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Dieselfde geld die wyse waarop identiteit beskou word. Soos 
kultuur, word identiteit meermale gesien as iets waarmee elke 
mens gebore word. Hierdie mistieke element wat 
ekstremistiese nasionaliste dikwels aan die konsep identiteit 
toedig, soos wat Alexander (2001:148) dit stel, is deur middel 
van apartheidswetgewing soos die Wet op 
Bevolkingsregistrasie (Wet 30 van 1950) in die 
Suid-Afrikaanse samelewing gevestig en het vir baie jare in 
Suid-Afrika geheers. Identiteit word egter sosiaal gekonstrueer 
(Alexander 2001:148). Ons identiteit word dikwels, aldus 
Alexander (2001:149), deur andere aan ons “gegee”: 

Most often, the markers of identity such as language, colour, 
religion, region, are  seized upon by ethnic entrepreneurs 
in order to use the energy and the power of the  mobilised 
people for the purpose of gaining political and/or economic 
advantage.  (Alexander 2001:150) 

Hierdie “invention of ethnicity” soos wat Terence Ranger 
(1989) dit noem, het ook in Suid-Afrika plaasgevind waar taal 
gebruik is om mense in verskillende groepe te verdeel. Dr. 
Alexander (2001:148) herinner ons egter dat ons nooit oor 
slegs een identiteit beskik nie:

[…] Identities are situationally determined and there is a 
hierarchy of such identities  which each individual 
assumes. (Alexander 2001:149)  

En dit is juis in hierdie monolitiese denkwyse ten opsigte van 
kultuur en identiteit waarin baie Afrikaanssprekendes vandag 
steeds vasgevang is. As ons egter ooit ’n verenigde 
Suid-Afrika, en meer nog, ’n verenigde Afrikaanssprekende 
gemeenskap wil wees, sal ons die wyse waarop ons oor die 
verhouding tussen taal, kultuur en identiteit dink, moet 
verander – nie as statiese voorwerpe nie, maar as dinamiese 
prosesse. Daarom het dr. Alexander (2001:151) die metafoor 
van die Gariep voorgestel ten einde die dinamiese en werklike 
veranderlikheid of diversiteit van die Suid-Afrikaanse 
samelewing voor te stel: 

[This metaphor] gets us away from the sense of 
unchanging, eternal and god-given identities. […] It 
represents the decisive notion that the mainstream is 
constituted by confluence of all the tributaries, i.e., that no 
single current dominates, that all the tributaries in their 

ever-changing forms continue to exist as such, even as they  
continue to constitute and reconstitute the mainstream. 

Dr. Alexander (2001:152) was van mening dat ons primêre 
identiteit dié van Suid-Afrikaans-wees moet wees. Taal is maar 
één van die aspekte van ons kulturele identiteit. Só beskou, 
hoef ’n veranderde perspektief op Afrikaans en op wie 
Afrikaans is, nie as ’n bedreiging gesien te word nie, maar bloot 
as ’n nuwe rigting waarin die stroom van Afrikaans-wees vloei. 

Omdat identiteite sosiale konstrukte is, “kan [hulle] 
gedekonstrueer word, of alternatiewelik hersaamgestel word” 
(Alexander 2012:14). As ons anders begin dink oor die 
verhouding tussen taal, kultuur en identiteit, sal ons nie langer 
taalverandering, of dan ’n verbreding van wat “aanvaarbaar” in 
Afrikaans is, as ’n bedreiging vir die voortbestaan van die taal 
beskou nie. Dan “kan en sal [Afrikaans] dien as ’n taal van 
versoening wat nasionale eenheid bevorder”, aldus Alexander 
(2012:6).

