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OPSOMMING
Afrikanerkultuurorganisasies in Suid-Afrika het hulle teen 1980 in ŉ bevoorregte posisie
bevind as gevolg van ŉ regering wat hoofsaaklik uit Afrikaners bestaan het en wat
gevolglik baie simpatiek teenoor die Afrikaner as kultuurgroep gestaan het. Een van die
redes vir hierdie simpatieke houding, spesifiek teenoor die ATKV, was die organisasie se
lang verbintenis met die Afrikaner se volkstrewe sedert sy stigting in 1930. Die uiteindelike
politieke magsoorname van die Afrikaner in 1948 het tot gevolg gehad dat die Afrikanerestablishment (die ATKV ingesluit) deur die grootste deel van die Suid-Afrikaanse
bevolking met die apartheidsbeleid van die regering geassosieer is, en gevolglik op
verskeie maniere deur mense buite die organisasie gediskrediteer is.
Meningsvormers van binne en buite Afrikanergeledere het veral gedurende die tagtigerjare
’n groot rol gespeel in die skep van ŉ klimaat wat tot ŉ proses van selfondersoek deur die
Afrikaner aangaande sy identiteit en sy politieke denke gelei het. Die ATKV-leierskap het
gevolglik die potensiële impak van moontlike politieke en kulturele veranderinge op die
ATKV geantisipeer en pro-aktief daarvoor begin beplan. Dit het daartoe gelei dat die
“nuwe Afrikaners” in die ATKV bereid was om hulle eens hoofsaaklik eksklusiewe
Afrikanerorganisasie vir alle Afrikaanssprekendes, ongeag ras, afkoms of godsdienstige
oortuiging, oop te stel. Die politieke oorgang van die neëntigerjare het hierdie groter
openheid van denke binne die ATKV versnel en die organisasie het homself toenemend
ten opsigte van sy potensieel nuwe mark, die breë Afrikaanse gemeenskap, begin
posisioneer. Dít het weer aanleiding gegee tot aanpassingspatrone binne die organisasie.
Laasgenoemde aanpassingspatrone vorm die kern van hierdie studie se ondersoek en
bevindings.
Die gevolgtrekking waartoe geraak word, is dat die ATKV in die tydperk 1980 tot 2009
suksesvol by ŉ veranderende politieke en kulturele milieu aangepas het. In die proses is
hy getransformeer van ŉ kultuurorganisasie vir hoofsaaklik die Afrikanergemeenskap tot ŉ
potensiële kultuurtuiste vir die breë Afrikaanse gemeenskap, asook vir enigeen wat met
die organisasie se visie van die strewe na ŉ suksesvolle Suid-Afrika assosieer.
Sleutelwoorde:
Aanpassingspatrone, Afrikaanse gemeenskap, Afrikaner, ATKV (Afrikaanse Taal- en
Kultuurvereniging),

identiteit,

kultuurgeskiedenis,

nasionalisme, organisasiebeeld, veranderingsagent.
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SUMMARY
By 1980 Afrikaner cultural organisations in South Africa were in a privileged position as a
result of the sympathetic attitude of the ruling Afrikaner government towards Afrikaners as
a cultural group. One of the main reasons for this attitude towards the Afrikaanse Taal- en
Kultuurvereniging (ATKV) was the organisation’s longstanding connection with the
Afrikaner’s striving towards group identity since the founding of the organisation in 1930.
When the Afrikaner government took over political power in 1948 it implemented the policy
of apartheid. As a result the Afrikaner establishment, including the ATKV, was associated
with apartheid and was discredited by many people outside the organisation.
During the 1980s opinion formers from within and outside the Afrikaner circles played an
important role in the creation of a climate of introspection among the Afrikaners with regard
to their identity and political disposition. As a result, the leadership of the ATKV anticipated
the potential impact of political and cultural change on the organisation by planning
proactively. This resulted in the “new Afrikaners” within the ATKV opening the doors of this
once predominantly exclusive Afrikaner organisation to the entire Afrikaans-speaking
community, regardless of race, origin or belief. During and after the political transition
period of the 1990s this open-mindedness inside the ATKV accelerated and the
organisation began positioning itself towards a potential new market, namely the broad
Afrikaans-speaking community. This resulted in patterns of adaptation emerging inside the
organisation. These adaptations constitute the core of the investigation and findings of this
study.
The conclusion of this study is that the ATKV successfully adapted to the changing political
and cultural environment in the period 1980 to 2009. As a result it was transformed from a
cultural organisation mainly for the Afrikaner community to an organisation in which the
broader Afrikaans-speaking community, as well as anyone associating with the vision of
the organisation of striving for a successful South Africa for all its people, would feel at
home.
Keywords:
ATKV (Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging), patterns of adaptation, Afrikaans
community, Afrikaner, identity, cultural history, cultural home, cultural organisations,
nationalism, image of organisation, agent for change.
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INLEIDING
PROBLEEMSTELLING
Wat reeds in dié veld gedoen is
Die geskiedenis van die eerste vyftig jaar (1930 tot 1980) van die Afrikaanse Taal- en
Kultuurvereniging (ATKV) is in opdrag van die Uitvoerende Raad van die ATKV deur prof
APJ van Rensburg opgeteken. Tydens die vyftigste herdenkingsjaar van die organisasie in
1980 is dit onder die titel Monumentaal die Bouwerke… ’n Halfeeu op die Voorpos – die
verhaal van die ontstaan, groei en prestasies van die ATKV (SAS en H) as gedenkbundel
uitgegee. Die werk bestaan uit twee dele: Deel I is ŉ historiese agtergrond en Deel II ŉ
gedetailleerde weergawe van die ATKV se prestasies vir daardie tydperk. Laasgenoemde
afdeling raak temas aan soos die Afrikanerkultuur, sy betrokkenheid by die taalstryd en sy
rol in die versterking van die Afrikaner se volkstrewe (Van Rensburg 1980:6-7). As sodanig
is dit ŉ waardevolle bron oor die ATKV se plek binne die georganiseerde Afrikaanse
kultuurwêreld van daardie tydperk.
Die voormalige besturende direkteur van die ATKV, dr FJ Kok, se doktorale proefskrif
(1992) het ŉ tematiese aanslag met die titel: Die taak van kultuurorganisasies in
minderheidskultuurgroepe met besondere verwysing na die ATKV. Hy stel die doel van sy
studie as ŉ ondersoek na die taak en werksaamhede van kultuurorganisasies ten opsigte
van die bewaring, handhawing en uitbouing van ŉ spesifieke groep se kultuur, veral binne
minderheidskultuurgroepe.

Hy

fokus

op

die

volgende:

die

samestelling

van

minderheidsgroepe en wat hulle voortbestaan op kulturele gebied bedreig; kultuur as
menslike verskynsel; die eiesoortigheid van ŉ kultuurorganisasie asook sy praktiese
aktiwiteite,

en

laastens,

wat

die

uitdagings

vir

suksesvolle

taakvervulling

vir

kultuurorganisasies is. Hy gebruik die ATKV vanaf sy ontstaan in 1930 tot die einde van
die tagtiger-, begin neëntigerjare as gevallestudie (Kok 1992:1-9). Verwysings na
aktiwiteite word wisselend oorsigtelik en gedetailleerd aangebied en deurgaans met die
tema van die ATKV as minderheidskultuurgroep in verband gebring. Bogenoemde twee
bronne kan beskou word as die belangrikste weergawes van die ATKV se geskiedenis in
sy eerste vyftig jaar.
Watter leemtes hierdie studie vul
In hierdie studie word die werksaamhede en rol van die ATKV in die tagtigerjare meer
volledig ondersoek. Daarna word die geskiedenis sedert 1990 tot 2009 so volledig as
moontlik weergegee. Klem word geplaas op die kultuuraktiwiteite van die organisasie,
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terwyl dit ook ŉ belangrike perspektief op die denkwyse binne die organisasie bied. Dit
fokus op die tema van aanpassing by verandering in die ATKV. Hierdie tema is nog nie
voorheen nagevors nie, veral nie ten opsigte van die tydperk ná die totstandkoming van
die nuwe politieke orde in Suid-Afrika in die negentigerjare nie. Daarom word daar gefokus
op debatte binne Afrikanergeledere en die ATKV, asook die impak van politieke kragte op
die ATKV as kultuurorganisasie. Hoewel die ATKV in sy vroeëre geskiedenis ook
veranderinge moes hanteer, het die veranderende politieke en kulturele milieu waarbinne
hy in die tydperk 1980 tot 2009 moes funksioneer, nuwe eise aan sy aanpasbaarheid
gestel. Dit laat dan juis die ruimte vir indieptenavorsing. Daar is veral drie areas wat
aandag geniet:
Eerstens het daar tussen 1980 en 2009 (die tydperk wat deur hierdie studie gedek word)
29 jaar verloop waartydens daar nie ŉ gedetailleerde studie van die organisasie se
aktiwiteite gemaak is en op skrif gestel is nie. Rekordhouding het meestal die vorm
aangeneem van feesuitgawes deur die organisasie se ledetydskrif, Die Taalgenoot, om
met die 75ste en 80ste herdenkingsjare van die ATKV saam te val. Verder het die kantoor
van die besturende direkteur kripties rekord gehou van uitstaande bakens in die
organisasiegeskiedenis tussen 1980 en 2005. Dit bestaan in die vorm van ŉ interne
dokument getiteld “Die ATKV in ŉ Neutedop 1980-2005” (ongepubliseerde ATKVdokument 2005:1–5). Argiefmateriaal is in hierdie tydperk by die Instituut vir Eietydse
Geskiedenis (INEG) aan die Universiteit van die Oranje-Vrystaat geberg. Daar bestaan
dus ’n leemte aan amptelike dokumentering van die historiese feite aangaande die
organisasie sedert 1980, en dit word deur hierdie studie tot 2009 aangevul.
Tweedens bied die ATKV se geskiedenis sedert 1980 ŉ geleentheid tot nuwe
perspektiewe op die ATKV-Afrikaner se vermoë (of gebrek daaraan) om homself by
eksterne veranderende politieke en kulturele omstandighede aan te pas. Hoewel Kok
(1992) in sy proefskrif na aspekte hiervan verwys, is ŉ dieptestudie van denkwyses binne
die ATKV en hoe dit prakties in die organisasie vergestalt is, nog nie voorheen op hierdie
skaal aangepak nie. ŉ Enkele ATKV-verwante artikel of twee in dié verband ontbreek aan
diepte-navorsing en gevolgtrekkings neig om meestal ŉ subjektiewe beoordeling van die
feite te wees.
ŉ Derde leemte wat deur die studie gevul word, is dat dit die agente vir verandering binne
die organisasie ondersoek en vasstel hoe hulle verantwoordelik was vir ŉ verandering in
die denkwyse van lede en bestuur wat tot aanpassingspatrone gelei het. Terugskouend
rig dit ŉ appèl tot die leierskap van die organisasie van daardie periode om die interne
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veranderinge of stagnasie te verantwoord. Prof Brené Brown van die Universiteit van
Houston wys in haar resente werk (2018) oor leierskap daarop dat die ware onderliggende
struikelblok in die weg van onverskrokke leierskap is hoe daar op vrees gereageer word
(2018:12). In ŉ organisasie soos die ATKV sou dit vrees vir verandering en vanuit ŉ
leierskapsoogpunt, vrees vir kritiek wees. Brown haal in laasgenoemde verband die
beroemde Amerikaanse oudpresident Theodore Roosevelt aan. Oor onverskrokke
leierskap het hy gesê dat dit nie die kritici is wat saak maak nie, maar eerder die feit dat
die leier homself in die arena sal bevind, daar waar hy deel is van die stryd en waar hy
foute maak, maar ook waar hy sukses smaak. Indien hy misluk, het hierdie leier ten minste
met onverskrokke grootsheid misluk (Brown 2018:xviii). Laasgenoemde sou in ATKVverband vir die direksie geld. Die studie bied ŉ historiese konteks van die veranderinge en
die redes daarvoor wat binne die organisasie plaasgevind het, sowel as agtergrond om die
ATKV se relevansie as Afrikaanse kultuurorganisasie in die huidige politieke en kulturele
milieu te beoordeel. Hierdie perspektiewe verleen aan die studie ŉ aktuele waarde.
Die probleem wat hanteer word
Die probleem wat dus in hierdie studie ondersoek word, is of die ATKV as
kultuurorganisasie hom in die tydperk 1980 tot 2009 suksesvol by veranderende politieke
en kulturele eise kon aanpas ten einde sy volhoubaarheid en voortbestaan as taal- en
kultuurorganisasie op die medium en lang termyn te verseker.
DOEL VAN DIE STUDIE
Die oorkoepelende doel van die studie is om die aanpassingspatrone van ŉ Afrikaanse
kultuurorganisasie by ŉ veranderende politieke en kulturele milieu te identifiseer.
Spesifieke doelwitte
•

Om vas te stel wat die ATKV se beeld as Afrikaanse kultuurorganisasie teen 1980
was

•

Om na te speur of die organisasie sy beeld probeer verander het, en indien wel,
hoekom

•

Om die impak van ŉ veranderende eksterne milieu op die Afrikaner se kulturele
identiteit en die invloed daarvan op die denkrigtings binne die ATKV te bepaal

•

Om vas te stel of die organisasie hom by die veranderende politieke en kulturele
milieu aangepas het of nie
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TERREINAFBAKENING
Die tydperk wat deur die studie gedek word, is 1980 tot 2009 en is gekies omdat dit vanuit
ŉ histories-chronologiese hoek die reeds bestaande navorsing oor die ATKV-geskiedenis
oor ’n tydperk van ’n verdere 29 jaar aanvul. Die afsluitingspunt van 2009 is gekies omdat
twee opspraakwekkende tydperke in die ATKV se geskiedenis wat nie werklik van mekaar
geskei kan word nie, in hierdie eerste dekade van die millennium tot ’n einde gekom het.
Die eerste was die einde van dr Frits Kok se tydperk as besturende direkteur wat van 1982
tot einde Mei 2006 gestrek het. Die tweede tydperk was ŉ oorgangstydperk wat onder
leiding van ŉ waarnemende besturende direkteur vanaf Junie 2006 tot 2009 gestrek het.
Gedurende hierdie oorgangstydperk is die grondslag vir ’n nuwe toekomsstrategie vir die
organisasie deur die ATKV-direksie gelê en gedeeltelik geïmplementeer.
Aangesien die hoofbesigheid van die ATKV die bedryf van kultuur is, word daar veral op
kultuuraktiwiteite gefokus. Hoofstuk 5 bevat ŉ redelik gedetailleerde weergawe van
kultuuraktiwiteite in die jare 1990 tot 2009. Die doel is egter nie om alle besonderhede te
lys nie. Daar word eerder gepoog om die relevansie van die spesifieke projekte of
aktiwiteite ten opsigte van die kultuurbehoefte(s) waaraan dit voldoen, te beklemtoon. Die
noem van wenners en uitblinkers en die werk waarvoor hulle bekroon is, dui op ŉ diens
wat die organisasie oor jare aan deelnemers (sy “kultuurkliënte”) lewer. In hierdie hoofstuk
word ook verwys na die kommentaar van enkele deelnemers, aanbieders en beoordelaars
ten einde ’n beeld te gee van die impak wat hierdie projekte op deelnemers se lewens
gehad het.
Die rede vir ŉ indiepteondersoek, analisering en evaluering van projekte en hulle
uitkomste is dus tweërlei: eerstens om te bepaal of hierdie projekte in sinchronisasie was
met die ATKV se visie, missie en waardes, wat onder meer aspekte soos relevansie en
inklusiwiteit behels het; tweedens is dit van belang om aan te toon of die invloed van die
nuwe

politieke

bedeling

op

die

organisasie

se

kultuuraanbod

bepaalde

aanpassingspatrone tot gevolg gehad het of nie. Hoofstuk 6, wat na veranderingsagente
binne die organisasie verwys, word grootliks tematies aangebied, aangesien daar
hoofsaaklik op verandering in denke en praktyk onder lede gelet word.
Aangesien die ATKV ŉ nasionale (landwye) organisasie is, is die geografiese
verspreidheid van sy lede van belang. Dit sorg daarvoor dat die boodskap wat die
organisasie oor homself en sy dienste wil uitdra, tot op grondvlak gekommunikeer word.
Veral die takke met hulle nege streekkantore is die draers van die ATKV se visie, missie
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en waardes op plaaslike vlak. Verder is die organisasie se korporatiewe kommunikasie- en
bemarkingstrategie op die totale Suid-Afrikaanse mark gerig. Hierdie benadering tot die
saak wat hy dien, word verwoord in sy visie, wat verwys na die organisasie se bydrae tot ŉ
suksesvolle Suid-Afrika (ATKV-Jaarverslag 2007:6). Die begrip “suksesvolle Suid-Afrika”
word nie pertinent in die ATKV-visie verduidelik nie, maar kan geïnterpreteer word as dat
die organisasie homself beskikbaar stel om deur middel van die Afrikaanse kultuur, kennis
en kreatiwiteit ŉ onmisbare rol te speel tot voordeel van ŉ multikulturele Suid-Afrika.
AANBIEDING VAN STOF
Die debatte oor die Afrikaner se beeld en veranderende identiteit sedert die tagtigerjare
vorm ŉ belangrike agtergrond tot en deurlopende tema van die inhoud en uitkomste van
die studie. Die rede hiervoor is dat dit ŉ wesenlike impak gehad het op die denke binne
die ATKV en veral op die aksies wat hieruit voortgespruit het. Teen hierdie agtergrond lê
hoofstuk 2 tot 4 die grondslag vir begrip van die ATKV se veranderende benadering tot sy
aktiwiteite. Dit was dus noodsaaklik om in hoofstuk vyf en ses in meer besonderhede in te
gaan op die organisasie se kultuuraktiwiteite ten einde te bevestig hoe sy veranderende
denke ŉ nuwe karakter aan baie van sy aktiwiteite gegee het. Daar word gevolglik in
hierdie drie hoofstukke veral gefokus op aktiwiteite wat die breë Afrikaanse gemeenskap,
dit wil sê alle Afrikaansprekendes, betrek het.
Verder word daar ook gekyk na hoe die breër Suid-Afrikaanse gemeenskap by die
organisasie se aktiwiteite betrek is ten einde uitvoering te gee aan die ATKV se visie,
naamlik om ŉ bydrae tot ŉ suksesvolle Suid-Afrika te lewer. In hierdie drie hoofstukke is
hoofsaaklik van argivale bronne soos amptelike jaarverslae gebruik gemaak, omdat dit ŉ
betroubare beeld van die inhoud van die organisasie se kultuuraktiwiteite weerspieël.
Hoewel jaarverslae dikwels neig om subjektiewe elemente te bevat, is dit tog ŉ weergawe
van feite wat nagegaan kan word. Argivale bronne laat dus die feite self spreek sodat
afleidings daarvan gemaak word. In die ATKV se geval het dit ook die werk van agente vir
verandering binne die organisasie bevestig en ŉ aantal duidelike aanpassingspatrone
uitgewys. Hoewel die inhoud van hoofstuk 7 ook hoofsaaklik op argivale bronne steun, is
die doel van dié hoofstuk om samevattend ŉ oorkoepelende beeld te skets van hoe die
ATKV teen 2009 as korporatiewe instelling homself steeds strategies herposisioneer het.
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BRONNE
Hier word slegs kortliks verwys na die verskeidenheid bronne wat vir die studie
aangewend is, aangesien ŉ meer volledige bronnestudie wat fokus op ŉ evaluering van
bronne, in hoofstuk 1 aangebied word. Aangesien dit nodig was om internet-webtuistes te
raadpleeg, is die verwysings soos volg aangebied: internetbronne waar ŉ skrywer se
naam geïdentifiseer kon word, byvoorbeeld S. Marberry (2015) se artikel “When should
you revise your mission and vision statements” verskyn in die bronnelys alfabeties volgens
die skrywer se van onder die afdeling “literatuur”. Dit word gevolg deur die titel van die
artikel met die internetverwysing daarnaas asook die datum waarop dit geraadpleeg is. In
die teks is die verwysing slegs na Marberry (2015). Waar daar nie ŉ skrywer se naam
genoem word nie, word daar na die internet en die naam van die webtuiste (byvoorbeeld
Internet:LAPA Uitgewers) verwys sodat die leser in die bronnelys direk na die internet
onder elektroniese bronne gelei word.
Primêre bronne
Die ATKV se argief bestaan hoofsaaklik uit primêre bronne wat notules van die direksie en
sy verskillende komitees insluit. Verder is daar jaarverslae wat as amptelike stukke voor
die jaarlikse algemene vergadering dien en ook in die vorm van publikasies in nuusblaaie
aan die algemene publiek beskikbaar gestel word. Die argief beskik ook oor
koerantknipsels wat ŉ beeld gee van die blootstelling wat die ATKV oor die jare in die
media gekry het. In hierdie navorsing is daar ten opsigte van die ATKV se geskiedenis
grootliks van jaarverslae, kongresjaarboeke (wat notules van vorige algemene
jaarvergaderinge bevat) en die werksdokumente (wat agendas insluit) van bepaalde
kongresse asook interne werksdokumente van die organisasie gebruik gemaak. Pamflette
en brosjures is ook benut. Verder is die ledetydskrif, Die Taalgenoot, se interne argief
gebruik.
Sekondêre bronne
Hierdie bronne sluit boeke en artikels asook koerantberigte deur Suid-Afrikaanse en
internasionale skrywers, akademici en joernaliste in. Benewens die perspektiewe van
kultuurhistorici, is dié van historici, politieke wetenskaplikes, antropoloë, sosioloë, filosowe
en opvoedkundiges ook in aanmerking geneem. Toepaslike proefskrifte is geraadpleeg,
waarvan die belangrikste die bydrae van dr Frits Kok oor minderheidskultuurgroepe met
die ATKV as gevallestudie is. Die uiteensetting van die geskiedenis van die organisasie se
eerste vyftig jaar deur APJ van Rensburg is ook as onontbeerlike bron aangewend. Vir die
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ontleding van teoretiese benaderings tot onderwerpe soos leierskap, die bestuur van
verandering, die ontwikkeling van ŉ visiestelling en organisasiestrategie is gefokus op
resente en hoofsaaklik internasionale bronne. Geraadpleegde sekondêre bronne sluit ook
vaktydskrifartikels, brosjures en pamflette van die ATKV, sowel as die organisasie se
tydskrif en amptelike mondstuk, Die Taalgenoot, in.
Uiteindelik wil hierdie ondersoek die Nederlandse kultuurhistorikus Johan Huizinga se
siening van ŉ studie van die verlede bevestig, naamlik dat ons die verlede nie as iets
selfstandig kan sien nie omdat dit so nou verbind is met die hede (Huizinga soos
aangehaal deur Ploeger 1968:1).
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HOOFSTUK 1
KONSEPTUALISERING, METODOLOGIE EN BRONNESTUDIE
1.1.

KONSEPTUALISERING

Konseptualisering van bepaalde politiek-historiese en kultuurhistoriese begrippe is
belangrik ten einde die konteks waarbinne ŉ bepaalde geskiedenis plaasgevind het, ten
beste te begryp. In hierdie studie is dit konsepte wat in die konteks van aanpassing by ŉ
veranderende politieke en kulturele milieu verstaan moet word.
1.1.1. Aanpassingspatrone
ŉ Kernbegrip in die tema van hierdie proefskrif is die term aanpassingspatrone. Om aan te
pas, is om ŉ mens na iets te skik of om te verander. Verwant hieraan is die term
aanpasbaarheid wat, volgens die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT), verwys
na “in staat om te verander om in nuwe, of verskillende situasies suksesvol of bruikbaar te
wees” (HAT 2015:8). Laasgenoemde definisie hou die moontlikheid in dat ŉ mens of
organisasie moontlik nie oor die vermoë of die wil beskik om te verander nie.
Die begrip patroon verwys na ’n manier waarop dinge gebeur, ontwikkel of gedoen word.
Dit hang saam met kenmerke wat in ’n bepaalde groep aangetref word, soos ŉ gevestigde
gedragswyse, denkwyses, opvattings en waardes (HAT 2015:965). Daar is ook ŉ noue
verband tussen ŉ aanpassingspatroon en ŉ paradigmaskuif, waar dit by laasgenoemde
gaan oor om dinge anders te sien, anders daaroor te dink, anders daaroor te voel en
gevolglik anders daarteenoor op te tree (Covey 1989:31).
In die konteks van hierdie studie verwys die begrip aanpassingspatrone na die vestiging
van ŉ ander manier van dink en doen in ŉ kultuurorganisasie versus die gevestigde,
bekende manier.
1.1.2. Kultuur
Burden beskou kultuur as “ŉ skeppingsproses wat voortspruit uit ŉ bepaalde menslike
behoefte; dan is kultuur ook die produk wat geskep word, maar kultuur is wel ook die
abstrakte, die konsep, die denksisteem, want ŉ konsep is in werklikheid ook ŉ produk van
die menslike gees wat voortspruit uit ŉ behoefte” (Burden 2000:19). Volgens PW
Grobbelaar is kultuur “al die stoflike en geestelike dinge wat die mens skep deurdat hy,
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onder dwang van sy gees, op die natuur inwerk, waarby die bonatuur ook altyd sy rol
speel” (Grobbelaar 1974:6). Ook Mönnig verwys na die skeppingsproses wat by kultuur
aanwesig is wanneer ŉ volk by sy omgewing aanpas (1980:33).
Volgens prof Dirk Kotzé se definisie van die begrip volk is kultuur die produk wat uit ’n
behoefte geskep word deur ŉ groep mense wat sekere gemeenskaplike kenmerke besit
en hulleself ŉ volk noem (1969:14). Die kultuurhistorikus PG Nel sê kultuur is die
vergestalting van die mens se leefwêreld (1984:6). In ŉ steeds relevante definisie uit 1945
verwys Abel Coetzee na Ralph Lipton, wat sê dat kultuur na die totale manier van lewe
van enige gemeenskap verwys en nie slegs na wat beskou word as belangriker en
wensliker nie (Coetzee 1953:7). In die ATKV-konteks kan daar gevolglik aanvaar word dat
die term kultuur, wat in die naam van die vereniging voorkom, teen 1980 verwys het na die
produk van ’n groep mense met gemeenskaplike kenmerke en wat na hulleself as
“Afrikaners” verwys het. Die Afrikanerkultuur was, volgens die definisie, iets unieks aan
hierdie kultuurgroep in die vorm van ’n produk en ’n denksisteem. In die ATKV-konteks
gesien, kan verder ook die afleiding gemaak word dat die vereniging se aktiwiteite teen
1980 ’n weerspieëling van die Afrikanerkultuur was. Die doel van hierdie studie is om dit
as vertrekpunt te neem ten einde ’n vergelyking te tref ten opsigte van hoe die organisasie
se wese en identiteit teen 2009 verskil het van wat dit teen 1980 was.
1.1.3. Identiteit
Volgens dr Theuns Eloff verskaf elke individu se genetiese samestelling, opvoeding en
talente aan hom of haar ’n unieke identiteit. Dit is wat ’n mens van ander onderskei. Dit
geskied egter net tot op ’n punt, want wie daardie mens is, word ook bepaal deur sy of
haar kultuur, insluitende taal en godsdiens (2016:147). Die begrip identiteit verwys dus nie
net na wie of wat ’n individu is nie, maar ook na ’n volk of ’n groep, en dan ook meer
spesifiek na daardie groep se kulturele profiel (wat natuurlik taal insluit) (HAT 2015:491;
De Klerk 2000:68-71).
Volgens T.M. Blaser bestaan daar by ’n mens meervoudige identiteite en kan blootstelling
aan ’n verbruikersamelewing hierdie identiteite aan verandering onderwerp (2007:1). Eloff
brei uit op die idee van meervoudige identiteite in ’n taal- en kultuurkonteks en onderskei
tussen vyf vlakke. Hulle is: ’n gemeenskaplikheid in die menslike spesie, geografiese
identiteit,

’n

staatkundige

identiteit,

’n

taalidentiteit,

en

laastens

’n

vlak

van

kultuurassosiasie. Eloff kom ook tot die gevolgtrekking dat daar nie konflik tussen
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verskillende identiteite hoef te wees nie en dat verdraagsaamheid ten opsigte van mense
se keuses gerespekteer moet word (2016:149-150).
In die jare sewentig en tagtig van die 20ste eeu het daar ’n hewige debat onder Afrikaners
en nie-Afrikaners geheers oor wie die Afrikaner nou eintlik is. Hierdie debat het ook die
bruin gemeenskap betrek. Met Afrikaans as die moedertaal van ’n groot persentasie van
hierdie groep het die sluimerende debat oor bruin identiteit momentum gekry. Die vraag is
gevra of die taal Afrikaans en nie ras nie die deurslag moes gee vir die bepaling van ’n
groep se identiteit. Dit het konsepte soos Afrikaanse taalgemeenskap, Afrikaanse
kultuurgemeenskap en Afrikaanse gemeenskap in die brandpunt geplaas. Hierdie
begrippe kom later in hierdie afdeling aan die orde. Uiteraard het die ATKV nie hierdie
debat vrygespring nie.
In die konteks van hierdie studie is bruin mense in Suid-Afrika se siening van hulle
identiteit ook van groot belang. Die bruin mense se keuse vír of téén ŉ bepaalde identiteit
(byvoorbeeld om hulleself as Afrikaners te identifiseer of nie), is volgens Leopold Scholtz
deur sosiale en politieke faktore beïnvloed. In sy werk, Afrikanerkeuses in die 19de en
20ste eeu wy hy ŉ hoofstuk aan hierdie onderwerp onder die opskrif Die keuse téén die
bruin mense. Volgens Scholtz het wit mense, en meer spesifiek Afrikaners, nie in die
verlede bruin mense in hulle geledere aanvaar nie. Die sosiale segregasie teen die helfte
van die 19de eeu was alreeds redelik sterk gevestig. Dit was dus toe alreeds algemeen
onder bruin mense wat kon lees en skryf om, wat taal betref, eerder Engels te kies
(2016:49,65). Eloff reken dat die nawerkinge van apartheid en regse, rassistiese
Afrikaners van die belangrikste redes is waarom bruin mense nie met wit Afrikaners wil
saamwerk oor Afrikaans as gemeenskaplike taal nie (2016:151).
Die bruin gemeenskapsleier en akademikus, Richard van der Ross, skryf reeds in 1979
oor die mites wat bestaan oor ŉ sogenaamde Kleurlingidentiteit. Hy ontken nie dat daar so
iets soos “Coloured people” bestaan, of dat daar so ŉ bevolkingsgroep bestaan nie.
Volgens

hom

is

die

belangrikste

positiewe

bindingselement

tussen

Kleurlinge

heelwaarskynlik hulle Suid-Afrikanerskap. Hy fokus dan ook op die houding wat daar
teenoor bruin mense bestaan ten opsigte van hoe dit ŉ invloed op hulle identiteit het. Hy
wys op die intieme verbintenis tussen wit en bruin in Suid-Afrika deur kultuur en bloed aan
die een kant, maar aan die ander kant verwerping en teenreaksie. Van der Ross gee toe
dat daar bruin mense was wat nostalgies na die goeie ou dae verwys het waar wit en bruin
saam gebly, gespeel en gebid het. Hy wys daarop dat dit egter maar steeds in die vorm
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van ŉ baas-kneg-verhouding was. Wat werklik gebeur het, is ’n ingryp van geforseerde,
gewettigde skeiding (1979:1-5; 91). Laasgenoemde invloed van politieke denke op mense
se beskouing van hulle identiteit en hoe dit kan verander, word geïllustreer deur ŉ
voormalige lid van die Afrikaner-Broederbond, prof Nico Smith, se ontnugtering met dié
organisasie. Volgens hom het die Afrikaner-Broederbond die “donkerte van apartheid in ŉ
groot mate georkestreer” (Smith 2009:8). Volgens Smith is die pad wat hy met die
Afrikaner-Broederbond geloop het, die verhaal van sy “reis van Europeër tot EuroAfrikaan” (2009:8).
Volgens Giliomee het Afrikanerleiers soos dr Gerrit Viljoen in die sewentigerjare steeds
Afrikaneridentiteit ideologies gedefinieer, naamlik dat die Afrikaner geken word deur sy
strewe om sy afsonderlikheid as volk te handhaaf. Volgens Giliomee het dit vir Viljoen
betrekking gehad op rassesuiwerheid, soewereine onafhanklikheid van die staat van die
Afrikanervolk, asook die behoud en handhawing van die kultuur en volkskarakter van die
Afrikanervolk. Viljoen beskou, volgens Giliomee, die kenmerke van die Afrikaner se
kulturele identiteit as “ŉ historiese sin, ŉ strewe na rassesuiwerheid, ŉ republikeinsdemokratiese staatsideaal, sy taal en sy Protestants-Christelike godsdiens” (Giliomee &
Adam 1981:97-98). Adam voeg nog ŉ verdere perspektief by as hy sê dat die identiteite
wat mense aanneem van verbygaande aard kan wees omdat dit afhang van veranderende
politieke of ekonomiese omstandighede. Hy verwys in dié verband na die paradoks van
sommige, soos hy dit stel, “rassistiese” Afrikaners in die buiteland wat beter met hulle
swart landgenote as met wit Europeërs klaarkom (Giliomee & Adam 1981:64). Die oudadjunkminister en lid van die Nasionale Party se onderhandelingspan voor die politieke
oorgang, mnr Leon Wessels, beskryf sy identiteit as dat hy “’n Euro-Afrikaan uit die
Afrikanerkring” is (Wessels 2010:328).
1.1.4. Volk
Volgens Kotzé is ŉ volk ŉ groep mense wat sekere gemeenskaplike kultuurkenmerke
besit, dit wil sê dieselfde opvattings en ideale het, dieselfde wyse van doen het, en
identiese materiële en geestelike produkte lewer of vir hulle toe-eien. Dit alles kan ook as
waardes en belange aangedui word. Die lede van ŉ volk praat dieselfde taal en het
dieselfde sedes en gewoontes, dieselfde helde en vyande, dieselfde voorliefdes en
dieselfde griewe, veral teenoor ander kultuurgroepe. Hulle het ook dieselfde of identiese
instellings en organisasies wat vir hulle as katalisator dien. Soms is hulle van hierdie
eendersheid bewus, soms nie. Hierdie kenmerke kan natuurlik met verloop van tyd
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verander. ŉ Volk se identiteit word, volgens Kotzé, gewoonlik deur die volgende faktore
bepaal: afkoms (samestelling, bloedverwantskap), omgewing (grondgebied, bodem),
landsadministrasie,

taal,

godsdiens,

sedes

en

gewoontes,

geskiedbeskouing,

kultuurprodukte, asook instellings en organisasies (1969:14-15).
1.1.5. Etnisiteit
Die woord etnies se oorsprong is die Griekse woord ethnos, wat weer op sy beurt van die
woord ethnikos kom, wat oorspronklik “heiden” beteken het. Dit is reeds sedert die middelveertiende tot die middel-neëntiende eeu in hierdie betekenis gebruik. Daarna het dit,
volgens Eriksen, geleidelik begin verwys na rassekenmerke. Die meeste wetenskaplikes
stem saam dat die term iets te doen het met die klassifikasie van mense en
groepsverhoudinge (2010:319). Volgens Francis Deng is etnisiteit meer as velkleur of
fisiese kenmerke, meer as taal, sang en dans. Dit is die beliggaming van waardes,
instellings en handelingspatrone, ŉ saamgestelde geheel van ŉ groep mense se historiese
belewenis, aspirasies en wêreldbeskouing (1997:28). Rebecca Davies beskou die
objektiewe elemente, wat die strukturele basis vir etniese differensiasie bepaal, as kultuur,
afkoms en taal (2009:2). Verwysende na die bruin mense kom die bruin akademikus, dr
Cornelius Thomas, tot die slotsom dat hierdie kultuurgroep, wat hy die Kleurlinge noem,
die afgelope twee eeue uit “ŉ etniese smeltkroes” gekom het (2016:165). As gevolg
hiervan het die Kleurling “as ŉ kultuurgroep ontwikkel met ŉ eie, plaaslike identiteit asook
met ŉ ontvanklike en akkommoderende gemoed vir Europa, Afrika en inderdaad die
wêreld” (Thomas 2016:165).
Blaser wys op die noue verband wat daar tussen etnisiteit en nasionalisme bestaan. Hy
haal in dié verband vir Adam aan, wat nasionalisme definieer as “politisation of ethnicity”
(Adam soos aangehaal deur Blaser 2009:240). Volgens Calhoun word etniese aansprake
meestal gemaak waar groepe erkenning binne ŉ land se grense of selfs oor landsgrense
heen verwag of begeer en nie noodwendig nasionale outonomie najaag, soos wat die
geval met nasionalisme is nie (1993:211).
Wetenskaplikes verskil oor ŉ eenvoudige definisie vir die term etnisiteit. Om die
kompleksiteit van die term te bevestig, sê UNESCO in 2003 in sy oorsig van datainsameling en -verspreiding dat daar groot onsekerheid bestaan rondom die meting van
etnisiteit. Volgens die verslag spruit hierdie teenstrydigheid uit die subjektiewe aard
inherent aan alle sosiale konstrukte (in hierdie geval etnisiteit), asook aan die
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heterogeniteit van konsepte en terminologie wat gebruik word om hierdie sosiale kenmerk
te begryp (Internet:UNESCO-verslag 2003:13). Vir die doel van hierdie studie word JC
Steyn se uiteensetting as riglyn gebruik. Volgens hom sal enige definisie van ŉ “etniese
groep” twee elemente moet bevat: aan die een kant herkoms en aan die ander kant
gemeenskaplike kenmerke van dieselfde kultuur wat die lede van die groep deel. ŉ Mens
is dus deel van ŉ etniese groep deels deur geboorte en deels deur wat jy oorerf (1982:96).
1.1.6. Nasie
Volgens Watkins is ŉ nasie ŉ groep mense wat, om watter rede ook al, so bewus is van
hulle uitsonderlikheid of andersheid as ŉ ander groep dat hulle beledig voel om deur
vreemdelinge regeer te word en ŉ soewereine staat vir hulleself opeis (1964:38). Hierdie
definisie het egter bepaalde gebreke, aangesien hy ŉ nasie beskou as een groep teenoor
ŉ ander groep, terwyl ŉ nasie gedefinieer word as in die meeste gevalle bestaande uit
meer as een groep of volk. In dié opsig het hy heelwaarskynlik die begrip nasiestaat in
gedagte, wat ŉ enkele groep of volk aan ŉ bepaalde grondgebied koppel waar daardie
volk in ŉ soewereine staatsverband sy outonomie uitoefen. Sy definisie moet dus binne die
konteks van sy tyd verstaan word.
Kotzé beskou ŉ nasie as ŉ groep mense wat hulleself as ŉ eenheid beskou en bewustelik
daarna streef om ŉ eie onafhanklike staatsverband te besit. ŉ Onafhanklike staat waarvan
die inwoners hulleself as ŉ nasie beskou, word dan ook ŉ “nasiestaat” genoem (Kotzé
1969:17, 25). Dit is nie duidelik uit hierdie definisie of die “groep mense” waarna verwys
word, ŉ homogene groep, dit wil sê ŉ volk, is nie. Gewoonlik is so ŉ groep mense wat
hulleself as ŉ nasie beskou egter reeds in ŉ soewereine staatsverband georden. Die
strewe na sodanige staatsverband is dus eintlik net van toepassing waar dit nie bestaan
nie of indien die nasie dit, om watter rede ook al, nie gegun word nie. Dit maak egter nie
van hierdie groep mense nie ŉ nasie nie.
Vergelyk ons hierdie definisie, wat reeds in 1969 geformuleer is, met ŉ kontemporêre
definisie soos dié van die Kanadese politieke filosoof, Will Kymlicka, is die ooreenkomste
opvallend. Volgens Kymlicka is ŉ nasie ŉ historiese gemeenskap wat ŉ bepaalde
grondgebied bewoon, gekenmerk word deur ŉ bepaalde taal en kultuur en beskik (of
beskik het) oor ŉ wye reeks instellings wat die opvoedkundige, sosiale en politieke
aspirasies van die groep bedien (of bedien het). Hy maak verder die stelling dat ŉ staat
wat twee of meer nasies omvat, nie meer ŉ nasiestaat of burgerlike eenheidstaat is nie,
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maar as ŉ multinasionale staat getipeer behoort te word (1995:149). Hieruit is dit duidelik
dat hy eienskappe wat kenmerkend is aan ŉ volk aan die begrip nasie gelykstel en volk en
nasie as wisselterme gebruik.
Mönnig en Kok se definisies dui albei op die begrip nasie as ŉ staatkundige term.
Benewens hierdie belangrike ooreenkoms is ook die ander elemente van hulle definisies
die mees toepaslike. Beide wys daarop dat die begrip verwys na ŉ groepering van mense
binne ŉ bepaalde ruimtelike gebied wat hulle bewoon. Die ander belangrike
onderskeidende kenmerk, volgens hulle, is ook dat die mense wat die gebied bewoon, nie
noodwendig homogeen is nie en uit een of verskillende volke bestaan (Mönnig 1980:54;
Kok 1992:16).
ŉ Eenvoudige definisie vir hierdie soms verwarrende begrip word vir die doel van hierdie
studie soos volg aangewend: ŉ Nasie bestaan uit verskillende groepe of volkere wat
hulleself as ŉ eenheid beskou. Hierdie nasie besit ŉ soewereine, onafhanklike
staatsverband.
Hierdie definisie is belangrik in die konteks van hoe Afrikaners as ATKV-lede hulleself in
die veranderende politieke milieu sou posisioneer. Hulle moes besluit of hulle met die
nuwe Suid-Afrikaanse nasie wou assosieer of as volk ŉ ander weg wou inslaan.
1.1.7. Afrikaner of Afrikanervolk
In 1975 definieer die kultuurhistorikus prof PW Grobbelaar die Afrikanervolk as “dié
gedeelte van die blanke gemeenskap wat Afrikaans as moedertaal het, wat die Afrikaanse
geskiedenis beleef as hulle geskiedenis, wat hulle die Afrikaanse kultuur toe-eien as hul
eie kultuur, en wat ander gelykgesinde en gelykgestemde landgenote as hul volksgenote
aanvaar” (Grobbelaar 1975:10). Dit is opvallend dat Grobbelaar die term blank sentraal in
sy definisie stel. Die rede hiervoor is waarskynlik die feit dat die Afrikanervolk teen 1975
nog vir baie mense die verpersoonliking van ŉ volksbeweging was. Hierdie siening het ná
Republiekwording nog oor redelike momentum beskik. Die politieke diskoers het tot op
daardie stadium nog steeds oor die blanke gemeenskap en meer spesifiek die Afrikaner
se behoud van politieke mag gegaan. Die fokus van die debat het egter na afloop van die
Soweto-onluste in 1976 drasties verskuif na alle rassegroepe se toekoms in ŉ gedeelde
Suid-Afrika. Die fokus op bruin identiteit het ook toenemend aandag gekry.
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Alreeds teen die einde van die neëntiende eeu het bruin mense, wat hulleself op daardie
stadium as “Kleurlinge” beskryf het, wel met die Afrikaner geassosieer. Abraham Esau van
Calvinia is ŉ sprekende voorbeeld hiervan. Volgens die geesteswetenskaplike Cornelius
Thomas het die Kleurlinge egter met die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog in 1899 sy
kulturele assosiasie met die Afrikaner prysgegee ter wille van lojaliteit aan die Britse kroon
en om die Kaapse liberale tradisie te verdedig. Thomas verduidelik dat die ontluikende
Kleurling-elite hulleself op daardie stadium óf as bruin Afrikaners beskou het, óf as bruin
Viktoriane wat hulle met die koloniale heer en sy dominante kultuur vereenselwig het. Ras
was dus van minder belang in hoe hulle hulleself geïdentifiseer het (2016:153). Ook
hierdie siening van bruin identiteit was dus tydsgebonde.
ŉ Volle 40 jaar later (2016) definieer Eloff die begrip Afrikaner aansienlik breër en wel soos
volg: “mense wat deur kultuurassosiasie gedefinieer word en wat buite of binne Suid-Afrika
met die geskiedenis, algemene sedes, gewoontes en toekoms van hierdie bepaalde
kultuurgroep identifiseer. Hulle praat almal Afrikaans en beoefen ŉ breë vryheid van
assosiasie” (Eloff 2016:150). Buys brei uit op hierdie twee genoemde definisies as hy sê
dat politieke standpunte nie ŉ rol moet speel in ŉ definisie nie omdat dit baie vinniger as
groepsidentiteite verander. Volgens hom word groepslidmaatskap gedefinieer soos wat dit
is en nie soos iemand dink dit behoort te wees nie. Hy verkies dan ook die sogenaamde
“oop” of subjektiewe metode om groepslidmaatskap te bepaal, veral omdat die “geslote” of
objektiewe metode groepslidmaatskap misbruik om teen mense op grond van sulke
maatstawwe soos ras te diskrimineer. Die “oop” metode berus volgens hom op die
grondslag van “vrywillige selfdefiniëring”, wat beteken dat ŉ volk homself definieer.
Groepslidmaatskap is dus vrywillig en word selfs nie op grond van taal gedoen nie omdat
dit gedwonge lidmaatskap impliseer. Volgens Buys reduseer dit ŉ volksgroep tot ŉ
taalgroep (Buys & Hermann 2017:233).
Die gebruik van die term selfdefiniëring is hier egter enigsins problematies, aangesien dit
in stryd is met die gedagte van vryheid van assosiasie. Die begrip selfidentifisering sou
eerder aan alle lede van ŉ volk die vryheid gee om te besluit of hulle met die volk wil
identifiseer, maar nie almal kan noodwendig definieer nie. Verder is die spesifieke taal van
die groep ter sprake ŉ bepalende kenmerk van daardie volk en is dit ŉ imperatief vir
selfidentifisering.
Twee kernelemente uit bostaande definisies van die begrip volk is uiteindelik nuttig om ŉ
definisie vir die begrip Afrikaner saam te stel. Die eerste element is identiteit, wat verwys
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na ŉ gemeenskaplike kultuur (wat taal insluit), en tweedens vryheid van assosiasie. Die
Afrikaner kan dus beskou word as ŉ groepering van mense wat op grond van hulle
identiteit ŉ gemeenskaplike kultuur deur middel van vrye assosiasie as hulle eie beskou.
Die Afrikaner wat teen 1980 lid van die ATKV was, kan ongetwyfeld in die meer
eksklusiewe definisie van Grobbelaar geplaas word. Lidmaatskap was slegs vir wit
Afrikaanssprekendes wat werknemers van die Suid-Afrikaanse Spoorweë en Hawens was.
Dit was duidelik dat ras ŉ bepalende kwalifikasie was om ŉ lid van die organisasie te word.
Dat ŉ persoon Afrikaanssprekend was, was dus nie voldoende om ŉ lid te word nie. Die
lidmaatskapvereistes het duidelik bepaal dat ŉ persoon van “Europese afkoms” (lees “wit”)
moes wees (ATKV-statute 1934:artikel 7).
Die Nasionale Partyregering sedert 1948 is deur die meerderheid Afrikaners ondersteun
en sy rassebeleid was beslis ŉ faktor wat by nie-Afrikaners en ook sommige Afrikaners ŉ
negatiewe persepsie van die Afrikanervolk tot gevolg gehad het. Gebaseer op
rasseskeiding op politieke, sosiale, kulturele, godsdienstige en ander gebiede het die
meeste nie-Afrikaners dié rasgebaseerde beleid, bekend as “apartheid”, aan die Afrikaner
gekoppel. Aangesien die regering van die dag teen 1980 hoofsaaklik uit Afrikaners
bestaan het, is die beleid van apartheid dus ook met Afrikaners geassosieer. Hierdie
persepsie van die Afrikaner en die Afrikanervolk was gevolglik ook die persepsie wat daar
van die ATKV as Afrikanerorganisasie sou kon bestaan het. Hierop word later in meer
besonderhede ingegaan
1.1.8. Afrikaanse gemeenskap
Om die kwessie verder te kompliseer, is daar ook nog die term Afrikaanse gemeenskap.
Vir sommige word dit as wisselvorm vir die Afrikanergemeenskap gebruik. Ander verstaan
dit egter as die somtotaal van alle Afrikaanssprekendes, met die diversiteit van taal- en
kultuurnuanses waaruit die groep saamgestel is – natuurlik met vrye assosiasie as die
uitgangspunt.
Soos reeds genoem, is Buys van mening dat politieke standpunte nie ŉ rol moet speel in ŉ
definisie nie omdat politiek baie vinniger as groepsidentiteite verander. Volgens Buys moet
groepslidmaatskap gedefinieer word soos wat dit is en nie soos iemand dink dit behoort te
wees nie. Vir hom is groepslidmaatskap vrywillig en word dit selfs nie op grond van ŉ taal
gedoen nie omdat dit gedwonge lidmaatskap impliseer. Buys se siening is dat, indien ŉ
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kultuurgroep byvoorbeeld sy eie bestaan ophef en homself net as ŉ taalgroep sien, hy net
geregtig is op taalregte. Hy tref ŉ onderskeid tussen die regte van ŉ taalgroep en blote
taalregte. Daar is vir hom ook ŉ groot verskil tussen taalregte en die regte van ŉ
kultuurgroep, omdat taalregte nie omvangryk genoeg is om ŉ kultuurgroep se
voortbestaan te verseker nie. Vir Buys is die begrippe Afrikaner, Suid-Afrikaner, Afrikaan
of Afrikaanssprekende deel van die Afrikaner se veelvoudige identiteite (Buys & Hermann
2017:232-235). Volgens Eloff hoef daar nie konflik of botsing tussen verskillende identiteite
te wees nie, en indien ŉ persoon hom/haar met ŉ onderskeidende term identifiseer, dit
verdraagsaamheid van mense binne of buite daardie bepaalde groep vra (2016:150).
Willem de Klerk skryf in die jaar 2000 dat die begrippe Afrikaner en Afrikanervolk te
“besmet [is] met apartheid en te veel gelaai [is] met die assosiasie van ŉ blanke,
eksklusiewe, etniese groep” (De Klerk 2000:88) en dat dit uitgefaseer en met die begrip
Afrikaanse gemeenskap vervang behoort te word. Vir hom sal dit tot die geboorte van ŉ
nuwe Afrikanervolk lei. Volgens De Klerk moet die Afrikaanse gemeenskap die definisie
wees

vir

alle

Afrikaanse

moedertaalgebruikers

en

soveel

moontlik

Afrikaanse

tweedetaalgebruikers wat hulle met die Afrikaanse lewenswyse vereenselwig. Ras,
godsdiens, geskiedenis en sosiale stand moet glad nie tel nie, en hierdie gemeenskap sal
dan gekenmerk word deur sy inklusiwiteit, gemengdheid en verskeidenheid. Volgens hom
is die idee van ŉ nuwe volk, wat hy dan die Afrikaanse gemeenskap noem, nie vergesog
nie. Volgens De Klerk sal hierdie nuwe volk groei tot ŉ inheemse, volbloed Afrikanervolk
(2000:88-90). Hierdie droom van De Klerk sal deur kritici waarskynlik as die weg van die
minste weerstand in ŉ land met die uitdagings van multi-etnisiteit beskou word. Ander sal
die idee waarskynlik met mag en mening teenstaan. Hoewel kontroversieel, bly die term
hoogs relevant in die ATKV-konteks, soos uit hierdie studie blyk.
1.1.9. Afrikaanse kultuurgemeenskap
Die term Afrikaanse kultuurgemeenskap is ŉ polities gelaaide term waaroor baie
Afrikaanssprekendes verskil. Omdat die woord kultuur so sentraal in hierdie definisie
staan, is dit ŉ onopgeloste, voortgaande debat oor wat met Afrikaanse kultuur teenoor
Afrikanerkultuur bedoel word. Laasgenoemde word direk aan die volksgedagte gekoppel
en sou vir sommige lede van ŉ bepaalde kultuurgroep, wat hulleself “Afrikaners” noem,
uitsluitend kon wees ten opsigte van ŉ wesenlike gedeelte van die Afrikaanse
taalgemeenskap soos in die definisie van Afrikaanse taalgemeenskap aangedui word.
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Vrye assosiasie en selfidentifisering speel dus uiteindelik hier ŉ bepalende rol, en nie hoe
ŉ bepaalde kultuurgroep of gemeenskap teoreties gedefinieer word nie.
1.1.10.

