kom my antwoord moeiliker, want goeie taalpraktyk vra

wisselwerking: Leksikograwe beskryf. Van ’n taalkommissie word voorskrywing verwag. Tussen

Scylla en Charybdis werk taalpraktisyns afwisselend streng en minder streng.

Die hoed wat ek dra, waar ek is, die teks waarmee ek nou hier werk, bepaal my besluite. Party

reëls geld altyd, oral, min of meer dieselfde; ander is soepel, soos die taal self.

Redakteurs en proeflesers kyk deur die bril van verskillende skrywers; moet sorg dat hulle

getrou bly aan hulle self en die variëteit waarin hulle skryf, hetsy ’n gestandaardiseerde vorm

van Afrikaans of een van Afrikaans se ander variëteite, maar ook dat skryf- en feitefoute hulle

nie in die verleentheid stel nie. Van die een wat skryf en van die een wat versorg, gaan saam die

verantwoordelikheid uit om die behoeftes van ’n spesifieke soort leser in ag te neem sodat die

leeservaring uiteindelik bevredig. 

Moet die AWS, woordeboeke, taalgebruikgidse by hierdie besluite geraadpleeg word? Vra jy vir

my, is my antwoord: Ja. Altyd die nuutste uitgawes. Elke dag. Moet elke teks alles wat al hierdie

naslaanbronne voorskryf, aanbeveel, voorstel net so weerspieël? Nee. 

Dra ’n reël by tot ’n beter, akkurater, presieser formulering? Laat dit gedagtes beter vloei? Sal

dit keer dat die leser struikel? Help dit ons beter verstaan wat die skrywer wou sê? Pas dit in by

die betrokke sosiolinguistiese register? Dan ja. 

Laat ek my deur ’n eie voorkeur, afkeer, troetelgrief lei? Dan nee.

Hierdie keuses is soms moeilik: As ’n woord, spelling, stelwyse vir die skrywer, in haar, sy, hulle

variëteit, onnatuurlik voorkom, as dit die boodskap vir die leser gaan verduister in plaas van dit

te verhelder, moet ek twee keer dink en dubbel gaan navors. Skeppende taalgebruik baat selde

by onverdunde, onnadenkende, slaafse navolging van reëls.

’n Gra�ek
Die lastigheid is nie dat daar reëls is nie, maar dat reëls en riglyne wat soms teenstrydig lyk – en

soms teenstrydig is; oud en nuut – saamgebondel word. 

Die teenoormekaarstel van voorskrywing en beskrywing, op een kontinuum, soos dit in die

verlede dikwels verduidelik is, is problematies. Al wat die twee gemeen het, is dat beide

benaderings is tot taal: deskriptivisme tot die bestudering van taal en preskriptivisme tot hoe

’n spesifieke taal op ’n spesifieke tydstip op ’n spesifieke plek of plekke deur spesifieke
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n spesifieke taal op n spesifieke tydstip op n spesifieke plek, of plekke, deur spesifieke

gebruikers in spesifieke kontekste gebruik – gepraat en veral geskryf – word.

Elk verdien sy eie glyskaal. 

Stel jou voor: ’n Vertikale as met ’n horisontale as wat dit in die middel kruis; beide met pyle aan

weerskante. Die vertikale as is die preskriptiewe as; horisontaal word daar beskryf.

Goeie navorsing, beskrywing → goeie, betroubare reëls 

In die kwadrant aan die regterkant bokant die middellyn, langs die bopunt van die vertikale as,

timmer die TK aan die AWS. ’n Entjie laer werk taalpraktisyns: vertalers, teksredakteurs,

proeflesers. Onder hulle help woordeboekmakers die taal ontleed en beskryf. Hier is Pharos

Aanlyn, die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA) se Woordeboekportaal, die HAT, die WAT, die

Woordeboek van Afrikaans Vandag. Hier is skrywers en gewone, pratende, lesende, luisterende,

denkende Afrikaansgebruikers.

In hierdie kwadrant, bokant die regterkantste punt van die horisontale as, regs van die vertikale

een, werk ook taalkundiges (saam met die woordeboekmakers) aan ’n gebalanseerde,

feitegebaseerde beskrywing van taal. Hier word uit massiewe korpusse van werklike,

hedendaagse, geskrewe Afrikaans feite gekatalogiseer. Menings, oordele, vooroordele, of ’n

spesifieke woord frase volgens tradisionele opvattings en standaarde gestandaardiseer of
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spesifieke woord, frase volgens tradisionele opvattings en standaarde gestandaardiseer of

niegestandaardiseer is, na bewering reg is of verkeerd, tel deur ’n linguistiese bril gesien,

gewoonlik min. Taal, in elke moontlike vorm waarin dit voorkom, is interessant en word

bestudeer.

In hierdie boonste, regterkantste hoek lewe taal. Afrikaans is op die voorgrond en voorvoet.

Hier werk almal saam om te kan sê én te kan wys en bewys: Dit is Afrikaans. Hier kom Afrikaans

vandaan. So lyk Afrikaans vandag. Goeie, gebalanseerde deskriptivisme en preskriptivisme –

saam – in aksie. Ons ontdek, verken, beskryf Afrikaans in sy totaliteit; pluis uit hoe ons hierdie

instrument van ons op sy beste kan gebruik – sonder enige waarde-oordeel oor die eie, unieke

taalgebruik van enige individu of groep.

