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B

y die onlangse bekendstelling
van prof. Jaap Steyn se
omvangryke werk oor die
geskiedenis van die Afrikaanse
taal, “Ons gaan ’n taal maak,” het die
taalkenner prof. Christo van Rensburg
’n toespraak gehou wat sy droom vir
Afrikaans uiteensit en waarin hy die term
“Vrye Afrikaans” omskryf. Ek wy graag
hierdie redaksioneel aan uittreksels
uit die droom van iemand wat al ’n baie
lang pad met Afrikaans saamkom. Hy
verwoord sy droom soos volg:
l Dat elkeen van Afrikaans se mooi
dialekte ’n gekoesterde plek in die
Afrikaanse taalwêreld (sal) geniet.
l Dat hierdie Afrikaans, wat sedert
1994 vrygelaat is en vir homself moet
sorg, sy vryheid moet geniet en as
vanselfsprekend bekend sal staan as
“Vrye Afrikaans”.
l Vrye Afrikaans het geen grense nie
en is die mees getransformeerde taal in
Suid-Afrika.
l Vrye Afrikaans speel nie ’n
partypolitieke spel nie. Die omhang van
politieke etikette sal nooit, nooit, nooit
weer moontlik wees nie.
l Afrikaanssprekers is net aan mekaar
taalskatpligtig
l Die Vrye Afrikaans waaroor ek
droom is ’n Afrikaans sonder ’n groot
gebaar. Uit hierdie Afrikaanse aarde en
soos hierdie Afrikaanse aarde.
l Vrye Afrikaans werk nie met
onnodige omhaal nie en het nie
kunsmatige, blink maselwoorde nie.
Vrye Afrikaans werk met gewone ,
opwindende Afrikaanse woorde. Vrye
Afrikaans is skoon Afrikaans. Hoë woorde
gooi hy uit. En elkeen kan self nog steeds
nuwe Afrikaanse woorde maak.
l Ek droom ook van ’n Vrye Afrikaans
met baie trots. Alles wat sy sprekers wil

doen, kan hulle in Vrye Afrikaans doen.
l En daar is nagenoeg 7 miljoen
Afrikaanssprekers wat ’n span met
die naam “ Vrye Afrikaans” vorm – die
derde grootste taal in Suid-Afrika. Of
almal deel van hierdie span wil wees,
moet elkeen self besluit. ’n Wenspan
bou egter op sy sterkpunte en stygende
getalle is een hiervan.
Aldus prof. Van Rensburg. Stof tot
nadenke, nie waar nie?
– E.D. FERREIRA

Evelyn Ferreira (links) en prof. Christo van
Rensburg.

TAALFLITSE
Baie welkom aan die Vriende van Afrikaans
o.l.v. Amanda de Stadler wat nou ’n deel van die
ATKV vorm. Ons sien uit na heerlike samewerking
op taalgebied.
Die eerste nasionale Afrikaanse Spelfees
van die SA Akademie in samewerking met die
spelkompetisies van die ATKV (eerste addisionele
taal) en WOW (huistaal) is gedurende Oktober
afgehandel. Die nasionale kompetsie is vanjaar vir
gr.9-leerders aangebied en word hopelik volgende
jaar na nog meer grade uitgebrei.

MEER OOR –TALIG
-TALIG is ’n nuusbrief wat die leser
inlig oor en lig werp op wat ons:
• vir ons taal doen;
• oor ons taal glo;
• oor ons taal laat lag;
• oor ons taal laat huil; en
• oor ons taal laat wonder.

1

www.atkv.org.za

WAT gaan
vir WAT?

Woordeboek van die Afrikaanse Taal
DR WILLEM BOTHA

kafoefel ww., het gekafoefel. Vry: Die nooi
kafoefel lekker. Die polisieman is op die spoor van
die kafoefelende paartjie (Die Burger).
Ons het kafoefel van die Skotte gekry. Skotse
Engels het aanvanklik ’n wisselvorm carfuffle
gehad vir die Engels cerfuffle wat “deurmekaar
maak, in die war bring” beteken het. Later het
hulle nog ’n wisselvorm, naamlik carfuddle gehad,
maar toe raak hulle deurmekaar met die Engels
foodle wat “liefkoos” beteken en so kry carfuffle
toe die betekenis van “liefkoos” en dit is toe nou
op hierdie stadium dat ons saam met die Skotte in
die bed klim.
Ons moenie kafoefel en karnuffel met mekaar
verwar nie:
karnuffel ww., het gekarnuffel. Speelsgewys
afknou, seermaak; geniepsig speel met; terg,
pla, bv. deur onder te sit, vas te druk, te stamp,
te knyp, te kielie, die hare te trek, ens.: Die ou
bobbejane blaf en die kleintjies tjank soos die
ouers hul karnuffel (G.R. von Wielligh). Hy geniet
dit baie as die meisies hom vang en ’n bietjie
karnuffel oor sy kattekwaad (P.J.L. Odendaal).
So ’n gekarnuffel kan natuurlik maklik in ’n
kafoefelry ontwikkel!

STEL-LIG
• Vrye Afrikaans is ’n droom wat eers sal
realiseer as die sprekers van Afrikaans besef
wat die begrip taalvryheid werklik beteken.
• Die Grondwet se voorskrif van elf
amptelike landstale wat gelykwaardig hanteer
word, is ’n onrealistiese droom.
Stuur u menings oor die stellings
na evelynf@atkv.org.za.