Afrikaanse taalgemeenskap

Die Afrikaanse taalgemeenskap word beskou as ŉ groep mense binne en buite Suid-Afrika
wat Afrikaans praat, lief is vir die taal en dit wil behou en uitbou (Eloff 2016:150). Die
eerste voorsitter van die Afrikaanse Taalraad, prof Wannie Carstens, verwys na die
Afrikaanse taalgemeenskap as bloot die sprekers van Afrikaans: wit, bruin en swart.
Verder sien hy ŉ besondere rol vir hierdie gemeenskap en dit is om by die proses van
versoening in Suid-Afrika na afloop van apartheid betrokke te raak (Carstens 2013:1).
Die Afrikaanse Taalraad, wat hom vir die bevordering van die sprekers van Afrikaans
beywer, beskryf homself in sy doelstellings as ŉ inklusiewe organisasie wat alle mense
rondom Afrikaans saamsnoer. Hy sê verder dat hy hom verbind tot die bemagtiging van
die Afrikaanse taalgemeenskap en dat die taal aan al sy sprekers behoort, wat mense van
alle gemeenskappe en rasse insluit. Met genoemde doelstellings definieer hierdie raad
dus by implikasie die Afrikaanse taalgemeenskap as in alle opsigte inklusief Afrikaans
(Internet:Afrikaanse Taalraad).
Die 2011-sensus het aangetoon dat wit Afrikaanssprekende mense 39,5% van die totale
Afrikaanssprekende bevolking uitmaak, terwyl die bruin groep (volgens die sensus
“Coloureds” genoem) 50,2% en swart mense, Indiërs en “Ander” die res (nagenoeg 10%)
uitmaak (Internet:Census in brief 2011). ŉ Mens sou dus kon sê dat lede van die ATKV
teen 1980 as deel van die Afrikaanse taalgemeenskap beskou is, hoewel hierdie
gemeenskap nie uitsluitlik uit Afrikaners bestaan het nie.
1.1.11.

Nasionalisme

Ten einde die begrip reg te verstaan, is dit belangrik dat die betekenisse van die begrippe
nasie en volk soos hierbo verduidelik nie verwar word nie. Daar word dikwels in die
literatuur na ŉ nasie verwys wanneer daar eintlik volk (ŉ enkele kultuurgemeenskap)
bedoel word. In die Suid-Afrikaanse konteks is hierdie terme juis dikwels as wisselterme
gebruik omdat daar voor die politieke verandering van 1994 deur sommige historici na die
blanke deel van die bevolking verwys is as die volk, maar soms ook as die nasie. Wanneer
daar dan na die hele Suid-Afrikaanse bevolking (swart, wit en bruin) verwys is, is die terme
volk en nasie dikwels as wisselterme gebruik. Die term Afrikanernasionalisme word
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gevolglik problematies omdat die Afrikaner ŉ volk (kultuurgroep) is en dat, met die
koppeling van “nasionalisme” aan die woord Afrikaner, die kenmerke van die klassieke
definisie van die begrip nasie toegeken word. In die Suid-Afrikaanse konteks sou die
begrip Afrikanernasionalisme hoogstens moontlik gewees het as Suid-Afrika as ŉ
klassieke nasiestaat beskou is, met die Afrikaner as die enigste inwoners daarvan wat op
daardie spesifieke grondgebied as sy alleeneiendom aanspraak gemaak het.
Heribert Adam wys daarop dat die Afrikaner oor Suid-Afrika versprei is sonder ŉ etniese
meerderheid en daarom eintlik gesien moet word as “in an ethnic diaspora without a
homeland to fall back on” (Adam 1995:460). Die begrip Afrikanervolkstrewe is dus vanuit ŉ
taalkundige oogpunt ŉ meer akkurate term as die begrip Afrikanernasionalisme. Die rede
hiervoor is dat daar in die begrip nasionalisme van “ŉ soewereine staatsverband” sprake is
(vergelyk Kotzé se definisie hieronder) as voorwaarde vir die uitleef van ŉ nasie se
waardes en belange. Dit is egter nie die absolute voorwaarde vir ŉ volk se bestaan of selfs
voortbestaan nie. ŉ Volk kan wel tussen ander volke in dieselfde staatsverband (wat
grondgebied insluit) bestaan en steeds as kultuurgroep ŉ bepaalde volkstrots en -strewe
uitleef. Terselfdertyd kan hy steeds deel vorm van ŉ groter multikulturele nasie bestaande
uit volke wat ook ŉ bepaalde volkstrots uitleef, maar wat terselfdertyd met ŉ
oorkoepelende nasie binne dieselfde grondgebied assosieer. ŉ Volk sou wel as deel van
sy volkstrewe na ŉ soewereine staatsverband kon streef, maar indien hy dit nie bereik nie,
beteken dit nie dat hy nie meer ŉ volk met ŉ volkstrewe is nie.
Kotzé definieer die begrip nasionalisme as ŉ ideologie of gedagtesisteem waarin die nasie
sentraal geplaas word. Dit gaan van die standpunt uit dat die nasie sekere besondere
gemeenskaplike waardes of belange verteenwoordig en ŉ besondere taak te verrig het. Dit
verskaf aan hom ŉ bepaalde identiteit wat hom van ander nasies onderskei. Om dié rede
moet die nasie bestendig in stand gehou word en sy welsyn bevorder word. Hierdie
waardes kan alleen gehandhaaf word en die taak uitgevoer word indien die nasie ŉ
soewereine staatsverband besit. Daarom moet die nasie ŉ eie staat besit (1969:19).
In ŉ resente studie wat elemente van Kotzé se definisie bevat, definieer Smith
nasionalisme as ŉ ideologie wat die nasie en die bevordering van sy belange sentraal
plaas. Ten einde hierdie doel te bereik, stel hy drie voorwaardes, naamlik nasionale
outonomie, nasionale eenheid en nasionale identiteit. Volgens Smith moet ŉ groot mate
van al drie genoemde doelwitte teenwoordig wees vir ŉ nasie om te kan voortbestaan
(2010:260). Met verwysing na die term nasionale identiteit moet die verwysing na
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meervoudige identiteite, waarna vroeër verwys is, natuurlik ook in gedagte gehou word. In
Smith se definisie is dit onduidelik of hy verwys na verskillende identiteite (bedoelende
volke) wat ter wille van nasionale eenheid opgaan in een nasionale identiteit (ŉ nasie) met
verlies van die onderskeie identiteite waaruit hy saamgestel is. Volgens Kapp is ’n
volksbewussyn noodsaaklik vir die ontstaan van nasionalisme omdat dit ’n eenheidsgevoel
en -strewe vereis, asook die formulering van ideale wat strook met die waardes waarmee
’n groot groep van die volk hulleself vereenselwig (1984:28). Dit is duidelik dat ook Kapp
hier nie duidelik onderskei tussen volk en nasie nie – hy stel die terme gelyk aan mekaar
en veroorsaak eintlik net verwarring.
Porf Hermann Giliomee voeg nog ŉ element tot die begrip nasionalisme by, naamlik dat
die leiers van nasionalistiese bewegings mense probeer oorreed om teen benadeling en
vernedering saam te staan (2012:221).
Die ATKV was instrumenteel tot die skep van ŉ gees van volkstrots onder Afrikaners deur
middel van sy leidende rol tydens die organisering van die Simboliese Ossewatrek van
1938 (Van Rensburg 1980:109).
Teen 1980 was daar egter reeds ŉ gesprek binne ATKV-geledere aan die gang oor wat
die toekoms vir die Afrikaner sou inhou in ŉ potensieel groter Suid-Afrikaanse nasie, wat
nie-witmense insluit. Sou die “volk” wat op daardie stadium na hoofsaaklik blankes verwys
het, moes opgaan in die groter nasie? Die swart volkere, wat die meerderheid van die
bevolking binne die Suid-Afrikaanse staat uitgemaak het, sou ongetwyfeld die status quo
van 1961 uitdaag indien hulle sou stemreg verkry, en dan sou elemente van die klassieke
nasiestaat-idee onder druk kom.
1.1.12.

Liberalisme

Liberalisme is ŉ teorie gegrond op die natuurlike goedheid van die mens, wat die
outonomie van die individu, burgerlike en politieke vryhede, regering volgens die wet en
met goedkeuring van die kiesers, en beskerming teen arbitrêre gesag voorstaan
(Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal 2015:733). Volgens die Cambridge English
Dictionary is liberalisme die politieke oortuiging dat daar vryhandel moet wees, dat mense
meer persoonlike vryheid moet hê en dat sosiale veranderinge nie op ŉ ekstreme wyse
bewerkstellig moet word nie (Internet:Cambridge English Dictionary Online, liberalism).
Volgens Freeden was die term liberaal tradisioneel met onbevooroordeeldheid van gees

21

en verdraagsaamheid geassosieer. Toe die term begin gebruik is as politieke term, is dit
ook met individue se behoefte aan vryheid van ongeregverdigde beperkinge geassosieer.
Dit het ook aanduidend geword van idees en beleide wat daarop gemik was om te
hervorm, om te bevry en om moontlikhede daar te stel vir individue wat volgens hulle eie
begrip van dinge wou leef. Freeden wys ook op die bestaan van tipes liberalisme soos
klassieke, sosiale en neoliberalisme (2015:417,421,425,428).
1.1.13.

Liberale nasionalisme

Waar nasionalisme ŉ lewens- en wêreldbeskouing is wat die nasie sentraal plaas, het
liberale nasionalisme verder gegaan deur dit as ŉ gegewe te beskou dat vry nasies
individuele vryhede en regte sal respekteer en die funksies van die staat tot ŉ minimum
gereduseer moet word (Watkins 1964:40). Wanneer nasionaliste dus ŉ onderskeid tref
tussen die verskillende lewensterreine wat die hoogste maatstaf moet wees in die bepaling
van hulle lewens- en wêreldbeskouing, word dit liberale nasionalisme genoem. Dit is dan
liberaal in die sin dat liberale beginsels soos individualiteit, vryheid, gelykwaardigheid van
lewensterreine, gelykberegtiging en verdraagsaamheid geld (Kotzé 1969:20).
Teen 1980 was die Suid-Afrikaanse staat ŉ unitêre staat met sekere kenmerke van die
klassieke nasiestaat. Aangesien die meerderheid van die bevolking egter ŉ ander politieke
bedeling nagestreef het, was die gesprek oor ŉ liberale nasionalistiese beskouing nie die
neiging van die dag onder Afrikaners nie. Die ATKV het binne die regering van die dag
(die NP-regering onder leiding van eerste minister, PW Botha) se nasionalistiese
denkraamwerk beweeg, wat onder meer geglo het aan “die reg tot die handhawing van
nasionale soewereiniteit” (Steyn 2016:386).
1.1.14.

Konserwatisme

Volgens die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) beteken die begrip die behoud
van fundamentele waardes, die handhawing van grondbeginsels en die sorgvuldige
deurkyk van nuwe dinge voordat hulle aanvaar word. Dit word ook gebruik om politieke
behoudendheid aan te dui (Elektroniese WAT: konserwatisme). Die Oxford English
Dictionary definieer die term as “commitment to traditional values and ideas with
opposition to change” en verwys ook daarna as ŉ politieke siening wat waarde heg aan die
vryemarkstelsel, privaat besit en sosiaal konserwatiewe idees (Internet: Cambridge
English

Dictionary,

conservatism).

Die

Cambridge

English

Dictionary

definieer
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konserwatisme as “not usually liking or trusting change, especially sudden change
(Internet:Cambridge English Dictionary Online, conservatism). In al drie definisies word ŉ
versigtigheid ten opsigte van verandering beklemtoon.
Die konsep beteken egter ook nog veel meer as bogenoemde definisies. Die Russel Kirk
Center som Kirk se ses kenmerke van konserwatisme, soos dit in sy gesaghebbende werk
The Conservative Mind voorkom, soos volg op: die erkenning dat die mens ŉ geestelike
wese is wat nie onbeperk kan verander nie; dat die mens aangetrokke is tot die variasie en
misterie van die menslike bestaan en nie eenvormigheid op die mensdom wil afforseer nie;
dat die oppergesag van die reg wat gelykheid voor God en die howe insluit, noodsaaklik is
vir die gemeenskap; dat vryheid en privaat besit van eiendom noodsaaklik is vir die mens
om sy regte te beveilig, sy verpligtinge uit te voer en staatsmag te beperk; die geloof dat
dinge is soos hulle is vir ŉ goeie rede omdat vorige generasies gebruike en konvensies
oorgedra het wat die toets van die tyd deurstaan het, en laastens die erkenning dat
verandering nie noodwendig ŉ goeie ding is nie omdat oorhaastige innovasie kan
vernietig. Kirk gee wel toe dat verandering ook verbetering kan bring, maar glo dat
konserwatisme hervorming eerder met versigtigheid as oordrewe entoesiasme benader
(2012:1-2).
NP van Wyk Louw skryf reeds in die vyftigerjare oor wat hy noem ŉ “Suid-Afrikaanse
liberalisme”, wat beteken “die eis van geregtigheid – ekonomies en maatskaplik – vir die
nie-blanke groepe wat ongeveer drie-kwart van die totale bevolking van die Unie vorm”
(Louw 1970:106). Die Afrikaner (ook binne die ATKV as Afrikanerorganisasie) was in die
tydperk onder bespreking aan vinnige verandering onderwerp en moes dus besluit of en
hoe hy homself ten opsigte van die bestaande politieke status quo sou posisioneer.
1.1.15.

Apartheid

Apartheid was ŉ staatkundige beleidsrigting in Suid-Afrika gegrond op die breë beginsels
van (a) differensiasie ooreenkomstig verskille van ras en/of kleur en/of beskawingspeil, en
(b) die handhawing en bestendiging van die eiesoortigheid (identiteit) van die verskillende
kleurgroepe wat die bevolking uitmaak en die aparte ontwikkeling van hierdie groepe
volgens eie aard, tradisie en aanleg (WAT 1970:230). Die joernalis Lester Venter beskryf
apartheid as “Suid-Afrika se Berlynse Muur. Die groot verdeler” (Venter 2000:48).
Prof Willie Esterhuyse verwys na kulturele chauvinisme, ook genoem etnosentrisme, as
die onkritiese aanvaarding en egoïstiese verheerliking van die kultuur, waardes, deugde
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en tradisies van die eie groep. Die eie kultuur word as meerderwaardig beskou bo alle
ander kulture en groepe. In Suid-Afrika is dit by uitstek geïllustreer deur konvensies wat
sosiale handelingspatrone was, wat ŉ lang en moeisame proses is om te deurbreek
(1979:10, 72). Die ATKV met sy Afrikanerlidmaatskapprofiel moes dus teen die begin van
die tagtigerjare van die 20ste eeu steeds handel met die beskuldigings teenoor Afrikaners
dat hulle ŉ rassebeleid ondersteun wat tot voordeel van net die wit bevolking is, en verder
dat die Afrikaner hierdie beleid regverdig as gevolg van hulle kultuurmeerderwaardigheid,
oftewel kulturele chauvinisme of etnosentrisme.
1.1.16.

Nasiebou en versoening

Die ideologie van nasiebou word in die Suid-Afrikaanse politieke konteks in dieselfde
asem as versoening gebruik. Dit het gebruiklik geword in Suid-Afrika om die twee begrippe
in een frase te gebruik, naamlik “nasiebou en versoening”. Daar word dus ŉ politieke
konnotasie hieraan geheg.
In Suid-Afrika verwys versoening in die sekulêre, historiese sin volgens die HAT-definisie
na “die herstel van vrede en vriendskap tussen die verskillende groepe in die land na
afloop van apartheid. Dit het selfs gelei tot die instelling van ŉ nasionale vakansiedag,
Versoeningsdag, wat simbolies sou wees van die vredemaking tussen verskillende
groepe” (HAT 2015:1476). Hiermee saam word dan gevoeg die term nasiebou, wat verwys
na ŉ proses van sosiale transformasie wat assimilasie en integrasie beklemtoon (Dersso
2008:570) en waardeur onderontwikkelde, arm en bekrompe groepe in ŉ moderne staat
byeengebring word – ŉ staat wat gekenmerk word deur vrede, gelyke geleenthede en
ekonomiese geleenthede (Vorster 2005:474).
Bornman verwys na Cornelissen, Horstmeister en Blaser se siening van nasiebou as die
vorming van ŉ oorkoepelende nasionale identiteit wat parogiale, etniese, kulturele en
rasse-identiteite vervang (2013:8). Die ideologie van nasiebou en versoening het dus ten
doel om verandering in die status quo van denke oor die karakter van die staat en sy
burgers te weeg te bring (Bornman 2013:8). Wessels stel die uitdaging van nasiebou soos
volg: “Die toekoms van my taal is gekoppel aan die toekoms van jou taal; my identiteit is
nou vervleg met joune, daarom moet ons mekaar respekteer voordat ons vir mekaar
ruimte skep. Dan sal ons verenig” (Wessels 2010:335).
Volgens die filosoof Johan Degenaar, impliseer nasiebou in ŉ pluralistiese samelewing dat
ŉ eenvormige kultuur onvermydelik aan verskillende kulture opgedwing word. Daarom
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verkies hy die gebruik van die term patriotisme, wat op die aanvaarding van die grondwet
gegrond is (Degenaar soos aangehaal deur Eloff 2016:205). Wat Degenaar nie in gedagte
hou nie, is dat verskillende volkere of kultuurgroepe wat saam een nasie vorm, tóg saam
elemente van kultuur kan skep wat vir almal geldig en aanvaarbaar is en wat hulle bind (en
wat nie aan hulle opgedring word nie), terwyl hulle steeds elk hulle eie kultuur kan beoefen
en bewaar. Die samestelling van die huidige Springbokrugbyspan is ŉ voorbeeld van
verteenwoordigers van verskillende kultuurgroepe wat as nasionale span ŉ simbool van
nasionale eenheid van Suid-Afrika op sportgebied is. Eloff dui aan dat daar baie kritiek is
teen nasiebou as instrument van versoening wat deur die staat bestuur word. In dié
verband verwys hy na die historikus Wessel Visser, wat die mislukking van so ŉ
staatsgedrewe benadering toeskryf aan die feit dat dit nie tot die harte van mense spreek
nie (Eloff 2016:206).
Volgens Eloff kan versoening en verdraagsaamheid net plaasvind as daar eerlikheid,
kommunikasie en respek tussen verskillende groepe is, en waar politieke korrektheid nie
aan die orde van die dag is nie (2016:213). Na aanleiding van hierdie stelling word die
volgende gevolgtrekking gemaak: volgens die definisies wat reeds vroeër aan die begrip
nasie gegee is, sou die doel van nasiebou en versoening juis wees om ŉ Suid-Afrikaanse
nasie met ŉ gemeenskaplike lojaliteit teenoor die land te idealiseer en daaraan te bou. Dat
hierdie nasie nie homogeen kan wees nie, spreek egter vanself, aangesien dit juis
verskillende groepe is wat doelbewus aan hierdie lojaliteit (wat ook patriotisme genoem
kan word) bou, maar dan sonder om hulle uniekheid as kultuurgroepe in te boet.
1.1.17.

Politieke korrektheid

Die term het sy oorsprong in die tagtigerjare toe daar op Amerikaanse kampusse debatte
gevoer is aangaande ŉ moderne manier van dink. Hierdie manier van dink het
oorspronklik oor ŉ bekommernis oor onderwys en die kurrikulum gegaan, maar mettertyd
in betekenis verander tot strydvrae wat betrekking het op ras, kultuur, geslag,
gestremdheid, die omgewing en diereregte. As sodanig het die begrip dus eintlik nie direk
te doen met die begrippe politiek of korrektheid soos dit afsonderlik verstaan word nie.
Volgens Hughes vestig politieke korrektheid geleidelik by mense ŉ sin van verpligting, ŉ
skuldgevoel, of konformiteit op gebiede wat eintlik ŉ kwessie van keuse is. Dit het
gevolglik ŉ invloed op wat beskou word as aanvaarbaar of gepas in taal, idees, norme en
waardes (2010:285, 290). Volgens die WAT word politieke korrektheid onder meer
gekenmerk deur “versigtige taal en (of) optrede waarby nie aanstoot gegee word ten
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opsigte van etnisiteit, seksuele oriëntasie, of dergelike nie” (WAT 1992:politieke
korrektheid). In politieke verband word die term tans vry algemeen geassosieer met die
optrede en taalgebruik van individue of groepe wat die heersende politieke party se denke
in ŉ land ter wille probeer wees.
1.2.

METODOLOGIE

1.2.1. Inleiding
Aspekte van die geskiedenis van ŉ taal- en kultuurorganisasie soos die ATKV is sinvol as
dit binne die studieveld van beide die geskiedenis en die kultuurgeskiedenis benader
word. Hiervoor is definisies en uiteensettings oor die aard en wese van dié vakgebiede
van belang. Dit verskaf ŉ raamwerk vir die kontekstualisering van die onderwerp onder
bespreking. Oorvleueling is uiteraard moontlik.
Volgens Arthur Marwick is die kenmerk van geskiedenis as vakdissipline dat dit ŉ
funksionele en poëtiese element bevat. Die funksionele element verwys na die behoefte
wat die gemeenskap het om homself en sy verhouding met die verlede en met ander
gemeenskappe en kulture te ken. Die poëtiese element verwys weer na die ingebore
nuuskierigheid en sin vir bewondering oor die verlede wat daar by elke individu bestaan
(1970:14). Hy verwys na GM Trevelyan, wat sê: “There exists in the human imagination an
instinctive wish to break down the barriers of time and mortality and so to extend the limits
of human consciousness beyond the span of a single life” (Trevalyan soos aangehaal deur
Marwick 1970:14).
Die geskiedenis van die ATKV in die afgebakende tydperk het in genoemde konteks beide
ŉ funksionele en ŉ poëtiese karakter. As kultuurorganisasie funksioneer die ATKV sedert
sy stigting in 1930 binne ŉ veranderende gemeenskap. As sodanig het die organisasie die
behoefte om sy verhouding met die verlede en met die verskillende gemeenskappe en
kulture in Suid-Afrika te ken, om dan te bepaal hoe hy tot voordeel van die ATKV en ook
Afrikaans in die algemeen daarop moet reageer. Daarom is Marwick se siening relevant as
hy geskiedenis ook beskou as die “noodsaaklike onthou van die vroeëre aktiwiteite van die
mens en gemeenskappe wat dit moontlik maak vir die individu en die gemeenskap om
homself te oriënteer te midde van die verwarrende strominge van menslike diversiteit”
(Marwick 1970:17). Laasgenoemde is die perspektief wat merendeels met die geskiedenis
as vakdissipline geassosieer word.
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Wat die ATKV betref, was sy geskiedenis sedert 1980 ŉ oriënteringsproses ten opsigte
van die veranderinge op politieke en kulturele gebied. Laasgenoemde twee gebiede kan in
die konteks van hierdie studie as die “verwarrende strominge van menslike diversiteit”
beskou word. Terselfdertyd bestaan die geskiedenis van die ATKV uit ŉ groot aantal
elemente wat die mens se ingebore nuuskierigheid prikkel en wat beskou kan word as die
poëtiese element van die geskiedenis waarna Marwick (1970:14) verwys. Laasgenoemde
elemente is kenmerkend van die kultuurgeskiedenis en word verduidelik aan die hand van
die Burden-model (bespreking hieronder). Daar kan dus gesê word dat kenmerke van
beide die historiese en kultuurhistoriese vakdissiplines in hierdie studie ter sprake is.
1.2.2. Geskiedenis as vakdissipline
Die Duitse historikus Leopold von Ranke verstaan geskiedenis as vakdissipline as ŉ
strewe na objektiwiteit. Hierdie siening vloei voort uit die historisisme. Hierdie
wêreldbeskouing plaas die mens, sy geestesontwikkeling en sy kultuurskepping in die
middelpunt. Volgens Von Ranke is die wêreld van die mens, die geskiedenis, saamgestel
deur die besondere, eenmalige en onherhaalbare historiese feite of menslike handelinge
wat vervul is met wil en doel. Alles wat werklik is, word slegs deur die geskiedenis
verstaan, elke mens of volk se karakter word daardeur onthul. Hy sien nie die historikus as
regter of politieke wegwyser nie, maar ŉ dienaar van die wetenskaplike waarheid (Von
Ranke soos aangehaal in Van Jaarsveld 1980:8,131). Hierdie uitgangspunt is egter nie
genoeg om aanpassingspatrone van ŉ kultuurorganisasie soos die ATKV in perspektief te
sien nie. Bepaalde gebeure en denkrigtings moet in die hede verstaan word. Dit word in
die res van hierdie studie aangetoon.
In die lig van voorgenoemde is Van Jaarsveld se siening oor die wese van die
geskiedskrywing dus ook van groot belang. Volgens hom word daar algemeen aanvaar
dat die geskiedskrywing die beantwoording van ŉ vraag is wat ŉ historikus aan die verlede
stel. Die redes hiervoor kan, volgens hom, uit intellektuele nuuskierigheid wees of met die
doel om ŉ gebeurtenis vanweë sy belangrikheid te begryp, of om die wortels van ŉ huidige
vraagstuk bloot te lê met die oog op beter begrip van sowel die oorsprong van die
vraagstuk of “sy nawerking in die hede” (1974:91). Die vraag wat in hierdie studie ter
sprake is, is hoe die ATKV hom sedert 1980 by ŉ veranderende politieke en kulturele
milieu aangepas het. Veral die derde kenmerk wat Van Jaarsveld noem, is van
toepassing: daar word gesoek na beter begrip vir sowel die oorsprong van waarom die
ATKV hom moes en wou aanpas by die hede. Die antwoord is veral te vinde in die
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denkrigtings van die organisasie se leierskap, kongresbesluite en aanpassings aan die
organisasie se visie- en missie-stellings, wat in hoofstuk 3 in besonderhede bespreek
word.
In aansluiting hierby sê Johann Tempelhoff dat geskiedenis ŉ dissipline is wat met die
bestudering van die mens en die proses van verandering binne ŉ tydruimtelike konteks
verband hou. Dit is ook kollektiewe herinnering, die bergplek van ervaring waardeur
mense ŉ sin van hulle sosiale identiteit ontwikkel en terselfdertyd oor die vooruitsigte van
die toekoms besin (2010:9,19,25). Die ATKV se geskiedenis gaan juis oor die handelinge
van mense en verandering wat oor tyd plaasgevind het. Daarom word daar deurentyd oor
die toekoms besin.
Walsh se siening sluit hierby aan, naamlik dat die funksie van geskiedenis is om die mens
bewus te maak van die karakter van sy eie tyd deurdat hy dit met ŉ ander tyd vergelyk en
kontrasteer (Walsh soos aangehaal deur Marwick 1970:17).
Marwick bevestig die belang van geskiedenis as hy sê dat ons nie van geskiedenis kan
ontsnap nie en dat ons lewens beheer (“governed”) word deur wat ons glo in die verlede
gebeur het. “Without a knowledge of history, man and society would run adrift, rudderless
craft on the uncharted sea of the past” (Marwick 1970: 240).
Pieter Geyl se gevolgtrekking dat die geskiedskrywing lei tot “verrijking van onze cultuur”,
die “aankweken van de historische geesteshouding” en “opheldering van het hede en zijn
problemen door ze in perspectief te plaatsen” is ook van toepassing (Geyl soos aangehaal
deur Van Jaarsveld 1974:132). Die ATKV se aanpassingspatrone verskaf perspektief ten
opsigte van die organisasie se verlede en waar hy hom tans as kultuurorganisasie in ’n
veranderende Suid-Afrika bevind (kyk na hoofstuk 2 en 3).
Die ATKV se geskiedenis in die tydperk onder bespreking bevestig die wese van
geskiedenis as vakdissipline. Ten einde die organisasie vandag te verstaan, moet die
veranderinge wat oor tyd in die Afrikanergemeenskap en die Suid-Afrikaanse samelewing
plaasgevind het, geken word om dit te kan verstaan. Met behulp van kennis van die
organisasie se geskiedenis verstaan die mens die karakter van sy eie tyd teenoor wat dit
vroeër was.
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Bogenoemde historici se definisies van die geskiedenis as vakdissipline skep dus ŉ
raamwerk waarbinne die ATKV se geskiedenis vir die tydperk 1980 tot 2009
gedokumenteer en geïnterpreteer kan word.
1.2.3.

Kultuurgeskiedenis as vakdissipline

Aangesien die benadering van die studie oorwegend kultuurhistories van aard is, is daar ŉ
aantal bykomende aspekte wat metodologies aandag verdien.
Die “vader van die kultuurgeskiedenis”, die Nederlandse kultuurhistorikus Johan Huizinga,
se siening is dat elke geslag, elke kultuurgemeenskap of volk sy eie vrae aan die verlede
stel en sy eie antwoorde daarop verstrek (Huizinga soos aangehaal deur Van Jaarsveld
1974:129). Die vrae wat in hierdie studie aan die verlede gestel word, is enersyds wat die
inhoud en omvang van aktiwiteite van die ATKV in ŉ bepaalde afgebakende tydperk was,
en andersyds hoe die organisasie die veranderende politieke en kulturele milieu binne
hierdie tydperk hanteer het. Hierop word in hoofstuk 2 en 3 in besonderhede ingegaan.
Volgens Jan Romein is die taak van die kultuurhistorikus om te soek na die verband
tussen alle lewensterreine in ŉ spesifieke tyd (Romein soos aangehaal deur Van Jaarsveld
1980:28). In hierdie studie word die verband tussen twee lewensterreine, politiek en
kultuur, ondersoek.
OJO Ferreira identifiseer ŉ kombinasie van twee tipes kultuurgeskiedskrywing. Hy
onderskei tussen ŉ tematiese en ŉ ontledende of analitiese benadering 1988:97).
Benewens die tema van hierdie proefskrif, wat ŉ tematiese benadering veronderstel, word
die ATKV se geskiedenis in wyer verband geplaas en ontleed. Beide hierdie benaderings
is dus van toepassing op ŉ kultuurhistoriese analise van aanpassingspatrone soos dit in
die ATKV waargeneem is.
Die kultuurhistorikus Matilda Burden verduidelik die metodologie van kultuurgeskiedenis in
die Burden-model, wat deur haar ontwerp is. Dit verskaf die teoretiese raamwerk wat die
bevredigendste basis vir ŉ kultuurhistoriese studie soos hierdie verskaf.
Burden se definisie van die begrip kultuurgeskiedenis is soos volg: “Kultuurgeskiedenis
maak ŉ studie van die kultuurproduk, die skeppingsproses wat dit tot stand gebring het,
die stimulus wat die proses geïnisieer het, en van die samehang van of verbande tussen
kultuurprodukte en die dimensies waarbinne hulle tot stand kom; dit is ŉ studie waarbinne

29

die skepper, dit wil sê die mens self, sentraal staan” (Burden 2000:19). Die Burden-model
(figuur 1, p. 32) is ŉ driedimensionele voorstelling van die vlakke of dimensies waarbinne
kultuurgeskiedenis funksioneer. Dit bestaan uit drie asse wat mekaar reghoekig sny en
wat omring word deur ŉ sirkel, wat van die geheel ŉ bal maak. Buite-om hierdie bal
verskyn nog twee sirkels, wat die sfere van die natuur en die bonatuur voorstel (2000:20).
Vervolgens ŉ verduideliking van enkele kultuurhistoriese begrippe ten einde die model se
inhoud ten beste te begryp. Daar word eerstens na die betekenis van die begrippe
geestelike kultuur en stoflike kultuur gekyk. Geestelik verwys in hierdie verband na
nietasbare of niemateriële kultuur, en stoflik na tasbare kultuur. Burden wys daarop dat
hoewel die model tasbare en nie-tasbare elemente skei, dit ter wille van bruikbaarheid
gedoen word. Die sterk verbintenis wat daar egter tussen die tasbare en nietasbare ten
opsigte van kultuur bestaan, moet volgens Burden baie duidelik erken word. Twee ander
begrippe wat in die model ter sprake kom, is patrisiërkultuur (waarna soms verwys word as
formele kultuur) en volkskultuur, waarna soms verwys word as informele kultuur.
Patrisiërkultuur verwys na mense wat die geleentheid tot skoling en opleiding in ŉ
akademiese sin gehad het en ook die middele om dit te bekom. Volkskultuur verwys na die
individu of groep wat kultuurprodukte skep waarvoor hulle nie formele, akademiese
opleiding ontvang het nie. Volgens Burden skep elke mens volkskultuur en moet dit nie
met “kennis van ŉ bepaalde volk” verwar word nie, aangesien laasgenoemde term dikwels
as nasionalisme verstaan word. Verder is dit belangrik om te verstaan dat elke
patrisiërmens ook ’n volksmens is, hoewel nie elke volksmens ’n patrisiërmens is nie
(2000:20-25).
ŉ Begrip van die term tradisioneel is ook van groot belang. In die konteks van die model
word daarmee bedoel ŉ verskynsel wat reeds deur die gemeenskap aanvaar is en as ŉ
tradisie van geslag tot geslag oorgedra word. In teenstelling daarmee word met die begrip
eietyds moderne of hedendaagse verskynsels bedoel wat nog nie as tradisies erken is nie.
Daar word geen ouderdom aan een van hierdie twee begrippe gekoppel nie. Die model is
ook ŉ bevestiging dat kultuur dinamies is en dat kultuurgeskiedenis al die prosesse in
kultuurvorming bestudeer. Die aktualiteit daarvan word nie net aan tradisie gekoppel nie.
Die hedendaagse konteks is juis ook van uiterste belang. Laastens is daar die begrippe
natuurlike omgewing en bonatuur. Dit verwys na die niemensgemaakte dimensies wat
direk of indirek ŉ invloed uitoefen op die skep van kultuur en die kultuurproduk wat tot
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stand kom. Burden beskryf dit as “die mens se verwysingsraamwerk waarbinne hy dink,
leef en skep” (Burden 2000:25-26).
Met bogenoemde begrippe as agtergrond en met verwysing na figuur 1 (kyk na p. 32),
word die model soos volg geïnterpreteer:
Die AB-as dui die kontinuum aan waarop die geestelike kultuur (A) en stoflike kultuur (B)
aangetref word. In figuur 2 (kyk na p. 32) word ŉ aanduiding gegee van moontlike
hooftemas van kultuurgeskiedenis wat op hierdie as aangetref word. Die CD-as in figuur 1
verteenwoordig die twee tipes kultuur, naamlik patrisiër- (C) en volkskultuur (D). Die EF-as
toon die dimensie van tyd aan en dui die onderskeid tussen tradisionele en eietydse
kultuur aan. Dit is belangrik om in gedagte te hou dat daar nie ŉ middelpunt op een van
die asse is waar een element (soos op die pole van die asse aangedui) in die ander
oorgaan nie. Die vaagste van almal in dié verband is juis by die begrippe tradisioneel en
eietyds. Die rede hiervoor is dat iets wat nog relatief jonk in jare is, alreeds as tradisioneel
beskou kan word, terwyl iets wat al baie jare bestaan steeds as eietyds beskou kan word.
Die model gee ook ŉ goeie verstaan van die tydsdimensie omdat dit aantoon dat
kultuurgeskiedenis hom ook met die eietydse, hedendaagse verskynsels en prosesse
besig hou. Laastens is daar die twee sfere wat met stippellyne aangedui word wat rondom
die model aangebring is en waarvan die betekenis hierbo in die konteks van die natuurlike
omgewing en die bonatuur verduidelik is (Burden 2000:20-26). Uiteindelik is die waarde
van die model dat dit die belang van verbande tussen verskeie dimensies en onderdele
beklemtoon (Burden 2000:17).
Volgens Burden omvat die metodologie van kultuurgeskiedenis die volgende: die inhoud of
werklikheid wat bestudeer word; die benadering, dit wil sê die invalshoek waaruit die
inhoud bestudeer word; die doelwitte (die redes waarom die werklikheid bestudeer word
en wat met die studie bereik wil word), en dan die navorsingsmetodiek, wat ŉ relevante
literatuurstudie, sowel as die aanwending van verskeie ander bronne is wat vanuit ŉ
kritiese hoek benader word (2000:29). Vervolgens word in die konteks van die onderwerp
van hierdie studie na bogenoemde elemente verwys.
Die inhoud wat bestudeer word, is die historiese verloop van die ATKV se geskiedenis
vanaf 1980 tot en met 2009. Dit behels die taal-, kultuur- en sakeaktiwiteite van die
organisasie, asook hoe dit gegroei en in hierdie tydperk struktureel verander het. Verder
word daar aandag gegee aan hoe die organisasie bestuur en beheer is om te wees wat dit
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teen 2009 was. Dit vorm die histories-empiriese gedeelte van die studie wat vanaf
hoofstuk 4 tot 7 weergegee word. In hoofstuk 5 en 6 word veral gefokus op die taal- en
kultuurprojekte van die organisasie, die groei en ontwikkeling van sy ledebasis, die rol van
takke in die organisasie, asook sy sakemodel, wat die uitgewery en selfsorg-oorde behels.
Die invalshoek waaruit die inhoud bestudeer word, is kultuurhistories, wat tot gevolg het
dat beide die geestelike (nietasbare) en stoflike (tasbare) kultuur bestudeer word. In die
ATKV se geval behels eersgenoemde onder meer temas soos geestesklimaat, geloof,
interkulturele beïnvloeding, die kunste, kommunikasie en die woordkuns wat almal
nietasbare produkte lewer en wat die basis van die meeste ATKV-kultuurprojekte vorm.
Hierdie projekte neem tot ŉ groot mate ŉ patrisiër-karakter aan, byvoorbeeld musiek- en
redenaarkompetisies. Sommige kultuurprodukte van die ATKV het egter ook ŉ
volkskarakter, byvoorbeeld takaktiwiteite, wat dinge insluit soos braaivleisaande of
verskeidenheidskonserte, met deelnemers wat uit die plaaslike gemeenskap kom. Die
bewaring van en herlewing van die rieldans as kultuurproduk van die Khoi-mense het ook
ŉ volkskarakter, is niematerieel van aard en tradisioneel. Voorbeelde van stoflike kultuur is
die terreine, geboue en ander strukture wat aan die ATKV behoort en deur die organisasie
in stand gehou word, asook die artefakte wat in die ATKV se Hartenbos-museum bewaar
en uitgestal word. In hoofstuk 5 en 6 word in meer besonderhede ingegaan op hierdie
onderskeidings soos dit in die ATKV se aktiwiteite vergestalt is.
Die doelwitte van die studie is om te bepaal of die ATKV in die veranderende politieke en
kulturele milieu sekere aanpassingspatrone getoon het wat ingevolge die voorafgaande
metodologiese benadering vir nuwe produkte verantwoordelik was. Die rede hiervoor was
dat die ATKV ŉ bepaalde beeld gehad het wat hy in die lig van die veranderinge wou
afskud.
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aanpassingspatrone was en dit word dan in hulle historiese konteks geïnterpreteer ten
einde te bepaal hoe die kultuurproduk van die organisasie na afloop van die aanpassings
gelyk het. ŉ Kritieke verwysingspunt is deurgaans die ontstaansrede van die organisasie,
en aanpassings word deurlopend hieraan gemeet. Die visie en missie van die organisasie,
en hoe dit oor tyd aangepas is, is veral duidelike aanwysers in hierdie verband (kyk na
hoofstuk 3).
Soos in die Burden-model aangedui word, is daar verskeie moontlike hooftemas in die
kultuurgeskiedenis. Temas wat op die AB-as (figuur 2) van dié model voorkom en wat
verwant is aan politiek as een van die nietasbare elemente, is geestesklimaat en
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interkulturele beïnvloeding. Omdat politiek so ŉ groot invloed op aanpassings in die ATKV
gehad het, is dit nodig om laastens iets daaroor te sê. Die tydperk onder bespreking is
gekenmerk deur groot politieke veranderinge in Suid-Afrika, wat op sy beurt ŉ
selfondersoek na die kulturele wese van die organisasie en sy werksaamhede tot gevolg
gehad het. Interkulturele beïnvloeding was deurgaans ŉ faktor wat ŉ rol in die
geestesklimaat binne die organisasie gespeel het. In hoofstuk 2 en 3 word hierop
uitgebrei. Volgens Burden is kultuurgeskiedenis “een van die geesteswetenskaplike
dissiplines wat hom die beste leen tot interdissiplinariteit, maar het sy bepaalde
benadering tot kultuur wat verskil van die baie ander dissiplines wat hulle met dié konsep
bemoei” (Burden 2000:19). In hierdie studie is interdissiplinariteit ŉ gegewe. Die uitdaging
is om dit wat bestudeer word, in breër verband te plaas – of dit nou kleiner of groter in
omvang is (Ferreira 1988:97-98). Daar moet dus ŉ deeglike studie van die kultuurproduk
gemaak word. In hierdie studie se geval is dit die ATKV se hantering van die reeds
bestaande kultuurprodukte waarmee hy werk, en om dit dan binne die konteks van die
totaliteit van kultuurgeskiedenis te kan plaas – ŉ konteks waarbinne die verbande tussen
die onderskeie dimensies en onderdele duidelik deur die model verstaanbaar gemaak
word. Dit is hier waar die politieke dimensie so ŉ belangrike rol speel.
Die politieke veranderinge in Suid-Afrika sedert 1980, en veral ná 1990 en 1994, het die
stimulus verskaf wat ŉ bepaalde skeppingsproses van die gees laat ontstaan het, wat
weer vir ŉ bepaalde kultuurproduk of denkwyse binne die organisasie verantwoordelik
was. Ten opsigte van die konteks van die tema van hierdie studie is die voortdurende
skeppingsproses (ook in denke) ŉ demonstrasie van die aanpassingspatrone van die
organisasie in hierdie tydperk. Politieke veranderinge het ŉ nuwe perspektief op die
Afrikanerkultuur genoodsaak. Hierdie nuwe perspektief het ŉ invloed daarop gehad dat die
organisasie homself op baie gebiede aangepas het. Dis hier waar die beeld van die
organisasie en sy reaksie daarop (wat in hoofstuk 2 en 3 hanteer word) veral ter sprake
kom, en wat dan ook bevestig wat die aanpassingspatrone was wat kenmerkend van die
organisasie was. Soos hierbo aangedui word, hang die kultuurproduk ook ten nouste met
die abstrakte, die konsep en die denksisteem saam omdat dit ook in werklikheid ŉ produk
van die menslike gees is wat uit ŉ behoefte voortspruit (Burden 2000:19). Dit is hierdie
produk van die menslike gees wat nagevors word om te bepaal of daar teen 2009 ŉ “nuwe
ATKV” bestaan het.
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Figuur 1: Die Burden-model

Figuur 2: Die AB-as van die Burden-model,met ŉ aanduiding van moontlike hooftemas van
kultuurgeskiedenis
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1.3.