In ’n veeltalige, meerkulturele samelewing kan ons ons nie 
roem op die dinge wat ons skei nie. Ons moet eerder die dinge 
vier wat ons verenig. Laat ons daarom as 
Afrikaanssprekendes nie verder onder mekaar redekawel aan 
wie die taal nou éintlik behoort nie, maar laat ons eerder ons 
gedeelte taalerfenis vier sodat Afrikaans die juk van 
“onderdrukkkerstaal” kan afskud en dit wees wat dit nog altyd 
was: ’n taal wat die gees van ubuntu weerspieël; ’n brugbouer 
tussen mense van verskillende kulture, gelowe en rasse.
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In Suid-Afrika word Erfenisdag sedert 1994 jaarliks op 24 
September gevier. Hierdie openbare vakansiedag het, aldus 
die Suid-Afrikaanse regering (www.gov.za/heritage-day) ten 
doel om Suid-Afrika se kulturele rykheid te erken en te vier. 

Baie mense beskou hulle taal as ’n belangrike element van 
hulle identiteit en kultuur. Dit is byvoorbeeld nie nuus dat taal 
as identiteits- en kultuurmerker ’n belangrike rol in die 
Afrikaanse geskiedenis gespeel het nie. Afrikaans het naamlik 
een van die belangrikste boublokke van die sogenaamde 
Afrikaneridentiteit gevorm. Sedert die 1980’s, maar veral ook in 
die afgelope tien tot vyftien jaar, is daar egter toenemend 
gesprekke binne die Afrikaanse spraakgemeenskap oor dié 
taal se breër kulturele besit. Daar is al meermale deur 
taalkundiges en andere bewys dat Afrikaans méér as slegs ’n 
“witmanstaal” is, maar dat dit ’n ryk, multikulturele geskiedenis 

het; ’n geskiedenis wat tot ’n veelheid van Afrikaanse variëteite 
aanleiding gegee het. Daarom is daar toenemend oproepe vir 
die erkenning van ’n gelykevlakperspektief ten opsigte van die 
onderskeie variëteite van Afrikaans, om Frank Hendricks se 
term te gebruik.

Gesprekke soos bogenoemde word egter dikwels met 
teenstand vanuit veral Afrikanergeledere begroet. Dit word 
dikwels as ’n persoonlike aanval beskou wat ten doel het om 
veral Standaardafrikaans (wat, soos wat ook reeds bewys is, 
hoofsaaklik op die taalgebruik van wit Afrikaanssprekendes 
gebaseer is) verdag te maak. Hierdie vrees is egter gewortel in 
die idee dat Afrikaans, en in die besonder Standaardafrikaans, 
’n belangrike identiteits- en kultuurmerker van Afrikanerskap is. 
“’n Aanval op ons taal, is ’n aanval op ons identiteit en kulturele 
erfenis”, word daar geredeneer. Ten grondslag van hierdie 
perspektief lê egter ’n eng opvatting van wat kultuur en 
identiteit behels. 

Met die tienjarige herdenking van dr. Neville Alexander se 
dood op 27 Augustus 2022 – ongetwyfeld een van die grootste 
geeste in Suid-Afrikaanse taalbeplanning  – dink ek dit is 
belangrik om sy beskouing oor die verhouding tussen taal, 
kultuur en identiteit opnuut in oënskou neem.

Kultuur kan beskou word as ’n manier van dink of leef wat in ’n 
spesifieke historiese agtergrond gewortel is. Die woord is aan 
die Latynse cultūra (“ontwikkeling”), wat weer op sy beurt aan 
die Proto-Indo-Europese *kʷel- (“om te beweeg of te draai”) 
ontleen is. As sodanig is kultuur nie staties of onveranderlik 
nie. Dit is ’n dinamiese sosiale proses – dit groei en ontwikkel 
gedurig. Daarom het dr. Alexander dikwels na kultuur as ’n 
werkwoord verwys. In die Suid-Afrikaanse geskiedenis is 
kultuur egter dikwels as monolities beskou. Die meeste mense 
beskou kultuur as a gegewe; ’n onveranderbare lot. Hierdie 
beskouing ten opsigte van kultuur is egter skadelik vir 
nasionale eenheid, aangesien dit mense in verskillende, 
ontoeganklike kampe verdeel, wat uiteindelik tot konflik 
aanleiding gee – ’n scenario wat ons as Suid-Afrikaners maar 
al te goed ken.

Dr. Gerda Odendaal
Voorsitter: Nasionale Taalliggaam vir Afrikaans
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