Swak navorsing, beskrywing → swak, onbetroubare reëls 

In die boonste, linkerkantste kwadrant word ’n reliek bewaar, ’n kultuurhistoriese produk in ’n

museumkwartier waar onverdrote opsigters die verlede intuur en opinies lug wat werklike feite

omtrent die ryk, gevarieerde, lewende taal ontken en weerspreek. Op die mure sit wagters wat

kort-kort, wanneer hulle vaagweg ’n klok hoor lui, opspring en met min tot geen konkrete feite

of bewyse “korrekte taalgebruik” en “taalagteruitgang” roep: Afrikaans is ’n Germaanse taal!

Dit ruik na Engels, na Latyn. Verban! Verban. 
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In hierdie eggosaal word taal ’n ondiens bewys. Wie die grens na hierdie spelonk van

onwaarhede oorsteek, tas rond tussen fossiele en skaad die reputasie van die werkers en werk

langsaan. Hier is Afrikaans op die agtervoet en agtergrond. Kweselary, onverdraagsaamheid,

kleingeestige politiekery en rassisme, bring die taalpraktyk, taalgebruikskunde, Afrikaans self in

onguns: by van sy eie sprekers en by gebruikers van ander tale. Die dwepers, femelaars,

kweselaars wat hierdie kwadrant bevolk, vergelyk iemand êrens met ’n Moses wat van die berg

af kom en sê: Jy mag nie ...  

Tot slot
Afrikaans kan nie op sy spore terugloop nie. Net so min as wat Engels kan teruggaan na ’n dooie

taal soos Latyn. Ons moet kies: Onderhou ons ’n lewende taal? Of treur ons oor wat versteen

en verbrokkel?

Tot klipkoppe wat die tweede opsie kies, dring bewyse van lewenskrag nie deur nie. In daardie

koppe is Afrikaans in beton gegiet; elke poging om ’n irritasie of grief te besweer, onder

verdenking. 

Gelukkig is daar oopkop Afrikaanses, nóg taalkundiges nóg taalpraktisyns, wat die taal gewoon

gebruik, soos enige ander kosbare besitting of maaksel. Wat nie daarmee spog nie, maar dit

ook nie verwaarloos of verrinneweer nie; wat dit oppas, mooi daarmee werk. 

Sodat dit nog lank kan hou.
Want onder daardie middellyn, links en regs, draai duiwels rond; is alles veroorloof en die

inneem van ’n standpunt na enige kant bo die streep van middelmatigheid, ’n hengse uitdaging.

Hoe sal ’n mens hierdie lou, flou groepie beskryf? 

Dit lyk, skryf prof. Wilhelm Jordaan in ’n meningstuk in ’n ander koerant onlangs, “of

tegnologiese geletterdheid taalgeletterdheid verdryf [...] of die beproefde grammatika van

sinsbou (as jy skryf) en sinsontleding (as jy lees) onbelangrik is [...] of studente hulle

studiemateriaal en die lewe in die algemeen in SMS-grepies bedink.” Hy skryf oor

“geletterdheidsarmoede”: “Dit het bykans ’n deug geword om nie te diep te dink nie; by

voorbaat vermoei deur die langer woord, die verwikkelde sin en die beredeneerde paragraaf [...]

Die omvang van afrigting vir prestasie op skool neem toe en kweek oplaas ‘pannekoekmense’ –

plat en dun gesprei sonder die soort diepte wat nodig is vir die werklik kritiese beoordeling van

denkgoedere, ingesluit jou eie.”

Daar is mense wat hom die gebruik van die woord “pannekoekmense” kwalik geneem het. Die

waarheid maak seer.

Hier bo het ek die verskil tussen goeie en slegte reëls probeer verduidelik. Vrye Weekblad vra

my: Hoekom is reëls nodig? Daarop leen ek my antwoord by professor Jordaan: Nié om

Afrikaans te verskraal nie, maar as teenvoeter teen verpannekoeking. En by prof. Rufus Gouws,

uit sy toespraak by die ontvangs van die Jan H. Maraisprys: Sodat die pap nie net in die vlak

potte van gemoedelike Afrikaans prut nie, maar Afrikaans gevestig bly, ook as taal van

wetenskap en kuns
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wetenskap en kuns. 

Met die woorde wat ek kies uit al die woorde wat ek ken, mag ek in Afrikaans enigiets. Solank ek

op geen mensereg inbreuk maak nie. My stem is my instrument. Vir spraak het ek, soos elke

kind, ’n aangebore talent. Maar dis eers wanneer ek lank genoeg geoefen het, die tegniek

daarvan, ook as skryftaal, geleidelik begin bemeester, dat ek onder die volle indruk kom van wat

ek het: wanneer ek iets lees, iets hoor, en ineens bewus raak van hóé helder, akkuraat, subtiel,

genuanseerd, poëties, ryk my taal kán wees. Eers wanneer ek die reëls en riglyne verstaan,

genoeg woorde het, is ek vry om met selfvertroue te kan improviseer.

♦ VWB ♦

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!

Jana Luther
Kenner van woorde

Jana Luther is woordeboekmaker (HAT6, WAT, Woordeboek van Afrikaans Vandag),

teksredakteur (fiksie) en Taalkommissielid (sekretaris).
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Aangaande "Toep": ek dink nie teensinnige gebruikers weet dat "App" 'n afkorting vir "Application" is nie.
Dit vertaal as "Toepasssing" waarvan "Toep" die ooreenstemmende afkorting is. MS Excel en Word is
altwee toeps.
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