BRONNESTUDIE

1.3.1. Inleiding
Die bronne wat vir hierdie studie aangewend is, word breedweg in twee kategorieë
verdeel, naamlik primêre en sekondêre bronne. Daar word in toepaslike hoofstukke van
hierdie studie in ŉ ruim mate van primêre bronne uit die ATKV se argief gebruik gemaak.
Die doel hiervan is enersyds om feitelike inligting oor die inhoud van ATKV-werksaamhede
te bekom en so ŉ sinvolle sintese van die organisasie se geskiedenis vir die tydperk onder
bespreking te verseker. Andersyds is dit veral van belang om denkpatrone binne die
organisasie na te gaan en dit te beoordeel ten opsigte van die tema van hierdie proefskrif.
Benewens die primêre bronne vorm sekondêre bronne in die vorm van literatuur ŉ
belangrike deel van die studie. Hierdie bronne is meestal gebruik om agtergrond en
perspektiewe oor die Afrikaner en die breë Afrikaanse gemeenskap te bekom, asook om
kundige perspektiewe oor aspekte van verandering en leierskap in die konteks van die
studie te gebruik.
1.3.2.

Sekondêre bronne

In The Last Trek. A Study of the Boer People and the Afrikaner Nation (1957) skryf Sheila
Patterson dat sy so objektief as moontlik die ontwikkeling van Boer na Afrikaner probeer
naspoor het. Sy het ook gekyk na die Afrikaner se ontwikkeling van onderdrukte nasie na
sy eie onderdrukkende nasionalisme met die doel dat mense die realiteit agter die
konvensionele stereotipes moet kan sien. Sy sê dat die doel van die boek was om nieAfrikaners genoeg stof te bied ten einde hulle tot ander insigte te bring en terselfdertyd
Afrikanernasionaliste genoeg te irriteer sodat hulle meer oor hulleself sal begin skryf vir
mense van buite (Patterson 1957:vii).
Patterson het die tydperk tussen 1948 en 1955 in Suid-Afrika deurgebring en het verskeie
studies van groepsverhoudinge tussen wit en bruin mense en tussen wit mense onderling
onderneem (Patterson 1957:vii; stofomslag). Sy het dus eerstehandse kennis van die
situasie in Suid-Afrika in die eerste jare van apartheid gehad, en ŉ mens sou gevolglik ŉ
sekere mate van objektiwiteit van haar waarnemings en gevolgtrekkings as buitelander
kon verwag.
Een van haar gevolgtrekkings is dat die Boer se vrees vir die Afrika-mens gespruit het uit
die eindelose oorloë op die oosgrens gedurende die neëntiende eeu (Patterson 1957:278279). Dit kan inderdaad as ŉ objektiewe gevolgtrekking gegrond op feite beskou word.
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Patterson verwys na die werk van prof RW Wilcocks, Cultural History of the Afrikaner,
waarin hy ŉ aantal kenmerke van, soos hy dit noem, die “ware Afrikaner”, opnoem
(Patterson 1957:278). ŉ Kenmerk wat deur Wilcocks genoem word, naamlik “aversie teen
alle dissipline”, is egter teenstrydig met ŉ vroeëre opmerking waar hy praat van “fondness
for order” en “respect for law”. Die beeld wat Patterson self skep van die tradisionele
agrariese boer (1957:278-279) is egter in vele opsigte wel in die kol. Willem de Klerk se
voorstelling van die Afrikaner in die neëntigerjare bevestig dit, ten spyte van die
verskillende kontekste waarin hy en Patterson dit aanbied – Patterson tydens die
hoogbloei van Afrikanermag en De Klerk na die afstaan van politieke mag deur die
Afrikaner (De Klerk 2000: 83; sien ook bronnekritiek op De Klerk hieronder).
Patterson se uiteensetting van die ATKV se doel, strewe en funksionering is feitelik korrek.
Sy verwys na die organisasie wat “highly democratic” en “officially non-political” is
(Patterson 1957:267). Sy bied ook ŉ gebalanseerde beeld van die persepsie van die
geslotenheid van die organisasie vir nie-Afrikaners wat op daardie stadium kon bestaan
het, hoewel sy bevestig dat daar op daardie stadium wel ook Engelssprekende lede was
(Patterson 1957:269). Reeds by die stigtingsvergadering van die organisasie op 19
Augustus 1930 is daar gepoog om ook Engelssprekendes te laat tuis voel deur die
vergadering met die sing van “God save the King” af te sluit (Van Rensburg 1980:15). Dit
was egter te verwagte dat die Engelse ledetal van die ATKV oor die jare weens die
Afrikaanse wese van die organisasie uiters gering sou bly.
Opsommend kan gesê word dat Patterson se werk ten opsigte van die ontwikkelende
beeld van die Afrikaner tot kort na die instelling van apartheid ŉ waardevolle, relatief
objektiewe en geloofwaardige bron is. Sy slaag daarin om aan beide kante van die debat
oor die Afrikaner krediet te gee. Dit is dus met reg dat Van Jaarsveld hierdie bron as
“krities-simpatiek” beoordeel (Van Jaarsveld 1981:45).
The Afrikaners (1969) is geskryf deur John Fisher, ŉ diplomatieke korrespondent vir ŉ
aantal Britse nuusblaaie. Die werk is, volgens die stofomslag, daarop gemik om die
Afrikaner aan die Engelse wêreld voor te stel, en andersom (Fisher 1969:stofomslag). In
hierdie geval is dit die Afrikaner van die sestigerjare wat uitgebeeld word as polities
onbuigbaar en met politieke oortuigings wat op rasseskeiding berus en deur sy
Calvinistiese godsdiensbeskouing versterk word (Fisher 1969:352-353). Van Jaarsveld
sien Fisher se uitbeelding van die Afrikaner se geskiedenis as ŉ stryd om oorlewing: eers
die koloniste aan die Kaap se ekonomiese stryd teen die Vereenigde Oostindische
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Compagnie (VOC) van destyds, daarna polities teen die Britte, daarna as vryheidsvegters
teen Britse kolonialisme, en teen 1969, toe die boek geskryf is, word hulle uitgebeeld as
“internasionale skurke”. Daarna het hulle stryd om oorlewing verander na ŉ stryd teen
Afrika en die swart inwoners (Van Jaarsveld 1981:51). Fisher se weergawe van wie die
Afrikaner is, is gebalanseerd, gesien in die konteks van die tyd waarin dit geskryf is. Die
werk is ŉ goeie poging tot ŉ objektiewe weergawe van die Afrikaner se kulturele kenmerke
en politieke lewe aan die einde van die sewentigerjare.
Dr AP Treurnicht se boek, Credo van ŉ Afrikaner (1975), is ŉ bevestiging van sy sieninge
as een van die grootste eksponente van Afrikanernasionalisme van sy tyd. In hierdie
verband het hy homself baie kritiek op die hals gehaal van onder meer wetenskaplikes,
joernaliste en politici. In hierdie werk stel hy sy standpunte oor sensitiewe onderwerpe, wat
deur baie analitici van sy tyd as te eng in die konteks van die breër sosiale en politieke
milieu beskou is. Die onderwerpe is onder meer die volgende: selfbeskikking in eie kring,
Calvinisme, afsonderlike ontwikkeling, klein en groot apartheid, kulturele apartheid, die taal
en die volk, politiek en die volkskultuur, Christelike nasionalime, en die Afrikaner en die
kerk (Treurnicht 1975:1, 6,12, 21, 29, 33, 38, 46, 55, 76). Een van die mees kontroversiële
stellings in die boek verwys soos volg na afsonderlike ontwikkeling: “Ek weet van geen
ander beleid wat so moreel, so Skrifverantwoord is soos die beleid van afsonderlike
ontwikkeling vir die verskeidenheid van volke nie” (Treurnicht 1975:10, 20). Treurnicht se
uitsprake en standpunte is dus nóú verweef met die kenmerke van die tradisionele
volksgedagte wat in die sewentigerjare al hoe meer in akademiese en joernalistieke kringe
onder druk gekom het. Die waarde van Treurnicht se werk vir hierdie studie, wat handel
oor aanpassing by politieke en kulturele veranderinge, is dat dit die gevestigde,
konserwatiewe standpunt uitspel en dit met die meer liberale of verligte standpunte
kontrasteer.
In ŉ artikel in Standpunte (Augustus 1977) haal die filosoof Johan Degenaar vir Schalk
Pienaar, destydse redakteur van Beeld, aan. Pienaar kom tot die gevolgtrekking dat
Treurnicht se taal nie meer ter sake was in die Suid-Afrika van daardie tyd nie, behalwe vir
ŉ deel van die mense wat glo “dat hulle die Afrikaner-hemel geërf het” (Degenaar
1977:22). In dieselfde artikel sê Degenaar dat Treurnicht se volksnasionalistiese
taalgebruik onvanpas is in ŉ plurale samelewing en dat die Afrikaner sy onwilligheid om
politieke verandering te aanvaar, wegsteek agter stellings soos “God-gewilde identiteit wat
bedreig word” (Degenaar 1977:22).
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Volgens die stofomslag van WP Esterhuyse se Afskeid van apartheid (1979) is die
boodskap van dié boek dat die Afrikaner vreedsaam met ander volke in geregtigheid wil
voortbestaan. In hierdie opstelle oor rassediskriminasie bespreek Esterhuyse die
gesindhede wat deur rassisme of rassevooroordeel bepaal word, en optredes wat mense
se waardigheid op grond van hulle biologiese kenmerke skend vanuit ŉ Bybelse
perspektief. Hy wy ŉ hoofstuk aan die taak van die Christen as iemand wat die reg najaag.
Hy maak die stelling dat die Christen doen wat reg is in die lig van God se Woord. Dit
beteken vir hom dat mense hulle moet beywer vir hervorming en vernuwing ten opsigte
van sake waar geregtigheid nie geskied nie (Esterhuyse 1979:100-103). Die relevansie
van die bron vir hierdie studie is die erkenning wat Christelik-Bybelse waardes as deel van
die ATKV se visie- en missiestelling geniet het, en wat oor baie jare besluitneming binne
die organisasie gerig het (Kok 1992:154). Esterhuyse se gedagtes was in laasgenoemde
opsig leidinggewend in die ATKV-konteks van verandering.
Die Amerikaner Ned Munger maak in sy boek, The Afrikaners (1979), gebruik van die
uitsprake van Suid-Afrikaners wat sorgvuldig gekies is “for the composite portrait they
would paint, warts and all, of Afrikaner society” (Munger 1979:1). Hy beskryf die rede vir
die skryf van die boek as dat hy bewus geword het daarvan dat Amerikaners ŉ negatiewe
beeld van die Afrikaner het en dat Suid-Afrika se toekoms as katastrofies beskou is. Hy
was as student in Chicago aktief by die stryd teen rassisme betrokke en kon daarom in dié
opsig met die swart mense in Suid-Afrika assosieer. Vir Munger was dit die regte tyd vir
dialoog tussen swart mense (Africans) en Afrikaners in Suid-Afrika en hy het die eerlike
menings van ŉ paar Suid-Afrikaners (en meestal Afrikaners) hieroor saamgestel ten einde
debat te stimuleer (1979:1).
Hy spreek die wens uit dat die boek nie gesien sal word as ŉ aanval op of verdediging van
die Afrikaners nie. Sy doel is eerder om stereotipes af te breek wat as gevolg van
disinformasie die denke van Amerikaners op daardie stadium bepaal het. Sy keuse van
skrywers was doelbewus, naamlik hoofsaaklik Engels- en Afrikaanssprekende wit mense
oor ŉ breë front, wat hy as verteenwoordigend van opinies oor die Afrikaner beskou het.
Hulle was mense soos onder meer Alan Paton, Piet Cillié, Tini Vorster, dr Chris Barnard,
Ebbe Dommisse, Madeleine van Biljon, JH Coetzee, en ook ŉ swart Tswanasprekende
Suid-Afrikaner, Samuel Motsuenyane. As verdere kriteria vir sy keuse van informante het
hy die volgende gebruik: hulle openbare profiel, werks- en algemene invloedsfeer; hulle
ervaring van die Suid-Afrikaanse situasie oor jare; hulle gebalanseerde sieninge oor die
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politieke situasie in Suid-Afrika; en die feit dat almal die Afrikaner as ŉ groep mense
beskou wat op baie terreine (waarvan politiek een is) moet verander om verskeie redes,
maar nogtans ŉ rol het om in Suid-Afrika te speel. Die geloofwaardigheid en
gebalanseerdheid

van

sy
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is

verder
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deur

sy
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om

nie

eendersdenkendes uit die liberale wêreld as skrywers te gebruik nie omdat dit nie ŉ
gebalanseerde beeld van die Afrikaner sou verseker nie (Munger 1979:3).
The Afrikaners was ŉ waardevolle bydrae tot die debat wat op daardie stadium oor die
politieke en staatkundige toekoms van Suid-Afrika geheers het. Uitsprake deur bydraers
oor die spektrum van denke sou nie net op die leser van die einde van die sewentigerjare
ŉ impak gehad het nie, maar is in vele opsigte steeds geldend. Dit verleen aan die bron ŉ
relevansie – ook vir toekomstige navorsing oor die Afrikaner. Tot krediet van die redakteur,
Munger, moet ook genoem word dat hy daarin slaag om die gekose bydraers se menings,
hoe uiteenlopend ook al, te koppel aan sy eie ervaringe van Suid-Afrika en spesifiek van
die Afrikaner. Hy bewys homself met hierdie werk as iemand wat nie net ŉ intense
belangstelling in die Afrikaner het nie, maar inderdaad ŉ bydrae tot oplossings vir die baie
moeilike heersende kwessies van sy tyd wil lewer.
Dr Gerrit Viljoen se werk, Vernuwing en Voortgang. Rekenskap deur ŉ Afrikaner II (1979),
fokus onder meer op die uitdagings wat aan Afrikanerskap gestel word. In ŉ voordrag wat
hy reeds in 1974 gelewer het, spoor hy die Afrikaner aan om ŉ groter spektrum van
opinies binne die Afrikanergemeenskap te huisves. Vir hom het dit onder meer die
politieke en kultuurterrein ingesluit, en moes die Afrikaanse kultuurorganisasie daarmee
rekening hou (Viljoen 1979:1-2).
Ten spyte hiervan doen Viljoen nie afstand van Afrikanernasionalisme nie. Hy beskou die
leuse van “Suid-Afrika eerste” as “Afrikanernasionalisme se moeitevolle geskenk aan
Suid-Afrika” (Viljoen 1979:14). Die politieke joernalis Chris Louw oordeel hieroor dat
Viljoen, as leidende denker onder Afrikaners, nie die volle waarheid onder die oë wou sien
nie. Daar kon dus, volgens Louw, nie van gewone Afrikaners verwag word om te begryp
dat leuens onder die naam van demokrasie aan hulle verkoop is deur wat hy beskou as
selfuitverkorenes wat hulle reputasie wou beskerm nie (2001:310-311). Viljoen se
benadering van “verowerend eerder as verdedigend” (1979:27) is egter ŉ kenmerk wat
deur kommentators en analitici bewonder is. Die Britse joernalis Patti Waldmeir sê dat
Viljoen tydens die onderhandelinge meer besorgd oor die oorlewing van die Westers
Christelike kultuur (soos sy dit stel) as oor mag was. Omdat hy ŉ klassikus was en ANC-
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politici soos Chris Hani en Pallo Jordan, vanweë hulle opleiding, ook aanklank by die
klassieke gevind het, het hy geweet dat die ANC nie afsydig hierteenoor gestaan het nie
(Waldmeir 1997:160-161).
As kultuurmens by uitnemendheid, moet Viljoen krediet kry vir sy logiese denke oor die
begrip kultuur, asook die kritiese manier waarop hy die verband tussen kultuur en
godsdiens beoordeel. Sy onomwonde siening dat daar gewaak moet word teen
verkulturisering van die kerk is gebalanseerd en geldig. Aan die een kant moet gewaak
word teen sosiale en politieke hervorming as hoofsaak, en aan die ander kant teen ŉ
volkskerk waar die nasionale belang bo die Christelike gestel word (Viljoen 1979:23-25).
Viljoen se helder denke en vermoë om homself oor moeilike sake te verwoord, word hoog
geag, al kon baie nie met hom saamstem oor sommige van sy standpunte nie.
Monumentaal die bouwerke… ’n Halfeeu op die voorpos – die verhaal van die ontstaan,
groei en prestasies van die ATKV (SAS en H) (1980) deur dr APJ van Rensburg, uitgegee
met die ATKV se vyftigste bestaansjaar, is ŉ weergawe van die ATKV se geskiedenis van
sy ontstaan tot 1980. Dit is in opdrag van die ATKV se uitvoerende raad geskryf en is ŉ
waardevolle weergawe van die organisasie se geskiedenis, wat sy aktiwiteite op taal-,
kultuur- en ander gebiede insluit. Uit die aard van die saak is dit ook ŉ spogboek wat
konsentreer op prestasies van die organisasie, maar Van Rensburg wys ook op die feite
wat spreek van verdeeldheid en spanning binne die organisasie (1980:7,39-48). Die werk
is uit die perspektief van die Afrikanervolk se stryd om oorlewing van sy taal en kultuur
geskryf. Hoewel Van Rensburg self by tye opmerkings maak wat sy persoonlike
nasionalistiese ingesteldheid weerspieël, is die werk nie in ŉ propagandistiese styl
aangebied nie. Dit word inteendeel beskou as ŉ waardevolle argivale weergawe van die
ATKV se geskiedenis wat vir enige navorser van groot waarde is.
In The White Tribe of Africa (1981) is ŉ Britse TV-regisseur, David Harrison, aan die
woord. Die TV-reeks waarmee hy vir die BBC besig was, wil aantoon hoe die Afrikaner
probeer het om sy politieke mag te konsolideer en so die oorlewing van sy kultuur te
verseker. Harrison se verslaggewer, David Bimbleby, is van mening dat Harrison gepoog
het om dit ŉ objektiewe aanbieding te maak (Harrison 1982:vii). Harrison slaag egter nie
deurgaans daarin nie. Negatiewe stereotipering van die Afrikaner kom deurgaans voor en
die werk is in ŉ meerderwaardige, neerbuigende styl geskryf. Mense met ŉ liberale siening
vir daardie tyd word voorgestel as die mense wat perspektief kon bied, teenoor die mense
wat hy beskryf as “running into the brick wall of Nationalism” (Harrison 1981:vii, 6).
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Harrison verswyg die sieninge van mense wat in daardie tyd wel opreg na oplossings
gesoek het. Hy sê dat die terme verlig en verkramp in die praktyk nie veel van mekaar
verskil nie, en dat hy daarom die terme vermy (1981:6-7). In hierdie opsig vereenvoudig hy
die denkrigtings wat wel op daardie tydstip vir die Afrikaner wesenlik was en hulle beslis in
twee groepe verdeel het – tot dié mate dat ŉ skeuring op politieke gebied die Afrikanervolk
verdeel het. Die grootste waarde van hierdie bron is dat dit die denkende Afrikaner van die
begin tagtigerjare tot nadenke gestem het oor sy beeld na buite, hoe subjektief dit ook al
aangebied is.
Prof FA van Jaarsveld se historiografiese aanbieding in Wie en wat is die Afrikaner?
(1981) spreek van jarelange ervaring en kundigheid op dié gebied. Sy wye gebruik van
plaaslike en internasionale bronne plaas sy werk op ŉ hoë wetenskaplike vlak. Van
Jaarsveld het egter baie kritiek van Hermann Giliomee gekry wat oor die jare in intensiteit
toegeneem het en later selfs ŉ persoonlike kleur aangeneem het (Giliomee 2016:97-101).
Giliomee se groot beswaar was teen Van Jaarsveld se nasionalistiese geskiedskrywing.
Volgens Giliomee het Van Jaarsveld geglo dat die nasionalistiese ideologie kon slaag
(2016:96–97). Hierdie nasionalistiese geskiedskrywing is veral te vinde in Van Jaarsveld
se Afrikaner quo vadis? (1971). Volgens Giliomee het die Soweto-opstand van 1976 en
toenemende buitelandse druk ŉ verandering in Van Jaarsveld se sieninge gebring.
Giliomee beskryf Van Jaarsveld se nasionalistiese geskiedskrywing as verouderd en
verstar, maar sê dat Van Jaarsveld as gevolg van sy nuwe sieninge selfs oor die Slag van
Bloedrivier ŉ sekulêre standpunt ingeneem het (2016:103). Nog ŉ punt van kritiek deur
Giliomee was Van Jaarsveld se bevordering van die apartheidsideologie in Van Van
Riebeeck tot Verwoerd (1992). Van Jaarsveld het wel later in ŉ onderhoud erken dat sy
benadering foutief was en dat as hy sy boeke kon herskryf, hy apartheid van die begin af
sou afkeur (Giliomee 2016:213). Tog is FA van Jaarsveld se werk oor jare as
leidinggewend in die Afrikaanse wêreld beskou en gee Giliomee toe dat hy tussen 1970 en
1990 die mees prominente historikus op die Suid-Afrikaanse toneel was (Giliomee
2016:96-97).
Dr

Frits

Kok

se

ongepubliseerde

DPhil-proefskrif

is

getitel

Die

taak

van

minderheidskultuurorganisasies in minderheidskultuurgroepe met besondere verwysing na
die ATKV (1992). Dit gee ŉ goeie beeld van die ATKV, wat as kultuurorganisasie deur
bepaalde fases van ontwikkeling gegaan het. Hierdie studie dien as goeie agtergrond vir
navorsing oor die ATKV. Dit verskaf ook riglyne oor die kenmerke, rol en taak van

41

kultuurorganisasies in die algemeen wat, uit ŉ navorsingsoogpunt, aan die werk ŉ
internasionale status verleen.
Veral nuttig is Kok se slotbeskouing wat handel oor die rol en taak van die
kultuurorganisasie. Die praktiese waarde van kultuurorganisasies word reeds met
betrekking tot die Afrikaanse gemeenskap in Suid-Afrika gedemonstreer. Een daarvan is
die bou van noodsaaklike strukture van die spesifieke kultuurgroep soos die massamedia,
opvoedingstelsels en kunsbevorderingsmeganismes (Kok 1992:246). Nog een van Kok se
bevindinge is dat kultuurorganisasies moet aanpas by veranderende omstandighede. Om
dit te kan doen, moet so ’n organisasie sy vinger op die pols hou van die
kultuurgemeenskap wat hy dien (1992:250).
In die konteks van hierdie proefskrif is dit ŉ belangrike maatstaf waarteen die ATKV
gemeet kan word. Kok was tydens die skryf van hierdie proefskrif die besturende direkteur
van die ATKV. As sodanig kan ŉ mens bepaalde subjektiewe sienings verwag ten opsigte
van die suksesse en prestasies van die organisasie, asook sy persoonlike belewenisse
van sy bestuurstaak en sy verhouding met die direksie, lede en personeel. Hy slaag egter
baie goed daarin om hom by die hooftema van die proefskrif te hou en verskaf in die
proses

waardevolle

insigte

in

die

werkinge,

taak

en

rol

van

ŉ

minderheidskultuurorganisasie. Die bron dien as nuttige agtergrond tot en insig in die
organisasie sedert die tagtigerjare. Kok se bevindinge bied ook ŉ waardevolle
meetinstrument vir navorsing oor die daaropvolgende periode in die organisasie se
geskiedenis.
Anatomy of a miracle (1997) deur die Britse joernalis Patti Waldmeir, is ŉ weergawe van
haar gesprekke met leidende Suid-Afrikaanse politici en meningsvormers oor die spektrum
van denke kort voor, tydens en na afloop van die politieke oorgang in Suid-Afrika.
Sommige van hierdie meningsvormers en wetenskaplikes sluit in Hermann Giliomee en
Willem de Klerk. Die vraag wat sy met dié boek vra, is hoe die wonderwerk van ŉ
vreedsame oorgang in Suid-Afrika na meerderheidsregering verklaar kan word. Volgens
Waldmeir is haar boek ŉ studie in sielkundige oorgawe, ŉ studie in die denke van SuidAfrika (1997:287). Jo Slovo bevestig Waldmeir se siening toe hy in ŉ gesprek met
laasgenoemde sê dat die Nasionale Party ten opsigte van alles meegegee het (Giliomee
2016:289). Waldmeir probeer ook die teenstrydigheid verklaar dat die Afrikaners as
heersersgroep die mag afgestaan het en terselfdertyd bevry gevoel het deur “die troon wat
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hulle self vir Nelson Mandela gebou het” (Waldmeir 1997:287). Haar stelling sou
waarskynlik nie op alle Afrikaners toegepas kon word nie.
Uiteindelik is haar gevolgtrekking dat die euforie van bevryding teen 1997 reeds verflou
het. Sy skryf dit toe aan Mandela wat sy aura as ŉ “heilige” begin verloor het; korrupsie;
onbekwaamheid van die nuwe administrasie; konstante vrees vir misdaad en geweld,
asook arrogansie van mag wat sy tol begin eis het (Waldmeir 1997:xiv 287). In die geheel
gesien, lewer Waldmeir ŉ baie goeie bydrae tot ŉ deurlopende debat aangaande die
Afrikaner se betrokkenheid by die steeds veranderende politieke milieu in Suid-Afrika.
FW de Klerk se outobiografie, Die laaste trek – ŉ nuwe begin (1999), is ŉ waardevolle
bron komende uit die mond van die persoon wat een van die belangrikste eksponente van
die dramatiese politieke veranderinge in Suid-Afrika in die neëntigerjare was. Uit die aard
van die saak is dit ŉ subjektiewe weergawe van ŉ persoon wat erken dat dit nie so maklik
is om ŉ boek te skryf nie. Tog beskryf die oudpresident die doel van die boek as “om
perspektief te help skep op die dryfkragte agter die ontwikkeling van politieke denkpatrone
– veral binne die Nasionale Party en by Afrikaners” (De Klerk 1999:13).
Vanuit sy perspektief glo hy dat daar uiteindelik aangepas is en dat die uitdagings van die
land saam met alle mede-Suid-Afrikaners aanvaar kan word, vry van die juk van apartheid
(De Klerk 1999:413). Die politieke joernalis Max du Preez beskou die Nasionale Party se
uittrede uit die Regering van Nasionale Eenheid as die grootste fout wat De Klerk en sy
party gemaak het, aangesien hulle deelname ŉ temperende uitwerking op die ANC sou
gehad het. Hy stel dit soos volg: “Die ontrekking was kortsigtig en selfsugtig en
onverantwoordelik en ons betaal nou die prys daarvoor” (Du Preez 2009:395).
De Klerk erken in sy outobiografie dat sy grootste teleurstelling op grondwetlike gebied
was dat die Nasionale Party nie ŉ beter magdelingsmodel kon beding wat beter in die
behoeftes van die komplekse Suid-Afrikaanse nasie kon voorsien nie (1999:407). In ŉ
laaste hoofstuk, Wysheid agterna, is De Klerk egter oortuig daarvan dat hy ŉ hele aantal
kritieke dinge weer sou gedoen het, waaronder sy besluit om die Nasionale Party uit die
Regering van Nasionale Eenheid te lei (1999:404-405). Sy oortuiging dat hy die regte ding
vir die toekoms van Suid-Afrika gedoen het, terwyl hy terselfdertyd erken waar hy en sy
party ŉ beter bedeling kon beding het, spreek duidelik uit die boek en verhoog gevolglik
die geloofwaardigheid daarvan.
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Dr Frederik van Zyl Slabbert konsentreer in Afrikaner Afrikaan (1999) onder meer op sy
identiteit as Afrikaner. Sy Afrikaans-wees is vir hom ŉ werklikheid waarmee hy, soos hy dit
stel, “moet saamleef en vrede maak” (Slabbert 1999:7). Slabbert het ŉ vars perspektief op
Afrikaans-wees. Dit wissel vir hom tussen die eksistensiële (sy daaglikse bewus wees dat
hy Afrikaans is), en ŉ maatskaplike tipering (ander sien hom as Afrikaans) tot die
ideologiese wat vir hom ŉ opstand teen modernisering en globalisering beteken.
Sy siening oor die Afrikaner se reaksie op die nuwe politieke bedeling na 1994 as
koersloos en verward is tot ŉ mate ŉ veralgemening. Sy uitspraak hieroor is gebaseer op
toesprake wat hy na 1994 by verskeie Afrikanerorganisasies gehou het. Dit het onder
meer die ATKV ingesluit (Slabbert 1999:127-129). Dit is debatteerbaar of hierdie
koersloosheid by al die groepe tot dieselfde mate aanwesig was.
Sy bekommernis oor die oorlewing van Afrikaans op universiteit vind steeds wye aanklank,
en hy deel hierdie bekommernis met die historikus Hermann Giliomee. Ook Slabbert se
bekommernis oor pres Mbeki se geringskatting van kulturele diversiteit op die stadium toe
hierdie boek geskryf is, maak die werk vandag steeds in hierdie opsig relevant. In die
konteks van hierdie studie word Afrikaner Afrikaan hoog geag as bron wat ŉ bydrae tot
gesonde debat oor Afrikaneridentiteit en Afrikaans wees lewer – selfs 20 jaar nadat dit
geskryf is.
Afrikaners: Kroes, kras, kordaat (2000) deur Willem de Klerk is, volgens die skrywer, gerig
op jong Afrikaners. Hy beskryf die werk as “ŉ pleidooi om hulle te naelstring in
Afrikanerwees” (De Klerk 2000:5). As sodanig sou ŉ mens verwag dat hy op hierdie aspek
sou konsentreer, asook op die Afrikaner wat, volgens hom, waarskynlik sal moet groei tot
ŉ nuwe volk (De Klerk 2000:5). Die grootste deel van die werk is egter ŉ donker prentjie
wat van die Afrikaner geskets word. Die hoofstukindeling spreek in hierdie verband
vanself: Kroes, Eksklusiwiteit, Twis, Skuld, Depressie en Identiteit. Selfs in laasgenoemde
hoofstuk is die klem grootliks op stereotipes van die Afrikaner wat deur die leser as
hoofsaaklik negatief beleef sou kon word. Die vraag wat hier gevra kan word, is of
sommige van die stereotipes wat hy aan die Afrikaner toeskryf, nie maar algemeen
menslike eienskappe is wat nie noodwendig aan ŉ enkele kultuurgroep toegeskryf kan
word nie.
Daar moet egter genoem word dat De Klerk self toegee dat tye en mense verander en dat
stereotipes van die Afrikanerkultuur, soos dié wat hy noem, dalk futiel is. Miskien is hy dan
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ook eerder korrek en meer regverdig teenoor die mense met wie hy assosieer (die
Afrikaner) as hy sê dat die onderskeidende van die Afrikanerkultuur is dat daar nie ŉ
tipiese Afrikaner bestaan nie (De Klerk 2000:83).
De Klerk se stelling dat Afrikanerkultuur deur sommige Afrikaners oorskat en deur ander
onderskat word, is beslis die moeite werd om te oorweeg, ten spyte van die vaagheid van
die stelling (De Klerk 2000:84). As die doel van die skrywer was om te skok en om mense
te vererg, maar terselfdertyd ook insig te probeer gee in hoe die groei tot ŉ nuwe volk kan
lyk, het hy inderdaad grootliks in sy doel geslaag. Die reaksie wat hierdie werk in die
Afrikaanse media uitgelok het, asook die debat wat dit ontketen het in reaksie op die
joernalis Chris Louw se ope brief, Boetman is die bliksem in, bevestig dit. Verwysende na
die inhoud en neerbuigende aanslag van Kroes, kras, kordaat beskuldig Louw De Klerk se
geslag van

arrogansie,

selfregverdiging,

rasionalisasies, ontkennings

en

leuens

aangaande die vorige politieke bedeling. Sy wrewel gaan daaroor dat hy as destydse
dienspligtige wat die vorige bestel met sy lewe moes verdedig, nou as middeljarige, wit
Afrikanerman magteloos in die nuwe bedeling gelaat is (2001:18, 21-22).
As ŉ bron wat ernstig opgeneem moet word, is daar egter te veel subjektiwiteit en wilde
stellings in Afrikaners: Kroes, kras, kordaat. De Klerk moet tog wel krediet kry vir sy poging
om die Afrikaner te laat regop sit en kennis te laat neem van die publikasie, wat in sy eie
woorde “ŉ subjektiewe seleksie” en “standpunte, nie studie en deurlopende analise” is nie
(De Klerk 2000:5). Hy voorspel byvoorbeeld die totstandkoming van ŉ nuwe Afrikaanse
gemeenskap wat sal groei tot ŉ nog meer inheemse volbloed Afrika-volk (2000:90). In die
vroeë sewentigerjare het De Klerk die terme verlig en verkramp geskep (Du Preez in
voorwoord tot Wilkins & Strydom 2012:xxii), en hy is inderdaad teen die einde van die
neëntigerjare as ŉ verligte denker beskou – tot dié mate dat Waldmeir hom as “liberaal”
beskryf (1997:13,80). Degenaar se tipering van De Klerk in die laat sewentigerjare as ŉ
“vooraanstaande Afrikaner-nasionalis” met “volksnasionalistiese taalgebruik” (Degenaar
1977:22) dui dan ook juis op die denkverskuiwing wat daar by De Klerk plaasgevind het.
Dit stem dus die navorser tot nadenke as Louw in sy reaksie op die boek sê dat vir hom
die ironie is dat hy op intellektuele vlak met baie waaroor De Klerk skryf, saamstem, maar
dat dít steeds nie sy woede laat verdwyn oor hoe De Klerk se geslag Louw se geslag “met
apartheid bedrieg” het nie (Louw 2001:21). Hierdie stelling plaas dus De Klerk se
geloofwaardigheid ten opsigte van sy verligtheid onder die vergrootglas.
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Die Afrikaners. ŉ Biografie deur Hermann Giliomee (2004) word nasionaal en
internasionaal gerespekteer as een van die mees omvattende en gesaghebbende werke
oor hierdie onderwerp. Dit blyk uit die gebruik van dié werk in navorsing oor ŉ breë
spektrum. Sy aanbieding is, soos dit in die flapteks aangedui word, “ŉ verwewing van die
jongste internasionale insigte met ŉ leeftyd van navorsing” (Giliomee 2004:xv). Hy is
duidelik oor die doel van die boek as hy sê dat hy dit veral geskryf het “vir mense wat na
hul wortels soek, maar geen begeerte het om met die tradisionele nasionalistiese
interpretasie, wat praat van ŉ volksiel of goddelike bestemming, gekonfronteer te word nie”
(Giliomee 2004:xv).
As sodanig is dit ŉ bepaalde interpretasie van die Afrikaner se geskiedenis wat deur
Giliomee verwoord word as die geskiedenis van die Afrikaners oor drie eeue waarin hulle
dikwels ŉ minderheid en afhanklik van bondgenote was, maar met die wil om te oorleef,
ten spyte daarvan dat hulle alleen gestaan het (2004:xv). In hierdie opsig is die bron
waardevol, aangesien meer perspektiewe op ŉ bepaalde geskiedenis dit juis moontlik
maak om so na as moontlik aan die waarheid te kom en dan die veld van objektiewe
oordeel daaroor te kan verruim. Die groot rol wat nasionalisme in die geskiedenis van die
Afrikaner gespeel het, het ongetwyfeld tot gevolg dat enige interpretasie buiten ŉ
nasionalistiese interpretasie groot uitdagings aan die navorser stel.
Giliomee slaag daarin om die twee doelwitte wat hy ten opsigte van die uitkomste van
hierdie bron aan homself gestel het, te bereik. Eerstens voldoen hy, deur middel van die
jongste navorsing oor die Afrikaners, aan akademiese maatstawwe vir ŉ grondige
besinning oor sy onderwerp. Tweedens voldoen hy ook uitnemend aan sy doel om die
algemene leser deur middel van ŉ uiters toeganklike en boeiende aanbiedingstyl te bereik.
Een van die mees omstrede stellings wat in Die Afrikaners. ŉ Biografie gemaak word, is
dat die Afrikaners in die 1990’s die politieke mag prysgegee het voordat hulle verplig was
om dit te doen. Giliomee gee as rede aan dat daar deur die maghebbers geoordeel is dat
die Afrikaner se oorlewingskanse op hierdie wyse beter sou wees as onder ŉ wit diktatuur
(Giliomee 2004:xvii). Die politieke joernalis Max du Preez is een van die kommentators
wat oor hierdie stelling van Giliomee verskil. Hy verskil ook van Giliomee oor sy siening
dat pres FW de Klerk die onderhandelings moes uitgerek het; die termyn van die wit
parlement moes hernu het; en veral ook oor die siening dat De Klerk die weermag as
teenwig moes gebruik het. Du Preez se kritiek is veral geleë in die gevolge wat so ŉ
benadering ten opsigte van polarisasie tussen rasse in Suid-Afrika kon hê (2009:365).
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As geheel gesien, is Die Afrikaners. ŉ Biografie ŉ onontbeerlike bron in enige studie wat
onder meer politieke en kulturele perspektiewe op die geskiedenis van die Afrikaner as
kultuurgroep hanteer. Giliomee se ervaring en kundigheid as navorser oor ŉ terrein
waarop hy ŉ bewese, leidende kundige is, onderskei hom in hierdie werk as historikus van
formaat wat die gebeure van die verlede met perspektief, ook vir die leek, uiters toeganklik
aanbied.
Wat nou, Suid-Afrika? deur Theuns Eloff is ŉ resente bron (2016) wat op die jongste
navorsing oor onder meer die Afrikaanse taal- en kultuurwêreld steun. Sy uiteensetting oor
die verskillende identiteite van mense en groepe is van groot waarde ten opsigte van
definisies wat dikwels deur verskillende mense verskillend geïnterpreteer word. Sy
uiteensetting van die posisie van bruin Afrikaanssprekendes in die groter Afrikaanse
wêreld (2016:148-151) is weldeurdag en strook met die jongste statistiek, neigings en
sieninge – ook uit die bruin gemeenskap self. Eloff se onderskeid tussen verskillende
soorte Afrikaners (2016:148-154) word feitelik en onemosioneel aangebied en gee ŉ goeie
beeld van die verskille tussen die verskillende groepe Afrikaners.
Eloff se gebalanseerde hantering van die begrip Boere as wisselvorm vir die begrip
Afrikaners is baie interessant. Hy verwys na Afrikaners wat hulleself Boere noem vanweë
hulle vereenselwiging met die Boererepublieke voor die Tweede Vryheidsoorlog
(2016:149). Van Jaarsveld verduidelik die oorsprong van die naam as dat dit die trekboerveeboer was, uit wie later die Voortrekkers ontstaan het, wat as gevolg van ekonomiese
omstandighede in die 20ste eeu van die platteland na die stad verhuis het. Daar moes
hulle as blanke, ongeskoolde werkers in die 20ste eeu aanpas (1971:40). Die term Boere
is dus nie as sodanig ŉ term waarmee Afrikaners nie wil assosieer nie. Eloff wys wel
daarop dat daar diesulkes is wat hulleself nie as Afrikaners wil beskryf nie as gevolg van,
soos hy dit stel, “[vir hulle] politieke konnotasies van die term of bloot uit politieke
korrektheid” (Eloff 2016:149).
Eloff behou perspektief as hy taal as positiewe fokus uitsonder, maar terselfdertyd erken
dat Afrikaans in die openbare domein onder druk is tot die mate dat dit selfs aan die
verdwyn is. Wat sy benadering geloofwaardig en dus ook aanbevelenswaardig maak, is
dat hy praktiese oplossings probeer bied vir die huidige druk waaronder Afrikaans verkeer.
Hoewel mense, selfs Afrikaanssprekendes, van die skrywer sal verskil oor sommige van
hierdie voorgestelde oplossings, byvoorbeeld die belang van moedertaalonderrig, is Wat
nou, Suid-Afrika? ’n werk wat spreek van balans en innerlike oortuiging sonder om
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sprekers in kampe te probeer dryf. Die waarde van hierdie resente bron is tweërlei:
eerstens dat dit die verskillende nuanses van die debat wat al vir jare oor
Afrikaneridentiteit heers, logies verpak, en tweedens dat hy vanuit hierdie verpakking met
ŉ aantal goeie, praktiese oplossings vorendag kom vir die druk waaronder Afrikaans tans
verkeer. Dit sorg vir ŉ geloofwaardige werk.
Hélène Opperman Lewis volg ŉ psigohistoriese benadering tot die gevolge wat
vernedering en trauma op nasies en groepe in die geskiedenis gehad het. In haar werk,
Apartheid. Britain’s Bastard Child (2016), neem sy die Afrikaner as voorbeeld van ŉ volk
wat sedert 1795 tot 1948 deur die Britse oorheersers verneder is. Sy toon dan aan hoe
hierdie trauma deur die proses van transgenerasie-trauma van geslag tot geslag deur die
Afrikaner oorgedra is en onder meer tot die skepping van apartheid gelei het.
Hierdie benadering tot die geskiedenis dwing die navorser tot ŉ openheid vir ander
moontlikhede wat betref die oorsprong van die Afrikaner se wese en denke as dié wat
normaalweg aangevoer word. Dit is dus baie relevant in die konteks van hierdie studie.
Wat Lewis se werk geloofwaardig maak, is dat sy erken dat sy as psigohistorikus dit nie
kon skryf sonder ŉ redelike mate van subjektiwiteit nie, omdat sy as Afrikaner uiteraard
meer verbind is tot en betrokke is by die onderwerp.
Die semi-populêre weergawes van politieke gebeure deur veral joernaliste, politieke
kommentators en oud-politici is van belang geag vir hierdie studie aangesien dit aan die
een kant bepaalde feite bevestig, maar terselfdertyd dikwels menslike en emosionele
aspekte van dieselfde gebeure belig. Hierdie bronne was veral nuttig in die konteks van
die Afrikaner se belewenis van die politieke oorgang van die neëntigerjare, en veral die
invloed wat dit in hierdie tydperk van politieke en kulturele verandering op die Afrikaner se
psige en identiteitsbelewing gehad het. Daar is deurgaans gewaak teen subjektiewe
weergawes van gebeure en die gevaar van persepsies wat van mense geskep kon word,
asook teen standpuntinnames wat die navorser se objektiewe oordeel kan beïnvloed.
Nuttige bronne deur joernaliste en politieke kommentators wat onder meer gebruik is, is
die volgende: My traitor’s heart (1991) deur Rian Malan; Tomorrow is another country
(1995) deur Allister Sparks; Dwars. Mymeringe van ŉ gebleikte Afrikaan (2009) deur Max
du Preez; Rigting bedonnerd (2012) deur Fred de Vries, en Oor grense (2018) deur Ton
Vosloo. Bronne deur oudpolitici wat vir hulle perspektiewe gebruik is, is onder meer
Duskant die geskiedenis (2006) deur Frederik van Zyl Slabbert; Vereeniging. Die
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onvoltooide vrede (2012) deur Leon Wessels, en ŉ Stukkie van die legkaart (2019) deur
Rina Venter. Bogenoemde tipe populêre bronne is dus as aanvullend tot vakwetenskaplike
bronne gebruik. Bronne met ŉ akademiese inslag waarvan in ŉ mindere mate gebruik
gemaak is, maar wat vermelding verdien, is onder meer Kruispaaie. Afrikanerkeuses in die
19de en 20ste eeu (2016) deur Leopold Scholtz, en Heinrich Matthee (redakteur) se
Kultuurvryheid en selfbestuur. Keuses van klein groepe wêreldwyd (2017).
Taal as kernelement van die begrip volk en die belangrike rol wat dit speel in die
selfidentifisering van mense is ŉ kernaspek van hierdie studie. Die bruin mense as deel
van die Afrikaanse gemeenskap vorm ook ŉ belangrike deel van hierdie studie en so ook
die uitkomste aangaande hulle posisionering in die Afrikaanse kultuurwêreld. Bronne wat
in hierdie verband gebruik is, is redelik resent van aard omdat dit die jongste neigings in ŉ
voortgaande debat oor taal en identiteit weerspieël.
JC Steyn skryf in sy omvattende werk Tuiste in eie taal. Die inhoud en bestaan van
Afrikaans (1980) oor onder meer ŉ verskeidenheid taalpolitieke kwessies wat vandag
steeds relevant is en wat in die konteks van hierdie studie vir baie waardevolle
perspektiewe verantwoordelik was. Sy monumentale werk getiteld Ons gaan ŉ taal maak.
Afrikaans sedert die Patriotjare (2014) is ŉ waardevolle versameling feite oor die
geskiedenis van Afrikaans en raak ook aspekte van alle Afrikaanse taalsprekers in SuidAfrika aan. Met betrekking tot die oorsprong van Afrikaans word Christo van Rensburg se
So kry ons Afrikaans (2012) beskou as ŉ belangrike bydrae tot die debatte oor die
ontstaan van die Afrikaanse taal en bespreek dit ook in besonderhede die feit dat dit nie
net die taal van wit Afrikaanssprekendes (soos sommige dit beskou) is nie.
Richard van der Ross se Myths and attitudes. An inside look at the Coloured People
(1979) het reeds in 1979 die kwessie van bruin identiteit onder die soeklig geplaas en het
ŉ wesenlike bydrae gelewer tot die afbreek van mites en wanpersepsies oor bruin mense.
Dit kon nuttig gebruik word in hierdie studie, wat juis sterk op die kenmerke van en
denkwyses binne die Afrikaanse gemeenskap fokus. Ons kom van vêr. Bydraes oor bruin
Afrikaanssprekendes se rol in die ontwikkeling van Afrikaans (2016) is onder redaksie van
WAM Carstens en M le Cordeur uitgegee. Soos die subtitel aandui, handel dit oor bydraes
van bruin Afrikaanssprekende leiers, van wie Le Cordeur een is, en raak hulle ŉ aantal
relevante kwessies aan wat bruin mense se lewens raak. Die bydraes handel oor, onder
meer, die ekonomie, godsdiens, identiteit, die media, onderwys en politiek. Die
verskillende perspektiewe van die bruin skrywers is verhelderend en die boek is eintlik
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baanbrekerswerk in ’n poging om so baie oningeligte (veral) Afrikaanssprekendes ŉ kykie
in die leefwêreld van die bruin mense te gee.
Laasgenoemde drie werke kon nuttig in hierdie studie aangewend word ten einde die
samestelling en wese van die Afrikaanse gemeenskap beter te begryp.
Die samehang tussen ŉ maatskappyvisie, leierskap, bestuur van verandering en
strategiese beplanning is ŉ verdere fokus van hierdie studie. Boeke en artikels wat in
hierdie verband nuttig gebruik is en waarvan die titels selfverduidelikend is, is onder meer
die volgende: Leading change: The influentials. People who influence people (1994) deur
Weimann; Why transformation efforts fail (1995) deur Kotter; Designing effective
organizations (2001) deur Cummings en Worley; The effect of organisational culture and
leadership style on job satisfaction and organisational commitment. A cross-national
camparison (2004) deur Lok en Crawfort; Gebede wat leiers bid (2004) deur Hanekom;
Strategic management (2009) deur Lynch; Principles of marketing (2011) deur Kotler en
Armstrong; Ten reasons people resist change (2012) deur Kanter; Organizational survival:
the effects of leadership skill and strategy (2014) deur Sunday, Adekunle en Roseline;
Resultate deur mense (2015) (ŉ interne publikasie) deur Joubert, en Dare to lead (2018)
deur Brown. Genoemde bronne is almal geskryf ongeveer in die tydperk waaroor hierdie
studie handel, en word dus as relevante navorsing beskou.
Wat sekondêre bronne betref, word laastens melding gemaak van bronne wat gebruik is
om die keuse van die metodologie van hierdie studie te verduidelik. ŉ Kombinasie van
enkele klassieke historiese metodes en kultuurhistoriese metodes is gevolg. Van
Jaarsveld kan beskou word as een van die kundigste Suid-Afrikaanse akademici op die
gebied van die metodeleer in geskiedenis as vakgebied. Sy werke, Geskiedkundige
verkenninge (1974) en Westerse historiografie en Geskiedenisfilosofie (1980), het as die
noodsaaklike agtergrond tot begrip vir en aanwending van die historiese metodes gelei,
waar van toepassing – vandaar die kriptiese verwysings na historici soos Von Ranke,
Walsh, Marwick en Geyl, elk met sy eie fokus op die wese van geskiedenis as
vakdissipline. Wat die metodologiese benadering tot kultuurgeskiedenis betref, is die
perspektiewe van kultuurhistorici soos Huizinga, Romein en Ferreira oorweeg. Daar is
egter besluit op die algemeen aanvaarde standaardmodel vir die metodologie van
kultuurgeskiedenis soos deur die kultuurhistorikus M Burden ontwerp is. Dit bied die beste
moontlikhede vir die toepassing van die kultuurhistoriese metodologie op hierdie studie.
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1.3.3. Primêre bronne
ŉ Belangrike deel van die inhoud van hierdie navorsing is gegrond op feite wat uit primêre
bronne verkry is en deel van die ATKV se argief uitmaak. Die ATKV se argivale materiaal
bestaan uit notules van verskeie liggame en komitees. Hierdie dokumente, asook ander
dokumentasie en publikasies wat die werksaamhede van die organisasiestruktuur
weerspieël, word in veilige bewaring gehou. Beginselbesluite en sekere kritiese,
strategiese besluite lê op die beherende terrein van die ATKV-direksie en word in notules
vervat. Die besprekings rondom onderwerpe is uiteraard van ŉ vertroulike aard, maar die
uiteindelike besluite word na die bestuur (die besturende direkteur en sy bestuurspan)
afgewentel vir implementering.
Die daaglikse bestuur van die organisasie se besluite word in dagbestuursnotules
aangeteken en is vir die topbestuurspan van die organisasie bedoel, en is uiteraard ook
van ŉ vertroulike aard. Notules bestaan ook van direksiekomiteevergaderings, wat eers na
die direksie vir finale goedkeuring geëskaleer word, vanwaar dit ná oorweging en
goedkeuring vir implementering na bestuur afgewentel word. Die notules van die direksie
en sy komitees is vir die doel van hierdie studie met amptelike toestemming van die ATKVdireksie nagevors en word vanweë die vertroulike aard daarvan met oorleg aangewend.
Die norm vir insluiting van direksie- en komiteebesluite by hierdie studie was deurgaans
die weergee van feite op ŉ objektiewe wyse en in konteks, soos gemeet aan die doelwitte
van die studie. Dit was veral waardevol in die vasstelling van die leierskap van die
organisasie se denkpatrone en reaksies op verandering.
Ander dokumentasie wat deel van die ATKV-argief uitmaak, is van ŉ administratiewe en
korporatiewe aard en behels die volgende: kommunikasie met lede en die publiek in die
vorm van pamflette en brosjures, omsendskrywes aan lede en nuusbriewe aan takke. Die
amptelike mondstuk van die ATKV, Die Taalgenoot, gee ŉ beeld van die organisasie se
kultuur- en sakebedrywighede op ŉ kwartaallikse (voorheen maandelikse) basis weer.
Vanuit ŉ objektiewe navorsingsoogpunt is hierdie bronne hoofsaaklik geskik vir die
bevestiging van feite oor aktiwiteite van die organisasie, en die navorser het daarteen
gewaak om, waar ter sprake, die oorbeklemtoning van die graad van prestasies buite
verband aan te haal. Uiteraard is bronne soos hierdie ook gerig op die interne sowel as
eksterne bemarking van die organisasie, en neem dit dikwels die vorm aan van spogblaaie
wat (met reg) daarop gemik is om ŉ positiewe beeld van die organisasie aan die leser voor
te hou. Dieselfde geld ook tot ŉ mate vir jaarverslae wat ook in die media gepubliseer word
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en waarna hieronder verwys word. Daar is gevolglik deurgaans gepoog om objektief met
die feite om te gaan.
ŉ Belangrike primêre bron wat onontbeerlik is vir navorsing soos hierdie is die organisasie
se jaarverslae. Dit gee ŉ beeld van die organisasie se aktiwiteite en prestasies gedurende
ŉ bepaalde verslagjaar. Belangrike inligting wat deel vorm van hierdie jaarverslag is
ledebesluite wat by ŉ vorige jaarvergadering geneem is en hoe dit geïmplementeer is.
Verder gee dit ook verslag van die inhoud van toesprake van die voorsitter van die direksie
en die besturende direkteur, asook persone wat jaarliks as gassprekers opgetree het.
Daar is ook werksdokumente van die algemene jaarvergadering wat sake vir bespreking
deur die lede bevat. Hierdie verslae en werksdokumente van die algemene
jaarvergadering is ŉ uiters belangrike bron wat onder meer die finansiële stand van die
organisasie weergee, asook die denkwyse van die lede, die direksie en bestuur. Ruim
gebruik is dus daarvan gemaak omdat dit ook in die openbare domein bekend is en in die
konteks van die studie in perspektief geplaas kan word. In hierdie geval is daar gewaak
teen die klakkelose aanvaarding van veral subjektiewe menings wat dikwels in jaarverslae
aangetref word. Aan die ander kant was hierdie subjektiewe menings egter ook waardevol,
omdat dit juis die denke van die ATKV-lid weerspieël en bepaalde afleidings daarvan
gemaak kan word. Sommige dokumentasie wat nie van ŉ daaglikse gebruiksaard is nie,
word in veilige bewaring geberg, vanwaar dit mettertyd ontsluit word vir verdere gebruik na
behoefte deur óf bestuur óf vir navorsingsdoeleindes.
ŉ Laaste aspek van die ATKV-argief is die ATKV se Voortrekkermuseum in Hartenbos. Dit
bevat oorspronklike artefakte wat sedert 1938 aan die museum geskenk is en op beide die
Simboliese Ossewatrek en die ATKV as kultuurorganisasie betrekking het. Benewens die
bewaring van hierdie tasbare erfenis dien die museum natuurlik ook as ŉ uiting van die
nietasbare kulturele erfenis van beide die Voortrekkers en die ATKV as organisasie, wat
oor jare ŉ baken in die Afrikaanse kultuurwêreld was. LAPA Uitgewers hou sy eie argief
van publikasies en ander toepaslike administratiewe dokumentasie by en vorm so deel
van die groter ATKV-argief. Op hierdie wyse dien dit ook as verwysingsbron vir primêre
bronne as produkte van die uitgewery.
Hoewel die ATKV oor jare deel van sy primêre bronne by die destydse Instituut vir
Eietydse Geskiedenis van die Universiteit van die Vrystaat bewaar het, bestaan daar tans
ŉ groot behoefte aan die sentralisering van die inhoud van sy bronne in die vorm van ŉ
volledige ATKV-argiefbewaarplek. Bronne is tans hoofsaaklik tussen die ATKV-
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hoofkantoor in Randburg (verskillende afdelings), LAPA Uitgewers in Pretoria, Document
Warehouse (ŉ bewaarplek vir argivale materiaal in Midrand) en die ATKV se Groot Trekmuseum in Hartenbos versprei. Benewens genoemde verspreiding op verskillende
bewaarplekke, bestaan daar ŉ kritieke behoefte aan die ontsluiting en professionele
kategorisering van ŉ groot aantal primêre bronne. Dít sal ŉ waardevolle bydrae lewer tot
effektiewe, deurlopende bewaring en professionele dokumentering van die organisasie se
institusionele geheue vir daaglikse gebruik, asook vir navorsingsdoeleindes.
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HOOFSTUK 2
BEELD VAN DIE ATKV TEEN 1990
2.1.