ATKV-taalsimposium besin oor die Talewet TintelingDaar is ’n hele aantal knelpunte rondom die toepassing van taalbeleid in Suid-Afrika,
maar daar is ook heelwat geleenthede. Dit is die slotsom waartoe daar gekom is tydens
die ATKV se simposium oor die Talewet wat verlede week in Johannesburg gehou is.
Prof. Theo du Plessis van die Eenheid vir Taalfasilitering en -bemagtiging aan
die Universiteit van die Vrystaat was die hoofspreker tydens hierdie geleentheid.
Die simposium is bygewoon deur politici, verteenwoordigers van die taalafdelings
van staatsdepartemente, verteenwoordigers van PanSAT, die Suid-Afrikaanse
Vertalersinstituut, taalpraktisyns en joernaliste.
Du Plessis het ’n beroep gedoen op die taalsektor van Suid-Afrika om as ’n
konstruktiewe en deelnemende waghond ’n deurslaggewende rol te speel. “Sodoende
kan die taalsektor ’n besliste bydrae lewer tot die kultivering van sosiale kohesie,
gekoester rondom ons lewende meertaligheid op gemeenskapsvlak, in stede van gebou
rondom subtiele taaldwang.”
Volgens Jan-Jan Joubert, Sunday Times se parlementêre burohoof, is welwillendheid
belangrik. “Afrikaanssprekendes moet wegbeweeg van die ingesteldheid van ‘praat
Afrikaans of hou jou bek’.”
In sy bydrae het Mondli Makhanya, City Press se bydraende redakteur, gewaarsku
dat die verlies van ’n taal ook die verlies van ’n hele stelsel van kennis is. Hy het na die
voorbeeld van ’n eentalige taalbeleid in Mosambiek verwys en gewaarsku teen die
kolonialisering van die gedagtewêreld wat so ’n taalbeleid tot gevolg het.
Cerneels Lourens, prokureur en bekende taalaktivis, meen “intellektuele
Afrikataalsprekers moet standpunt inneem oor hul taalregte. Die saak vir taalregte is
egter nie bloot ’n saak teen Engels nie. Dit handel oor die onbillike behandeling van die
ander tien amptelike tale. Ons moet alle Suid-Afrikaners bewus maak van hul taalregte,
en ons moenie medewerkers wees aan onbillike taaldiskriminasie nie.”
Japie Gouws, die besturende direkteur van die ATKV-groep, het dit benadruk dat die
ATKV vasbeslote is oor die bevordering
van meertaligheid, maar dat dit nie die
organisasie se styl is om “handtekeninge
in te samel, plakkate te swaai of hof toe
te gaan” oor Suid-Afrikaners se regte
nie. “Ons glo steeds dat ’n konsulterende
en oplossing-soekende benadering die
gewenste proses is en die beste resultate
behoort te lewer, en ons hoop dat ’n
simposium soos hierdie meer lig sal werp
op hierdie belangrike saak.”
Bo: Jan-Jan Joubert, Sunday Times se
parlementêre burohoof.

talig

Dr Anton
Prinsloo
PREDIKANTLUIS
Toe ons jonger was, was daar ’n nie so
gawe beskrywing nie van ’n dame wat, sê
nou maar, voor en agter enigsins te mollig
was: Vooruitstrewend en agterbaks. In ’n
ligsinnige moment sou iemand opmerk dat
sy met daardie figuur iets rondborstig sou
kon erken. Wat was my verbasing groot toe
ek in my groot Nederlandse woordeboek
agterkom dat dié prettige betekenis al in 1757
in Nederland opgeteken is. Natuurlik was dit
sommer skertsend: die regte een maak baie
meer sin: die rond het ook die betekenis van
“opreg, openhartig” gehad en die borst “hart,
gemoed” — dus iemand van goeie inbors met
’n opregte hart ensovoorts.
Toe verduidelik die woordeboek ook
sommer openhartigheid: dit was in verband
met ’n dame met ’n ope hart, dit wil sê die
hals van haar rok was so laag gesny dat haar
hart sigbaar was. Verskriklik.
Maar dit bring my by die predikantluis (of
predikantsluis – een van die woorde wat nou
nie meer gehoor word nie. Miskien is mense
nou banger vir die predikant as toe dié woord
(vir die knapsakkerwel se saad) in gebruik was.
Dié ding wat aan jou klere vasklou soos ’n luis
aan ’n vel en boonop soos ’n groot, swarte lyk,
het ’n erge onkruid op plase geword. As dit
so ’n eeu gelede skielik die plaas van ’n boer
getref het, moes hy ’n rede daarvoor kry. Daar
was net een: die predikant (soms saam met
die ouderling — wat die plaag verdubbel het)
het op huis- of plaasbesoek die saad van die
naburige plaas aangedra. So maklik.

Kry jy my drif?

Ons neem jou nie kwalik as jy twee
keer na die advertensie kyk en
wonder wat aangaan nie. Dit is een
van die advertensies wat in ons
landswye Talewetveldtog gebruik
is. Hiermee lig ons die publiek in oor
hulle taalregte en die Wet op die
Gebruik van Amptelike Tale.Lees
meer by www.atkv.org.za/talewet

Die ATKV-bekroonde spotprenttekenaar, Fred Mouton, steek weereens die draak met die invloed van
Engels op Afrikaans en hoe ons mense se Afrikaans klink.
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