INLEIDING

2.1.1. ATKV 1930-1980: ŉ historiese perspektief
Die ATKV was tydens sy stigting in 1930 ŉ Afrikanerkultuurorganisasie wat hom vir die
bevordering van Afrikaans in ŉ toenemend verengelsende werksomgewing, dié van die
Suid-Afrikaanse Spoorweë en Hawens, beywer het. Dit was die eerste beroepsgerigte
kultuurorganisasie vir Afrikaans (Van Rensburg 1980:8-14). Die erkenning van Afrikaans
as amptelike landstaal in 1925 was een van die belangrikste stimuli wat die
Afrikanerkultuur, en daarmee saam Afrikanernasionalisme, opnuut laat blom het. In 1929
is die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (FAK) deur bemiddeling van die
Afrikaner-Broederbond gestig met die doel om Afrikaans op gekoördineerde wyse te
bevorder (Wilkins & Strydom 2012:419). Pelzer verwys in sy weergawe van die AfrikanerBroederbond se geskiedenis na die uitspraak van dr PJ Meyer, wat in 1960 die voorsitter
van die Uitvoerende Raad van dié organisasie geword het: “Die Afrikaner-Broederbond is
die Afrikanervolk op trek na sy eindbestemming” (Pelzer 1979:1).
Die ATKV was sedert sy stigting in 1930 deel van hierdie organisasiekultuur wat gevestig
is. Wilkins en Strydom wys op Henning Klopper, eerste voorsitter van die AfrikanerBroederbond en later Speaker van die Volksraad, se rol in die totstandkoming van die
ATKV, en sê dat die ATKV ŉ front-organisasie van die Afrikaner-Broederbond was. Dit
was veral die ATKV se leidende betrokkenheid by die Simboliese Ossewatrek van 1938
wat hom as Afrikanerkultuurorganisasie op die voorgrond geplaas het. Teen 1973 was hy
een van meer as 2 000 kulturele, kerklike en jeugorganisasies wat by die FAK geaffilieer
was (Wilkins & Strydom 2012:98-99, 270-271).
Volgens Giliomee is Afrikaans se opgang in hierdie tydperk gekenmerk deur energie en
entoesiasme eerder as kreatiwiteit of intellektuele diepte (2004:353-354). ŉ Voormalige
voorsitter van die Afrikaner-Broederbond, prof. Pieter de Lange, was uitgesproke daaroor
dat die hoofdoel van dié (geheime) organisasie in die vroeër jare van sy bestaan was om
van die Afrikaner ŉ moderne stedeling te maak, terwyl hy terselfdertyd ŉ Afrikaner sou bly
(Wilkins & Strydom 2012:xiv). Giliomee sê dat die vordering van Afrikaans egter in ŉ
belangrike mate sou afhang van of die Afrikaner die politieke mag met behulp van ŉ
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enkele party kon oorneem (2004:354). Dit het inderdaad ŉ werklikheid geword toe die
Nasionale Party in 1948 die politieke mag verkry het. Die Afrikaner was nou in volle
politieke beheer van Suid-Afrika en dit het aan Afrikaanse kultuurorganisasies die
selfvertroue gegee om, saam met die politieke leiers van die dag, toenemend ŉ leiersrol
op vele terreine van die Suid-Afrikaanse huishouding te speel. Reeds teen 1948 was die
staat, kerk en Afrikaanse kultuurorganisasies se basiese denkrigtings dermate
ineengevleg dat dit mekaar meestal nie uitgesluit het nie. Dit het natuurlik vir Afrikaans
groot voordele – maar ook nadele – ingehou. Die grootste voordeel was dat Afrikaanse
kultuurorganisasies begrip en simpatie vir hulle aksies van die Afrikanerregering kon
verwag.
Die Afrikaanse kulturele en ekonomiese lewe is reeds in die 1950’s “die moderne wonder
van Suid-Afrika” genoem (Steyn 2014:313). Die belangrikste nadeel was egter dat
Afrikaans, en by implikasie dus ook Afrikanerkultuurorganisasies, deur politieke
teenstanders van die regering die sondebok gemaak is vir dinge wat in Suid-Afrika
verkeerd geloop het. So het die 1976-Soweto-betogings se weerstand teen Afrikaans in
swart skole die term taal van die onderdrukker gevestig (Cillié 1990:64; De Vries
2012:160-161). Nie net die regering nie, maar ook die Afrikaner-taal- en kultuurinstellings
soos die ATKV, is hierdeur onder druk geplaas deurdat hulle as kritieklose medewerkers
van die regering beskou is. In hierdie verband glo Scholtz dat eerste minister BJ Vorster
se siening van burgerlike organisasies soos die Rapportryers as “stutorganisasies” van die
regerende Nasionale Party die druk op ander Afrikaanse burgerlike organisasies laat
toeneem het (Scholtz 2016:152).
APJ van Rensburg het die ontstaansgeskiedenis van die ATKV opgeteken onder die titel
Monumentaal die bouwerke… ŉ halfeeu op die voorpos – die verhaal van die ontstaan en
groei en prestasies van die ATKV (SAS en H). Dit het die eerste vyftig jaar van die
organisasie se ontstaan, groei en prestasies uiteengesit (1980:7). In sy ongepubliseerde
DPhil-tesis, getiteld Die taak van kultuurorganisasies in minderheidskultuurgroepe met
besondere verwysing na die ATKV hanteer FJ Kok aspekte van die ATKV se geskiedenis
tot ongeveer 1991 met hierdie tematiese inslag. Ook hy wys op die organisasie se groei en
prestasies (1992:234). Die vyftigste bestaansjaar van die ATKV in 1980 was dus ŉ baken
vanwaar teruggekyk kon word na wat bereik is, maar ook na watter uitdagings hierna vir
hierdie Afrikanerorganisasie voorgelê het.
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2.1.2. Uitdagings vir die ATKV sedert 1980
Teen 1980 het die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging (ATKV) reeds voor ŉ aantal
uitdagings te staan gekom wat sy voortbestaan kon bedreig indien hy nie proaktief daarop
sou reageer nie. Die uitdagings kan breedweg in vier kategorieë ingedeel word, naamlik
die invloed van politieke veranderings; die veranderende kulturele milieu; die impak van
genoemde veranderings op lidmaatskap van die organisasie; en dan ekonomiese
volhoubaarheid.

Die

ATKV-leierskap

het

ŉ

bepalende

rol

gespeel

in

die

aanpassingspatrone wat in hierdie tydperk deur die organisasie geopenbaar is.
Die aanpassings spreek duidelik uit die volgende: direksie-notules en besluite deur
algemene jaarvergaderings (vroeër net “kongresse” genoem); die gees en inhoud van die
boodskappe van politieke en kulturele leiers wat as sprekers by die ATKV se jaarlikse
kongresse opgetree het; die afgevaardigdes se uitsprake op kongresse en dan ook die
wysiging en uitbreiding van die inhoud van die organisasie se visie- en missiestellings.
Hierdie denkverskuiwing binne die ATKV en hoe dit plaasgevind het, word in
besonderhede in hoofstuk 3 en 4 uiteengesit. Kapp wys op die belangrike rol wat goeie
leierskap in die verlede ten opsigte van die sukses van kultuurverenigings gespeel het. Die
kultuurverenigings het vir die Afrikaner kulturele tuistes geskep en as kampvegter vir sy
belange opgetree, en sy eie deelname en betrokkenheid geaktiveer. Dit was dikwels nodig
om mense eers van bepaalde behoeftes bewus te maak voordat hulle betrokke geraak het
(1992:72-73).
As kultuurorganisasie moes die ATKV die negatiewe beeld en persepsies wat van
Afrikaans en die Afrikaner bestaan het, verreken. Die organisasie moes besluit hoe om
daarmee te handel tot voordeel van homself, want uiteindelik het dit oor oorlewing gegaan.
Hierdie beeld en persepsies is deur verskeie historici en skrywers van boeke en artikels
weergegee. ŉ Tweede uitdaging was om betyds op politieke veranderinge te reageer tot
voordeel van die ATKV. Hoe hierdie uitdaging hanteer is, word in hoofstuk 3 behandel.
Derdens moes die organisasie maatreëls instel of verskerp om die ATKV se
volhoubaarheid en voortbestaan te verseker in hierdie veranderende politieke en kulturele
klimaat. Hierdie maatreëls word in hoofstukke vyf tot sewe bespreek.
Vervolgens ŉ algemene perspektief op die ATKV se hantering van genoemde uitdagings
sedert 1980.
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2.1.3. Agtergrond tot die hantering van uitdagings 1980 tot 2009
2.1.3.1.

Politieke veranderings

Die bewindstydperk van pres PW Botha het in 1989 stormagtig tot ŉ einde gekom (De
Klerk 1999:165), en hy is deur mnr. FW de Klerk as president opgevolg. Op 2 Februarie
1990 het pres De Klerk tydens die parlementsopening dramatiese politieke veranderinge
aangekondig, wat hy opgevolg het met die vrylating van Nelson Mandela op 11 Februarie
1990. Die jaar 1990 was inderdaad ŉ waterskeidingsjaar, veral op politieke gebied (De
Klerk 1999:182). Papenfus verwys na De Klerk se toespraak, wat vergelykbaar is met die
winde-van-verandering-toespraak wat die destydse Britse eerste minister, Harold
MacMillan, dertig jaar vantevore in dieselfde parlementsgebou gelewer het. Toe het dit
gegaan oor die onvermydelike aanvaarding van veranderinge in die res van Afrika.
Volgens Papaenfus het dit in pres De Klerk se toespraak gegaan oor veranderinge wat
onder meer tot ŉ nuwe, demokratiese Suid-Afrika sou lei (2010:614). Hierdie veranderinge
het ook implikasies op vele ander gebiede gehad, onder meer op Afrikaner-kultuurgebied.
Die Afrikaner moes nou die krisis van die verlies aan politieke mag hanteer.
Kultuurorganisasies

soos

die

ATKV

was

genoodsaak

om

die

veranderende

omstandighede te verreken omdat dit nuwe verhoudinge met die regering van die dag
behels het. Hierdie verhoudinge was krities vir die karakter en voortbestaan van die
organisasie soos wat mense dit geken het. Wat die ATKV dus in hierdie tydperk gedoen
het om proaktief by die omstandighede aan te pas, asook hoe die organisasie teen 2009
geposisioneer was, sal aantoon of dit inderdaad visioenêr was (kyk na hoofstuk 3; ATKVJaarverslag 2012:1, 5; 2014:2, 7, 21-22). Benewens ŉ nuwe uitkyk op die politieke filosofie
van die nuwe bedeling en hoe dit hanteer moes word, sou die ATKV se voortbestaan ook
in gedrang kon kom indien sy lede deur ŉ nuwe rigting in die organisasie vervreem word
(kyk na hoofstuk 3 oor lidmaatskap van die ATKV).
2.1.3.2.

Veranderende kulturele landskap

In die tydperk 1980 tot 2009 het aansienlike aanpassings ten opsigte van die organisasie
se kulturele benadering plaasgevind. Op kutuurgebied was daar, sedert die aanvang van
die nuwe politieke bedeling in 1994, bestendige groei ten opsigte van ledetal, takke en
kultuuraktiwiteite. Op sakegebied het ŉ debat geheers rondom die herstrukturering van die
organisasie om by veranderende eksterne politieke en ekonomiese faktore aan te pas.
Volgens Kok het “die kulturele mikpunte van die ATKV veral sedert 1984 verskuif om die
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bevordering van die Afrikanerkultuur nie net te rig op die primêre kultuurgebruiker, die
Afrikaner self nie, maar ook om die doelwitte te verruim om die Afrikanerkultuur en
Afrikaans bekend te stel en te bevorder onder alle groepe, veral anderskleuriges in SuidAfrika” (Kok 1992:163). Hier is dus sprake van verandering binne die organisasie reeds
voor die nuwe politieke bedeling van 1994 ŉ aanvang geneem het. Dit het gedui op ŉ
uitwaartse

benadering

van

die

Afrikaner

en

dit

sou

nog

later

ook

in

sy

lidmaatskapvoorwaardes neerslag vind.
2.1.3.3.

Lidmaatskap

In die begin van die neëntigerjare het die ATKV, wat op daardie stadium nog net blankes
as lede gehad het, sy lidmaatskapsvereistes in heroënskou geneem. Die heersende
debatte oor Afrikaneridentiteit en die begrippe Afrikaanse, Afrikaanse gemeenskap,
Afrikaanse kultuurgemeenskap en Afrikaanse taalgemeenskap het hom uitgedaag om
standpunt hieroor in te neem (kyk na “Konseptualisering” in hoofstuk 1). Die ATKVleierskap moes natuurlik sy bestaande ondersteunersbasis, in die vorm van ingeskrewe
lede, raadpleeg om te verseker dat hierdie lede aanpassings aan die organisasie se
lidmaatskapsvereistes sou steun. Die aanpassings is in 1990 ingelui met die oopstel van
lidmaatskap vir nie-Vervoerdienslede. Daar is toe besluit dat die meerderjarige kinders van
lede, ongeag of hulle by Transnet werk of nie, ook lid van die ATKV kon word (ATKVstatute 1990:artikel 5). Nog later, in 1991, is die organisasie vir alle rasse oopgestel mits
die persoon aan die organisasie se lidmaatskapsvoorwaardes voldoen (ATKV-statute
1991:artikel 5; kyk ook na hoofstuk 3). Die amalgamasie met die Afrikaanse Taal- en
Kultuurbond van die Poskantoor (ATKB) in 1993 en die Afrikaanse Kultuurvereniging van
die Suid-Afrikaanse Polisie (AKPOL) in 2000 het die ledetal van die ATKV ŉ stewige
hupstoot gegee, tot so ŉ mate dat die ATKV in 2000 sy 50 000ste lid ingeskryf het (Die
ATKV in ŉ Neutedop 1980-2005, ongepubliseerde ATKV-werksdokument 2005:5).
2.1.3.4.

Ekonomiese volhoubaarheid

Benewens kultuur is daar sedert 1980 toenemend ook op sake-aktiwiteite binne die
organisasie gefokus. Finansiële volhoubaarheid is ŉ voorvereiste vir die voortbestaan van
enige organisasie. Hierdie uitdaging was deur die loop van sy geskiedenis ŉ kardinale deel
van die ATKV se besigheidsbenadering en visie. Laasgenoemde is reeds in 1936
gedemonstreer met die aankoop van sy eerste vakansieoord op Hartenbos in die SuidKaap (Kaljee 1993:17). Teen 1980 was daar drie sulke oorde wat die finansiële lewensaar
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van die organisasie uitgemaak het, en ná 1980 het nog vier gevolg. Die uitdaging was
deurgaans om die oorde op so ŉ wyse te bedryf dat dit die finansiële volhoubaarheid van
die ATKV as geheel moes verseker. ŉ Baie belangrike element wat nie buite berekening
gelaat moet word wanneer volhoubaarheid ter sprake is nie, is die ATKV se unieke
samestelling as organisasie. Sy hoofbesigheid lewer ŉ kultuurproduk wat hom die steun
van sy lede verseker, en tweedens moet sy selfsorgvakansiebedryf só aan sy kliënte
gebied word dat dit vir die belangrikste inkomstestroom van die organisasie as besigheid
sorg. ŉ Lewensvatbare besigheidsmodel is dus vir die ATKV kritiek om die inkomste te
verskaf wat die saak van Afrikaans kan bevorder.
Benewens die aankoop van sewe vakansieoorde sedert 1930 het die ATKV ook ŉ eie
uitgewery aangekoop. Op 1 Oktober 1996 word JP van der Walt Uitgewers, later bekend
as LAPA Uitgewers (Lees Afrikaans Praat Afrikaans), tot die ATKV-stal toegevoeg. LAPA
moes enersyds die ATKV se fokus op die bevordering van Afrikaans deur middel van lees
en skryf bevestig, en andersyds sy sakeafdeling versterk deur ŉ inkomste te genereer
(ATKV-Kongresjaarboek 1997:43-45). Met die aanvaarding van ŉ nuwe strategiese
benadering in 2006, bekend as die wenstrategie, is ook die sakebenadering van die
organisasie geraak (kyk na hoofstuk 7). In 2015 het die organisasie se Algemene
Jaarvergadering met ŉ spesiale besluit die ingrypende stap gedoen om die ATKV in twee
maatskappye, naamlik ŉ sakemaatskappy en ŉ kultuurmaatskappy, te herstruktureer
(ATKV-Jaarverslag 2015:6 22; Kennisgewing van Algemene Jaarvergadering 2015:2-5,
29, 35-41, 43, 46; kyk ook na hoofstuk 7). Dit was deel van ŉ nuwe groeibenadering wat
die organisasie begin volg het en waarvan slegs die tyd sou leer hoe suksesvol hierdie
besluit was.
2.2.

DIE BEGRIP VOLK IN SY INTERNASIONALE KONTEKS

Die term Afrikaner was teen die tagtigerjare sinoniem met die ATKV as kultuurorganisasie.
Met Afrikaner is bedoel die Afrikanervolk. In die tagtigerjare is die organisasiedoelstellings
geformuleer as dat die organisasie hom vir die bevordering en bewaring van die
Afrikanerkultuur beywer (Kok 1992:154). Die organisasie sou dus tot op daardie stadium
as ŉ volksorganisasie beskryf kon word. Vanuit Kok se studie van die Afrikaner kan dan
gevolgtrekkings oor die beeld van die ATKV as Afrikanerorganisasie in die tagtigerjare
gemaak word. Daar is in die literatuur min eksplisiete verwysings na die eksterne beeld
van die ATKV as Afrikanerkultuurorganisasie in die periode onder bespreking. Daar word
dus hoofsaaklik van afleidings gebruik gemaak om die beeld van die Afrikaner aan dié van
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die organisasie te koppel. Die rasionaal is soos volg: ŉ kultuurorganisasie verteenwoordig
sy lede. Hierdie lede assosieer met die organisasie se doelstellings, wat in sy visie en
missie vervat is. Die doelstellings bevestig die organisasie se karakter en identiteit. Hierdie
identiteit manifesteer uiteindelik in die eksterne beeld wat van die organisasie bestaan,
beide nasionaal en internasionaal.
Kotzé verwys na ŉ aantal faktore wat ŉ volk se identiteit bepaal. Hulle is die volgende: ŉ
homogene afkoms, selfregering in ŉ geografiese eenheid, ŉ eie landsadministrasie,
dieselfde godsdiens, gemeenskaplike besit van dieselfde sedes, gewoontes en taal, ŉ
gemeenskaplike geskiedenis en geskiedbeskouing, en dan ook nog ŉ subjektiewe
maatstaf, naamlik die aanvaarding van iemand as lid van die volk deur daardie betrokke
volk (1969:14-17). Kotzé verwys egter tereg na uitsonderings op die reël by feitlik elke
faktor. Hy sê byvoorbeeld dat taal as eenheidsfaktor deurgaans by alle volke voorkom, en
noem dan dat dit wel deur meer as een volk as die volkstaal beskou kan word, soos in die
geval van Spaans of Engels (1969:16). Die bestaan van etniese groepe of volksgroepe is
ŉ internasionale verskynsel, en meer as 90% wêreldstate bestaan uit meer as een etniese
groep (Bornman 2014:6).
2.3.

DIE AFRIKANERVOLK VERSUS ANDER VOLKE EN KULTUURGROEPE

2.3.1. Ooreenkomste
Die kultuurhistorikus prof Abel Coetzee het reeds in die vyftigerjare van die vorige eeu
gesê dat daar ooreenkomste tussen die Afrikaner en ander volkere ter wêreld is wat hulle
volkskenmerke betref. Hy verwys in hierdie opsig na ooreenkomste wat betrekking het op
faktore soos herkoms, historiese verlede en wat hy noem “plaaslike landsomstandighede”
(Coetzee 1953:122). Die faktore wat volkere se identiteit bepaal, soos in 2.2.2 hierbo deur
Kotzé genoem, bevestig ook dat die Afrikanervolk ooreenkomste met ander volke toon
(Kotzé 1969:14-17). Kotzé sê dat, ten spyte daarvan dat die kenmerke van ŉ groep met
verloop van tyd kan verander, dit nie noodwendig ŉ volk laat ophou bestaan nie. Solank
die groep gemeenskaplike kenmerke toon wat hom van ander groepe onderskei, bly dit,
volgens Kotzé, nog steeds ŉ volk. Die volkseenheid sal net sterker wees hoe meer van
daardie faktore by ŉ spesifieke volk aanwesig is (1969:14-17).
Faktore soos ŉ homogene afkoms, die strewe na of besit van selfregering in ŉ geografiese
eenheid
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die Afrikaner se geskiedenis in mindere of meerdere mate een of meer van die
onderskeidende elemente van sy identiteit. Daar word vanaf 2.3.3 na enkele van hierdie
faktore gekyk, maar eers word die kwessie van die uniekheid van ŉ bepaalde volk
bespreek.
2.3.2. Uniekheid
Benewens ooreenkomste met ander volke is Coetzee se siening van die Afrikaner as volk
dat hy oor ŉ bepaalde uniekheid beskik. Hy sê dat, hoewel alle volkere sekere kenmerke
toon wat van hom ŉ volk maak, dit juis ook hierdie faktore is wat aan elke volk ŉ unieke
karakter gee. Volgens Coetzee sal daar punte van ooreenkoms wees met ander volke,
maar “die Afrikaanse groepering vind ons nêrens weer nie, omdat nêrens in die wêreld
weer ŉ gelyksoortige sameval van uitwendige en inwendige faktore aangetref word wat op
dié groepering en nuansering van menslike eienskappe uitloop wat ons gesamentlik die
Afrikaanse volksaard noem [nie]” (Coetzee 1953:122).
Willem de Klerk beoordeel die eksklusiwiteit van die Afrikaners soos volg: ŉ
Afrikanerroeping, ŉ gesteldheid op rassuiwerheid, Calvinistiese Christenskap en ŉ volk
wat vanuit die kulture van sy moedervolke nuwe gestalte gegee het aan die erfenis van die
Geus en Hugenoot. In teenstelling met Coetzee se sieninge betwis De Klerk aansprake op
eksklusiwiteit ten sterkste en beskou dit as ŉ obsessie en ŉ eensydige beheptheid met die
uitsonderlikheid van Afrikanerskap (2000:14-16).
2.3.3. ŉ Nuwe identiteit
Die vraag is nou of daar sedert die tagtigerjare nie al soveel veranderinge in die Afrikaner
as volksgroep plaasgevind het dat sommige van die faktore wat sy identiteit bepaal het, óf
verflou het óf sommige totaal verdwyn het nie. Dit is gevolglik nie meer deel van sy unieke,
herkenbare identiteit of volksaard nie. Indien dit waar is, is die vraag of die Afrikaner as
groep, volgens Kotzé se definisie, nog steeds gemeenskaplike kenmerke toon wat hom
van ander groepe onderskei. Die vraag is ook tot watter mate hierdie uniekheid, veral
sedert die tagtigerjare, geërodeer is deur Afrikaners wat met ŉ nuwe identiteit begin
assosieer het. Om dit te kan bepaal, word daar vervolgens gelet op enkele opvallende
veranderinge wat daar in die Afrikanervolk plaasgevind het wat ŉ invloed op sy
tradisionele identiteit sou hê.
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2.3.3.1.

Godsdiens

Eerstens word daar na die faktor van ŉ eie godsdiens gekyk. Die Afrikaner se sterk
Calvinistiese ingesteldheid was in die verlede ŉ oorheersende kenmerk van hierdie
etniese groep. Coetzee verwys na die oorsprong hiervan as komende van die vryburgers
wat die binneland ingetrek het. In hulle isolasie, sonder aanraking met hulle Europese
stamlande, was die Bybel die grootste faktor in die vorming en vaslegging van die
Afrikaner se volksaard. Vandaar dan ook die oorsprong van die vryburgers se oortuiging
dat hulle die uitverkore volk van God was. Die Europese invloed van die Calvinisme as
lewensbeskouing het, volgens Coetzee, wel sy neerslag in die vryburgers se volksaard
gevind. Dit het deel van die vroeëre Afrikaner se lewensbeskouing geword, naamlik dat hy
ŉ spesiale roeping op aarde het en sy lewe ooreenkomstig hierdie roeping moet inrig
(Coetzee 1953:124-125). Coetzee se siening van die Afrikaner se lewensbeskouing word
egter nie deur alle navorsers oor die onderwerp gedeel nie.
Giliomee wys daarop dat dit nie ŉ eenvoudige saak is nie, aangesien daar in onlangse
studies geredeneer word dat die oorsprong van hierdie idee van geroepenheid tweërlei
kan wees: eerstens dat Paul Kruger dit eers in die 1880’s begin verkondig het en
tweedens dat ŉ groep intellektuele van Potchefstroom na die Anglo-Boereoorlog hierdie
idee tot ŉ ideologie ontwikkel het (2004:125).
Volgens Willem de Klerk het die feite aangaande die persepsie van die Afrikanervolk as
basies godsdienstig en kerklik (en meer spesifiek Calvinisties) mettertyd verander.
Afrikaners wat hulle tot kerkgenootskappe verbind, is reeds vir jare by verskillende
kerkgenootskappe betrokke - nie net die drie gereformeerde susterskerke nie. Hy wys
verder daarop dat die Afrikaner nie meer die tradisioneel kerklike mens van vroeër is nie.
Die postmoderne tydsgees het, volgens De Klerk, ŉ rol gespeel in kerkvervreemding wat
ook by die Afrikaner voorkom, hoewel kerkgesag by baie ŉ gevestigde kultuur gebly het.
Tog het allerlei vorme van ateïsme onder veral die intellektuele Afrikaner begin posvat
(2000:18,19,80-81).
De Klerk is ook van mening dat daar nie so iets soos ŉ Afrikanergodsdiens is nie en dat dit
onaanvaarbaar is dat nie-Calviniste en ook nie-Christene vir sommiges nie as Afrikaners
kwalifiseer nie. Vir hom is dit ŉ vorm van godsdienstige fundamentalisme (2000:19, 80).
Volgens Oosthuizen het die Suid-Afrikaanse samelewing, veral sedert 1994, drasties
verander en mense voel dat die kerk nie meer daarmee tred gehou het nie. Sommige voel
ontnugter met die kerk en ander het nie meer ŉ behoefte om kerk toe te gaan nie. Verder
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kry Afrikaanse Christene met mense uit alle lae van die bevolking te doen en beïnvloed dit
hulle denke oor kritieke kwessies binne die kerk. Terwyl party bloot ophou kerk toe gaan,
voel ander dat die kerk nie ruimte laat vir kritiese vrae nie (2018:7).
Die antropoloog JP van der Merwe verwys na wat hy noem die Afrikaner se
“meesterwaarde”, naamlik die Christelik-nasionale lewens- en wêreldbeskouing, wat onder
druk gekom het en reeds in die tagtigerjare tot ŉ identiteitskrisis by die Afrikaner gelei het.
(Van der Merwe 2008:369).
2.3.3.2.

Politiek

Die tweede faktor het as basis ŉ politieke uitgangspunt, naamlik die strewe na of die besit
van selfregering vir die groep in ŉ eie geografiese gebied met ŉ eie landsadministrasie.
Assosiasie met dieselfde geskiedenis en geskiedbeskouing is ook hieraan gekoppel. Die
nuwe eerste minister na die 1948-verkiesing, dr Malan, het na aanleiding van die
oorwinning gesê dat Suid-Afrika nou weer aan die Afrikaner behoort het en die wens
uitgespreek dat dit vir altyd so sal bly (Harrison 1981:152). Hierdie uitspraak het bevestig
dat Afrikanernasionalisme tot sy logiese konsekwensies deurgevoer is. Die term
Afrikanernasionalisme het gevolglik as onderskeidende kenmerk van die Afrikaner as
etniese groep gevestig geraak. Op hierdie manier het die Afrikaner-regering se politieke
beleid van apartheid sedert 1948 ook sinoniem met Afrikanernasionalisme geraak.
Cillié beskryf die implementering van apartheid as ŉ “bose etniese ideologie [wat]
stelselmatig aan ŉ dikwels niksvermoedende land opgedwing [is]” (Cillié 1990:65).
Historici, joernaliste, skrywers, die media en ander opinieleiers het wêreldwyd apartheid
met rassisme verbind, waarvan Afrikaners dikwels die skerpste kritici was. Cillié sê dat
apartheid ŉ internasionale skelwoord vir groepshaat geword het. In die proses is aan die
term Afrikanernasionalisme ŉ negatiewe betekenis toegedig (1990:63).
Willem de Klerk stel dit dat die begrip Afrikanernasionalisme ŉ negatiewe politieke
konnotasie het wat ou wonde oopkrap (2000:90). Max du Preez se siening is dat dit juis
die politieke beleid van apartheid was wat ŉ unieke element tot die Afrikaner se etnisiteit
gevoeg het. Na sy oordeel het apartheid die Afrikaner in die oë van die wêreld as die mees
gehate etniese groep gebrandmerk wat met rassisme en onmenslikheid geassosieer is
(2009:13). Mnr BJ Vorster wat van 1966 tot 1978 eerste minister van Suid-Afrika was (Du
Pisani 2012:345,367), het toe al aan die Rhodesiese eerste minister, mnr Ian Smith, erken
dat die regerende party tot die gevolgtrekking gekom het dat die filosofie van apartheid
onwerkbaar was. Smith was in elk geval van die oortuiging dat Suid-Afrika nie sy beleid
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van apartheid aan die res van Afrika kon verkoop, soos Vorster dit met sy détente-beleid
probeer doen het nie (Smith 1997:164).
Volgens ŉ Afrika-kundige, die Engelse joernalis en historikus Martin Meredith, het
toenemende
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minderheidsregerings in suidelike Afrika hulle pogings om die politieke mag asook die
rykdom te behou, verstewig het. Dit was dus ŉ stryd tussen wit en swart. In hulle poging
om die mag te behou, het wit politici “the most elaborate racial edifice the world has ever
seen” gekonstrueer (Meredith 2006:116-117). Ná die bewindsoorname van die Afrikanerregering in 1948 het die fokus, volgens Meredith, verskuif na die Afrikaner as die groep
wat die meeste deur apartheid bevoorreg sou word. Die Afrikaner het dan ook as etniese
groep toenemend homself van die res van die wêreld asook die res van die bevolking van
Suid-Afrika geïsoleer (2006:413).
Die Amerikaanse sosioloog PL Van den Berghe kom tot die gevolgtrekking dat as daar
een groep in die wêreld is wat as ŉ etniese groep kwalifiseer, is dit die Afrikaners wat
hulleself nie beskou as wit setlaars, kapitaliste, ŉ werkersklas of Europese kolonialiste nie,
maar as mense met ŉ roepingsgevoel wat uit drie eeue van stryd gebore is. Hulle sien
hulleself as ŉ groep mense met ŉ heldetradisie wat uit ŉ oorspronklike mite (die Groot
Trek) gebore is. Verder sien hulle hulleself ook as stam- en bloedverwante van ŉ diverse
afkoms en as die wit stam van Afrika. Sy oordeel is dat die Afrikaners hulleself rasgewys,
moreel en kultureel meerderwaardig geag het ten opsigte van, wat hy noem, die heidense
barbare rondom hulle (1987:172).
Van den Berghe begaan ŉ aantal denkfoute wat aandag verdien. In die eerste plek skeer
hy alle Afrikaners oor dieselfde kam met verwysing na die heldetradisie wat uit die mite
van die Groot Trek sou ontstaan het. Sommige, wat nie deel van die Groot Trek was nie,
kon wel daarmee geassosieer, maar nie naastenby alle Afrikaners was deel van die Groot
Trek nie en het ook nie noodwendig daarmee geassosieer nie. Teen 1987, toe hy sy
stellings hieroor gemaak het, sou baie Afrikaners en historici sy tipering van die Afrikaner
as bloot gebrekkige navorsing kon afmaak. Ook die gebruik van die term mite kom verdag
voor omdat dit die leser in die duister laat oor of hy dit as feite beskou en of hy dink dat dit
ŉ onwaar storie is. Daar is selfs ŉ mate van vooroordeel teenoor die Afrikaner te bespeur
in sy stelling dat die Afrikaner hom as kultureel meerderwaardig teenoor ander beskou het.
Dit is veralgemenend en versterk ŉ negatiewe persepsie van die Afrikaner, wat in die
tagtigerjare juis besig was om hierteen standpunt in te neem.
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Die Britse joernalis David Harrison se werk, The White Tribe of Africa. South Africa in
Perspective, bevat vele stellings wat hierdie etno-rassige en etno-nasionale element van
Afrikanermag beklemtoon. Hy praat van die 1948-verkiesingsuitslag as “… the moment
which finally gave the Nationalists control over South Africa and the opportunity to impose
on all its citizens the political creed they called apartheid” (Harrison 1981:3). Hy verwys na
dr Koot Vorster, destydse moderator van die NG Kerk se sinode, wat die
apartheidswetgewing verwelkom het met die woorde: “We felt strongly that we had to
preserve our identity because that is a God-given right that every man has” (Harrison
1981:170). Harrison verwys verder na die Bevolkingsregistrasiewet van 1950, wat elke
Suid-Afrikaner toegewys het aan ŉ spesifieke etniese groep en dit op elkeen se
identifikasiedokument laat bevestig het. Die kriteria wat gebruik is om die rasindeling te
doen, was, volgens Harrison, “appearance, general acceptance and repute” (Harrison
1981:173). Hierdie indeling was natuurlik uiters subjektief, aangesien elke term verskillend
geïnterpreteer kan word.
Daar is selfs verder gegaan deurdat die klassifikasie “Coloured” in sewe subkategorieë
onderverdeel is, naamlik Cape Coloured, Cape Malay, Griqua, Indian, Chinese, Other
Asiatic en Other Coloured (Harrison 1981:170,173). Harrison spreek die mening uit dat die
Ontugwet en die Wet op die Verbod van Gemengde Huwelike aan die grondslag van
apartheid gelê het (1981:172). Hiermee verwys hy dus eintlik na die institusionalisering
van etnisiteit met die klem op ras.
Giliomee verwys na ŉ artikel in Rapport deur Willem de Klerk waarin laasgenoemde sy
siening oor die Afrikaner se etnisiteit weergee. De Klerk beskou etnisiteit vir die Afrikaner
as ŉ ewige beginsel, ŉ onverhandelbare feit. Hy beskryf dit as ŉ heilige koei. Hy maak ook
die stelling dat die Afrikaner se etnisiteit “die groot walg” is by die meerderheid van
gematigde swart en bruin mense (Giliomee 1981:95). De Klerk sê verder dat hierdie
mense dit veral teen gedwonge etnisiteit het, waarmee hulle bedoel dat Afrikaners
etnisiteit as ŉ grondpatroon, ŉ verdedigingsfaktor op Suid-Afrika wil afdwing. Vir die
Afrikaner beteken dit verpligte, afsonderlike rasgroeperinge oor die hele spektrum van
mense se lewens. Giliomee verwys ook na De Klerk se siening dat vir die swart en bruin
mense gedwonge groepsapartheid ŉ “illustrasie van naakte rassisme en eenrigtingdiskriminasie” is (Giliomee 1981:95). Met verwysing na gekleurde groepe wat Suid-Afrika
as hulle enigste vaderland beskou, is Esterhuyse se oproep tot wit Suid-Afrika dat hulle
aan hulleself moet vra of daar aan die ideaal van vryheid en die eis van geregtigheid
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konkrete inhoud gegee kan word sonder dat oorheersing van een “stam” deur ŉ ander sal
plaasvind (Esterhuyse 1979:79).
Volgens Blaser is Afrikanernasionalisme as etno-nasionale verskynsel ŉ beweging wat
geskoei was op taal, kultuur en ideologie, en wat binne ŉ baie kort tydsbestek
gekonstrueer is. Volgens hom is dit op die gebied van die kultuur dat die nasie bewus
word van sy etnisiteit (2007:58,76). Blaser se gebruik van die term Afrikanernasionalisme
moet aan die hand van definisies wat reeds bespreek is, geïnterpreteer word as dat die
Afrikaner as kultuurgroep om ideologiese redes ŉ selfregerende staat in ŉ geografiese
eenheid geïdealiseer het. In die konteks van die tagtigerjare was dit een van die opsies
wat nog vir die Afrikaner as volk bestaan het omdat hy oor die politieke mag beskik het.
Soos later aangetoon sal word, het veral die ekonomiese werklikhede die Afrikaner egter
gedwing om anders oor ŉ toekomstige politieke bedeling te begin dink.
Die Nederlandse joernalis en skrywer Fred de Vries belig ook taal as element van die
Afrikaner se etnisiteit. Hy verwys na die Afrikaanse Taalmonument as ŉ manier waarop ŉ
volk sy identiteit uitbou. Vir hom is dit vanselfsprekend dat iets soos ŉ monument en ŉ taal
bymekaar uitkom. Hy verwys na die taal wat gegroei het tot ŉ taal wat op alle vlakke
gefunksioneer het – van die staatsdiens tot universiteite en skole. Dit was dieselfde taal
wat in die sewentigerjare die “taal van die onderdrukker” genoem is toe dit in swart skole
as medium van onderrig afgedwing is (De Vries 2012:160-161).
Volgens Paul Johnson, in sy weergawe van die wêreldgeskiedenis van 1920-2000, het
Suid-Afrika wel sedert 1989 doelbewus wegbeweeg van “its peculiar system of ethnic
socialism, apartheid” (Johnson 2000:728).
Die oud-redakteur van Die Burger, PJ Cillié, verwys na ŉ boek, Swart verstedeliking,
Proses, patroon en strategie, waarin die skrywers, dr P Smit en mnr J Booysen, die
onheilspellende gevolge van die onomkeerbaarheid van verstedeliking vir die Afrikaner
van die tagtigerjare uitspel. Cillié maak na aanleiding hiervan die volgende stelling: “Aan
die grondslag van sy [die Afrikaner se] nasionalisme, sy identiteitsbewussyn, sy
stamgevoel – noem dit wat u wil – lê die Ou-Testamentiese droom, of sindroom, van ŉ
beloofde land: ŉ stuk aarde wat onherroeplik syne is of moet wees” (Cillié 1990:41-42). Hy
gaan verder deur die stelling te maak dat die grondslag van alle nasionalismes “ŉ
biologiese territoriale imperatief [is] wat die mens dwing om te sterf vir seggenskap oor en
sekuriteit in sy gebied” (Cillié 1990:42).
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Die Afrikaner het, volgens Smit en Booysen, wel begin dink aan ŉ afsonderlike vrye
tuisland vir elke volk van Suider-Afrika (Cillié 1990:42). Carel Boshoff III van die Orania
Beweging beskou die verkieslikste vorm van selfbeskikking as dié wat, soos hy dit stel, “ŉ
kulturele volk in sy eie staat kan beoefen” (2015:99). Volgens Boshoff strewe “elke volk
wat sy sout werd is” vryheid in dié vorm na (Boshoff 2015:99). Verstedeliking as
onstuitbare ekonomiese krag het egter, volgens Cillié, hierdie idee as praktiese oplossing
vernietig, en die Afrikaner moes nou aan nuwe strategieë begin dink (1990:42-43).
Na aanleiding van die bogenoemde kan die afleiding gemaak word dat die beeld van die
Afrikaner as etniese groep teen die tagtigerjare gekoppel is aan ongeregtigheid en aan die
negatiewe konnotasie wat aan die begrip Afrikanernasionalisme geheg is. Volgens
Esterhuyse het die oplossing daarin gelê dat Christene hulle moet beywer vir hervorming
en vernuwing op verskillende terreine waar daar nie aan die eis om geregtigheid voldoen
word nie (1979:104).
Die vraag is tot watter mate die negatiewe houding teenoor die Afrikaner ŉ rol sou speel in
die ontwikkeling van ŉ nuwe identiteit by die Afrikaner. Davies verwys in hierdie verband
na ŉ groot groep vanuit die bruin gemeenskap, swart Afrikaansprekendes en sogenaamde
“verloopte” Afrikaners wat sedert die aanbreek van meerderheidsregering enige formele
groepvorming verwerp het. Hierdie groep wou Afrikanerskap skei van wat beskou is as
Afrikanernasionalisme. Hierdie mense was dus meer geïnteresseerd daarin om die
Afrikaanse taal en kultuur te verdedig sonder om sy etniese agtergrond in ag te neem
(Davies 2009:3-4). Dit was dan ook veelseggend dat Arrie Roussouw in sy tyd as
redakteur van die Kaapse dagblad, Die Burger, aangekondig het dat dié koerant nie langer
na Afrikaanssprekendes as Afrikaners sou verwys nie, maar as “Afrikaanses” (Davies
2009:4). Hiermee het hy klaarblyklik na ten minste die Afrikaanse taalgemeenskap verwys,
wat ook die bruin en swart Afrikaanssprekendes ingesluit het.
Daar was dus tekens dat baie Afrikaners reeds in die tagtigerjare, veral as gevolg van ŉ
politieke faktor soos Afrikanernasionalisme, ŉ weerstand begin opbou het teen die beeld
wat in daardie stadium van die Afrikaner bestaan het. Hierdie weerstand sou in die
neëntigerjare en daarná op politieke en kulturele gebied tot wasdom kom.
2.3.3.3.

Wit en bruin

Die derde uitstaande identiteitsfaktor wat ook reeds in die tagtigerjare sterk na vore getree
het, was die wit en bruin Afrikaanssprekendes se perspektief op die term volk, en dus by
implikasie op die begrip identiteit. Hierdie verskille plaas die kriteria vir die bepaling van ŉ
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kultuurgroep se identiteit, soos dié deur Kotzé genoem, in die kollig. Veral die Afrikaanse
taal, herkoms, gedeelde geskiedenis en die subjektiewe faktor van aanvaarding as deel
van ŉ groep, het vrae aan die Afrikaner se siening van sy identiteit tot op daardie stadium
gestel. Maar wat was die bruin mense se siening en het dit enige impak op die Afrikaner
se denke oor sy identiteit gehad?
Die bruin leier op onderwysgebied en latere ambassadeur van Suid-Afrika in die
Verenigde State van Amerika, dr Franklin Sonn, beskou die bruin mense as die kern van
die “wording van die Suid-Afrikaanse volk en [wat] die sleutel hou tot die strewe na ŉ nierassige volk; divers in ons eenheid” (Sonn 2016:Stofomslag). Sy siening verleen aan die
begrip volk ŉ heel nuwe betekenis en stel in werklikheid die begrippe volk en nasie aan
mekaar gelyk. Dis ook opvallend dat nierassigheid vir hom die ideaal van hierdie nuwe
volk is.
Volgens Thomas het die “kleurlinge” (soos hy verkies om na dié kultuurgroep te verwys)
die afgelope twee eeue uit ŉ etniese smeltkroes gekom. Hulle het tot ŉ kultuurgroep
ontwikkel “met ŉ eie plaaslike identiteit en met ŉ ontvanklike, akkommoderende gemoed
vir Europa, Afrika en inderdaad die wêreld” (Thomas 2016:165). Dit is opvallend dat
Thomas in laasgenoemde verwysing na die kleurlinge (bruin mense) nie die term volk
gebruik nie, maar wel die term kultuurgroep (2016:165). Giliomee verwys daarna dat die
term coloureds in die Kaapkolonie se sensus van 1904 net op bruin mense van toepassing
was. Hy noem ook dat die belangrikste bruin organisasie aan die Kaap in 1912, die African
People’s Organisation, voorgestel het dat die naam “Kaapse Afrikaners” vir bruin mense
gebruik word (Giliomee 2007:59).
Titus is van mening dat Afrikaans deel is van ŉ veelvuldigheid van tale met veelvuldige
identiteite en gebruik die term bruin Suid-Afrikaners om na die identiteit van bruin mense
te verwys (Titus 2016:183). Ook hy gebruik nie die term volk nie en tref ŉ onderskeid
tussen bruin en wit. Hy stem saam dat daar bruin mense is wat hulle geskiedenis as ŉ
gedeelde geskiedenis met dié van die wit mense sien, maar stel dit duidelik dat dit “foutief
[sou] wees om te dink dat bruin en wit dieselfde sou wees” (Titus 2016:187).
Uit die bostaande is dit duidelik dat wat taal, herkoms en ŉ gedeelde geskiedenis as
faktore in die bepaling van ŉ volk se identiteit betref, ŉ objektiewe kategorisering nie so
eenvoudig is nie. Dieselfde geld vir die ander faktore wat Kotzé in sy definisie noem,
naamlik homogeniteit van afkoms, geografiese gebondenheid, onderhorigheid aan ŉ ander
volk in dieselfde grondgebied, gemeenskaplike sedes en gewoontes en selfs ŉ
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Afrikaanssprekendes, die bruin mense in die algemeen en die Afrikaner, was die elemente
van hierdie definisie dus problematies en die onderwerp van konstante debat.
Die algemene gevolgtrekking kan gemaak word dat die Afrikanervolk sedert die
tagtigerjare en reeds voor die nuwe politieke bedeling van die neëntigerjare in ŉ
identiteitskrisis verkeer het. Hierdie krisis het in intensiteit toegeneem ná die politieke
veranderings in die neëntigerjare. Die ATKV met sy Afrikanerlidmaatskap was logieserwys
deel van hierdie krisis.
2.4.

DIE AFRIKANER OOR DIE AFRIKANER

In aansluiting by die Afrikaner se etnisiteit was daar ook reeds oor die jare ŉ intense
identiteitsdebat in Afrikanergeledere aan die gang. Dit het tot gevolg gehad dat die
Afrikaner binne eie geledere nie net verdeeld was oor wie hy as kultuurgroep (lees: “sy
identiteit as volksgroep”) was nie, maar ook waarheen hy op politieke gebied op pad was.
Daar is veral na politieke leierskap opgesien. In die konteks van hierdie studie is dit
noodsaaklik om hier reeds te beklemtoon dat die ATKV se lede ook onvermydelik deel
was van hierdie debat. Dit het ŉ impak op die beeld van die organisasie gehad.
As agtergrond is dit belangrik om kennis te neem van die faktore wat Gerdes noem wat
mense tot volwassenheid lei. Hulle is die volgende: evaluering deur andere; buite-oordeel
(van ŉ groep), wat meewerk om ŉ positiewe self te sien; buigsaamheid om openlik en
vrymoedig te reageer op gebeurtenisse, en ervaring wat eerlik oordeel; en ŉ identiteit wat
in verskillende omstandighede bruikbaar is (Venter 2019:64).
Venter pas hierdie faktore soos volg op die Afrikaners van tussen die sestiger- en
tagtigerjare toe: Volwassenheid om self krities te evalueer en te handel is nie by Afrikaners
bereik nie. Nuwe denke was onaanvaarbaar omdat objektiewe beoordeling van onder
meer politieke en godsdienstige sienings onderdruk is. Kulturele en politieke isolasie het ŉ
eng siening van die self tot gevolg gehad, wat weer Afrikaners se groei tot meer
objektiewe selfbeoordeling en openheid van denke oor hulleself en die realiteite van die
lewe om hulle gestrem het. Volgens Venter het dit isolasie van denke versterk wat weer tot
die beskerming van eie belange gelei het. Afsondering het ook die Afrikaner se siening
van hulle eksklusiwiteit verhoog.
Venter wys ook daarop dat die Afrikaner onbewustelik in twee wêrelde geleef het. Die een
wêreld is Afrikaanse kerk- en kultuurinstellings wat verbind gebly het aan tradisionele
sienings en waardes, maar die ander wêreld is sosio-ekonomiese en politieke realiteite
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wat konflik tot gevolg gehad het omdat sekere Afrikanerkonsepte en -waardes nie
aangepas en verander het nie. Die kerk- en kultuurinstellings het nie leiding ten opsigte
van die eise van die veranderende sosio-maatskaplike omgewing gegee nie. Dit het tot ŉ
verdeling tussen verligte en verkrampte Afrikaners gelei. Die kerk en kultuurorganisasies
het dus, volgens Venter, beheer verloor oor verligte Afrikaners, wat vervreemd geraak het
van tradisionele kultuuraktiwiteite en volksfeeste en wie se politieke denke beïnvloed is.
Hierdie verligte denke het weer druk op die kerk en die samelewing geplaas om politieke
oordeel te bevraagteken, en dit vergroot die gaping tussen verligte en verkrampte denke.
Volgens Venter het dit die Afrikaner tot selfondersoek gedwing ten opsigte van hulle
identiteit en hulle onvermoë om as volk verandering suksesvol te kan bestuur (2019:6376). Hierdie perspektief is van waarde in die konteks van hierdie studie, aangesien dit teen
1980 op ŉ groot persentasie van Afrikaners binne die ATKV van toepassing was.
Laasgenoemde stelling word in hoofstuk 4.2 deur uitsprake van lede tydens kongresse
bevestig. Daar moet egter bygevoeg word dat daar reeds teen 1980 ATKV-lede was wat
onder die verligte denkers geklassifiseer is en op wie Venter se argumente nie van
toepassing was nie. Ook hierdie tendens kom na vore uit die besprekings in hoofstuk 4.2.
Behalwe vir die verlig-verkramp-verdeling waarvan hierbo sprake is, kan daar ook verdere
onderskeid getref word, wat in die volgende gedeelte kortliks aangeraak word.
Daar word vervolgens na enkele menings deur Afrikaners oor hulleself gekyk. Hoewel
daar sekerlik meer groeperinge onderskei kan word, word ŉ basiese indeling van slegs
drie hoofgroepe gemaak. Die indeling is nie veronderstel om ŉ diepte-ontleding van die
wese van die Afrikaner te wees nie, maar word gedoen om die breë strominge van denke
binne die ATKV in die jare tagtig aan te toon.
Eerstens was daar Afrikaners wat die Christelik-nasionale lewens- en wêreldbeskouing as
die basis vir die Afrikaner se hede en toekoms gesien het. In sommige gevalle is hierdie
ideologie gekoppel aan grondgebied as voorwaarde vir hulle voortbestaan. Hierdie
Afrikaners is dan ook meestal as polities konserwatief beskou. Tweedens was daar
Afrikaners wat hulleself, ondanks hulle politieke affiniteit en kritiese ingesteldheid, steeds
met Afrikanerskap geassosieer het, maar heelwat nuwe perspektiewe op die tradisionele
siening van Afrikanerwees gehad het. Hulle was die verligte deel van die verlig-verkrampdebat binne Afrikanergeledere. Derdens was daar Afrikaners wat buite die “establishment”
gestaan het en die Afrikaner vanuit daardie hoek gekritiseer het. Hulle opinies het, soos
met die ander twee groepe waarna verwys word, tot ŉ bepaalde beeld van die Afrikaner
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bygedra. Benewens die sieninge van genoemde drie groepe is daar ook ŉ akademiese
perspektief op die Afrikaner se politieke identifisering met sy etniese groep.
2.4.1. Christelik-nasionaal en polities konserwatief
Hier word slegs na enkele prominente persone se sieninge verwys ten einde die beginsel
onder bespreking te bevestig. Teen 1980 was die konserwatiewe stem binne die
Afrikanerpolitiek besig om in omvang en hoorbaarheid toe te neem. Die meer verligte
benadering van eerste minister PW Botha se regering het gevolglik teen 1982 ŉ skeuring
in die Nasionale Party tot gevolg gehad, wat gelei het tot die totstandkoming van die
Konserwatiewe Party onder leiding van dr AP Treurnicht. Dit was eers tydens die laaste
jare van die bewindstydperk van mnr FW de Klerk, in die neëntigerjare, dat die heftige
politieke bedreiging van konserwatiewe kant afgeweer kon word.
Dr AP Treurnicht se siening van Afrikanerskap was onder meer dat die Afrikaner nie net ŉ
identiteit besit nie, maar dat dit inderdaad ŉ God-gewilde identiteit is. Hy het geglo dat die
Afrikaner-Calvinis sy Christen-Afrikanerskap op alle terreine wil uitlewe en hy het dit dan
ook vir ander kultuurgroepe, onder meer die Engelssprekende en die kleurling, gegun om
Christelik-nasionaal te wees. Daarom dat hy verbastering as die verloëning van identiteit
beskou het, asook die beleid van afsonderlike ontwikkeling voorgestaan en aan die
toepassing van Calvinisme gekoppel het (Degenaar 1977:12).
In sy outobiografie haal dr Carel Boshoff, wat een van die vaders van die volkstaatgedagte en eerste inwoners van Orania was, die inhoud van die dokument Dertig stellings
oor die Volkstaat aan. In hierdie dokument word die Afrikaner beskryf as “’n selfbewuste
en onderskeibare kultuurgemeenskap waarvan die lede ŉ onderlinge lotsverbondenheid
ervaar sover dit die verlede en toekoms aangaan en wat deur ŉ gesamentlike staatstrewe
beslag aan hulle politieke gemeensaamheid gegee het” (Boshoff 2012:368). Die dokument
erken dat nie alle Afrikaners hulle Afrikanerskap op dieselfde manier beleef nie, dat hulle
nie dieselfde optree nie en nie ewe veel waarde aan hulle Afrikanerskap heg nie. Hierdie
verskynsel is normaal. Politieke verdeeldheid, of selfs ŉ oorwig van kritiese stemme, hef
egter nie, volgens hierdie dokument, die gemeenskap se bestaan op nie.
Dan maak die dokument ŉ saak uit vir ŉ eie Afrikanervolkstaat waar die Afrikaner se
voortbestaan as kultuurgemeenskap verseker sal word (Boshoff 2012:368). Die opstellers
van die dokument is oortuig dat Afrikaners se taal en kultuur op die lange duur slegs in ŉ
volkstaat sal oorleef. Volgens Boshoff het die media en politieke kommentators hierdie
Afrikanervryheidsbeweging gestigmatiseer as ver regs en konserwatief en dat dit apartheid
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wou handhaaf. Volgens Boshoff het hy self die beeld as ŉ aartskonserwatiewe gekry en hy
skryf dit toe aan die feit dat sy politieke sieninge in stryd was met hervormings van die
hoofstroompolitiek van die dag (2012:368,372,380).
Ten opsigte van stigmatisering sê Eloff dat daar regse elemente in die Afrikanergroepering
is wat die beeld van die Afrikaner stigmatiseer, sodat hy as “ŉ bebaarde middeljarige man
in kakieklere met ŉ mauser in die hand” voorgestel word. Volgens Eloff “romantiseer
hierdie Afrikaner die prentjie van die formidabele Boere wat die Britse Ryk meer as twee
jaar lank besig gehou het” (Eloff 2016:153-154). Dit is wel ŉ vraag of Boshoff in hierdie
kategorie sou val of nie.
Prof Gerrit Viljoen, akademikus, Broederbondvoorsitter en politikus, was reeds in 1979 van
mening dat die Afrikaner op daardie stadium veel meer gediversifiseer was as vroeër.
Volgens hom was daar meer soorte Afrikaners as wat op daardie stadium in die pers die
“establishment” genoem is. Die Afrikaner het meer uiteenlopend as voorheen gedink en
daarom moet ŉ groter spektrum van opinies binne die Afrikanergemeenskap op die
politieke en kulturele terrein gehuisves word. Vir Viljoen beteken die term Christeliknasionaal dat daar gefokus moet word op die welsyn van die Afrikanervolk, maar sodat dit
aan Christelike norme voldoen. Vir hom is Afrikanernasionalisme se “moeitevolle geskenk”
aan Suid-Afrika die uitleef van die leuse “Suid-Afrika Eerste” (Viljoen 1979:14). Hy maak
die veelseggende stelling dat Afrikanerskap ŉ “kragsentrale” in die politiek moet wees. In
dié verband haal hy dr DF Malan aan, wat gesê het dat hy eerder die behoud van sy eie
nasionaliteit, gebaseer op ŉ eie geskiedenis, bo politieke mag verkies. Viljoen het dus die
Afrikaner gesien as “draers van ŉ beginselbenadering eerder as blote pragmatisme,
eerder nastrewers van idealisme as blote materialisme en eie voordeel” (Viljoen
1979:1,2,14). As sodanig word hy dan teen 1980 as konserwatief gekategoriseer, hoewel
hy in later jare veel meer verligte uitsprake gemaak het en selfs ŉ prominente rol in die
totstandkoming van die nuwe staatkundige bedeling na 1994 gespeel het.
2.4.2. Selfkritiek
Hier word weer eers slegs na enkele prominente persone op die kulturele en politieke
terrein verwys ten einde die beginsel te beklemtoon. Hierdie persone het met
Afrikanerskap geassosieer, maar het die beginsel van gesonde selfkritiek verstaan.
Een van die leidende Afrikaanse skrywers van sy tyd, NP van Wyk Louw, bied reeds in
1939 ŉ rigsnoer tot objektiwiteit as dit by selfkritiek kom. Hy sê: “die groot kritiek [ontstaan]
wanneer die kritikus hom nie buite, maar in die midde van die groep stel wat hy kritiseer,
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wanneer hy weet dat hy onverbreekbaar verbind is in liefde en noodlot en skuld aan die
volk wat hy waag om te bestraf; wanneer hy nie praat van ‘hulle’ nie, maar van ‘ons’”
(Louw 1970:107-108).
Seker een van die mees omstrede eksponente van hierdie selfkritiese benadering was dr
Willem de Klerk: akademikus, skepper van die terme verlig en verkramp en redakteur van
die destydse nuusblaaie Vaderland en Rapport. Volgens Giliomee het die term verkramp
verwys na mense wat na rigiede apartheid wou terugkeer, terwyl verligtes lojaal aan die
Nasionale Party gebly het en binne die strukture van die volksbeweging (soos die
Broederbond) hervormings voorgestaan het (2016:85).
In die voorwoord tot sy publikasie, Afrikaners: Kroes, kras, kordaat, skryf De Klerk dat dit ŉ
“subjektiewe seleksie” en “blote standpunte” is (De Klerk 2000:5). Volgens hom beskou die
Afrikaner homself as dat hy ŉ eksklusiewe roeping in Afrika het, dat hy uitsluitlik uit die
blanke ras bestaan en Christelik-Calvinisties is. Hy is van mening dat toe Afrikanermag en
dominansie op sy hoogtepunt was, dit ŉ “aanstoot en walg” gebring het by veral bruin
mense “wat deel is van die Afrikaanse taal en kultuur”. Dit het ook ŉ woede gebring by
swart mense en Engelse Suid-Afrikaners wat graag met “ons” (bedoelende die Afrikaner)
wou assosieer, maar wat in die proses verneder is (De Klerk 2000:14-15).
Hy noem dan ŉ hele reeks stereotipes wat van die Afrikaner bestaan, naamlik die
volgende: die Afrikaner se sin vir mistiek – ŉ tradisie van spookstories en bygelowigheid;
tradisioneel kerklik; ŉ aanpasbaarheid wat buig onder die onvermydelike en wat slim die
seile na die wind kan span om te oorleef en in te pas; tendense van sentimentaliteit,
nostalgie en swaarmoedigheid; teruggetrokkenheid, maar ook mense wat kan ooraksentueer en rammetjie-uitnek, lawaaierig en bombasties kan wees; selfs grootpraterig,
Ook vaag en versigtig in standpuntstelling, dus onuitgesproke. Hy noem ook eienskappe
soos om geneig te wees tot selfregverdiging en skynheiligheid; hoë waarde wat geheg
word aan paternalistiese gesag; boelieagtig; individualisties, maar nie aanhangers van die
liberale individualisme nie. Volgens De Klerk het die Afrikaners se kudde-instink en
tendens tot gesagsonderwerping die gevolg dat hulle agternalopers van leiers op alle
terreine is. Tog twis hulle onder mekaar, gun mekaar nie maklik die son nie en werk nie
maklik saam nie. Hy maak dan die belangrike gevolgtrekking dat die onderskeidende van
die Afrikaner se kultuur is dat daar nie ŉ tipiese Afrikaner bestaan nie. Tog voel hy dat die
Afrikaners wel ŉ groep mense is wat deur eenheid van taal en historiese ontwikkeling ŉ
duidelike besef van samehorigheid besit, met ŉ volksaard wat organies gegroei het uit die
lewe van die volk (2000:80-84).
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In De Klerk se tipering van die Afrikaner is die eienskappe wat hy identifiseer egter nie so
uniek as wat die leser met die eerste oogopslag sou dink nie. Eienskappe soos ŉ “sin vir
mistiek”, “swaarmoedigheid”, “waarde wat aan paternalistiese gesag geheg word” en nog
ŉ hele paar meer kom by baie individue en gemeenskappe reg oor die wêreld voor en is
eintlik bloot menslike eienskappe wat nie sonder meer as die kenmerke van ŉ bepaalde
kultuurgroep vasgepen kan word nie. De Klerk erken self dat sy werk subjektief is (De
Klerk 2000:5) en stel homself gevolglik bloot aan kritiek. Hy weerspreek homself dikwels in
die opnoem van die een eienskap na die ander. So byvoorbeeld is daar teenstrydighede in
eienskappe soos “teruggetrokkenheid” teenoor “lawaaierigheid”, in “agternalopers van
leiers” teenoor “mense wat nie maklik saamwerk nie” (De Klerk 2000:80-82). Dit het tot
gevolg dat die leser sy aanbieding by tye eerder amusant as ernstig sou kon beskou.
Tog is De Klerk se tipering van die Afrikaner ook in sekere opsigte waar van die ATKVAfrikaner. Die gemene deler vir die ATKV-lid bly egter taal en die historiese ontwikkeling
van ŉ bepaalde volkskultuur. Dit is die organisasie se ontstaansrede. In die tagtigerjare
was die baie sterk onderliggende etno-nasionale karakter van die Afrikaner ook in die
ATKV-lid te vind. Volgens Kotzé toon vergelykende studies oor nasionalisme duidelik dat
taal

en

historiese

ontwikkeling

van

die

belangrikste

kenmerke

van

die

onafhanklikheidstrewe van volkere soos die Iere, die Belge, die Grieke en die Spanjaarde
was (1969:34-39). Die ATKV-lid was dus in hierdie opsig geensins uniek nie. Hy was oor
die jare deel van ŉ volksbeweging wat tot en met die tagtigerjare vir hom as kultuurgroep
bepaalde voordele ingehou het. Teen die einde van die tagtigerjare was verandering op
politieke gebied egter onafwendbaar en moes ATKV-lede ŉ keuse maak. Hierdie keuse
het gelê tussen die behoud van die Christelik-nasionale ideologie of ŉ groter kritiese
ingesteldheid met die oog op aanpassing by nuwe omstandighede.
As deel van De Klerk se selfkritiese ingesteldheid het hy sommige Afrikaners as
“oorskatters” gekategoriseer. Volgens hom is die oorskatters idealiste wat ideologies
ingestel is en Afrikaneruniekheid aan ŉ nuwe geslag Afrikaners wil verkoop. Sy siening is
ook dat hierdie Afrikaners hulle kultuurerfenis aan ŉ nuwe politieke en taalbedeling wil
opdwing (De Klerk 2000:84).
Vir die Stellenbosse akademikus prof Willie Esterhuyse het die beeld van die Afrikaner
veral ook gegaan oor hulle verhouding met ander bevolkingsgroepe, spesifiek die bruin
mense. Esterhuyse het reeds in 1979 gesê dat die kloof tussen die Afrikaner en veral die
bruin middelstand by die dag groter word. Volgens hom was daar ŉ diepe wantroue onder
(bruin) elite-groepe en die studerende jeug teenoor die goeie wil en bedoelinge van die
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Afrikaner, veral wat politieke en burgerregtelike aangeleenthede betref (1979:84). Sy
siening is verder dat gematigde bruin leiers hulle nie openlik met die Afrikaner wil
assosieer nie omdat mense hulle daarvan kan beskuldig dat hulle “met die Boere heul”
(Esterhuyse 1979:84). Volgens Esterhuyse heers hierdie agterdog en vervreemding
teenoor die witman en die Afrikaner in besonder, veral op professionele vlak en onder
groot getalle van die elite-groep in die bruin gemeenskap (1979:84). Indiër- en swart
studente beskou volgens Esterhuyse die Afrikaner as verkramp, wreed, buitensporig
patrioties, politiek behep, aggressief en dominerend. Hierdie studente wil die grootste
moontlike afstand hou van Afrikanerstudente. Hy verwys na ŉ opname onder bruin
studente waarin bevind is dat hulle nie eendag hulle dogters sal toelaat om met ŉ
Afrikaner te trou nie.
Ook op kerklike gebied het, volgens Esterhuyse, vervreemding al ver gevorder. Die
Afrikaner word geassosieer met die diskriminerende maatreëls wat die politiek meegebring
het en wat ander groepe laat voel het dat hulle tekort gedoen word en selfs gekul is.
Esterhuyse wys op die feit dat bruin mense voel dat daar baie oor en van en selfs namens
hulle gepraat word. Daar word egter nie saam met hulle gepraat sodat hulle en die
Afrikaners mekaar op dié manier beter kan leer verstaan nie. Hy erken ook dat die
negatiewe beeld van die Afrikaner versterk word deurdat hy allerlei stereotipe beelde van
bruin en swart mense het. Dan is daar ook die werklikheid van ŉ paternalistiese
baas/knegverhouding van wit mense teenoor swart mense en Indiërs. Esterhuyse maak in
hierdie verband die stelling dat die Afrikaner aanpassingsprobleme sal hê so seker as ŉ
wintermotreën in die Kaap. Hy vra hoe wit mense bevry kan word van geykte denk- en
handelingspatrone wat afgestem is op ŉ era wat, volgens hom, onherroeplik tot die verlede
behoort (1979:84-85, 89-90). Vir hom moet die Afrikanerheersers ter wille van geregtigheid
meer hervormingsgesind en ten gunste van vernuwing wees (1979:74). Bogenoemde
stellings is natuurlik reeds in 1979 gemaak. Intussen het die politieke en kulturele landskap
heelwat verander en kon Esterhuyse en ander se opinie van die Afrikaner moontlik al
verander het.
ŉ Man met ’n groot invloed op die Afrikanerdenke en beeld van die sewentiger- en
tagtigerjare was die redakteur van Die Burger, Piet Cillié. Hy verwys na tipiese kenmerke
van die Afrikaner as die volgende: streng Calvinisties; ŉ streng puritein wat seksuele
moraliteit betref; ŉ onkritiese aanbidder van die verlede en passievol oor grond. Ook is die
Afrikaner fanaties verbonde aan die Afrikaanse taal en het hy sterk sieninge oor die
politieke progressiwiteit van die Engelssprekendes. Volgens Cillié wil die moderne
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Afrikaner ook nie gestereotipeer word as die tipiese landelike Afrikaner nie (Cillié1990:14;
Munger 1979:40).
Die akademikus en latere leier van die opposisie in die Parlement, dr Frederik Van Zyl
Slabbert, verklaar homself baie duidelik as ŉ Afrikaner as deel van sy introspeksie oor wie
hy as Afrikanermens is. In die proses erken hy die soms negatiewe beeld wat daar van
hierdie kultuurgroep bestaan, maar ook dat hy hom nie daarvan kan losmaak nie. Hy
beskryf sy Afrikaneridentiteit soos volg: “In my ervaring en sin maak van die wêreld is my
Afrikaans-wees ŉ werklikheid waarmee ek moet saamleef en vrede maak. Dit is ŉ sosiale
geboortevlek. Ek word daaraan geken, en word daarvolgens gestereotipeer en beoordeel.
In my ervaring van self moet ek, solank ek hier is, tot ruste kom met die werklikheid van
Suid-Afrikaner, Afrikaan, Afrikaner en blanke wees. En ek wil nie elders wees nie”
(Slabbert 1999:7).
2.4.3. Kritiese Afrikaners van buite die “establishment”
Die WAT definieer die begrip establishment soos volg: “ŉ Groep mense wat invloed en
gesag in ŉ gemeenskap het en gesien word as gekant teen verandering” (WAT 2015:267).
Kritiese Afrikaners van buite die “establishment” het uit ŉ verskeidenheid hoeke van die
samelewing gekom. Een van die selfkritiese Afrikaners, Willem de Klerk, na wie hierbo
verwys is, noem hierdie definieerbare kategorie die “onderskatters”. Volgens hom is dit
“mense wat hulle distansieer van enige taal- en kultuurstryd vir Afrikaans. Hulle is in
reaksie teen Afrikanerdrywing waarmee hulle grootgeword het, of ŉ afskrywing van
Afrikaans en Afrikanerwees as ŉ onbeduidende en polities nie-korrekte faktor in die
toekoms. Hulle hartsnare word nie meer geroer nie” (De Klerk 2000:84). Hoewel De Klerk
se definisie nie in alle opsigte op elkeen van die onderskeie persone hieronder van
toepassing is nie, is daar tog elemente van die definisie wat hulle as ŉ identifiseerbare
kategorie onderskei. Hoewel daar meer as net sommige joernaliste in hierdie kategorie
sou kon val, is die persone na wie verwys word, voorbeelde van mense wat in die tydperk
onder bespreking ŉ besliste impak op die debat oor Afrikanerskap gehad het.
Die verslaggewer Rian Malan se stamvader was Jacques Malan, wat in 1688 as een van
die Hugenote-vlugtelinge na Suid-Afrika gekom het. DF Malan, latere eerste minister van
Suid-Afrika tydens die begin van die apartheidsjare, was die kleinneef van Rian Malan se
oupa. Volgens Rian was ŉ Malan oor al die jare betrokke by al die groot dramas en
keerpunte in die geskiedenis van die Afrikaner. Hy het in 1977 na Amerika verhuis, maar
agt jaar later vanuit sy selfopgelegde ballingskap na Suid-Afrika teruggekeer, soos dit in
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die stofomslag van sy boek, A traitor’s heart, gestel word: “to face the paradox, the family
history, his conscience”, en om sy boek te skryf (Malan 1991:stofomslag).
Volgens Malan was hy altyd skepties oor dié dinge wat die naaste aan die Afrikanerhart
gelê het. Sy pa het aan die Ossewabrandwag en Afrikaner-Broederbond behoort en hulle
gesin aan die NG Kerk. Hy is in hierdie kerk gekatkiseer, maar sy belewenis van kerkgaan
was uiters negatief. Hy erken dat hy nooit werklik ŉ “Boer” in die ware sin was nie, ten
spyte van die feit dat sy pa selfs na dié se bedanking uit die Ossewabrandwag, altyd
“marched in step with the volk” (Malan 1991:159). Sy pa het ingeteken op Afrikaanse
tydskrifte en koerante en vir die Nasionale Party gestem.
Na Rian se terugkeer uit selfopgelegde ballingskap in 1985 tref hy die nuwe Suid-Afrika
aan en verstom hy hom aan die transformasie wat die land, en by name die Afrikaner,
ondergaan het. Hy verwys na Die Huisgenoot, wat in sy kinderdae die verpersoonliking
van Calvinisme was, en teen 1985 ŉ totaal ander beeld gehad het as ŉ tydskrif wat
oorspronklik

reinheid,

goddelikheid,

patriotisme,

gehoorsaamheid

en

nog

meer

voorgestaan het. Volgens Malan was daar verskeie groot veranderinge in die
Afrikanerdom. Hy verwys in dié verband na die NG Kerk wat sy seën op apartheid onttrek
het; die bloudruk vir groot apartheid wat geskrap is en die Afrikaner wat polities in ŉ linkeren regtervleuel geskeur het.
Vir Malan was die verandering in Die Huisgenoot se inhoud eintlik aanduidend van die
veranderinge wat toe reeds plaasgevind het (1991:159). In ŉ siniese verwysing na
sogenaamde “new Afrikaners” wat veranderinge in die tagtigerjare omarm het, verwys
Malan na hierdie Afrikaners as mense wat die eens verguisde Afrikanerdigter, Breyten
Breytenbach, met die hoogste literêre prys in Afrikaans, die Hertzogprys, bekroon het. Ten
spyte van die “bad boy of Boer literature” se skroeiende kritiek teen die Afrikaner tydens sy
aanvaardingstoespraak, het die aanwesiges hom met ŉ staande ovasie toegejuig. Hierdie
mense het skynbaar begrip getoon vir Breytenbach se uitspraak dat die Afrikaner vir hom
sinoniem geword het met “spiritual backwardness, ethical decay, cruelty, dehumanization,
armed baboon bandits and the stigma of brutal violence” (Malan 1991:157). Vir Malan was
hierdie nuwe Afrikaners op ŉ “dream boat” (Malan 1991:157).
Nog ŉ joernalis, Chris Louw, se reaksie op Willem de Klerk se sieninge gee weer ŉ ander
kritiese perspektief op Afrikanerskap vanuit ŉ jonger geslag as De Klerk self. Hy verwys na
homself as deel van ŉ groep “wit Afrikanermans van so tussen dertig en vyftig wat met
verpligte militêre diens gebrandmerk is” (Louw 2001:7). Sy ope brief aan De Klerk in Beeld

77

het later bekend geword as Boetman is die bliksem in. Die ope brief het hoofsaaklik
gegaan oor sy weersin in wat Louw beskou het as die oneerlikheid van selfregverdiging
van De Klerk en sommige van sy geslag Afrikaners (2001:7). Dit loop dan uit op ŉ debat
wat die Afrikaner uit ŉ ander perspektief belig.
Hy beskryf homself as ŉ produk van Christelik-nasionale onderwys wat die vernedering
van nasionale diensplig moes deurgaan ter wille van die ideale van De Klerk se geslag,
wat idealisties was oor apartheid wat ŉ leeftyd geduur het. Volgens Louw het hierdie
mense apartheid beplan en het hulle wil daaroor geskied. Louw voel dat daardie geslag
Afrikanerleiers nou van sy geslag verwag om die nuwe bestel (veral ná 1994) te help
vestig omdat dit sogenaamd hulle plig sou wees. Sy wrewel lê daarin dat De Klerk se
geslag “oor hulle eendepote geval het om vrede te maak en alliansies te vorm met die
nuwe elite van die nuwe bedeling” (Louw 2001:16) Hy som De Klerk se meerderwaardige
houding op as dat hy, in die proses van groei, dink dat hy goddelike insig het en die
middelpunt van nie net sy eie nie, maar van alle waarheid is. Daarom dat hy ook die
stelling maak dat De Klerk, en mense soos hy, eintlik (hulle) volk verkneg het (Louw
2001:6). Hierdie debat het die beeld van die Afrikaner se sterk neiging tot verdeeldheid
bevestig, asook dat mense baie verskillend oor hulle identiteit as Afrikaners gevoel het,
hetsy binne of buite die “establishment”.
Die redakteur van Vrye Weekblad, Max du Preez, wat veral teen die einde van die
tagtigerjare as een van die felste kritici van die Afrikaner-establishment beskou is, het die
beleid van dié Afrikaanse weekblad soos volg geformuleer: “… vry van ideologieë, vry van
propaganda en slagspreuke, vry van eng inhibisies, vry van manipulering deur
Staatspresidente, ministers, Broeders, generaals en groot kapitaliste – vry om vir die
moderne Afrikaanssprekende te sê: lees en besluit self” (Du Preez 1994:7). Wat die
Afrikaner betref, gebruik hy in die eerste hoofstuk van sy werk, Dwars. Mymeringe van ŉ
Gebleikte Afrikaan, die titel ŉ Vreemde ou stammetjie dié. Hierin verwys hy na sy
agtergrond en belewenis van die Afrikaner. Hy praat van “die vreemde skisofrenie” van sy
mede-Afrikaners (Du Preez 2009:10) wat betref rasseverhoudinge en wisseling van
politieke oortuigings van heel regs tot heel links. Du Preez erken dan ook dat hy die
Afrikanerpsige maar sleg verstaan (2009:10-11). In hierdie verband vra hy die vraag na
hoe dit kon gebeur het dat die etniese groep waaraan hy behoort binne sestig jaar in die
wêreld se oë van die “lieflinge van die wêreld tot die muishonde van die wêreld” kon
verander het (Du Preez 2009:13).
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Hy verwys ook na die unieke gebeurtenis aan die begin van die neëntigerjare toe die
Afrikaners op politieke gebied hulleself uit hulle magsposisie onderhandel het en die mag
oorhandig het aan die mense teen wie hulle tot op daardie stadium so gewelddadig geveg
het (Du Preez 2009:13). Hy bevestig ook sy, op die oog af, teenstrydige, onverstaanbare
verbintenis aan die Afrikaner in die volgende woorde: “Ek is lief vir hulle, ek haat hulle, ek
is trots op hulle, ek is erg skaam vir hulle, maar ek is onteenseglik een van hulle” (Du
Preez 2009:14). Hy het ook die benaming progressief of andersdenkend verkies bo die
term alternatief om sy en ander soos hy se denkwyse te definieer (Du Preez 2009:228).
Volgens Du Preez was sy instink as redakteur van Vrye Weekblad in die tagtigerjare om
sy disrespek teenoor pres PW Botha en sy regerende establishment te wys en met hulle
die spot te dryf (2009:229).
2.4.4. ŉ Akademiese perspektief
Laastens is dit relevant om te let op die mening van die historikus Hermann Giliomee se
sieninge aangaande die Afrikaner se politieke keuses aan die begin van die tagtigerjare.
As Afrikanerakademikus het hy, ten spyte van kritiek van links en regs van die politieke
spektrum, oor die jare daarin geslaag om ŉ bepaalde geloofwaardigheid en objektiwiteit te
behou. Die volgende akademiese perspektief van Giliomee word gevolglik as uitgangspunt
geneem om lig te werp op die Afrikaner se beeld in die tagtigerjare:
Daar is twee maniere waarop die Afrikaner teen die tagtigerjare polities met hulle etniese
groep geïdentifiseer het. Eerstens is daar die siening dat die Afrikaners as oorwegend ŉ
eksklusiewe politieke groep gesien word. “Metafisiese idees” oor die “volksiel” en die
“roeping” van die Afrikaners het teen die einde van die jare sestig geleidelik begin verdwyn
(Giliomee & Adam 1981:96). By die “kultuur-elite” van die Afrikaners, soos Giliomee dit
noem, was daar egter nog steeds ŉ potente ideologiese komponent. In dié verband
verwys hy veral na ŉ ander Afrikanerakademikus, dr Gerrit Viljoen, se siening dat die
Afrikaners geken word aan hulle strewe om die afsonderlikheid van hulle volk te handhaaf.
Vir Viljoen beteken dit nie net rassesuiwerheid en soewereine onafhanklikheid van die
staat van die Afrikanervolk nie, maar ook veral die behoud en handhawing van die kultuur
en volkskarakter wat die Afrikanervolk kenmerk. Die essensiële kenmerke van die
Afrikaner se kulturele identiteit is die volgende: ŉ gemeenskaplike historiese sin, ŉ strewe
na rassesuiwerheid, sy republikeins-demokratiese staatsideaal, sy taal en sy ProtestantsChristelike godsdiens (Giliomee & Adam 1981:97). Volgens Giliomee is hierdie oproep tot
die handhawing van identiteit “ŉ siniese verdoeseling van alleenheerskappy en
maatskaplike bevoorregting” (1981:98).
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Giliomee gaan verder deur te sê dat ŉ tweede siening onder Afrikaners is dat Afrikaners
hulleself oorwegend as ŉ kultuurgroep beskou. Hulle definieer hulleself dus oorwegend in
kulturele terme en heg nie ŉ spesifieke politieke konnotasie aan Afrikanerskap nie. Hierdie
groep is nie nasionaliste nie en morele waardes soos sosiale geregtigheid is vir hulle
belangriker as hulle hoogste trou aan die Afrikanervolk. Hulle beskou hulleself dus as ŉ
groep met verskillende lojaliteite en identifikasies (Giliomee & Adam 1981:99-100). Steyn
bevestig hierdie veelvoudige identiteite in sy werk “Whiteness just isn’t what it used to be:
White identity in a changing South Africa”. Volgens Steyn was die Afrikanergroep in ŉ
proses waarin hulle in die lig van nuwe kennis en moontlikhede hulle identiteit opnuut
moes herinterpreteer (2001:xxi-xxiii).
Dit is Giliomee se mening dat hierdie groep, wat hulleself oorwegend as ŉ kultuurgroep
beskou, glo dat die land moet wegbeweeg van ŉ stelsel waar ras en etniese groep
deurslaggewend is, na ŉ nuwe nasiebegrip. Dit beteken natuurlik dan ook ŉ nuwe politieke
sisteem. As mense wat Afrikaans is, sien hulle ŉ toekoms waar hulle hul met hul taal en
kulturele erfenis identifiseer. Hulle voel veral dat die bruin mense wat die Afrikaners se
taal, kultuur en tradisies aanvaar, nie langer uit die politieke sisteem uitgesluit moet word
nie. Giliomee noem egter dat die mate waartoe etnisiteit in Suid-Afrika verpolitiseer is, nie
die groei na ŉ breër identiteitsbegrip moontlik sal maak nie. Hy kom tot die gevolgtrekking
dat daar ŉ geleidelike verskuiwing is weg van identiteit wat berus op bevoorregting en
eksklusiwiteit na ŉ benadering waarin meriete en klassebelang voorrang geniet bo ras as
die basiese ordeningsbeginsel van die samelewing (1981:100-102).
Giliomee

oordeel

dat

die

laaste

fase

van

die

nasionalistiese

beweging

oor

Afrikaneridentiteit in die laat sewentigerjare was. Dit het duidelik geword dat die party-elite
teen die laat sewentigerjare nie meer hulle belangrikste taak as die handhawing van
eksklusiewe Afrikaneridentiteit gesien het nie, maar ook die nodige aanpassings moes
maak sodat die middestand die struktuurveranderings kon oorleef. Waar daar eers klem
op skeidende elemente gelê is, was daar nou meer klem op saambindende elemente en ŉ
oorkoepelende nasionale identiteit. Minder meningsvormers het ook nog gepraat van ŉ
Godgegewe roeping om rasseskeiding te handhaaf en al hoe meer het aan ŉ nuwe nasiekonsep, wat swart en wit insluit, inhoud probeer gee. Giliomee kom tot die slotsom dat die
uitdaging vir die Afrikaner van die tagtigerjare was om etniese verbondenheid en ŉ
oorkoepelende Suid-Afrikaanse identiteit met mekaar te probeer versoen (Giliomee &
Adam 1981:96-104).
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2.5.

PERSEPSIES

VAN

DIE

AFRIKANER

UIT

NIE-AFRIKANERGELEDERE:

NASIONAAL EN INTERNASIONAAL
Wat was die persepsie van die Afrikaner teen 1980 vanuit nie-Afrikanergeledere,
nasionaal en internasionaal? ŉ Amerikaanse professor van die California Institute of
Technology, Edwin S Munger, kom in sy boek, The Afrikaners (1979), tot die
gevolgtrekking dat daar geen tipiese Afrikaner is nie. Hy gee die menings weer van
veertien Suid-Afrikaners van verskillende oortuigings. In die stofomslag van die boek word
gesê dat die persone nie op soek is na hulle identiteit nie. Hulle weet wie hulle is en
hoekom. Volgens hom is daar ŉ groeiende getal mense wat die benaming “Afrikaner”
begin ontken (Munger 1979:stofomslag). The Post se redakteur, Percy Qoboza, is van die
oortuiging dat Afrikaners van die mees chauvinistiese mans in die wêreld is (Munger
1979:10-11). Volgens Anna Marie Engelbrecht, ŉ Namibiër wat in daardie jare in SuidAfrika gestudeer het, was die Afrikaner se aanhoudende regverdiging van sy optrede óf in
reaksie teenoor buitelandse druk óf ŉ manifestasie van ŉ minderwaardigheidskompleks
vanuit die verlede (Munger 1979:12). Munger haal Engelbrecht soos volg aan: “The latter
is unjustified. The average Afrikaner does not deserve the tag of ‘boorishness’. The wrong
pressure only makes the Afrikaner more stubborn and reactionary” (Munger 1979:12).
Munger verwys ook na die Engelssprekende Suid-Afrikaner, die skrywer Alan Paton, se
siening dat die Soweto-opstand van 1976 baie Afrikaners se oë laat oopgaan het vir ŉ
groeiende swart haat vir die Afrikaanse taal. Munger verwys ook na Paton se verbasing
oor die Afrikaner se dubbele standaarde wat betref optrede teenoor mense wat anders as
hyself is, veral as daardie persoon nie wit is nie. Hy bevestig ook dat die Afrikaner polities
totaal verdeeld is van ekstreem links tot ekstreem regs op die politieke spektrum (Munger
1979:27).
Die Engelse BBC-joernalis David Harrison was verantwoordelik vir verskeie dokumentêre
TV-programme oor Suid-Afrika. Op die stofomslag van sy boek, The white tribe of Africa
(1981), beskryf die Daily Mail sy weergawe van Suid-Afrikaanse wit mense as baie
gebalanseerd. Aspekte van die identiteit van die Afrikaner en sy organisasies word
voorgestel. Hy praat van die Broederbond as die organisasie wat vir meer as sestig jaar
gewerk het vir die saak van ŉ eksklusiewe Afrikanerdom. Hy verwys na die bekende
Afrikaner Henning Klopper (op ŉ stadium voorsitter van die Broederbond) as iemand wat
groot waarde aan die Bybel geheg het. Volgens Harrison het Klopper die Bybel wat hy
meer as sewentig jaar vantevore as geskenk van sy ma ontvang het, sewentig maal
deurgelees (1981:3). Hiermee probeer Harrison die Afrikaner se verbondenheid aan die
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Bybel as rigsnoer vir die lewe en dus by implikasie sy Calvinistiese karakter aantoon. Tog
kan daar vrae gevra word oor die geloofwaardigheid van hierdie stelling, wat totaal
oordrewe voorkom. Dit sou ŉ buitengewoon toegewyde leser moes wees wat die Bybel
soveel keer deurlees. Of dit egter so was of nie, Harrison het sy standpunt gestel.
Harrison beklemtoon dr. Koot Vorster, moderator van die NG Kerk se sinode, se vrees oor
die toekoms van die Afrikanerdom. Hy was veral bekommerd as die beginsels van
rasseskeiding ooit afgeskaf sou word (1981:3,170-171). Om die beeld van die strenge
sekuriteitsmaatreëls onder die Afrikanerregering te versterk, verwys Harrison na die
houding van dr. Eschel Rhoodie, voormalige sekretaris van die destydse regering se
Departement van Inligting. Die BBC was oor ŉ tydperk van agtien maande besig met werk
aan ŉ televisiereeks genaamd The white tribe of Africa. In die proses het hulle ŉ groot
aantal leidende Afrikanerpolitici ontmoet en dr. Rhoodie was die skakelpersoon. Harrison
verwys daarna dat Rhoodie die filmmakers gewaarsku het dat hy van elke kontak geweet
het wat hulle gemaak het. Hy het ook gewaarsku dat die uitkoms van hulle film positief
moes wees, anders sou daar slegte gevolge vir hulle wees (1981:4). Hiermee word ŉ
persepsie
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Harrison verwys ook na die verdeling wat op daardie stadium, volgens veral die gedrukte
media, in Afrikanergeledere bestaan het. Hy beskryf die terme verlig en verkramp as
verwarrend, aangesien die terme volgens hom meer verskille voorgestel het as wat in
werklikheid bestaan het. Die mense wat deur politici en verslaggewers as “verlig”
voorgestel is, het volgens Harrison steeds die basiese sienswyse van die regerende
Nasionale Party ondersteun, asook aparte tuislande, burgerskap, parlemente, skole en
aparte woongebiede. Die “verligtes” het, volgens Harrison, hulle maar net duideliker
uitgespreek ten gunste van die verwydering van aparte geriewe soos bankies in parke en
aparte hysbakke (Harrison 1981:6-7). Dit was hieruit duidelik dat die Afrikaner dikwels sy
verskille ernstiger opgeneem het as wat kritici van buite dit beleef het.
ŉ Britse joernalis, Alec Russell, wat ŉ paar jaar as verteenwoordiger van die Financial
Times in Suid-Afrika gewerk het, skets ŉ beeld van Afrikanerbyeenkomste onder die
Nasionale Party se bewind soos volg: “Families, the sizzling of boerewors (spicy Afrikaner
sausage) on braais; ample servings of Castle beer and brandies mixed with Coke; plates
of koeksusters; and the blending of culture and history by politicians” (Russell 2010:143).
Ongeag die korrektheid van sy waarnemings of nie, is dit in laasgenoemde aanhaling, en
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ook deurgaans in Russell se boek, opvallend hoe hy ŉ karikatuur van die Afrikaner
probeer skep wat natuurlik sy objektiwiteit in gedrang bring.
Jeanne Goosen se Ons is nie almal so nie bring beter begrip en balans ten opsigte van die
tipe Afrikaner waaroor sy op ŉ humoristiese wyse skryf. Dit is dus ŉ geloofwaardige bron.
Die oordeel oor wie hierdie mense is, laat sy eerder aan die leser oor en veroordeel nie of
probeer nie doelbewus ŉ karikatuur skep nie. Daarom dat die karakter, Doris, se reaksie
op die gedwonge verskuiwing van die bruin bure (2007:122), soos ook in die titel
verwoord, soveel empatie by die leser laat. In die proses bevestig sy eerder ŉ algemeen
menslike eienskap en sonder sy nie die Afrikaner as sodanig uit nie. Sodanige
interpretasie sê dus eintlik dat alle mense maar onvolmaak in ŉ onvolmaakte werklikheid
is.
Die Kanadese akademikus Heribert Adam werp ŉ verdere belangrike perspektief op die
kwessie van persepsies van die Afrikaner as basies rassisties. Hy is van mening dat dit
heeltemal foutief is om aan te neem dat daar ŉ meesterbrein agter die Afrikanerpolitiek is
of dat die Afrikaners ŉ obsessie met ras het. Die beeld wat van die Afrikaner geskep is as
dat sy Calvinistiese agtergrond die oorsaak vir apartheid was, word deur hom verwerp.
Volgens Adam het die Afrikaner se bedreigdheid as minderheidsgroep wel gelei tot ŉ
gevoel van onveiligheid, en daarom sy intense behoefte aan identifikasie met die groep en
met leiers wat sekuriteit beloof en waarborg. Nasionaliste was, volgens Adam, gewoonlik
heeltemal bereid om by beleidsveranderinge te berus. Adam sien dus die oorsprong van
die Afrikaner se eenheidstrewe veel eerder vanuit ŉ soeke na geborgenheid in die groep
as ŉ Calvinistiese gedrewenheid (Giliomee & Adam 1981:32-33).
ŉ Meer resente perspektief op Afrikaneridentiteit is dié van Rebecca Davies wat in haar
boek, Afrikaners in the new South Africa na drie tipes verwys: eerstens almal wie se
moedertaal Afrikaans is; tweedens alle wit mense wie se moedertaal Afrikaans is, en
derdens ŉ meer omvattende definisie as iemand wat homself beskou as behorende tot ŉ
onderskeibare groep wat gedefinieer word in terme van identifisering met ŉ kulturele
gelyksoortigheid toegespits op die Afrikaanse taal en in terme van ŉ bewustheid dat
hierdie groep ŉ politieke minderheid in Suid-Afrika is (Davies 2009:8). Daar moet onthou
word dat sy hierdie indeling gemaak het nadat die nuwe politieke bedeling reeds in volle
swang was. Sy kon dus terugskouend na die Afrikaner kyk ten einde haar afleidings te
maak. Tog het hierdie denkrigtings reeds in die tagtigerjare al bestaan, soos reeds
aangedui is.
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Die tien jaar tussen 1980 en 1990 was dus ŉ toets vir die ATKV en sy lede oor ŉ paar
kwessies: eerstens wat sy politieke posisionering was; tweedens watter impak sy politieke
posisionering op sy kulturele posisionering sou hê, en derdens hoe hy in die lig van
voorgenoemde posisionering sy beeld na buite moes laat lyk. Hierdie veranderings sou
van die organisasie aanpassings verg wat duidelike leierskap geverg het. Hierdie
leierskapsaspek word in hoofstuk 3 in besonderhede hanteer.
2.6.

PERSEPSIES VAN DIE ATKV AS AFRIKANERKULTUURORGANISASIE

In die lig van die voorafgaande ontleding van die kenmerke van die Afrikaner as etniese
groep word vervolgens afleidings gemaak oor watter persepsies in die tagtigerjare van die
ATKV as Afrikanerkultuurorganisasie bestaan het. As vertrekpunt word krities gekyk na die
bevindings van die ongepubliseerde DPhil-proefskrif van Kok getiteld: Die taak van
kultuurorganisasies in minderheidskultuurgroepe met besondere verwysing na die ATKV
Kok was van 1981 tot 2006 besturende direkteur van die ATKV. Sy doktorale proefskrif het
in 1992 verskyn en verwys onder meer na aktiwiteite van die organisasie in die
tagtigerjare. ŉ Aantal vrae wat lig kan werp op die kultuurpolitieke posisionering van die
ATKV tussen 1980 en 1990 word gevolglik aan die hand van Kok se bevindings gevra. Dit
sal lig werp op persepsies wat in hierdie tydperk van die organisasie bestaan het. Die vrae
is soos volg: Eerstens, wat was die etniese karakter van die organisasie; tweedens, wat
kan uit sy doelstellings afgelei word wat betref sy visie en missie vir die organisasie in die
tagtigerjare, en derdens, hoe is die uitkomste van vrae een en twee hierbo in sy
ledesamestelling weerspieël?
2.6.1. Etniese oriëntering
Kok verwys daarna dat die ATKV gepoog het om ter sake te wees deur in die besondere
behoeftes van die Afrikanerkultuurgemeenskap van sy tyd te voorsien en daarmee saam
die Afrikanerkultuur uit te bou. Die ATKV het ook ŉ saambindende rol in die
Afrikanerkultuurgemeenskap gespeel deurdat hy betrokke was by groot nasionale projekte
(1992:234). Wat die toekoms betref, beskou Kok dit as belangrik dat die ATKV sy rol as
Afrikanerkultuurbevorderaar en -standpuntsteller sal moet vervul. Hy verwys ook daarna
dat die ATKV moet besef dat, hoewel sy grootste taak die bevordering van die
Afrikanerkultuur onder sy eie mense is, daar ŉ besondere uitdaging daarin lê om dié
kultuur deur die bou van kultuurbrûe vir al die ander kultuurgroepe in Suid-Afrika
toeganklik en aanvaarbaar te maak.
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Volgens Kok moet soveel moontlik mense aan die Afrikanerkultuur blootgestel word omdat
dit groeipunte vir die Afrikanerkultuur skep, asook begrip vir die spesifieke kultuurgroepe
se behoeftes en aspirasies. Op hierdie manier, glo hy, word die idioom “onbekend is
onbemind” teëgewerk. In ŉ land soos Suid-Afrika met baie minderhede, kan dit tot
harmonie lei (1992:234).Kok sê ook dat die persoon wat binne die Afrikanerkultuur
opgevoed is opnuut bewus gemaak moet word en op ŉ deurlopende basis van die waarde
van die Afrikaanse taal en die Afrikanerkultuur bewus gehou moet word (1992:234).
Uit bogenoemde kan die gevolgtrekking gemaak word dat die organisasie homself veral
aan die begin van die tagtigerjare in die eerste instansie gesien het as ŉ etniesAfrikanerorganisasie.

Die

Afrikanerkultuurgemeenskap,

deurlopende

gebruik

Afrikanerkultuurbevorderaar

van
en

die

terme

-standpuntsteller,

Afrikanerkultuur en Afrikanerkultuurgebruiker bevestig dit. Daar kan dus aanvaar word dat,
aangesien daar so ŉ duidelike verwysing na die etniese kultuurgroep bekend as die
Afrikaner is, die lede heelwaarskynlik ŉ oorwegend Calvinistiese, Christelik-nasionale en
meer konserwatiewe lewens- en wêreldbeskouing sou hê. Kenmerke wat in hierdie
verband aan die Afrikaner toegedig is, het dus ook die persepsie van mense oor die ATKV
gevorm.
Dit is egter veelseggend dat Kok ook verwys na aanpassings wat in die toekoms
noodsaaklik sou wees. Volgens hom moet die Afrikaner, ten spyte van die beskermende
maatreëls wat ná 1990 van hom weggeneem is, steeds sy taak sien as om ŉ
betekenisvolle rol in sy vaderland te speel (1992:235). Hy verwys na kongrestemas van
die ATKV wat reeds aanduidend was van voorbereiding op verandering. Hierdie temas is
onder meer: Die ATKV: doelgerigte kultuurbevorderaar in die nuwe bedeling (1986), Die
ATKV op pad na 2000 (1988), en Afrikaans: allemanstaal vir die jare 90’s (1989). Dit
spreek ook uit die inhoud van verskeie beskrywingspunte en mosies wat deur kongresse
aanvaar is. Dit sluit onder meer in dat die ATKV se werksaamhede ter sake gehou moet
word (ATKV-Kongresnotule 1988: besluit 37/88), en dat die verskillende groepe van
Afrikanerkant na ander groepe die hand moet reik (ATKV-Kongresnotules 1986:besluit
52/86; ATKV-Kongresnotule 1987: besluit 24/87).
Verdere besprekingspunte moedig die Afrikanerkultuurmens aan om sy kulturele
aktiwiteite so uit te leef dat ander kultuurgroepe nader aan hom getrek en ŉ gees van
welwillendheid daarmee geskep word (ATKV-Kongresnotule 1986:besluit 52/86). Kok
maak die gevolgtrekking dat daar hiermee wegbeweeg is van die tradisionele siening dat
die Afrikanerkultuur net vir die Afrikaner self is. Hy beskou dit as die ATKV se vermoë om
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by veranderende omstandighede aan te pas en dat die organisasie ŉ duidelike siening van
sy taak en doelstellings het ten einde ter sake te wees (ATKV-Jaarverslag 1989/90:48).
Die logiese gevolgtrekking is dat kenmerkende eienskappe van die Afrikaner, soos deur
die Afrikaner en ander aan hom toegedig, ook die persepsie sal wees wat mense van die
organisasie self sou hê. Hoewel partypolitieke oortuigings nog nooit ŉ voorwaarde vir
ATKV-lidmaatskap was nie, kan daar aanvaar word dat daar ATKV-lede was vir wie hulle
politieke sieninge, hetsy konserwatief of “verlig”, nie van hulle identiteit geskei kon word
nie. Albei hierdie sienings sou ook inpas by die ATKV se doelstellings, waarna later
verwys word.
Willem de Klerk se tipering van twee groepe Afrikaners, naamlik die “oorskatters” en die
“onderskatters”, waarna reeds verwys is (2000:84), sou dus waarskynlik gekwalifiseerd op
heelwat ATKV-lede van toepassing gemaak kon word.
TM Blaser verwys na “Afrikaner ethnic entrepreneurs [who] created an Afrikaans-centered
cultural industry with its icons and events” (Blaser 2007:78). In dié verband verwys hy na
hoe kultuurorganisasies, na sy en ander kritici se menings, die Afrikanergeskiedenis
aangewend het om die Afrikaners as helde voor te stel en deur middel van feeste die
Afrikaner se geskiedenis te herontdek en te rekonstrueer. Op hierdie wyse is die
Afrikaneridentiteit volgens hom suksesvol ontwikkel. Blaser is van mening dat die
oorheersing van ŉ Afrikaneridentiteit met etniese kenmerke uiteindelik aanvaar is as ŉ
sosiale en politieke noodsaaklikheid om die Afrikaner se voortbestaan te verseker
(2007:79). Daar moet in hierdie verband onthou word van die ATKV se prominente rol in
die reëlings rondom die Simboliese Ossewatrek, wat in 1938 deel uitgemaak het van die
herdenking van die Groot Trek ŉ honderd jaar vantevore.
Oor die Afrikaner as ŉ minderheidsgroep in Suid-Afrika en op ander plekke in die wêreld is
ŉ Belgiese politikus, Francis van den Eynde, van mening dat die groep steeds met ŉ eie
taal, kultuur en godsdiens identifiseer. In ŉ artikel wat handel oor minderhede en hulle
kulturele identiteit maak die skrywer die stelling dat, hoe verskillend die situasie ook al is
waarin ŉ volk hom as minderheid bevind, dit deurgaans etniese minderhede is wat teen
alle teenstand in hulle eie identiteit probeer beskerm (2018:1). Hy gaan verder deur te sê
dat die strewe van etniese minderhede na onafhanklikheid of ŉ sekere mate van
outonomie deur ŉ heersende meerderheid as ŉ bedreiging beskou word. Hy kom dus tot
die gevolgtrekking dat die situasie waarin etniese minderhede hulle bevind “nooit echt
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comfortabel ” is nie (2018:1). Laasgenoemde gevolgtrekking was in die tagtiger- en
neëntigerjare beslis ook op die Afrikaner van toepassing.
Vanuit ŉ etniese hoek gesien, word die gevolgtrekking gemaak dat persepsies van die
ATKV in die tagtigerjare die volgende was: ŉ Organisasie waarvan die lede hulleself
gesien het as dat hulle ŉ eksklusiewe roeping in Afrika het, dat hulle meestal uit die blanke
ras bestaan het en hoofsaaklik Christelik-Calvinisties was (De Klerk 2000:14-15). Die
ATKV is dus van buite beskou as ŉ organisasie wat ŉ etniese minderheid, genaamd die
Afrikaner, verteenwoordig het. Verder dat hierdie minderheid homself rondom taal en
kultuur gemonster het en in sy aktiwiteite sy status as politieke minderheid ter wille van
oorlewing moes verreken.
ŉ Verdere perspektief is dat die ATKV in die tagtigerjare ŉ Afrikanerorganisasie was wat
uit lede met ŉ groot verskeidenheid uiteenlopende sieninge en kenmerke bestaan het.
Munger in 1979 en De Klerk in 2000 het dit tereg verwoord dat daar nie so iets soos ŉ
tipiese Afrikaner bestaan nie (Munger 1979:stofomslag; De Klerk 2000:83). Die uitdaging
vir die ATKV sou wees om in die veranderde politieke tye hierdie sieninge en kenmerke tot
voordeel van die organisasie en sy doelstellings te bestuur.
2.6.2. Organisasiedoelstellings
Die oorspronklike amptelike doelstellings van die organisasie is aanvaar op die
sogenaamde “stigterskongres” van die ATKV wat op 16 en 17 Februarie 1931 in
Johannesburg gehou is. Hiervolgens sou die vereniging die gebruik van Afrikaans binne
sowel as buite die Spoorwegdiens bevorder en ŉ lewendige belangstelling in Afrikaanse
kuns en kultuur aankweek, asook die intellektuele en kulturele welsyn van sy lede nastreef
(ATKV-statute 1931:klousule 2). Tydens die kongres van 1934 is ŉ nuwe konstitusie
aanvaar waarin die doelstellings van die ATKV uitgebrei is om soos volg te lui:
•

Die gebruik van Afrikaans binne sowel as buite die Spoorwegdiens te bevorder

•

Die Afrikaanse kuns en kultuur veral onder sy lede te bevorder

•

Die intellektuele, kulturele en maatskaplike welsyn van sy lede te bevorder

•

Die bande van kameraadskap onder sy lede nouer aan te haal

•

Die belange van die families van afgestorwenes sover moontlik te behartig

•

Die fondse van die Vereniging aan te wend tot die welsyn van sy lede
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•

Samewerking met ander liggame met dieselfde doel na te streef, mits dit nie die
vooruitgang van die Vereniging strem nie (ATKV-Statute 1934:klousule 3)

Samevattend kan gesê word dat die kern van die oorspronklike doelstellings was om
Afrikaans in breër verband as net die Spoorweg te bevorder; die Afrikaanse kuns en
kultuur onder sy lede te bevorder; na sy lede om te sien en binne die georganiseerde
Afrikaanse kultuurwêreld goeie samewerking te gee.
Bogenoemde doelstellings is ná 1980 aan ŉ strategiese bestuursmodelbenadering
blootgestel. Onder die invloed hiervan is die organisasie se missie en organisasiefilosofie
soos volg bewoord:
“Om die Afrikaanse/Afrikanerkultuur met al sy fasette te bewaar, te handhaaf en uit te bou.
“Binne die ATKV glo ons:
•

dat ons ŉ goddelike roeping het om ons taak met eerlikheid, integriteit en trots te
volvoer;

•

dat ons die Afrikanerkultuur kan bewaar, handhaaf en uitbou deur onder andere
bemarking, opleiding, projekte en standpuntinname;

•

dat ons ons missie moet uitvoer eerstens onder die Afrikanerkultuurgebruiker en
dan onder ander kultuurgebruikers;

•

dat ons aan ander gun wat ons vir onsself toe-eien en dat ons nooit die eie
bevorder ten koste van ander nie;

•

dat

ons

ŉ

professionele

mensgerigte

organisasie

is

en

dat

ons

ŉ

verantwoordelikheid het teenoor ons lede;
•

dat ons die ATKV op gesonde sakebeginsels moet bedryf;

•

dat

ons

op

die

lang

termyn

die

winsgewende

voortbestaan

van

ons

sakeondernemings moet uitbou en verseker; en
•

dat ons personeel ŉ bate is en ons streef daarna om elkeen se potensiaal ten volle
te ontwikkel, elkeen na die ATKV se vermoë te vergoed en voortreflike
spanfunksionering te bevorder” (Kok 1992:154).

In hierdie missiestelling is daar duidelike sprake van die bewaring, handhawing en
uitbouing van die Afrikanerkultuur, maar ook uitreiking na “ander kultuurgebruikers”. Wie
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hierdie kultuurgebruikers is, word nie uitgespel nie, maar uit die navorsing wat volg, blyk
dit veral ŉ uitreiking na alle Afrikaanssprekendes (nie net wit mense nie) te wees. Die
personeel word steeds as ŉ belangrike bate beskou en daar word nou sterker klem gelê
op die organisasie se winsgewendheid ter wille van sy voortbestaan.
In die lig van Adam en Giliomee se analise van die Afrikaner se situasie in die tagtigerjare,
word daar gekyk na hoe die ATKV in sy aangepaste doelstellings in hierdie tydperk beide
strominge van die Afrikanervolk probeer akkommodeer het.
Eerstens is daar die siening wat die Afrikanervolk uitbeeld as ŉ besondere skepping van
God met ŉ bepaalde genetiese karakter, ŉ duidelike kulturele erfenis en konserwatiewe
politieke en morele waardes. Volgens Giliomee is kultuurleiers wat hierdie siening deel,
meer opreg bekommerd oor die bewaring van kultuurgoedere as die gewone man wat in
die eerste plek in die beskerming van sy materiële belange geïnteresseerd is (Giliomee &
Adam 1981:96, 98). In ATKV-verband sou hierdie groep dus baie sterk assosieer met
terme soos goddelike roeping, Afrikanerkultuur en Afrikanerkultuurgebruiker wat in die
ATKV-doelstellings hierbo voorkom.
Teen 1981 was Harrison se belewenis van die toenmalige sekretaris (uitvoerende hoof)
van die ATKV, mnr. Horne, dat hy buitengewoon versigtig en formeel was. Hy sê mnr.
Horne was geskok dat Harrison die ATKV kon vergelyk met ŉ “Working Men’s Club” in
Brittanje. Volgens mnr. Horne word drankgebruik nie aangemoedig nie, die klem van die
organisasie is op die Afrikaner se Christelike, patriotiese plig en byeenkomste van die
organisasie begin en eindig met gebed. Gevolglik het die ATKV besluit dat Harrison se
filmspan nie van die ATKV se aktiwiteite kon verfilm nie. Na aanleiding hiervan het
Harrison die afleiding gemaak dat ŉ organisasie soos die ATKV die volmaakte ideologiese
basis was vir suksesvolle aktiwiteite wat die Broederbond in die toekoms sou loods
(Harrison 1981:97). Die gebruik dat byeenkomste soos vergaderings met gebed geopen
word, het teen 2009 steeds bestaan. Dit bevestig die organisasie se verbintenis aan sy
doelstellings van die tagtigerjare waarna Kok verwys (1992:145).
Daar is ook ŉ ander siening wat die Afrikaner oorwegend as ŉ kultuurgroep definieer
sonder om ŉ politieke konnotasie daaraan te heg. Hierdie siening bejeën Afrikanerskap as
een van verskillende lojaliteite en identifikasies. In ŉ nuwe nasiebegrip sal hulle hulle wil
identifiseer met hulle taal en kulturele erfenis. Dis ook hierdie groep wat nie glo in ŉ
sisteem waarin die bruin mense uitgesluit word terwyl hulle ten volle die Afrikaners se taal,
kultuur en tradisies aanvaar nie (Giliomee & Adam 1981:100, 104). Formulerings in die
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ATKV-doelstellings wat hierdie siening ondersteun, is dat die ATKV se missie bevorder
moet word eerstens onder “die Afrikanerkultuurgebruiker en dan onder ander
kultuurgebruikers” (Kok 1992:154). Dit was dus al in die tagtigerjare duidelik dat die
uitdaging vir die Afrikaner (en volgens die voorafgaande ook die ATKV) was om die
begrippe van etniese verbondenheid en ŉ oorkoepelende Suid-Afrikaanse identiteit met
mekaar te probeer versoen.
2.6.3. Ledesamestelling en -voordele
Sheila Patterson, ŉ Britse joernalis, het reeds in 1957 die organisasie beskryf as “highly
democratic” en “officially non-political” (Patterson 1957:267). Volgens haar was ongeveer
5% van die lede van die organisasie Engelssprekend, wat die persepsie die nek in geslaan
het dat dit ŉ hoogs eksklusiewe organisasie vir slegs Afrikaansprekendes was. Volgens
Patterson was die Calvinistiese beskouing deur die ATKV egter dat die lewe as ŉ totale
geheel beskou word en nie uit kompartemente bestaan nie. Dit het dus die organisasie se
voorneme bevestig dat hy Afrikaanssprekende spoorwegmense op ŉ Christelik-nasionale
manier wou dien (1957:267).
Teen 1980 was die lede hoofsaaklik Afrikaanssprekende spoorweglui, na wie daar verwys
is as “Afrikaners” as deel van die “Afrikanervolk”. In die gedenkboek wat met die ATKV se
vyftigste herdenking verskyn het, verwys die outeur prof APJ van Rensburg na die
spoorwegman as iemand wat hy leer ken het as “volksman” en as “handhawer en bouer
aan die Afrikaanse kultuur” (Van Rensburg 1980:7). Hy verwys deurgaans in die
gedenkuitgawe na die Afrikaner se kultuurstrewe as volk, byvoorbeeld dat die Simboliese
Ossewatrek in die 20ste eeu “in die wording en kultuurstrewe van die Afrikanervolk staan
as die grootste enkele kultuurbaken” (Van Rensburg 1980:7). Ook verwys hy na die
afsluiting van die ATKV se vyftigjarige feeskongres in 1980 in Kaapstad toe die
feesgangers na afloop van die kongres die Volkslied uit volle bors sing “elkeen trots
daarop was om ŉ Afrikaner te wees”. In sy boodskap voorin die gedenkbundel van die
fees skryf die toenmalige staatspresident, mnr. Marais Viljoen: “Die ATKV het deur vyftig
jaar van dinamiese meelewing met die Afrikanervolk ŉ onmisbare plek verwerf onder ons
mense” (Van Rensburg 1980:1).
Die hoofvoorsitter van die ATKV, mnr HJ Conradie, sê in ‘n boodskap in die
feesgedenkuitgawe dat die ATKV op hierdie manier sy “wel en weë met die Afrikanervolk
[deel] … wat hom nie alleen tot nasiediens geroep het nie, maar ook oor ŉ half-eeu in
hierdie hoë roeping gedra en waardeer het” (Van Rensburg 1980:4). Die uitvoerende

90

direkteur, mnr Victor Horne, sê oor die vyftigjarige vieringe: “Dis haas onmoontlik om die
werklike waarde te bepaal van die bydrae wat deur ŉ vitale kultuurorganisasie gemaak
word tot die ontwikkeling van ŉ volk”, en in die epiloog haal hy die toenmalige
hoofvoorsitter van die ATKV, mnr. Van Vuuren, aan wat by geleentheid gesê het dat “die
ATKV aan elke Afrikaner in die spoorwegdiens ŉ arm [moet] gee om op te leun en ŉ hand
om aan vas te hou sodat hy behou kan word as ŉ doelgerigte Afrikaner; lidmaat van die
Afrikaner se kerk; deelgenoot in die Afrikaanse kultuurkring en lid van die
Afrikanergemeenskapslewe” (Van Rensburg 1980:4, 142).
As die feeskongres van 1980 as maatstaf geneem word, was die ATKV as
Afrikanerkultuurorganisasie se beeld van homself dus een van entoesiasme vir die
toekoms, en ŉ organisasie met ŉ duidelike roeping en visie. Volgens Van Rensburg kon
duisende Afrikaanse spoorweglui danksy die ATKV hulle gawes en talente tot die
maksimum peil ontwikkel, groei as mense en werkers, vorder in die (spoorweg) diens en
volgens eie aard bou aan die magtige spoorwegorganisasie en die Republiek van SuidAfrika (1980:144).
Lidmaatskap van die organisasie was tot 1990 geslote vir nie-Vervoerdienslede. Die
besluit is toe geneem dat meerderjarige kinders van lede, ongeag of hulle by Transnet
werk, ook lid van die ATKV kon word (ATKV-statute 1990:artikel 5). Eers in 1991 is die
bepaling dat slegs blankes lid van die ATKV kon word, opgehef en het voorwaardes vir
lidmaatskap nou soos volg gelui: “Die Direksie kan ŉ persoon wat deur minstens twee
ingeskrewe lede voorgestel word; en na die oordeel van die Direksie hom met die
Afrikanerkultuurgroep assosieer en hom daarin uitleef; en die grondslag, hoofdoelstellings
en grondwet van die ATKV onderskryf, as lid van die ATKV toelaat” (ATKV-statute
1991:artikel 5).
Die redes vir hierdie veranderinge was onder meer die volgende: die Vervoerdienste het
op hierdie stadium geprivatiseer en vervolgens as die Transnetgroep bekend gestaan. As
gevolg van personeelverminderings binne die Transnetgroep het die tradisionele
werwingsveld van die ATKV heelwat verklein, en moes stappe gedoen word om die
organisasie se ledetal te laat bly groei. Die belangriker rede was egter dat daar by ŉ
veranderende Suid-Afrikaanse bestel aangepas moes word. Die ATKV het dus besluit dat
die “kwetsende en rassistiese” bepalings binne sy statute weggelaat moes word. Volgens
Kok het die besef ook gegroei dat die Afrikaanse kultuur, en in besonder die Afrikaanse
taal, meer as net die besit van die “blanke Afrikaner” is (ATKV-Kongresnotule 1989:besluit
46/1989; ATKV-Uitvoerende Raadsnotule1989:besluit 1264/1989; Kok 1992:170). Teen
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1990 was die totale ledetal ongeveer 60 000 volwasse lede, van wie ongeveer 60%
werknemers van die Suid-Afrikaanse Vervoerdienste of Transnet was (ATKV-Jaarverslag
1986/1987:46).
Vanuit bogenoemde kan die afleiding gemaak word dat die eens eksklusiewe
Afrikanerorganisasie

homself

nou,

deur

middel

van

verandering

aan

sy

lidmaatskapvoorwaardes, meer inklusief aan potensiële lede wou aanbied. Hierdie
benadering van die ATKV het die verandering wat daar ook op politieke gebied onder die
Afrikaners aan die gang was, weerspieël.
2.7.

GEVOLGTREKKING: BEELD VAN DIE ATKV TEEN 1990

Daar word vervolgens gekyk na wat die eksterne beeld van die ATKV was onder nie-lede
en internasionaal, en dan ook na die beeld wat ATKV-lede van hulle eie organisasie gehad
het. Ter afsluiting word ŉ gevolgtrekking aangebied van wat, in die lig van die
voorafgaande feite en persepsies, ŉ algemene beeld van die organisasie teen 1990 sou
kon wees.
2.7.1. Eksterne beeld
Om ŉ eksterne beeld feitelik te bevestig, is baie moeilik, omdat dit soos in afdeling 2.5
hierbo baie sterk op persepsies berus. Daarom word bepaalde afleidings gemaak uit die
voorafgaande afdeling, wat oor persepsies van aspekte van die ATKV handel.
Samevattend sou ŉ mens kon sê dat die eksterne waarnemer die organisasie se beeld
kon beskou het as enersyds in weerstand teen verandering op politieke en kulturele
gebied, en andersyds ŉ gewilligheid tot verandering, met voorbehoude.
Negatief beskou was die organisasie se oorwegend etniese Afrikanerkarakter vir kritici van
die Afrikaner (ook vanuit Afrikanergeledere) ŉ aanstoot. Ook Afrikanernasionalisme is
negatief aan die beeld van die organisasie gekoppel. Die organisasie is dus gesien as ŉ
groep mense uit die blanke ras wat agternalopers van hulle leiers was. Die feit dat
lidmaatskap van die organisasie gedurende die tagtigerjare slegs vir wit mense was, het
ongetwyfeld ŉ beeld van eksklusiwiteit daaraan gegee. Dit het op praktiese vlak ook ten
opsigte van die organisasie se ledevoordele slegs blankes bevoordeel. So byvoorbeeld
was ATKV-oorde slegs vir die gebruik van blankes, en sou die oningeligte kritici dit bloot
as ŉ verlenging van die heersende politieke sisteem van apartheid beskou het.
Dit was ongelukkig vir kritici van die Afrikaner en sy organisasies nie belangrik dat die
ATKV teen 1990, voor die verbreding van sy lidmaatskap na alle rassegroepe, in
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werklikheid ŉ beroepskultuurorganisasie slegs vir Afrikaanssprekende spoorwegwerkers
was nie. Benewens genoemde eksklusiwiteit, soos dit gesien is, het hulle hul beeld laat
vorm deur onder meer uitsprake van ATKV-lede en gassprekers tydens ATKV-kongresse
in die tagtigerjare. Hierdie uitsprake het die beeld van die ATKV as eksklusiewe
Afrikanerorganisasie verder versterk.
So byvoorbeeld maak die Minister van Vervoerwese, mnr. Hendrik Schoeman, as
gasspreker tydens die ATKV-kongres van 1981 die stelling dat dit nodig is dat mense weet
waar hulle vandaan kom. Hierin, sê hy, vervul die ATKV volgens hom ŉ belangrike rol.
Dan vertel hy dat hy onlangs by ŉ groot motorsaak in Port Elizabeth was waar eetsale vir
alle rasse oopgestel is. Hy sê dat die gevoel toe duidelik na hom gekom het: “Gee die
anderskleuriges die groot en ruim eetsale, maar gee vir my die klein eetsaaltjie waar ek
my stukkie brood kan eet” (ATKV-Kongresjaarboek 1982:11). Komende van ŉ leidende
politikus het dit die ATKV se beeld as voorspraakmaker vir apartheid versterk. Minister
Schoeman se uitspraak word deur een van die afgevaardigdes, mev. Poppie Marx,
ondersteun as sy sê: “Bou vir hulle groot eetlokale, maar hou vir my ŉ klein plekkie apart”
(ATKV-Kongresjaarboek 1982:16).
ŉ Debat oor die vraag of “anderskleuriges” (soos hulle genoem is) aan die ATKV se
Crescendo-kompetisie moet deelneem of nie, lei op hierdie selfde kongres tot heelwat
behoudende stemme. Afgevaardigde JP Batt van die Port Elizabeth-tak wys daarop dat
die ATKV as verset teen die onderdrukking van Afrikaans ontstaan het en vervolg: “ŉ Volk
dwing nie sy kultuur en taal op ŉ ander af nie. Ons moet ons eerder met ons eie sake
bemoei as om ons kultuur aan ander oor te wil dra. Ons moet eerder ons jeug motiveer om
uit te staan vir ons taal en kultuur as om Anderskleuriges te betrek” (ATKVKongresjaarboek 1982:11,16).
Teen 1989 word ŉ onbestrede mosie tydens die jaarlikse kongres aanvaar, ingedien deur
die Floridatak. Dit herbevestig “dat ons as Afrikanervolk hier in Suid-Afrika as ŉ volk tot
stand gekom het en gevestig is deur die wil van die Almagtige God en dat ons ŉ taak het
om ons spesifiek eie te handhaaf en uit te bou tot Sy eer” (Kongresjaarboek 1990:32).
Uitsprake soos bogenoemde het die beeld versterk van ŉ organisasie wat eerder etnies
eksklusief wou bly om sy Godgegewe roeping te vervul.
Aan die ander kant was daar egter ook gesindhede binne die ATKV wat die buitestaander
kon oortuig het dat die organisasie nie net aan etniese Afrikanernasionalisme en
ondersteuning van die regering van die dag gekoppel kon word nie. Daar was wel tekens
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van veranderende denke. In sy voorsittersrede by die 1980-kongres op die ATKV-oord
Natalia sê die voorsitter van die direksie dat die ATKV moet werk aan gesindhede,
verdraagsaamheid en verskille. Die ATKV was nog altyd relevant en “ŉ koersaanduidende
vereniging wat vir hom ŉ plek [moet verseker] in die multi-kulturele opset wat die SuidAfrikaanse samelewing in die volgende eeu sal kenmerk” (ATKV-Kongresjaarboek
1990:12). Mnr HJ Conradie maak ook die stelling dat Afrikaans as taal in sekere kringe ŉ
negatiewe naam gekry het omdat dit verpolitiseer is. Afrikaans word verguis en daar word
ŉ negatiewe beeld van die Afrikaner geskep. Die ATKV wil Afrikaans uitbou as
allemanstaal van die toekoms (ATKV-Kongresjaarboek 1990:21). Hierdie uitspraak het
bevestig dat die ATKV bewus was van die feit dat sy beeld aan die negatiewe beeld van
die Afrikaner gekoppel is.
Prof Hans du Plessis se oproep tot ŉ veranderde beeld word deur homself op die kongres
soos volg bewoord: “Trap die kleurbril flenters” (ATKV-Kongresjaarboek 1990:21-22).
Hierdie progressiewe stemme is onder meer deur die ATKV se besturende direkteur, dr
Frits Kok, bevestig deur die gevolgtrekkings wat hy in hierdie tydperk oor die ATKV maak.
Volgens Kok besef die ATKV dat daar ŉ besondere uitdaging lê om die Afrikanerkultuur
deur die bou van kultuurbrûe vir al die ander kultuurgroepe in Suid-Afrika toeganklik en
aanvaarbaar te maak. Die verbruikersbasis van die Afrikanerkultuur moes so breed
moontlik gemaak word in ŉ gees van welwillendheid. Volgens Kok wou die ATKV ter sake
wees binne die tydsgewrig waarin hy funksioneer (1992:238).
Die kongrestemas en verskeie mosies en beskrywingspunte waarna reeds verwys is en
wat op ŉ gesindheid van voorbereiding op verandering gedui het, was nog ŉ bewys van
die ATKV se poging om aan te pas. Dit het daartoe bygedra dat die organisasie se beeld
ook elemente van progressiewe denke bevat het. Ook uit die organisasiedoelstellings was
dit duidelik dat die ATKV, ten minste op skrif, aan ander gun wat hy vir homself gun en
nooit dit wat hy vir homself gun ten koste van die ander wou bevorder nie.
2.7.2. Interne beeld
Uiteraard is die positiewe beeld wat ŉ organisasie in sy jaarverslae aan sy lede voorhou,
tog ook ŉ persepsie wat van die organisasie bestaan, al is dit dan net wat sy lede van
hulle organisasie glo en beleef en ook graag wil hê ander van hom moet dink en glo. Dit
kan dan ook ŉ bepaalde eksterne beeld wat die organisasie graag wil hê, versterk.
Besprekings wat byvoorbeeld op jaarlikse kongresse gevoer word, asook resolusies wat
aanvaar word, is in elk geval in die openbare domein in die vorm van jaarverslae
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beskikbaar. Op hierdie manier kan eksterne en interne gevolgtrekkings oor die beeld van
die organisasie gemaak word.
In die jaarverslag van 1980 word die volgende positiewe beeld van die organisasie deur
die uitvoerende direkteur, mnr. Victor Horne, in sy direkteursverslag uitgestraal: Die
bouwerk wat die ATKV die afgelope vyftig jaar tot stand gebring het, was die resultaat van
toewyding wat gespruit het uit liefde en dankbaarheid asook harde werk wat op praktiese
optrede uitgeloop het. Volgens Horne was dit nog nooit nodig om met akademiese
uitsprake die bestaan van die ATKV te regverdig nie omdat hy ŉ doenorganisasie is. Daar
is hard gewerk, eerder as om fout te vind en negatief te wees. Hy wys ook op die
voorbeeld wat die ATKV aan mede-Afrikaners gestel het om sy eie, sowel as die SuidAfrikaanse gemeenskap, te verryk. Mnr. Horne maak ook die stelling dat die Afrikanervolk
gegroei het tot ŉ volwaardige volk met sy eie identiteit (ATKV-Kongresjaarboek 1980:48).
As die feeskongres van 1980 as maatstaf geneem word, was die ATKV as
Afrikanerkultuurorganisasie se beeld van homself een van entoesiasme vir die toekoms,
en van ŉ organisasie met ŉ duidelike roeping en visie.
Teen 1990 is die boodskap aan lede en aan die wêreld gegee dat die ATKV hom, soos in
die verlede, moet aanpas om aan uitdagings en vereistes van die tyd te voldoen. Die
uitvoerende direkteur, dr. Kok, sê in sy 1990-jaarverslag aan die kongres dat die vereistes
vir lidmaatskap verbreed moet word sodat die ledebasis vergroot kan word. Hy sê dat die
ATKV nie net aandag aan die handhawing en vorming van die historiese bewussyn van sy
lede moet gee nie. Die organisasie moet dinamies en ter sake wees. Die klem moet wees
op die ontwikkeling van kreatiwiteit en die ontginning van skeppende vermoë binne die
Afrikanerkultuurgemeenskap. Hoewel die taak van die ATKV eerstens op die terrein van
die Afrikaner lê, was Kok ook van mening dat daar ŉ uitdaging was om die Afrikanerkultuur
vir al die ander kultuurgroepe in Suid-Afrika toeganklik en aanvaarbaar te maak. Dit moes,
na sy mening, gedoen word deur wat hy noem “die bou van kultuurbrûe” (Kok 1992:238;
ATKV-Kongresjaarboek 1990:48). Hierdie uitspraak van Kok bevat in werklikheid die
essensie van die weg wat die ATKV in die neëntigerjare as kultuurorganisasie sou inslaan.
2.7.3. Algemene gevolgtrekking
In die tagtigerjare het die beeld van die ATKV ŉ tweeslagtigheid getoon. Aan die een kant
was dit dié van ŉ behoudende organisasie in die Christelik-nasionale tradisie, maar wat
tog in sekere gevalle selektief teenoor ŉ moontlike nuwe politieke bedeling lojaal sou
wees. Die ander beeld van die organisasie was dié van ŉ groep liefhebbers van die
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Afrikaanse kultuur wat meer gerig was op ŉ oorkoepelende nasionale identiteit vir die
Afrikaner as deel van ŉ groter Suid-Afrikaanse lojaliteit. Hulle het ook ŉ meer inklusiewe
benadering tot Afrikaans in die algemeen gehad.
Giliomee se analise oor Afrikaners met hierdie benadering is dat daar onder hulle
klaarblyklik ŉ bepaalde mate van politieke en morele wil was om verandering tegemoet te
gaan, maar dan, volgens Giliomee, met die nodige leiding (2003:638). Soos in hoofstuk 3
aangedui sal word, was daar in die ATKV-konteks duidelike leiding ten opsigte van
verandering binne die organisasie.
Die destydse staatspresident, mnr FW de Klerk, se siening oor die ATKV kan as een van
die belangrikste aanduiders van die organisasie se algemene beeld op daardie stadium
beskou word. Tydens die ATKV se twee-en-sestigste kongres op Hartenbos in 1990 was
hy die gasspreker. Hy sê dat die ATKV se benadering en strewe mense vertroue gee in ŉ
tydsgewrig van kommer in sekere kringe oor die toekoms van Afrikaans en die Afrikaanse
kultuur. Na sy mening sou daar ruimte wees vir organisasies soos die ATKV in die nuwe
Suid-Afrika om ŉ groter rol te speel as in enige ander tydvak van ons geskiedenis en hy
het gemeen dat die vereniging reeds die regte benadering het (ATKV-Kongresjaarboek
1991:19-20). Hiervan kan afgelei word dat die staatspresident die ATKV beskou het as ŉ
organisasie wat effektief by die drastiese politieke veranderinge sou kon aanpas. Hierdie
siening sou sekerlik nasionaal en internasionaal gewig dra.
Die tagtigerjare is dus afgesluit met die ATKV as kultuurorganisasie wat homself reeds,
ondanks ŉ sterk behoudende stem, vir die veranderinge van die negentigerjare
geposisioneer het. Die uitdaging om hierdie proses te bestuur, het veral by die ATKV se
leierskap van die negentigerjare en verder gelê. In die volgende hoofstuk word in
besonderhede ingegaan op die rol wat die ATKV-leierskap in hierdie nuwe bedeling
gespeel het, en in watter rigting hulle die organisasie sou lei.
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HOOFSTUK 3
AANPASSINGSPATRONE IN DIE GEES VAN SELFONDERSOEK 1980-1990
3.1.

INLEIDING: TWEESLAGTIGE BEELD

In hoofstuk 2 is daar verwys na die tweeslagtige beeld wat in die tagtigerjare van die ATKV
bestaan het: aan die een kant was dit ŉ organisasie met ŉ tradisioneel etno-rassige en
etno-nasionalistiese karakter. Hierdie karakter het aan hom ŉ eksklusiewe beeld gegee.
Aan die ander kant was dit ŉ organisasie wat begin het om homself te probeer
herposisioneer

om

meer

inklusief

te

wees

ten

opsigte

van

die

res

van

Afrikaanssprekendes uit ander kultuurgroepe. Genoemde tweeslagtige beeld was geskoei
op internasionale en nasionale persepsies van die Afrikaner asook op uitsprake en
optrede deur die ATKV self.
In die dekade tussen 1980 en 1990 was dit veral uit interne debatte binne die ATKV
duidelik dat daar ŉ poging tot indringende selfondersoek was. Die vraag was hoe die
organisasie homself moes posisioneer ten opsigte van onvermydelike verandering op
politieke gebied. Watter impak sou dit op sy benadering ten opsigte van sy kultuurtaak hê?
Hierdie herposisionering het van hom aanpassings gevra. Voordat daar na hierdie
aanpassingspatrone gekyk word, word die wese van verandering eers aan die hand van
internasionaal aanvaarde studies ondersoek.
3.2.

AANPASSING BY VERANDERING: ’N WETENSKAPLIKE PERSPEKTIEF

Die Britse staatsman sir Winston Churchill het oor verandering die volgende gesê: “To
improve is to change. To be perfect is to change often” (Jokinen 2012:1).
Verandering vind op alle lewensterreine en ook binne organisasies plaas. Ou, gevestigde
maatskappye neig om burokraties te raak omdat reëls en beleid dikwels veroorsaak dat
daar nie te vinnig beweeg kan word nie (Aghina, De Smet & Weerda 2015). Goold en
Campbell praat dan ook van ŉ buigsaamheidstoets wat ten opsigte van ŉ organisasie of
maatskappy aangewend kan word. Volgens hulle is ŉ goed ontwerpte organisasie
buigsaam ten opsigte van die toekoms sowel as wat die hede betref. Hy maak voortdurend
ruimte vir aanpassing by veranderende omstandighede (2002:1).
Vir die doel van hierdie studie word gefokus op ŉ aantal veranderinge wat individue en
organisasies noodsaak om te verander. Volgens Joubert noodsaak faktore soos die
volgende dikwels verandering in die eksterne omgewing: die invloed van internasionale
gebeure, byvoorbeeld die val van kommunisme in Oos-Europa; veranderende politieke
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beleid soos in Suid-Afrika na 1990 met die koms van ŉ demokratiese bestel vir al SuidAfrika se inwoners, en derdens kliëntevereistes en mededingers, wat normaalweg groot
aanpasbaarheid vereis. Organisasies word gedwing om aan te pas ten einde te verseker
dat hulle hul doelwitte behaal om te oorleef. ŉ Hele aantal kultuurorganisasies in SuidAfrika was ná die politieke veranderinge van 1991 hieraan onderhewig (Joubert 2015:95–
96).
French en Bell sien organisasies as ŉ reeks stelsels wat interafhanklik en interaktief
funksioneer. Organisasies funksioneer binne die eksterne omgewing, en die volgende ses
subsisteme kan geïdentifiseer word:
Die doelsubsisteem, wat verwys na die kompleks verweefde doelstellings, doelwitte en
aksieprogramme gerig op die bereiking van die organisasie se missie. Die etos van die
organisasie word dan vergestalt op grond van wie sy kliënte is, watter produkte en dienste
aan hulle gelewer word, en wat die tegnologie en waardesisteem is wat dit onderskryf
(French & Bell soos aangehaal deur Joubert 2015:98). In die ATKV se geval word dit
verwoord in sy visie, missie en waardes.
Die tegnologiese, taak- en strukturele subsisteme is drie interafhanklike subsisteme en het
veral op die organisasie se taakuitvoering betrekking.
ŉ

Belangrike

element

van

die

sogenaamde

mannekrag-subsisteem

is

die

leierskapsfilosofie en styl en die waardesisteem van die organisasie se lede (French & Bell
soos aangehaal deur Joubert 2015:98). Laasgenoemde kan dan ook op die ATKV van
toepassing gemaak word, soos in sy waardes, visie en missie verwoord word.
Laastens is daar die eksterne raakvlak-subsisteem. Dit verwys na die organisasie se
deurlopende kontak met die eksterne omgewing ten einde inligting te versamel,
hulpbronne te verkry, uitsette te lewer (te bemark), asook om te reageer op
omgewingsaangeleenthede, sosiaal-maatskaplike invloede en politieke en ekonomiese
faktore. Die invloed van en skakeling met die eksterne omgewing is toenemend meer
bepalend vir die suksesvolle oorlewing en prestasie van organisasies (French & Bell soos
aangehaal deur Joubert 2015:98). Die ATKV was, soos ander kultuurorganisasies, ook
aan hierdie subsisteem onderworpe. Hierdie aspek kry later in die hoofstuk meer aandag
Die vermoë om die omgewing waarbinne ons funksioneer sinvol te hanteer, is afhanklik
van ons verwysingsraamwerk en hoe gebeure in die omgewing daarby geïntegreer word.
In sy werk, The seven habits of highly effective eople verduidelik Steven Covey
paradigmas aan die hand van ŉ kaart wat ŉ mens help om by jou bestemming uit te kom.
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Hoewel gedrag en gesindheid belangrike elemente van ŉ mens se waardesisteem is, het
jy nogtans ŉ korrekte kaart nodig om by ŉ spesifieke bestemming uit te kom. Hy
verduidelik dan dat elke persoon verskeie kaarte in sy kop het wat in twee kategorieë
ingedeel word, naamlik kaarte van hoe dinge is (werklikhede), en kaarte van hoe dinge
behoort te wees (waardes). Alles wat ons beleef, interpreteer ons deur hierdie “mental
maps” (Covey 1989:23). Ons betwyfel baie selde hulle akkuraatheid. Ons aanvaar bloot
dat die manier waarop ons dinge sien die werklikheid is of hoe dit moet wees.
Volgens Covey ontwikkel ons gesindhede en gedrag uit hierdie aannames. Die manier
waarop ons dinge sien, is die bron van hoe ons dink en die manier waarop ons optree
(1989:23-24). In die Suid-Afrikaanse geskiedenis kan die staatkundige veranderinge na
1994 as ŉ paradigma-verandering beskou word wat tot ŉ draaipunt in die geskiedenis
gelei het. Persepsies vind hulle begronding in die waardes (beginsels) wat vir elke persoon
of groep of vir ŉ organisasie soos die ATKV belangrik is. Daarom moet sy visie en missie
as rigsnoer dien.
Volgens Edgar H Schein vind die vestiging van verandering in drie fases plaas, naamlik ŉ
voorbereidingsfase, ŉ veranderingsfase en ŉ bevestigingsfase (1980:244-246). In die
voorbereidingsfase vind daar ontwikkeling van motivering om te verander plaas.
Weerstand teen verandering word oorkom. In dié proses ontwikkel ŉ emosionele behoefte
of druk en word selfvertroue en veiligheid geskep om te verander. In die veranderingsfase
ontwikkel nuwe gedrag en houdings en word ŉ nuwe paradigma geskep. Rolmodelle speel
ŉ groot rol in hierdie proses en daar is ŉ aktiewe soeke na oplossings en inligting, en
blootstelling word hieraan gegee. In die bevestigingsfase word nuwe gedrag en houdings
gekonsolideer. Daar word voorkom dat daar teruggeval word in ou gewoontes. In hierdie
fase

skep

die

organisasie

gewoonlik

kongruensie

met

gevestigde

gedrag

en

karaktertrekke. Ook word aanvaarding van die groep se gedrag getoets en begelei (Schein
1980:244-246; Joubert 2015:103–106). Aspekte van bogenoemde fases is ook te bespeur
in die aanpassings wat in die ATKV plaasgevind het, en word veral in die rol van die
direksie en bestuur van die organisasie opgelet. Later in hierdie hoofstuk (3.4.2) word
hierna verwys.
Hoewel mense se reaksie op verandering verskillend is, bestaan daar wel ŉ algemene
patroon van reaksies en stadiums waardeur mense tydens verandering gaan. Verandering
hou verband met verlies – een ding word prysgegee vir ŉ nuwe. ŉ Mens se reaksie op
verandering hang af van die verandering vir daardie spesifieke persoon. Almal ervaar
egter ŉ mate van verlies. Voordat hierdie verlies aanvaar word, is daar eers ŉ aantal
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reaksies: ŉ Mens sou hierdie reaksies ook op organisasies kon toepas. Hulle is in
volgorde:

skok

en

(ongelukkigheid)

en

gevoelloosheid,
beheptheid

met

versagting,
die

verlies,

angstigheid
woede

(vrees),
(kwade

hartseer

gevoelens),

moedeloosheid, geleidelike aanvaarding, en dan volkome aanvaarding (vreugde of
tevredenheid). Wetenskaplikes sê dat tydens die proses van geleidelike aanvaarding (ook
die “laat los”-fase genoem) ŉ nuwe identiteit gebou word wat die nuwe situasie insluit. In
die fase van volkome aanvaarding word daar wel by tye na die vorige situasie verlang. Vir
baie kan dit egter vreugdevol wees, omdat dit vir hierdie persone of organisasie ŉ beter
situasie as die vorige is (Hopson, Scally & Stafford soos aangehaal deur Joubert
2015:107-109).
Dit is ook moontlik dat ŉ persoon of organisasie ŉ vorige fase weer kan besoek. Die
persoon of organisasie word aan sy verlies herinner, wat tot ongelukkigheid en stres
bydra. Emosies wat met verandering gepaard gaan, het dan ook gewoonlik baie goeie
redes. Hierdie redes kan wissel van onsekerheid oor die toekoms tot vrees dat die nuwe
uitdaging nie hanteer sal kan word nie; onbetrokkenheid by besluitneming oor die
verandering; ’n laer status as gevolg van die verandering; ander is nou in beheer van die
situasie; oningeligtheid; geen beheer oor die situasie nie; ŉ verlies aan aangename
aspekte van die ou bedeling, en die “span” waarmee saamgewerk moet word, het nou
verander en daar is geen erkenning vir wat in die ou bedeling gedoen is nie (Jones soos
aangehaal deur Joubert 2015:109).
Kanter voeg nog redes by vir waarom mense weerstand teen verandering toon. Hierdie
redes is die uitkringende effek wat verandering op ander dele van die organisasie kan hê.
Dit kan ou wonde uit die verlede wees wat weer ter sprake kan kom wanneer historiese
verskille weer na vore tree, en die werklikheid van vrees vir seerkry as gevolg van
byvoorbeeld die invloed van organisasiepolitiek wat tot werksverlies kan lei (2012:1–2).
Mense wat positief oor die verandering voel, beleef egter emosies van gelukkigheid en
opgewondenheid omdat die nuwe situasie vir hulle ŉ geleentheid is om iets nuuts en
anders te doen (Jones soos aangehaal deur Joubert 2015:109).
Twee tipes weerstand word gewoonlik onderskei, naamlik aktiewe en passiewe
weerstand. In eersgenoemde geval sal werknemers die beoogde veranderings openlik
bevraagteken en hulle teenstand daarteenoor uitspreek. In die geval van passiewe
weerstand steek mense hulle ware gevoel oor die verandering weg. Hulle kan selfs steun
vir verandering toon, maar wanneer die implementering van die verandering nader kom,
begin hulle weerstand daarteen sigbaar word (Lientz & Rea 2004:36). In ŉ ledeorganisasie
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soos die ATKV kan hierdie kenmerke natuurlik net so op die lede se reaksie van
toepassing gemaak word. Dit blyk dan ook uit onder meer debatte tydens kongresse
waaraan later in hierdie hoofstuk aandag gegee word (3.4.2).
Weerstand teen verandering is ŉ natuurlike menslike verskynsel en ideologiese redes
word ook beskou as een van die moontlike oorsake. Dit wil sê dat beginsels ten opsigte
van toegewydheid tot die organisasie in gedrang kan kom. ŉ Interessante gedragspatroon
wat manifesteer tydens die proses van verandering is dat mense hulle na ŉ tyd by die
wenner skaar. Strategieë is nou daarop gemik om as deel van die wenspan te eindig.
Uiteindelik word verandering suksesvol bestuur indien daar ŉ korrelasie is tussen die
doeltreffendheid van kommunikasie en die vlak van deelname (en gevolglike
verbondenheid) wat in die organisasie bestaan (Nadler, Shaw & Walton 1994:47-65).
Die suksesvolle deurvoer van verandering vereis drie belangrike rolle van die persone wat
die proses aanvoer, naamlik die leier wat rigting (visie) kommunikeer en motiveer; die
bestuurder wat organiseer en kontroleer, en die fasiliteerder wat die meganika en
dinamiek van die verandering begelei. Navorsing bewys dat hoe groter deelname aan die
beplanning en implementering van verandering daar is, hoe groter sal die motiveringsvlak
wees. Mense neem dan eienaarskap vir die veranderingsproses en sy resultaat.
Die rol van organisasiepolitiek moet deurgaans tydens die veranderingsproses in gedagte
gehou word. Dit kan slegs suksesvol plaasvind indien dit deur leiers aangevoer word. Die
leier of leierspan se voorbeeld in woord, daad en simbole is noodsaaklik. Hulle moet
stabiliteit skep en vertroue by volgelinge bou. ŉ Duidelike visie, sakeplan, struktuur, fisiese
gebeure en begrotings is metodes wat algemeen gebruik word. Benewens leierskap en
bestuursvaardighede vereis die suksesvolle deurvoer van verandering ook goeie insig met
betrekking tot die funksionering van organisasies (organisasiesielkunde) en die dinamiese
fasiliteringsvaardighede wat nodig is om die proses te begelei (Joubert 2015:113–116).
Volgens Aghina, De Smet en Weerda is die twee belangrikste kenmerke van aanpasbare
organisasies dat hulle stabiel is, dit wil sê veerkragtig, betroubaar en doeltreffend, asook
dinamies, bedoelende beweeglik, vlug en aanpasbaar (Aghina et al. 2015). Hierdie
organisasies sien dus ŉ balans tussen die bekende (stabiliteit) en die onbekende (die
dinamiek van verandering) as die ideaal.
In die hoofstukke wat volg, word daar deurgaans, waar van toepassing, na bogenoemde
perspektiewe op verandering in organisasieverband verwys. Daar word aangetoon hoe dit
in die tydperk onder bespreking op die ATKV toegepas kan word. Uiteindelik sal dit
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aantoon in watter fase van verandering die organisasie hom teen 2009 bevind het en
watter invloed dit op sy beeld gehad het.
3.3.

EKSTERNE INVLOEDE LEI TOT SELFONDERSOEK

In die tagtigerjare het verskeie eksterne invloede ŉ rol gespeel om die ATKV as
organisasie tot selfondersoek te dwing. Van die belangrikste was die volgende:
•

Die sieninge van invloedryke politici en kommentators

•

Die invloed van Afrikanerkultuurleiers

•

Die gevolgtrekkings van relevante, kontemporêre, akademiese studies

3.3.1. Die sieninge van invloedryke politici en kommentators
In 1979 het die woorde van pres PW Botha ŉ groot invloed op veral die Afrikaner gehad.
“We are moving into a changing world, we must adapt otherwise we shall die” (Giliomee
2003:586). Hoewel die hoof van die weermag, genl Constand Viljoen, die kabinet by
verskeie geleenthede verseker het dat Suid-Afrika militêr nog vir ŉ lang tyd die bedreiging
van buite kon teenstaan, was dit tevergeefs tensy ŉ politieke oplossing gevind word
(Giliomee 2003:588). Munger verwys na die skrywer Alan Paton, wat sê dat die Afrikaner
aan mag vasgeklou het. Hierdie mag het soos ŉ vesting geword wat in werklikheid sy tronk
geword het en waarvan hy nie kon ontsnap nie, en indien hy nie daarvan kan ontsnap nie,
sou dit sy graf word (Paton 1979:29).
ŉ Gevolg van hierdie politieke invloed was die verdeeldheid in Afrikanergeledere. Volgens
Harrison het eenheid teen die einde van die sewentigerjare nie meer bestaan nie en sou
die politieke leiers slegs eenheid kon bewaar indien hulle van verandering sou afsien.
Volgens hom was swart mense reeds sinies oor PW Botha se beloftes van verandering.
Die mening van ŉ lid van die KwaZulu-Natalse wetgewer was dat “The Prime Minister’s
noises about change are like a wheelbarrow full of tins. We have heard the noise of the
tins, but the wheelbarrow has been put down. What now” (Harrison 1981:284). Dr. Anton
Rupert het in 1986 ŉ brief aan pres Botha geskryf waarin hy sê dat die idee dat apartheid
die wit man se oorlewing kon waarborg ŉ mite was. Hy het geskryf: “Apartheid kruisig ons;
dit vernietig ons taal; dit is vernederend dat ŉ eens trotse nasie die melaatses van die
wêreld moet wees” (Rupert soos aangehaal deur Giliomee & Mbenga 2006:391).
Die Afrikaanse koerante het ŉ groot rol gespeel in die debat oor apartheid. Volgens Jaap
Steyn was onder die bekendste “verligte” redakteurs Piet Cillié en Wiets Beukes van Die
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Burger, Schalk Pienaar van Die Beeld, Willem Wepener, Rykie van Reenen en Willem de
Klerk van Rapport, Johannes Grosskopf en Ton Vosloo van Beeld, Hennie van Deventer
van Die Volksblad en Harald Pakendorf van Die Vaderland. Verskeie Afrikaanse skrywers
en wetenskaplikes het ook tot die einde van die ou politieke bedeling bygedra. Hulle het in
verskeie romans die negatiewe aspekte van apartheid uitgebeeld. Ook die NG Kerk het sy
skuld aan apartheid bely en in 1998 het die Algemene Sinode apartheid tot sonde verklaar
(Steyn 2016:377-379). Steyn bespreek die verskynsel dat joernaliste dikwels daaraan
skuldig is dat hulle van die Afrikaner rekenskap vra van hulle volksnaam. Dit skep die
indruk dat sommige Afrikaners daaraan twyfel of hulle Afrikaners mag wees of behoort te
wees. Daarom kom Steyn tot die gevolgtrekking dat daar maar net ŉ graadverskil is tussen
“skryf teen ’n volk of om ’n volk doelbewus in die vergetelheid te laat raak” (Steyn
2015:30).
3.3.2. Die invloed van Afrikanerkultuurleiers
Reeds in 1938 sê die Afrikaanse skrywer NP Van Wyk Louw dat kritiek ŉ nasie se gewete
is en dat ŉ volk sonder kritiek verlore is (1970:107–108). Sy waarneming het dit veral teen
die Afrikaner se gevoeligheid vir kritiek, wat teen sy nasie gerig is. Hy oordeel dat die
Afrikaner kritiek nog altyd aangevoel het as ŉ aanval teen sy bestaan, as ŉ aanval
wanneer dit van ŉ buitstaander kom, en as verraad wanneer dit van een van sy eie mense
gekom het (1986:166). Oor die taal sê hy is daar baie mense met die gesindheid dat die
taal maar moet sterf. Hy skryf hierdie houding toe aan die feit dat die Afrikaner alle kritiek
teen die nasie beleef as dat “kritici aan ons wortels geraak het, nie om los te spit nie, maar
om af te spit” (1986:167). In die lig hiervan was die vraag dus hoe ver die ATKV se
leierskap gedurende die tagtigerjare bereid was om nie net krities na binne te kyk nie,
maar ook aanpassings te maak indien nodig.
Benewens Van Wyk Louw was daar ook die rigtinggewende menings van ŉ paar
akademici en gesaghebbende kultuurleiers. Hulle het hulle oor die noodsaak van
aanpassings deur spesifiek Afrikaanse kultuurorganisasies uitgespreek. Dit het ŉ klimaat
geskep waarbinne die ATKV ook interne selfondersoek kon doen. Hoewel nie ŉ leier binne
die ATKV nie, was die selfkritiese sieninge van dr Gerrit Viljoen van groot waarde. As
kultuurman en eertydse voorsiter van die Afrikaner-Broederbond, en ook as akademikus
en latere politikus, is sy mening hoog geag. Hy het reeds sedert die sewentigerjare die
stand van die georganiseerde Afrikanerkultuur goed verwoord. Gedurende die tagtigerjare
was hy een van die leidende figure wie se standpunte en uitsprake ŉ groot invloed op
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Afrikanerdenke in die algemeen uitgeoefen het. Hy moedig reeds in 1974 ŉ groter
spektrum van opinies binne die Afrikanergemeenskap aan (Viljoen 1979:1-3).
Hy glo dat Afrikanerskap veel meer gediversifiseerd as vroeër is en dat dit nie net vir die
politieke terrein nie, maar ook op kultuurterrein geld. Kultuurorganisasies moet volgens
hom hiermee rekening hou, aangesien die Afrikanerjeug se ondervinding van die
kultuurwêreld totaal van dié van hulle ouers verskil. Hy sê ook dat daar nie sonder meer
aanvaar moet word dat die persoonlike belewenis van jongmense dieselfde reaksies op
kulturele, nasionale en selfs ekonomiese roepstemme sal uitlok as dié van die vorige
geslag in kultuurorganisasies nie. Daarmee saam gaan ook dat die jonger geslag minder
van die emosiebelaaide, onvervulde oogmerke of ideale vir die Afrikaner het waarna hulle
kan streef, aangesien dit tot ŉ groot mate reeds vervul is in byvoorbeeld die
verwesenliking van Republiekwording (Viljoen 1979:1-3).
Verstedeliking het ook ŉ groot verandering in die gesinslewe van die Afrikaner tot gevolg
gehad. Verder het die veranderende rolle van die skool en die kerk tot ŉ toenemende
weerstand teen georganiseerd-wees gelei. Jongmense, meer as die ouer geslag, wil nie
betrokke wees nie. Hulle toenemende individualisme is volgens hom die oorsaak van hulle
kritiese houding jeens intensiewe organisasie. Hulle sien ook nie konkrete resultate wat tot
hulle verbeelding spreek en aan hulle behoeftes voldoen nie. Daar sal dus deur die
Afrikaner se kulturele organisasies rekening gehou moet word met die feit dat hulle met ŉ
verstedelikte volk en ŉ steeds meer verstedelikte jeug te doen het. Daar is ook minder
vrye tyd vir Afrikanerjongmense. Die rede hiervoor kan toegeskryf word aan toenemende
welvaart en die eise van die beroepslewe. Gevolglik het baie begaafde mense nie die tyd
om hulle tot kultuurorganisasies te verbind nie (Viljoen 1979:1-3).
Viljoen kom tot die gevolgtrekking dat kultuurorganisasies ŉ groter rol sal moet speel om
die mens te help om sy vrye tyd beter te benut en meer konstruktief te gebruik. Dit is dus
belangrik dat kultuurorganisasies bewus moet wees van die veranderings wat in die
Afrikaner se leefwêreld plaasvind. Die Afrikaner sal sy metodes gedurig krities moet
hersien ten einde by die veranderende eise van die tyd aan te pas. Daar moet veral
gewaak word teen stagnasie.
Viljoen noem dan ŉ paar kenmerkende veranderings van daardie tyd wat ŉ invloed op die
funksionering van kultuuraktiwiteite uitoefen, naamlik die verkleining van die wêreld as
gevolg van versnelde kommunikasie; ŉ versnelling in die pas van verandering en die
gevolglike veroudering van bestaande opvattings; modernisering en die gevolglike
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generasiegapings wat ontstaan; die groot rol van die elektronika in, wat hy noem, die
“tegnotroniese era”. Dan ook die verstedeliking van die Afrikaner wat die jeug dwing om
hulle voor te berei op die stadslewe; die groter spektrum van heterogeniteit wat binne die
vroeër oorwegend enersdenkende Afrikanervolk ontwikkel het; die uitwerking van
materiële voorspoed en welvaart op die volk en die uitwerking van drie dekades van
ononderbroke Nasionale Partybewind. Gevolglik het organisasies ŉ nuwe idioom nodig,
nuwe vorms, ŉ nuwe tempo en veral nuwe standaarde van doeltreffendheid (Viljoen
1979:7).
As oplossings vir hierdie probleem noem Viljoen die volgende: groter aandag aan
moderne bestuursmetodes; benewens vrywillige werkers, ook ŉ beperkte aantal voltydse
deskundiges; ŉ meer persoonlike benadering ten opsigte van taakopdragte aan lede in
plaas van ŉ onpersoonlike benadering, en dan ŉ nuwe benadering tot kommunikasie by
kongresse wat eerder op tweerigting- as eenrigtingverkeer gerig is. Een van die
veelseggendste opmerkings wat Viljoen maak, is dat die groot meerderheid Afrikaners
eintlik buite die invloed en kontak van hulle kulturele organisasies leef en dat dit spesiale
inspanning en aanpassing verg om hulle te bereik. Wat die politiek betref, maak hy ŉ ewe
veelseggende opmerking, naamlik dat die Afrikanerleiers hoegenaamd nie van plan was
om ten volle van die statutêre mag af te sien nie (1979:2-10).
Dit is stellings soos hierdie wat gemaak het dat, ten spyte van progressiewe denke soos
hierbo uiteengesit, Viljoen steeds deur sommige analiste as meer behoudend as verlig
beskou is. Dit is waarskynlik waarmee baie ATKV-lede ook in hierdie tyd geworstel het: die
paradoks dat behoudende lede wel ook die noodsaak van verandering ingesien het, maar
nie kans gesien het om die stap na verandering te neem nie. Hierdie skynbare
teenstrydigheid word later in hierdie hoofstuk duidelik wanneer daar na uitsprake deur lede
tydens kongresse verwys word.
3.3.3. Die gevolgtrekkings van relevante, kontemporêre akademiese studies
Ander navorsers en akademici het ook reeds sedert die sewentigerjare gewys op die
belang daarvan dat ŉ kultuurorganisasie hom by veranderende omstandighede moet
aanpas. Die taalwetenskaplike en kundige oor die herkoms van Afrikaans, JC Steyn, is
van mening dat kultuurorganisasies soms gestagneer het. In Tuiste in eie taal. Die behoud
en bestaan van Afrikaans sê hy dat hierdie organisasies ŉ slegte naam gekry het omdat
hulle “versteen” geraak het (Steyn 1982:217). In ŉ artikel oor die rol van verenigings in die
kultuurlewe waarsku Stals dat kultuurorganisasies dikwels nie met die werklikheid
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rekening hou nie en van die “lewe afgesny is” (Stals 1971:7). In ŉ sosiologiese studie oor
die kulturele lewe van blanke Afrikaansprekendes aan die Witwatersrand, waarsku Els dat
kultuurorganisasies nie na die verlede moet terugverlang asof dit so ideaal was nie. Vir Els
moes die organisasie duidelikheid hê oor sy taak en doelstellings. Aanpassings by die
behoeftes van ŉ dinamiese kultuurgemeenskap was noodsaaklik en volgens hom moes
daar weggedoen word met uitgediende maniere waarop kultuur bevorder is (1971:335337).
GG Pienaar verwys in sy studie wat handel oor die doelverwesenliking van Afrikaanse
kultuurorganisasies in Bloemfontein hoe belangrik leierskap op kultuurgebied is (Pienaar
1969:175, 185). Reeds in 1971 was daar, volgens Els, onder Afrikaners ŉ neutrale gevoel
en gebrek aan opregte liefde ten opsigte van die Afrikaanse volkseie (1971:333-335).
Onder die jeug was daar, volgens ŉ bekende kultuurhistorikus, OJO Ferreira, dikwels die
gevoel dat ŉ kultuurorganisasie niks vir die moderne jeug bied nie (1982:36). Marius Swart
stel dit soos volg: “Kultuur is nie staties nie. Dit bevat altyd die twee pole van tradisie en
vernuwing, van behoud en verandering” (Swart 1987:339).
Die vraag was nou of die ATKV van hierdie navorsing oor die probleme van
kultuurorganisasies kennis geneem het en hoe hy daarop gereageer het. In afdeling 3.4.3
hieronder word meer in besonderhede hierop ingegaan.
Die destydse besturende direkteur van die ATKV, dr Frits Kok, het in sy proefskrif oor die
taak van minderheidskultuurgroepe die ontwikkelingsgang van die ATKV in drie fases
onderskei. Hiervolgens was een van die fases die tydperk vanaf 1960 tot 1984, toe ŉ
klemverskuiwing plaasgevind het wat die ATKV se kultuurproduk betref. Dit het gedui op
die ag wat geslaan is op die ontleding van die situasie teen die einde van die
sewentigerjare (UR 25/84; Kok 1992:163).
3.4.

INTERNE SELFONDERSOEK EN AANPASSINGS

3.4.1. Twee hoofdenkrigtings
In die lig van Van Wyk Louw se stellings oor selfkritiek hierbo, was die vraag dus hoe ver
die ATKV se leierskap gedurende die tagtigerjare bereid was om krities na binne te kyk en
ook aanpassings te maak indien nodig.
Die selfondersoek binne die ATKV was ŉ gesprek tussen die behoudendes en
progressiewe denkers binne die organisasie. Met die eerste oogopslag sou ŉ mens
dadelik die twee groepe wou kategoriseer as onkrities (behoudend) en selfkrities
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(progressief-denkend). So ŉ gevolgtrekking sou egter ŉ oorvereenvoudiging wees. Opinies
en uitsprake in hierdie verband het die kompleksiteit van die saak asook die wroeging van
die ATKV-lede en hulle leierskap weerspieël. Gedurende hierdie tydperk in die Afrikaner
se geskiedenis kon dit inderdaad as tekenend van die psige van die groep as geheel
beskou word.
Die ATKV-kongresse is die organisasie se hoogste besluitnemende liggaam en word
daarom beskou as verteenwoordigend van die organisasie se denke. Die uiteenlopende
standpunte op kongresse in die tydperk 1980 tot 1990 was dus ŉ goeie barometer. Hoewel
daar soms drastiese verskille in standpunt was, was die deurlopende tema waaroor mense
nie verskil het nie dat veranderende politieke omstandighede ŉ werklikheid was wat op die
pad vorentoe verreken moes word. Ter wille van duidelikheid moet daarop gelet word dat
daar gedurende die dekade tussen 1980 en 1990 en selfs nog ŉ paar jaar daarna na die
ATKV se jaarvergaderings as “kongresse” verwys is. Die term algemene jaarvergadering
(AJV) sou eers later die algemeen gebruikte term word.
Voordat daar gekyk word na hoe die kongresse hulle oor die noodsaak van verandering en
die hantering daarvan uitgespreek het, word daar eers weer vlugtig op die organisasie se
ontstaansrede gelet. Dit gee perspektief op die redes waarom daar in hierdie tydperk
soveel verdeeldheid oor verandering was. Die oorspronklike doelstellings van die ATKV,
soos dit in die eerste statute voorkom, was die volgende: “Om die gebruik van Afrikaans
binne sowel as buite die spoorwegdiens te bevorder en ŉ lewendige belangstelling in
Afrikaanse kuns en kultuur aan te kweek” (ATKV-statute 1931:klousule 2). Vereistes vir
lidmaatskap is in 1934 neergelê en het gesê dat net diegene kan toetree wat “ŉ lid van die
personeel of gepensioeneerdes van die Suid-Afrikaanse Spoorweë en Hawens is, of die
eggenoot, eggenote, of kind van ŉ lid van die Spoorweg- en Hawepersoneel, asook van
Europese afkoms is” (ATKV-grondwet 1934:klousule 7).
Teen die tagtigerjare lui die missie en organisasiefilosofie van die ATKV soos volg:
•

Om die Afrikaanse/Afrikanerkultuur met al sy fasette te bewaar, te handhaaf en uit
te bou;

•

Dat ons die Afrikanerkultuur kan bewaar, handhaaf en uitbou deur onder andere
bemarking, opleiding, projekte en standpuntinname (Kok 1992:153-154).

Uit bogenoemde is dit opvallend hoedat daar op hierdie stadium nog deurgaans van die
Afrikanerkultuur gepraat is, hoewel die wisselvorm Afrikaanse kultuur ook sporadies
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gebruik word. Hierdie terme sou in die komende jare al hoe meer problematies word
aangesien baie mense dit nie noodwendig as wisselvorme beskou het nie. Die
spoorweglui wat hier ter sprake is, was inderdaad uitsluitlik Afrikaners. Dit was dus teen
hierdie agtergrond dat die tagtigerjare se interne debat in die ATKV sou plaasvind. Hoe ver
moes daar gegaan word om die organisasie se oorspronklike doelstellings met ŉ
veranderende politieke milieu te versoen?
3.4.2. Leierskap gee rigting: kongresse
Die politieke hervormings wat sedert mnr. PW Botha se bewindsaanvaarding in 1978
plaasgevind het, moes deur die ATKV-leierskap verreken word. Die rede hiervoor was dat
weerstand teen verandering bygedra het tot die versterking van ŉ negatiewe beeld van
Afrikaners uit sommige oorde (kyk na hoofstuk 2). Dit was gevolglik van groot belang
watter leiding in hierdie verband van die direksie en bestuur sou uitgaan. Hoe moes daar
(indien wel) by hierdie veranderende politieke, en die daarmee gepaardgaande
veranderende kulturele klimaat, aangepas word?
Uittreksels uit toesprake, debatte en besluite op kongresse in die tydperk 1980 tot 1990
weerspieël die interne debat wat daar in die tagtigerjare oor die organisasie se pad
vorentoe geheers het. Die keuse van gassprekers, asook die meeste van die temas van
die kongresse, kan gesien word as ŉ aanduiding van hoe die leierskap van die organisasie
die politieke verskille binne die organisasie probeer akkommodeer het. Gassprekers was
meestal Afrikanerpolitici en hoëprofiel Afrikanerkultuurleiers en -akademici. Daar was
beslis genoeg bewyse dat die ATKV-leierskap hierdie leidende Afrikaners ingespan het om
aan lede rigting te help gee wat die toekoms betref. Die ATKV se leierskap het nou die
druk begin voel van wat betekenisvolle leierskap in onsekere, veranderende politieke tye
beteken het.
De

Wet

verwys

na

verskillende

fases

van

ontwikkeling

wat

die

Afrikaanse

kultuurverenigings in die 20ste eeu deurloop het. Die fase tussen 1961 en 1994 noem hy
die fase van groter individualisme. Die kenmerke van hierdie fase was, volgens De Wet,
onder meer dat kulturele gemeenskaplikhede tussen Afrikaners op die agtergrond geraak
het en dat die intensiteit van kultuurbelewing begin kwyn het. Slegs die blankes, as deel
van die Afrikaanse taalgemeenskap, is deur kultuurorganisasies bedien. Dit het daartoe
gelei dat hulle nie die toekomstige probleme, eise en aansprake voorsien het waarvoor
hulle in die toekoms te staan gekom het nie (De Wet 2004:71-72).
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Van Rensburg verwys ook na die eksklusiwiteit van lidmaatskap van Afrikaanse
kultuurorganisasies in hierdie tyd. Hy voeg by dat Afrikaanse kultuurorganisasies ook maar
net die regering se rassebeleid verbeeldingloos nagevolg het en niks gedoen het om
Afrikaans onder ander sprekers as blanke sprekers te bevorder nie (1997:55). Dit was dus
te verwagte dat die ATKV se leierskap teen 1980 sou wou terugkyk op prestasies van die
verlede, maar terselfdertyd sy lede bewus wou maak ten opsigte van die uitdagings van
die tagtigerjare.
Die ATKV-kongres van 9 tot 12 Junie 1980 was ŉ feestelike gebeurtenis wat saamgeval
het met die organisasie se vyftigste verjaarsdagvieringe. Die hoogtepunt was die dinee
wat gehou is by die Hotel Heerengracht in Kaapstad. Die hoofspreker was die
staatspresident, mnr Marais Viljoen. In sy toespraak wys hy daarop dat die Afrikaner sy
selfrespek herwin het. Volgens hom het die ATKV op vele terreine ’n bydrae hiertoe
gelewer. Hy wys ook daarop dat die stryd op daardie stadium om meer as net die behoud
van die Afrikaner se identiteit gegaan het. Die stryd is volgens hom ŉ stryd nie net om
voortbestaan nie, maar om die siel van Afrika. Hy beklemtoon die noodsaaklikheid
daarvan om na die ander bevolkingsgroepe uit te reik. Hy wys kongresgangers daarop dat
die Afrikaner uit sy eie geskiedenis weet dat die weg tot vrede en ŉ gelukkige Suid-Afrika
daarin lê dat daar wedersydse respek tussen mense sal wees (ATKV-Kongresjaarboek
1981:14-15).
By dieselfde kongres spoor die voorsitter van die FAK se direksie, prof. Gawie Cillié, die
kongresgangers met ŉ toepaslike beeld uit die spoorwegwêreld aan. Hy praat van die
“ysterspoor van ons mooi tradisies uit die verlede” en moedig kongresgangers aan om
daarop voort te beweeg. Terselfdertyd vra hy dat aangepas word by die eise van nuwe tye
(ATKV-Kongresjaarboek 1981:14-15).
Die hoofvoorsitter van die ATKV, mnr. HJ Conradie, is oortuig daarvan dat die ATKV as
meningsvormende liggaam ook sy bydrae behoort te lewer om die klimaat te skep
waarbinne aanpassings rustiger en met minder emosie gemaak kan word. Volgens hom
bied kultuur en die kunste raakvlakke wat in ŉ aanpassingsfase geakkommodeer kan word
sonder dat mense hulle identiteit hoef te verloor (ATKV-Kongresjaarboek 1980:18).
In sy referaat “Die Afrikaner en sy kultuur” wys dr. EL Cronjé daarop dat kultuur ŉ produk
is van die wisselwerking tussen mense terwyl hulle by hulle omgewing aanpas. Hy sê dat
dit aangeleerde gedrag is wat in bepaalde patrone georganiseer is en van geslag tot
geslag oorgedra word. Volgens hom het dit ŉ dinamiese inslag en vorm dit die sosiale

109

erfenis van ŉ volk. Hy maak veral ŉ sterk saak uit daarvoor dat die “Kleurling daadwerklik
by kultuuraksies betrek word anders loop ons die gevaar dat hierdie talryke verwante
kultuurgroep hom algaande onherroeplik van ons sal distansieer” (ATKV-Kongresjaarboek
1981:19). Ook dr D Coetzee doen in sy referaat “Die Afrikaner en die Arbeid” ŉ beroep op
die Afrikanerdom om hom gou aan te pas by die nuwe werklikhede en sy roeping sal
vervul tot heil van alle lotsgebonde landgenote en tot verheerliking van sy Skepper (ATKVKongresjaarboek 1981:19,27).
Prof W Mouton, rektor van die Universiteit van die Vrystaat, se onderwerp is: “Die
Afrikaner en sy Taal”. Hy wys op ŉ onlangse RGN-studie wat bevind het dat die gewildheid
van Engels onder die swart mense veel groter is as dié van Afrikaans, maar dat Afrikaans
om praktiese oorwegings nie deur die swart mense geïgnoreer word nie. Hy wys ook op
die bydrae wat die praat, lees en skryf van mekaar se taal kan lewer tot beter begrip en
gesonder menseverhoudinge. Hy moedig kongresgangers aan om Afrikaans by
anderstalige landgenote te bemark en wys daarop dat dit alleenlik gedoen kan word as
hulle met respek en menswaardigheid behandel word (ATKV-Kongresjaarboek 1981:22).
In sy direkteursverslag wys mnr HJ Conradie op die ingesteldheid op dade van die ATKV
se optrede oor die jare. Hy loof veral die positiewe benadering van die organisasie wat
eerder sy planne deurvoer as om negatief en foutvinderig te wees. Volgens hom het die
Afrikaner van die tagtigerjare gegroei tot ŉ volwaardige volk met sy eie identiteit: ŉ volk
wat ŉ belangrike bydrae lewer op ŉ verskeidenheid gemeenskapsvlakke binne die SuidAfrikaanse bestel. Hy beklemtoon dat die ATKV in toenemende mate brûe moet begin bou
na ander bevolkingsgroepe en vra vir ŉ “gesonde-mens-tot-mens-verhouding sonder
verbroedering” (ATKV-Kongresjaarboek 1981:48). Ten spyte van die beroep op goeie
menseverhoudinge spreek die gebruik van die term verbroedering egter van ŉ
voorwaardelike goedgesindheid en die behoud van afstand. Al was dit ook hoe goed
bedoel, is die ATKV se geloofwaardigheid en opregte bedoelinge deur ŉ woordkeuse soos
hierdie steeds onder verdenking geplaas. Hierdie behoud van afstand tussen verskillende
kulture ter wille van die behoud van identiteit is verder deur verskeie afgevaardigdes
verwoord. Mnr Piet la Grange se standpunt is dat mense se liefde vir die eie hulle grootste
oorweging is en dat hy liewer sy eie wil beoefen op sy eie manier en aard. Vir hom is
verandering ŉ stap na integrasie en ŉ verlies van waardes. Ook mnr BL van Rensburg is
van mening dat anderskleuriges die geleentheid geskenk moet word om hulle eie kultuur
uit te leef (ATKV-Kongresjaarboek 1982:16).
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Die trant waarin daar in debatte van “ons “ en “hulle” gepraat is, lewer bewys van ŉ
organisasie met lede waarvan op daardie stadium ŉ gedeelte dit steeds as ŉ organisasie
slegs vir wit mense, of dan ten minste slegs ŉ eiesoortige groep mense, gesien het.
Daarmee saam was taal klaarblyklik nie vir mense met hierdie uitgangspunt ŉ
saambindende faktor nie. Dit het eerder oor die gevaar van die verlies aan identiteit
gegaan. By implikasie het dít nie-wit mense aan ander waardes as die Afrikaner s’n
gekoppel.
In teenstelling met hierdie benadering wys die hoofvoorsitter daarop dat die eerste minister
ŉ koers uitgestippel het waaroor die Afrikanervolk moet besluit deur middel van die
stembus. Daar moet volgens die hoofvoorsitter ook besluit word watter rol die ATKV kan
speel “om ŉ kultuurklimaat te skep waarin aanpassings gemaklik en natuurlik kan kom”.
Hy vra dan ook die vraag of elkeen bereid is om weg van die arbeidsfront sy
kultuurgoedere met ander te deel. Hy verwys na ATKV-kultuurprojekte soos Crescendo en
Forte wat “anderskleuriges” behoort toe te laat. Hy waarsku dan dat indien mense nie die
werklikheid van verandering erken nie, dit hulle onverwags kan oorval (ATKVKongresjaarboek 1982:16). Volgens die uitvoerende direkteur het die Afrikaner ŉ identiteit
en is dit nie meer nodig om die “kraal dig toe te hou nie” (ATKV-Kongresjaarboek
1982:16).
Hierdie siening word bevestig deur ŉ afgevaardigde, mnr Pretorius, wat in die bespreking
van beskrywingspunt 17 (wat handel oor “Afrikaans en Anderskleuriges”) vra dat mense
mekaar met meer respek behandel en van die baas-knegverhouding ontslae moet raak
(ATKV-Kongresjaarboek 1982:26). In hierdie verband is die perspektief van dr Rina
Venter, ŉ oudminister uit die PW Botha- en FW de Klerk-eras, verhelderend. Sy is van
mening dat daar tussen 1960 en 1980 ŉ samelewingstruktuur ontwikkel het wat met ŉ
nodale punt vergelyk kan word. Dit veronderstel ŉ toestand van redelike stilstand in ŉ
vibrerende liggaam. Sy maak dit van toepassing op Afrikanerleiers wat die gesin, skool,
kerk, die gemeenskap en kultuurinstellings en ook die staat as nodale punte ontwikkel het.
Hierdie nodale punte het min ruimte vir verandering gelaat – tot die mate dat dit
verandering van die bestaande orde afwys en selfs verwerp. Dit het gelei tot verdeeldheid
en afsondering tussen kultuurgroepe, wat op sy beurt, volgens Venter, Afrikaneridentiteit
verarm het. Dit het daartoe gelei dat Afrikaners geleidelik van hulle kultuurwortels
vervreem en onderling verdeeld geraak het (2019:63-64).
Die standpunt van die hoofvoorsitter oor die noodsaak van verandering en die belang van
goeie menseverhoudinge was dus duidelik ŉ poging om weg te beweeg van die
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gevestigde nodale punte waarna Venter verwys. Ten spyte van die gasspreker en ander
kongresgangers se behoudende standpunte, was dit ook by hierdie kongres duidelik dat
die stemme vir aanpassings meer momentum gekry het.
In 1982 skeur die Nasionale Party en word die Konserwatiewe Party onder leiding van dr
AP Treurnicht gestig. Steyn verwys na die feit dat dit ook die kultuurorganisasies verdeel
het en dat nuwes gestig is (2016:367). Dit het onder meer die Afrikanervolkswag ingesluit,
wat in 1984 gestig is. Carel Boshoff het die jaar vantevore reeds die stelling gemaak dat
die kultuurorganisasies nie in staat was om koers en rigting aan die Afrikaner, wie se
kultuur in ŉ krisis was, te gee nie (2012:309, 310, 315).
Die ATKV-kongres van 1982 vind onder hierdie politieke klimaat by sy oord ATKV-KleinKariba plaas. Die hoofgasspreker is die visestaatspresident, mnr Alwyn Schlebush. Prof
Marius Swart, professor in Geskiedenis aan die Universiteit van Port-Elizabeth, lewer ŉ
referaat oor die kongrestema Verantwoordelikhede en uitdagings van die Afrikanerkultuurmens in die jare 80.
In ŉ sekere sin moet hierdie kongres beskou word as ŉ waterskeiding tussen die twee
sieninge binne die organisasie, aangesien prof Swart se toespraak met gemengde
gevoelens ontvang is. Hy is van mening dat die Afrikaner sal ophou bestaan as hy sy taal
verloor. Hy doen ŉ beroep op kultuurorganisasies om hulle teen die “allesopslurpende eise
van politici en die politiek” te verset. Hy doen ook ŉ beroep op spesifiek die ATKV om op
groot skaal jonger lede met die oog op die toekoms te werf wat op die uitleef van
Afrikanerskap ingestel is (ATKV-Kongresjaarboek 1983:15). In die bespreking van prof.
Swart se toespraak blyk dit dat daar duidelike verskille tussen afgevaardigdes is oor die
rigting wat daarmee vir die ATKV aangedui word. Afgevaardigde Van Rensburg sê dis vir
hom ŉ saak van belang dat daar duidelikheid moet wees oor die rigting wat die ATKV
gaan neem. Volgens hom het die hoofvoorsitter die vorige jaar ŉ sekere rigting aangedui
en prof Swart nou weer ŉ ander rigting. Volgens Van Rensburg is die twee rigtings
teenstrydig met mekaar en sou hy graag duidelikheid wou hê omdat afgevaardigdes dit na
hulle takke moet deurvoer (ATKV-Kongresjaarboek 1983:15). Die kongresgangers gaan
dus na afloop van die kongres met ŉ groot mate van verdeeldheid uitmekaar.
Die ATKV-kongres van 1983 vind van 9 tot 12 Augustus op ATKV-Klein-Kariba plaas. Die
tema is: “Handhaaf en Bou”. Die voorsittersrede staan in die teken van selfondersoek,
maar ook sensitiwiteit vir opponerende politieke oortuigings. Hierdie kongresuitsprake
moet gesien word teen die agtergrond van die skeuring wat die vorige jaar, in 1982, in die
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Nasionale Party plaasgevind het en tot die stigting van die Konserwatiewe Party gelei het.
Die voorsitter wys daarop dat Afrikaners weer eens verdeeld is, soos dikwels in die
verlede. Die ATKV het dit nie vrygespring nie. Hy versoek dat die ATKV na homself as
vereniging kyk: wie hy is, vanwaar hy kom, waarmee hy homself besig hou en waarheen
hy beweeg. Die ATKV het volgens hom die verantwoordelikheid om sy lede te lei na ŉ
nuwe era van volkereverhoudings. Hy doen ŉ beroep op lede om verdraagsaam te wees
met mede-Afrikanervolksgenote, al word daar oor die toekomspad verskil. Vir hom wil die
ATKV deel wees van die geboorteproses van ŉ nuwe Suid-Afrika (ATKV-Kongresjaarboek
1984:12).
Hy beskou kultuurwerk as die bindingsfaktor oor die grense van politieke assosiasie heen.
Verder sal die ATKV hom by sy primêre taak hou, naamlik die bevordering van Afrikaans.
In sy reaksie op die voorsittersrede spreek ŉ afgevaardigde, lt genl Van Vuuren, sy
waardering uit dat die ATKV ŉ kultuurvereniging vir blanke Suid-Afrikaners is. Volgens Van
Vuuren hoef die ATKV nie hiervan af te wyk nie, want hy doen dit met trots en “met die reg
om die ATKV as blanke organisasie te behou, maar die ATKV mag nie die ander saak van
verhoudingsproblematiek uit die oog verloor nie” (ATKV-Kongresjaarboek 1984:14).
Hierdie opmerkings was sprekend van die tweeslagtigheid wat nou baie sterk in die
organisasie geheers het: aan die een kant behoudend (ŉ blanke organisasie), maar in
dieselfde asem moet die verhoudingsproblematiek nie uit die oog verloor word nie. Van
Vuuren se opmerking dui daarop dat die behoudendes wel deeglik bewus was van die
druk wat daar bestaan het om aan te pas. Toelating tot lidmaatskap word tydens hierdie
kongres bevestig as dat ŉ lid ŉ blanke en ŉ werknemer van die Vervoerdienste sal wees
(ATKV-Kongresjaarboek 1984:37).
Die gasspreker by die geleentheid is, soos in 1980, weer die staatspresident, mnr Marais
Viljoen. Hy verwys na die verandering wat soos ŉ golf besig is om oor die Afrikaner te
spoel. Hy moedig die teenwoordiges aan om op hoogte te bly met woelinge in die
volkslewe. Die Afrikaner moet volgens hom “herken en erken” word. Die lewenstyl van die
moderne Afrikaner is, volgens die staatspresident, geanker in die Christelike en nasionale
lewens- en wêreldbeskouing. Hy verwys dan ook na die ATKV se belangrike taak in
belang van die volk (ATKV-Kongresjaarboek 1984:10).
In 1984 word die ATKV-kongres van 14 tot 17 Augustus by ATKV-Hartenbos gehou. Die
kongrestema is Die ATKV-tak. Die gasspreker is dr Willem de Klerk, hoofredakteur van
Rapport. Soos reeds in hoofstuk 2 aangedui, was dr De Klerk reeds op hierdie stadium die
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eksponent van selfkritiek in die Afrikanerwêreld. In sy toespraak sê hy dat hy met mense
wil praat wat sonder moed is. Die Afrikaner sal hom met konflik moet versoen, want dit is
deel van menswees en van hoe die politiek werk (ATKV-Kongresjaarboek 1985:13).
Volgens De Klerk kan konflik met bedinging en onderhandeling hanteer word, maar dit sal
van elke Suid-Afrikaner inspanning vra. Dan noem hy ŉ aantal sake wat hy glo afgekeur
moet word naamlik: “die selfkonsepsie van die Afrikaner as ŉ eksklusiewe heersersgroep,
aanstootlike bravade en ideologie wat dit wat boos is, mooi wil voorstel, isolasie,
verbittering, arrogansie, verpolitisering van die lewe en vergryp aan die nugterheid en dan
ook die ontkenning van menslikheid, billikheid en geregtigheid” (ATKV-Kongresjaarboek
1985:13).
Die hoofvoorsitter wys in sy rede op die verdeeldheid in Afrikanergeledere wat dreig om
vanuit die politieke arena na die kultuurgebied oor te spoel (ATKV-Kongresjaarboek
1985:16-17). Bewys van die verdeeldheid onder afgevaardigdes word hierna weerspieël in
die aanvaarding van ŉ ordemosie wat versoek dat, weens die omstrede aard van mosie
88/84, daar van die punt afgestap word. Genoemde mosie wou sy dank en waardering
teenoor die regering uitspreek vir sy volgehoue en daadwerklike pogings om stabiliteit en
harmonie in Suid-Afrika te bewerkstellig (ATKV-Kongresjaarboek 1985:32).
Die uitvoerende direkteur, dr. Frits Kok, se jaarverslag in 1984 kan desnieteenstaande as
een van die mees rigtingaanduidende verslae van die tagtigerjare beskou word. Hy sê
onder meer dat die ATKV hom oor die jare elke keer kon aanpas by die vereistes van die
tyd. As gevolg hiervan het die organisasie altyd ter sake gebly (ATKV-Kongresjaarboek
1985:15–16). Soos reeds vroeër genoem, ontleed hy sowat agt jaar later terugskouend in
sy doktorale proefskrif die ontwikkelingsgang van die ATKV. Die grootste aanpassing was
volgens Kok ŉ klemverskuiwing ten opsigte van die ATKV se kultuurproduk. Dit het
verander van groot nasionale aanbiedings en projekte tot spesifieke, doelgerigte
kultuurbevorderingsprojekte veral met die oog op die Afrikanerkultuurgebruiker self.
Volgens Kok het die kulturele mikpunte van die ATKV teen 1984 verskuif om die
bevordering van die Afrikanerkultuur nie net te rig op die primêre kultuurgebruiker, die
Afrikaner self nie, “maar ook om die doelwitte te verruim en te bevorder onder alle groepe,
veral anderskleuriges in Suid-Afrika” (Kok 1992:163). Uit Kok se toespraak tydens die
1984-kongres was dit duidelik dat die leierskap van die ATKV die pad van aanpassing wou
loop, maar hiervoor moes hy sensitief met sy verdeelde ledebasis omgaan.
Die volgende kongres vind van 5 tot 9 Augustus 1985 op ATKV-Natalia plaas, met die
tema: Die Jeug: wie se verantwoordelikheid? Die hoofbestuurder van die SA
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Vervoerdienste, dr. EL Grové, tree as gasspreker op en is van mening dat die staat die
omgewing vir hervorming en vernuwing moet aanmoedig en dat kontak met alle
Afrikaanssprekendes gemaak moet word. Hy waarsku teen ŉ volk wat selfvoldaan en
selfversekerd is (ATKV-Kongresjaarboek 1986:11). Die hoofvoorsitter wys op sy beurt op
die belang van die jeug se betrokkenheid by die organisasie en wys daarop dat die jeug
sal moet kennis neem van die aspirasies en behoeftes van anderskleuriges saam met wie
hulle sal moet bou aan die land se toekoms (ATKV-Kongresjaarboek 1986:14). Die
uitvoerende bestuurder beklemtoon in sy jaarverslag die onsekerheid wat onder baie
Afrikaners ten opsigte van hulle taal en kultuur bestaan. Vir baie gaan dit net oor
selfbehoud en selfhandhawing (ATKV-Kongresjaarboek 1986:15).
In die besprekings wat volg, word die volgende beeld van die ATKV, soos die jeug dit sien,
aan afgevaardigdes voorgehou: suurgesig; eksklusiwiteit wat afstoot; ŉ belewenis van
politiek as ŉ verwoestende mag binne die kultuurbelewenis; die volwassenes binne die
ATKV is verkramp en outyds en daar is ŉ geslotenheid; ouer lede wil die jongeres
organiseer en is voorskriftelik (ATKV-Kongresjaarboek 1986:15). Hoewel sekerlik
veralgemenend van aard, gee hierdie siening van die jeug tog iets weer van Willem de
Klerk se omskrywing van die term verkrampte Afrikaner. Vir hom beteken dit: “Terug na
die ou weë, geslotenheid teenoor die nuwe en verdagmaking van alles en almal wat krities
oop staan; hy leef en dink vanuit ’n stel regulasies wat deur die jare geldigheid verkry het
sonder om hom oor die beginsels van sy regulasies te verantwoord; hy is polities
vasgevang in ’n verstarring; hy is propagandis van die eng, tradisionalistiese, geïsoleerde
Afrikaner; hy is gereed om oral ’n ketterjagtery aan die gang te sit, bedrewe in haarklowery
om ekstremisties sy stellings oor ’n saak op te dwing” (De Klerk 1991:118-119).
Verdere mosies wat aanvaar word en wat die gesindheid van die meerderheid
afgevaardigdes weerspieël, handel onder meer ook daaroor dat daar gebid moet word vir
Christengelowiges in anderskleurige woongebiede asook vir lojaliteit teenoor die weermag
en die regering (ATKV-Kongresjaarboek 1986:31). In sy jaarverslag verwys die
uitvoerende bestuurder ook op die onsekerheid en onrus wat in die land heers. Hy
waarsku teen pessimisme en mense wat die land verlaat. Hy vra dat lede met nuwe oë na
kultuur sal kyk en sal bydra tot die voortbestaan van die Afrikanerkultuur deur middel van
kwaliteitsoptrede. Hy moedig verder lede aan om kennis van mekaar se kulture op te doen
en raakpunte te soek. Daar moet ook erkenning gegee word aan mekaar se sogenaamde
“eie sake” (ATKV-Kongresjaarboek 1986:35, 46). Die algemene gevolgtrekking kan dus uit
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hierdie kongres gemaak word dat die jeug se stem vir aanpassing toenemend binne die
organisasie gehoor is en dat daar begrip daarvoor was.
Tydens die 1986-kongres van 12 tot 15 Augustus op ATKV-Klein-Kariba is die tema: “Die
ATKV: doelgerigte kultuurbevordering in die nuwe bedeling”. Die hoofvoorsitter vra in sy
toespraak of die Afrikaner nog relevant is in 1986 en of hy nog ŉ rol te speel het in die
toekoms. Hy wys daarop dat die unieke situasie waarin die Afrikaner die alleenregeerder
van die land was, onherroeplik verby is. Die Afrikaner se beeld na die buiteland verg dan
ook volgens hom aandag. Hy wys daarop dat die ATKV deur die jare sy taak buite die
politieke terrein gesien het en dat daar volgens hom geen rede is om in 1986 by die
partypolitiek betrokke te raak nie. Die vooruitsigte vir die Afrikanervolk lyk volgens hom oor
die medium termyn swak, maar hy voel dat die ATKV dinamies genoeg is om in ŉ nuwe
politieke bedeling sy kultuurstrewe nogtans doelgerig te kan uitleef. Die hoofvoorsitter is
ook van mening dat die ATKV reeds voor die nuwe bedeling nuwe maatreëls
geïmplementeer het en die wêreld gewys het wie die Afrikaner werklik is. Hierdie
boodskap dra die ATKV reeds oor die grense van taal en kleur uit om “ons eie mense”
skeppend te leer dink oor hoe om te bou en te vernuwe. Hy wys ook op die feit dat die
ATKV se projekte niemand deelname ontsê nie en dat dit hom geloofwaardig maak.
Volgens die hoofvoorsitter durf die ATKV die onbekende vreesloos aan (ATKVKongresjaarboek 1987:15).
In sy jaarverslag verwys die uitvoerende bestuurder ook op die tyd van verandering en
groot onsekerheid waartydens die kongres plaasvind. Volgens Kok is daar ŉ onrustigheid
onder die volk en mense begin met nuwe oë na kultuur kyk. Vir die voortbestaan van die
Afrikanerkultuur in die nuwe bedeling is dit noodsaaklik dat die Afrikaner se kultuur met
kwaliteitoptrede bewaar en uitgebou moet word, maar nooit ten koste van ander nie en
ook nooit verskonend nie. Die ATKV probeer om ŉ trotse beeld van die Afrikaner weer te
gee. Vir hom is die toekoms, ten spyte van sy onbekendheid, nie donker nie (ATKVKongresjaarboek 1987:16). Die gevolgtrekking kan teen 1986 gemaak word dat die ATKV
se verteenwoordigers, onder leiding van die direksie en bestuur, nou die pad van
aanpassing by veranderende omstandighede gekies het. Uitsprake het baie meer gegaan
oor ŉ realisme ten opsigte van die onvermydelike, maar sonder om moedeloos te wees.
Tydens genoemde 1986-kongres lewer die rektor van die Potchefstroomse Universiteit vir
Christelike Hoër Onderwys, prof Tjaart van der Walt, ŉ referaat oor die tema
“Afrikanerkultuur in ŉ Nuwe Bedeling”. Hy lê veral klem op vier sake wat, na sy mening, in
die nuwe politieke bedeling geweldige veranderinge gaan verg: Eerstens moet mense se
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volksankers, kultuurankers en bo alles hulle geloofsankers sterk wees. Na sy mening is
die sterkste wapen teen revolusie en vír reformasie, die Evangelie. Tweedens moet
Afrikanerkinders oortuig wees van hulle Afrikanerskap en terselfdertyd nie ander
kultuurgroepe afstoot nie. Die verskynsel dat Afrikaans deur ander kultuurgroepe as die
taal van die onderdrukker gesien word, moet met wortel en tak uitgeroei word. Derdens
moet daar onthou word dat beskermende maatreëls een na die ander wegval en dat die
Afrikaner alleen op meriete sal kan voorbly en nie omdat hulle blank of Afrikaner is nie. Die
Afrikaner sal dus slegs sinvol kan voortbestaan as hy wil, as hy omgee en as hy nie net
praat nie, maar doen. Vierdens verwys prof Van der Walt na die mense wat weifel en
aarsel en sê dat hulle dit nie in ŉ toekomstige bedeling sal maak nie (ATKVKongresjaarboek 1987: 23).
In verdere besprekings met kongresgangers noem hy ook die volgende: die Afrikaanse
taal moet onder alle bevolkingsgroepe bevorder word; Afrikaners moet in eie geledere
versoen en eenheid vir die Afrikanervolk nastreef; takke moet streef na vriendskapsbande
met ander bevolkingsgroepe; Afrikaans moet onder alle Afrikaanssprekendes uitgebou
word terwyl die Afrikanervolksbewussyn aangewakker moet word; ŉ liefde vir Afrikaans
moet onder anderskleuriges gekweek word en die Christelik-nasionale karakter by
Afrikaanse skole behou word deur die betrokkenheid van ATKV-taklede; swart mense
moet konkreet kan sien dat die Afrikaner dit met hom goed bedoel en ook groter
verdraagsaamheid teenoor verskille het (ATKV-Kongresjaarboek 1987:24–28). Met hierdie
gebalanseerde toespraak van prof. Van der Walt kon beide faksies in die ATKV vrede
maak en dit kan beskou word as een van die toesprake in hierdie tydperk van onsekerheid
wat weer aan ATKV-lede moed vir die toekoms gegee het. Dit het heelwaarskynlik verdere
verdeling binne die organisasie verhoed.
Die ATKV-kongres van 1987 vind van 11 tot 14 Augustus in Hartenbos plaas. Die
kongrestema is “Eenheid binne verskeidenheid – beeld van ŉ dinamiese Afrikanerkultuur”.
Die gasspreker is die Minister van Vervoerwese, mnr E Louw. Hy verwys na die
kultuuruitdaging vir die Afrikaner se kontak met bruin, Indiër- en swart mense en sê dat die
ATKV

as

Afrikanerkultuurorganisasie

ŉ

bydrae

kan

lewer

tot

wat

hy

noem

“kultuurverruiming”. Veelseggend is ŉ mosie wat onbestrede deur die kongres aanvaar
word (mosie 8 van 1987), wat soos volg lui: “Hierdie Kongres neem met waardering kennis
daarvan dat die ATKV nie in ŉ groef ten opsigte van kultuurbevordering verval het nie,
maar met hernuwing aangepas het by hedendaagse vereistes met doeltreffende projekte
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vir die bevordering van ernstiger sowel as luimige musiek en sang” (ATKVKongresjaarboek 1987:13).
Die hoofvoorsitter betreur in sy toespraak die verdeeldheid in Afrikanergeledere en sê dat
daar duidelikheid verkry moet word oor wat Afrikanerkultuur werklik behels. Hy moedig
kontak onder lede van multi-kulturele gemeenskappe aan om sodoende meer van mekaar
se kultuurwaardes te leer. Hy voel ook dat die ATKV se strategieë ŉ ruimer fokus moet hê
as bloot Afrikanerbelange. Die ATKV moet weet waarom daar ŉ skewe beeld van die
organisasie bestaan. Volgens die hoofvoorsitter kan negatiewe faktore uitgeskakel word
deur beter kommunikasie, begrip vir ander se standpunte en die aankweek van beter
gesindhede. Die deure van welwillendheid moet oopgemaak word. Die Afrikaner moet
gereed wees om deur woord en daad die beeld van die Afrikaner te vestig (ATKVKongresjaarboek 1987:15).
In sy jaarverslag wys die uitvoerende bestuurder deurgaans op dieselfde tema, naamlik
die belang van eensgesindheid tussen volke, die dinamika van die Afrikanerkultuur en die
belang van eenheid onder Afrikaners wat ontstaan uit ŉ Christusgesentreerde gesindheid.
Verskeie mosies wat dien, is ook ŉ weerspieëling van lede se erns met ŉ toekomsbeeld
van die Afrikanerkultuur in die neëntigerjare. Dit dui op ŉ dinamiese organisasie op die
kultuur-, opvoedings-, kerklike, sosiale en ekonomiese terreine. Mosie 15 van 1987
versoek dat Afrikaans as vak by swart skole ingevoer word. Volgens die uitvoerende
bestuurder moet die werklikheid vierkantig in die oë gekyk word en dan hard gewerk word.
Kultuurbeoefening moet toenemend ’n bron van inspirasie wees en mense lus maak vir die
toekoms (ATKV-Kongresjaarboek 1987:23).
Nog ŉ gasspreker, prof Johan Heyns, se siening is dat die begrippe volk en kultuur nie van
mekaar geskei kan word nie en dat kultuur deur ŉ bepaalde lewens- en wêreldbeskouing
begrond word. Hy doen ŉ beroep op afgevaardigdes om drie sake as prioriteit te beskou:
Eerstens vra hy dat mense meer as ooit tevore Afrikaans sal uitbou as ŉ eie kultuur om
sodoende hulle eie identiteit en karakter te behou. Verdienste en kwaliteit, maar nie
velkleur nie, moet die norm wees. Tweedens waarsku hy teen ŉ kokon-sindroom,
bedoelende die toespin in drade van ŉ selfgenoegsame Afrikanerkultuur.
Volgens Heyns is die Afrikaner geroepe om met sy kultuur ander kultuurgroepe te dien en
daarom vra hy vir kontak met ander kulture, die bou van brûe na buite. Vir hom moet
Afrikaners as “Euro-Afrikane” bande bou met “Afro-Afrikane”. Hy is ook van mening dat
brûe gebou kan word sonder om sonder meer die eie kultuurorganisasie oop te stel. Hy
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stel voor dat eerder nuwe organisasies geskep moet word. Derdens waarsku hy teen ŉ
potjiekoskultuur waar alles gemeng word, soos byvoorbeeld in Suid-Amerika. Daarom
verkies hy die stig van multikulturele organisasies en die behoud van die eie
kultuurorganisasie. Stig eerder iets nuuts as om mense te betrek by ŉ organisasie wat
reeds karakter verkry het (ATKV-Kongresjaarboek 1988:11–23).
Die verskil tussen die behoudende en progressiewe standpunte binne die ATKV kom dus
ook in prof Heyns se toespraak na vore. ŉ Mens sou hiervan kon aflei dat hy teen die
oopstel van die ATKV-lidmaatskap vir ander kultuur- en rassegroepe gekant was – ŉ stap
wat wel later deur die ATKV geneem is.
Die jaarverslag van die uitvoerende bestuurder staan dan ook enigsins in kontras met prof.
Heyns se sieninge. Die uitvoerende bestuurder noem dat in die nuwe bedeling waarheen
beweeg word, die staat al hoe meer sentraal sal moet staan ten einde na die belange van
alle kultuurgroepe om te sien. Dit vra van die ATKV om weer sy eie kultuur- en
taaldoelwitte te identifiseer (ATKV-Kongresjaarboek 1988:38).
Die ATKV-kongres van 9 tot 12 Augustus 1988 vind op ATKV-Natalia plaas. Die tema dui
op ŉ toekomsgerigtheid, naamlik Die ATKV op pad na 2000. Die gasspreker is dr Anton
Moolman, hoofbestuurder van die SA Vervoerdienste. Hy waarsku dat die ATKV hom nie
aan verpolitisering van die lewe skuldig moet maak nie. Volgens hom kan die ATKV ŉ
stabiliserende rol speel van rustigheid, kalmte, soberheid en nugterheid, maar ook van
entoesiasme. In ŉ tydperk van vertwyfeling en onsekerheid kan die ATKV help dat mense
nie bedreig voel nie. Die voorsitter sê in sy rede dat die Afrikanergemeenskap groter
verdraagsaamheid moet toon teenoor ander Afrikaanssprekendes wie se gebruik van
Afrikaans verskil van die Afrikaner s’n. Volgens hom sal die Afrikaner moet leer om
Afrikaans oor ŉ wye front te deel. Die mosies wat by hierdie kongres aanvaar word, wissel
tussen die behoudende stem en dié van die meer progressiewe denkrigting. Aan die een
kant is daar waarskuwings van kongresgangers om nie die Afrikaner se geskiedenis te
verloën nie (mosie 11) en om volksfeeste steeds na waarde te ag (mosie 10). Daar word
ook gewaarsku teen skeuring in ATKV-geledere as gevolg van politieke invloede en om te
hou by die organisasie se kulturele doelstellings (mosie 14).
Aan die ander kant is daar stemme vir verandering, byvoorbeeld aanpassing van die
ATKV-wapen (mosie 34). Mosie nr. 16 vra die vraag of die ATKV se hoofkantoorprojekte
nog aan hulle doel voldoen. Die uitvoerende bestuurder is van mening dat die onsekerheid
mense na die bekende en dus die verlede laat terughunker. Hy moedig kongresgangers

119

aan om eerder voorbereid die toekoms in te gaan as om weg te hardloop. Hy vra vir
geloof, norme en waardes wat rigtinggewend moet wees. Hy wys ook daarop dat die
Afrikaner nog altyd die vermoë getoon het om te midde van groot veranderinge so aan te
pas dat hy telkens sterker na vore getree het as vantevore.
Mnr Frits Kok stippel dan drie bakens uit waarop lede hulleself kan rig: Eerstens moet
mense met waardigheid en selfvertroue optree en nie koponderstebo vir alles wat in die
land verkeerd is, verskoning maak nie. Tweedens moet daar gewaak word teen
ekstremistiese optrede, en derdens beveel hy aan dat mense met trots en oortuiging en
volle eerlikheid sal soek na oplossings wat tot almal se voordeel strek. Hy wys daarop dat
daar na die Afrikaner verwys word as iemand wat vertrou kan word, al is hy nie altyd
gewild nie (ATKV-Kongresjaarboek 1989:39, 48).
Opsommend is die indruk dat daar by hierdie kongres weggestuur is van konflik en dat die
ATKV dit as belangrik beskou dat die toekoms geantisipeer moet word met almal in die
land se voordeel in gedagte. Die taalgebruik van die leierskap is, om verstaanbare redes,
redelik algemeen en vaag, aangesien die teenstellende sieninge van lede steeds met
groot sensitiwiteit hanteer moes word.
Tydens die ATKV-kongres van 8 tot 11 Augustus 1989 op ATKV-Klein-Kariba tree prof
Elize Botha (voorsitter van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns) as gasspreker op.
Die kongrestema is: “Afrikaans, allemanstaal vir die jare neëntigs”. Sy maak die stelling
dat die ATKV nog altyd relevant was en dus die moed aan die dag moet lê om die
realiteite van die jare neëntigs te ondersoek. Daar moet aandag aan nuwe simbole gegee
word en nog nuwes ontwikkel word. Sy moedig die organisasie aan om betekenisvol te lei
in die multikulturele opset wat die Suid-Afrikaanse samelewing in die volgende eeu sal
kenmerk (ATKV-Kongresjaarboek 1990:12).
By hierdie kongres kom die belangrike onderwerp van die verbreding van die organisasie
se lidmaatskapsvoorwaardes onder die loep. Die toelating van ander groepe by die
vereniging het nou ŉ fokuspunt geword. Die uitvoerende bestuurder probeer gevolglik in sy
jaarverslag die afgevaardigdes oproep tot ŉ gesindheid wat positief is teenoor
verandering. Hy sê dan dat die ATKV nie ŉ “museumvereniging” is nie (ATKVKongresjaarboek 1990:21). Hiermee stel hy by implikasie die idee van ŉ museum gelyk
aan stagnasie en ŉ vasklou aan dinge uit die verlede. Hoewel dit duidelik is dat hy hiermee
die lede wou oproep tot ŉ gewilligheid om aan te pas, is die metafoor ŉ ongelukkige
woordkeuse. Die ATKV het homself juis tot op daardie stadium onderskei as organisasie

120

wat die bewaring van die kulturele erfenis van die Afrikaner hoog op prys gestel het. Die
Hartenbos-museum was seker die bekendste voorbeeld daarvan.
In sy verdere betoog sê Kok dat alles verander en dat die ATKV moet saambeweeg of
stagneer. Hy voorsien ŉ gemeenskaplike bedeling waar almal deel is van die proses van
verandering. Deur dit te doen, kan die ATKV die geleentheid benut om werklik by die
toekoms betrokke te raak. Hy moedig lede ook aan om mede-Afrikaners buite die SA
Vervoerdienste by die ATKV te betrek. Volgens hom het Afrikaans in sekere kringe ŉ
negatiewe naam gekry, dit is verpolitiseer, dit word verguis en daar word ŉ negatiewe
beeld van die Afrikaner geskep. Die ATKV wil egter graag Afrikaans uitbou as die
allemanstaal van die toekoms (ATKV-Kongresjaarboek 1990:21).
In ŉ interessante bydrae, as deel van ŉ paneelbespreking, wys prof Hans du Plessis van
die destydse Potchefstroomse Universiteit vir CHO daarop dat ŉ taal nie ophou bestaan
omdat iemand voorspel dat hy gaan ophou bestaan nie. Afrikaans word as apartheidstaal
en die taal van die onderdrukker gesien en die absurde hiervan is dat dit deur Afrikaanse
moedertaalsprekers geglo en versprei word. Volgens hom is taal en taalgebruikers moeilik
om van mekaar te skei. Taal is in ŉ oordragtelike sin die hele wese van die mens wat dit
praat. Hy wys ook daarop dat die groepe wat die taal help bou het, vergeet word, en vra vir
wedersydse respek vir mekaar se sieninge hieroor (ATKV-Kongresjaarboek 1990:21).
Die taalkenner prof Christo van Rensburg verduidelik die weerstand teen Afrikaans as
simbool voor 1994 soos volg: Skole, mense, huise en motors word in tye van onluste nie
meer beskou as fasiliteite nie, maar as simbole. Hy sê dan verder: “Afrikaans was op ŉ
manier toegebou in apartheid se huis, ŉ simbool wat moes seerkry toe die huis kantel”
(Van Rensburg 2012:133). Dit was juis hierdie negatiewe, aggressiewe en bitter
gesindheid teenoor Afrikaans wat die ATKV tydens sy kongres wou teenwerk. Eerstens is
sy lede dus opgeroep om die beeld van Afrikaans onder mense wat negatief teenoor die
taal gestaan het, te help verander. Tweedens is Afrikaanse moedertaalsprekers, wat
natuurlik ook ATKV-lede geïmpliseer het, tot positiwiteit teenoor die taal aangespoor.
Op 2 Februarie 1990 vind die opspraakwekkende toespraak van die staatspresident, mnr
FW de Klerk, tydens die Parlementsopening in Kaapstad plaas. Benewens die
aankondiging van die vrylating van mnr. Nelson Mandela, wat ŉ nuwe politieke bedeling
sou inlei, het hierdie toespraak die ATKV se leierskap voor ŉ duidelike keuse ten opsigte
van verandering geplaas. Die kongres van 16 tot 18 Augustus 1990 op Hartenbos staan
gevolglik in die teken hiervan. Die tema van die kongres is: ATKV 60. Die hoofvoorsitter,
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mnr PFJ van der Watt, verwys in sy toespraak na hoe geseënd die ATKV oor die jare was
dat hy leiers met visie gehad het. Volgens hom het hierdie leiers ŉ klimaat help skep
waarbinne die Afrikaners hulle aspirasies kon uitleef (ATKV-Kongresjaarboek 1991:9). Dit
sluit aan by die siening van mnr Nelson Mandela dat ŉ leier se eerste taak is om ŉ visie te
skep. Die tweede taak is dan om volgelinge te kry wat hom sal help om die visie te
implementeer en die proses met doeltreffende spanne te implementeer. Volgens Mandela
weet die mense wat gelei word waarheen hulle gaan omdat die leier die visie aan hulle
gekommunikeer het en die volgelinge in die doelstelling asook in die proses om dit te
bereik, ingekoop het (2014:345).
Verder het die ATKV vanweë gesonde finansiële beplanning finansieel onafhanklik
geword. Volgens Van der Watt was dit ŉ werkbare resep om regte dinge op die regte tyd
aan te pak (ATKV-Kongresjaarboek 1991:9). In ŉ sterk, rigtinggewende toespraak sê hy
dat dit juis die ATKV se aanpasbaarheid is wat gaan verseker dat die ATKV in die
volgende sestig jaar ŉ nog groter rol in die nuwe Suid-Afrika sal speel. Hy doen ŉ beroep
op die organisasie om sy ledebasis en sakebedrywighede uit te brei om sodoende met die
finansiering van kultuurprojekte te help. Mnr. Van der Watt maak dan ŉ belangrike stelling,
naamlik dat die ATKV deel van die nuwe Suid-Afrika wil en gaan wees. Om dit te kan
doen, moet die ATKV standpunt inneem oor wat vir hom belangrik is. Hy hou gevolglik ŉ
aantal beginsels aan die kongres voor van wat die ATKV as standpunte sien vir
onderhandelinge oor ŉ nuwe Suid-Afrika waarvan die organisasie deel moet wees. Hierdie
beginsels is die volgende:
•

ŉ Demokratiese staatsbestel met magsdeling moet die grondslag van die
staatkundige bedeling wees en voorsiening moet vir devolusie van gesag gemaak
word.

•

ŉ Onafhanklike regbank met regspraak tussen burger en staat en burger en burger
met vrye en bekostigbare toegang tot regspraak.

•

ŉ Handves van Menseregte moet in die grondwet vervat word.

•

Die regte van groepe met onderskeidende waardes en gebruike moet op alle vlakke
van die samelewing erken en gewaarborg word. Dit sluit die reg op assosiasie en
dissosiasie in.

•

Die reg van elke individu om individueel en gesamentlik sy godsdiens vrylik met
ander te beoefen.
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•

Die amptelike status van Afrikaans moet behou word.

•

Die beginsel van moedertaalonderrig moet gewaarborg word.

•

Ten opsigte van die ekonomie staan die ATKV ŉ vryemarkstelsel voor met ŉ eie
Suid-Afrikaanse karakter waarin die reg om vry en op gelyke grondslag aan
ekonomiese bedrywighede deel te neem, vervat is.

•

ŉ Sentrale monetêre en fiskale beleid wat privaat inisiatief aanmoedig.

•

Suid-Afrikaners moet die reg hê om kuns met die hoogste mate van vryheid te
beoefen.

•

Die ATKV staan ŉ billike sensuurstelsel voor wat voorsiening maak vir die kultuuren ouderdomsverskeidenheid in Suid-Afrika.

•

Die beginsels van vrye assosiasie en dissosiasie ten opsigte van sportbeoefening
moet gewaarborg word, waar meriete deurgaans die maatstaf vir erkenning en
beloning moet wees.

Die hoofvoorsitter wys verder in hierdie rigtinggewende toespraak daarop dat die ATKV
hom met die aanvaarding van hierdie beginsels nie op politieke terrein bevind nie. Volgens
hom sal geen Suid-Afrikaner homself sonder hierdie waarborge kan uitlewe nie. Hy
beklemtoon ook weer die ATKV se aanpasbaarheid en die sukses wat dit reeds
meegebring het. Hy verwys in hierdie verband na die Afrikaner se vermoë om aan te pas
en elke geleentheid as ŉ uitdaging te sien. Volgens mnr Van der Watt sluit die ATKV hom
by hierdie kenmerk van die Afrikaner aan (ATKV-Kongresjaarboek 1991:9-10).
Die staatspresident, mnr FW de Klerk, is die hoofgasspreker. Hy wys in sy kongresrede op
die diep spore wat die ATKV die vorige sestig jaar in die Afrikaanse kuns en kultuur getrap
het. Volgens mnr. De Klerk het die ATKV sy oorspronklike doelwit bereik deur sy ideale
binne en buite die Vervoerdienste te bevorder. Die ATKV het só blywende bakens langs
die pad van die Afrikaner se kulturele ontwikkeling opgerig. In hierdie verband verwys hy
onder meer na die reël van die Simboliese Ossewatrek in 1938 en die daarstelling van die
ATKV se leerstoel vir Afrikaanse Kultuur- en Volkskunde aan die Universiteit van
Stellenbosch in 1967. Pres De Klerk verwys daarna dat die Afrikaanse kultuur almal baie
na aan die hart lê – ook vir hom persoonlik. Hy verwys dan na die ATKV se benadering en
strewe, wat vertroue vir die toekoms gee in ŉ tyd waarin daar in sekere kringe kommer is
oor die toekoms van Afrikaans en die Afrikaanse kultuur. Hy verwys ook na die feit dat
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Afrikaans uniek is. Dit is die wêreld se jongste Germaanse taal, maar die enigste
Germaanse taal wat in Afrika ontstaan het. Hy verwys na statistiek in die 1980-sensus
waarvolgens 48% van die totale Suid-Afrikaanse bevolking Afrikaans ken en kan gebruik.
Vir hom is Afrikaans die belangrikste brugbouer en kommunikasiemiddel in Suid-Afrika.
Volgens mnr. De Klerk kan dié taal die wese van Afrika aan die wêreld oordra (ATKVKongresjaarboek 1991:19).
Hy verwys ook na die feit dat meer as 70% van die Suid-Afrikaanse bevolking bely dat
hulle Christene is en dat dit oor verskillende kleure en uiteenlopende herkomste strek. Hy
verwys daarna dat Afrikaans deur sommiges as die taal van die onderdrukker gesien
word. Volgens hom sal die druk op die taal en aspekte van die kultuur gaandeweg afneem
namate die onderhandelinge oor ŉ nuwe bedeling in Suid-Afrika op dreef kom en vorder.
Hy wys dan weer daarop dat die voortbestaan van Afrikaans tot ŉ groot mate van mense
self afhang. Hoewel volkere soos die Grieke en Jode in die verlede onder vreemde
oorheersing en verdrukking gely het, het hulle dit reggekry om hulle taal, kultuur,
godsdiens, leefwyse en gemeenskapslewe te handhaaf sonder grondwetlike meganismes
wat oorheersing uitskakel en minderheidsregte beskerm. Hy verseker die aanwesiges dat
die regering egter wel vasbeslote is dat sodanige meganismes in Suid-Afrika geskep moet
word, want dit sou ŉ minimumvereiste vir ŉ nuwe bedeling in Suid-Afrika wees. Daar sal
ook ruimte wees vir organisasies soos die ATKV om ŉ groter rol te speel as in enige ander
periode van die geskiedenis. Volgens die president het die ATKV reeds die regte
benadering (ATKV-Kongresjaarboek 1991:19-20).
Hierdie opmerking van die staatspresident kan tweërlei geïnterpreteer word: enersyds dat
hy die ATKV as organisasie van die toekoms in die nuwe politieke bedeling sien wat dus
verandering omhels en daadwerklik van die verlede wil wegbeweeg, en andersyds dat hy
lede wat oor die toekoms twyfel, wou gerusstel wat betref hulle kultuurvryheid.
3.4.3. Praktiese aanpassings
Aanpassings ten opsigte van die verwagte politieke veranderinge het in die 1980’s die
vorm van ŉ groter inklusiwiteitsbenadering aangeneem. Hierdie aanpassingspatrone het
teen die einde van die tagtigerjare hoofsaaklik betrekking gehad op lidmaatskapsvereistes,
die uitreiking na ander taal- en kultuurgroepe deur middel van kultuuraktiwiteite en ŉ meer
pro-aktiewe sakebenadering. Die ATKV het nou getoon dat woorde en besluite op sy
kongresse inderdaad na die praktyk deurgevoer is.
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3.4.3.1.

Lidmaatskapvereistes

Tot 1990 was lidmaatskap tot blanke spoorwegpersoneel beperk. In 1990 is besluit dat
lidmaatskap oopgestel word vir nie-Vervoerdienstelede toe besluit is dat meerderjarige
kinders van lede, ongeag die feit of hulle by Transnet werk, ook lid van die ATKV kon word
(ATKV-statute 1990:artikel 5). Lidmaatskap was egter steeds geslote vir iemand wat nie
van, soos dit gestel is, “Europese afkoms” was nie (ATKV-statute 1934:artikel 7).
Laasgenoemde woordkeuse het gevolglik steeds die beeld van die organisasie bevestig
as ras-eksklusief, dus net vir wit mense. Dit ten spyte van die feit wat deur Van der Ross
gestel word, dat met sekerheid aangeneem kan word dat die meeste van die bruin mense
se wit voorsate Afrikaners was (Van der Ross, soos aangehaal deur Giliomee 2007:xivxv).
3.4.3.2.

Kultuuraktiwiteite

Die ATKV se kultuurprojekte het reeds sedert die begin van die tagtigerjare tekens van
aanpassings ten opsigte van sy deelnemers getoon. Vervolgens ŉ kort verwysing na
projekte wat ŉ groter inklusiwiteit getoon het. Kortstondige projekte soos ŉ immigrantegesinsaamtrek en ŉ internasionale kultuuraand is reeds in 1980 aangebied, en immigrante
is ook op takvlak betrek (ATKV-Jaarverslag 1979/80:17; 1980/81:50). Na aanleiding van ŉ
kongresbesluit in 1981 is ŉ taakgroep in die lewe geroep om die bevordering van
Afrikaans onder, soos dit genoem is, “anderskleuriges” te ondersoek. As gevolg hiervan is
verskeie samesprekings met kundiges op taalgebied en leiers van anderskleuriges gevoer
(ATKV-Jaarverslag 1981/82:57).
In 1983 is ŉ jaarlikse studiebeurs vir studie in Afrikaans aan die Universiteit van WesKaapland ingestel. Hierdie universiteit het op daardie stadium veral bruin studente
geakkommodeer. In 1987 het die vroueafdeling van die ATKV (bekend as ATKV-Dames) ŉ
“Skool- en Hulpfonds vir Anderskleuriges” gestig. Tydens die tienjarige viering van die
onafhanklikheid van die destydse Republiek van Bophuthatswana is ŉ bedrag van
R10 000 bewillig om as beurse gebruik te word vir die beste seun- en dogterpresteerders
in standerd 9 (ATKV-Jaarverslag 1987/88:45). Uit die aard van die saak sou dit aan swart
leerlinge gaan.
In 1984 is besluit dat alle nasionale projekte van die ATKV oop is vir almal om aan deel te
neem (UR 25/84). Ook is besluit dat prestasiesertifikate in Afrikaans en Geskiedenis by
anderskleurige skole toegeken mag word (Kultuurkomitee-besluit [KK] 36/84). Kok noem
dat hierdie besluite ŉ besondere doelwitverruiming teweeggebring het ten opsigte van die
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uitbouing van die Afrikanerkultuur onder alle kultuurgebruikers. Dit het ook tot gevolg
gehad

dat

lede

van

ander

groepe

toenemend

aan

die

ATKV

se

kultuurbevorderingsprojekte begin deelneem het (Kok 1992:192).
In 1983 wen ŉ Engelssprekende die ATKV se Afrikaanse musiekfees, en in1986 wen twee
bruin deelnemers Crescendo (ATKV-Jaarverslag 1983/84:47; 1986/87:38). Veral uit bruin
geledere was daar nou toenemend deelname aan ATKV-projekte. Die Breughelteatergroep, wat hoofsaaklik uit bruin toneelspelers bestaan het, wen in 1988 en 1989 die
ATKV se Amateurtoneelfees (ATKV-Jaarverslag 1988/89:41). In 1987 wen ŉ Engelse
toneelgroep van Rondebosch High School in Kaapstad die landwye Skoletoneelkompetisie
(ATKV-Jaarverslag 1987/88:38). Engelse groepe (ook uit universiteite) neem ook deel aan
die ATKV-Kampustoneelkompetisie, en volgens die uitvoerende direkteursverslag van
1986/87

word

die

Afrikaanse

toneelskat

ook

op

hierdie

wyse

deur

ander

kultuurgroeperings uitgebou (ATKV-Jaarverslag UD 1986/87: 41).
Op grond van die sukses wat behaal is met die betrek van ander groepe by die
bevorderingsaksies vir die Afrikaanse taal en kultuur, is daar besluit om ook vir swart
mense spesiale projekte te skep. Die Afrikaanse Toneel vir Onderwyskolleges (ATO) was
die eerste sodanige projek. Dit was gerig op onderwyserskolleges met studente wat ŉ
swart taal as moedertaal het. Hierna het gevolg ŉ Afrikaanse koorfees vir swart kore.
Sedert 1988 het die ATKV opgetree as borg vir die Gebruiksafrikaans Olimpiade van die
destydse Stigting vir Onderwys, Wetenskap en Tegnologie. Hierdie stigting se
werksaamhede was gerig op niemoedertaalsprekers van Afrikaans, en die gewildheid van
die Olimpiade het binne vier jaar van 9 000 deelnemers tot 23 881 toegeneem (ATKVJaarverslag 1988/89:45).
Kok lê in sy proefskrif daarop klem dat kongresgangers tydens die kongres van 1990 dit
weer eens bevestig dat dit vir die Afrikaner belangrik is dat Afrikaans nie net deur die
moedertaalspreker gepraat moet word nie, maar ook deur anderstaliges en ander
kultuurgroepe. So word, volgens Kok, brûe gebou tussen die verskillende kultuurgroepe.
Kennis van die Afrikaner en sy kultuur kan so ontstaan. Volgens hom word by die
Afrikaanse kultuurbevorderingsprojekte onderlinge begrip, vertroue en respek tussen die
onderskeie gemeenskappe bewerkstellig. Sy waarneming is dat die ATKV se aksies en
projekte aanvanklik op die bewaring van kultuurgoedere gerig was, maar dat die klem al
hoe meer verskuif het na die bevordering en uitbouing van die Afrikaner se kultuur oor ŉ
breë front (ATKV-Jaarverslag 1989/90:48; Kok 1992:194-195).
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Wat eersgenoemde betref, het die historikus Kapp se navorsing teen 1990 getoon dat
daar ŉ kwynende belangstelling in tradisionele Afrikaanse volksfeeste was. Kapp verwys
na die rol wat die ATKV in sy vroeë bestaansjare deur middel van die skouspelagtige
herdenkings van historiese gebeure gespeel het om die historiese bewussyn van die
Afrikaner wakker te maak (1990:11).
Volgens Kapp het die ATKV al jare vantevore deur middel van feeste ŉ feestradisie onder
die Afrikaners geskep, met die klem op aktiewe deelname aan volkspele, boeresport,
vleisbraai en saamsing (1980:31, 34). Teen 1988 was die ATKV ook, soos met die
Simboliese

Ossewatrek

van

1938,

betrokke

by

die

herdenking

van

ŉ

groot

Afrikanergeleentheid, naamlik die 150-jarige herdenking van die Groot Trek. Die
Afrikanervolkswag, wat in 1984 tot stand gekom het, is reeds in 1985 lidmaatskap van die
Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (FAK) geweier omdat die FAK geoordeel het
dat die Afrikanervolkswag sedert sy stigting verantwoordelik was vir verdeeldheid binne
Afrikanerkultuurgeledere (Boshoff 2012:333).
Twee denkrigtings oor die aard en inhoud van hierdie belangrike gebeurtenis het gevolglik
duidelik geword: aan die een kant was daar die FAK en sy geaffilieerde organisasies wat ŉ
loslitkarakter aan die herdenkingsfees wou gee, en aan die ander kant die
Afrikanervolkswag, wat gevoel het ŉ “loslitfees” nie gepas sou wees nie. Die redes
hiervoor was, volgens die Afrikanervolkswag, die noodtoestand waarin die land verkeer
het, die land se isolasie op internasionale terrein en die grensoorlog wat nog aan die gang
was. Die ATKV het hom by die FAK se denkrigting geskaar. Gevolglik is twee feeste deur
die verdeelde Afrikanerkultuurgemeenskap gereël. Beide feeste het hulle hoogtepunt op
16 Desember 1988 bereik – die FAK s’n (waarvan die ATKV deel was) by die
Voortrekkermonument, en die Afrikanervolkswag se hooffees by Donkerhoek, 30 kilometer
oos van Pretoria (Boshoff 2012:344-345). Die ATKV het hom op hierdie manier van
pogings tot skeuring binne Afrikanergeledere gedistansieer sonder om sy verbintenis tot
die bewaring van die Afrikaner se erfenis na te laat.
Kapp is van mening dat die ATKV hom veral op twee gebiede van alle ander Afrikaanse
organisasies onderskei het: eerstens op die gebied van fondsinsameling vir volksake en
veral monumente, en tweedens sy beskikbaarstelling van sy ervaring, vermoëns, kennis
en van die werkkrag van sy lede en personeel vir die organisering van groot feeste
(1980:34). Kapp maak ook die stelling dat die klem van die ATKV weg van groot nasionale
projekte na kultuuruitlewing deur middel van projekte verskuif het. Die takke is al hoe meer
ingespan om volksfeeste aan te bied en te reël. Daar is ook al hoe meer op professionele
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en gespesialiseerde aktiwiteite gekonsentreer. Volgens Kapp het die ATKV ŉ nuwe rigting
ingeslaan in die bevordering van die uitvoerende en skeppende kunste (Kapp 1990:10). In
die tydperk 1980 tot 1990 het die ATKV se kultuurbevorderingsaksies deur middel van
projekte tot 34 nasionale projekte uitgebrei (ATKV-Jaarverslag 1989/90:36–48; 29–31).
Volgens Kok kon die kultuurprojek-aktiwiteite aan die einde van die jare tagtig tot begin
neëntigjare breedweg soos volg gekategoriseer word: toneel, musiek, werkswinkels en
kursusse, pryse en toekennings en ad hoc-projekte (1992:210).
Aanpassings op hierdie vyf gebiede was die volgende:
•

Met die toneelfees is oor ŉ wye front skakeling verkry en is Afrikaans ook onder
anderstaliges bevorder (ATKV-Jaarverslag 1979/80:19; 1987/88:38; 1988/89:41).
Met die ATO (Afrikaanse Toneel vir Onderwyskolleges) wat in 1985 begin is, was
die doel om mense wat ŉ swart taal as moedertaal het, aan te moedig om
Afrikaanse toneel te beoefen. Dit het nie net Afrikaans as taal bevorder nie, maar
onderlinge respek en vertroue tussen die verskillende kultuurgemeenskappe
bewerkstellig. Raadgewers by hierdie kompetisie het ook swart toneelspelers
ingesluit en die toneeluitvoerings is na verskillende kolleges geneem om nie net die
toneelstukke te beoordeel nie, maar ook spelers van raad te bedien en aan te
moedig. Die ATO het ook geleentheid gebied vir die generering van nuwe
toneelstukke, onder meer waardeur die swart kultuur en lewenswyse op ŉ visuele
manier in Afrikaans uitgebeeld is (ATKV-Jaarverslag 1988/89:42). Die kompetisies
is in 1991 uitgebrei om toegang te verleen aan enige amateurtoneelgeselskap van
wie Afrikaans nie die huistaal is nie (Notule van die Kultuurkomitee [KK]
1991:besluit 14/91).

•

Wat musiekbevordering betref, is benewens ŉ koorfees in 1980 en ŉ revue in 1981
ook kooraande vir senior burgers aangebied. Verder is ŉ Kers-opera asook ŉ
Paasspel uitgevoer, met musiek geskryf in opdrag van die ATKV (ATKVJaarverslag 1980/81:51). Die hoofdoel van die Crescendo-kompetsie, ŉ eietydse
ligteliedjiekompetisie vir mense tussen 15 en 35 jaar, was om ŉ kommunikasiebrug
met die jeug te bou (ATKV-Jaarverslag 1974:77). In ŉ poging om brûe te bou was
daar aanvanklik twee Engelse kategorieë. Dit het tot gevolg gehad dat daar ook
Engelssprekende deelnemers aan die kompetisie was. Daar was dan ook
Engelssprekende wenners. Teen 1990 het die Engelse kategorieë egter weggeval
en was daar net Afrikaanse kategorieë. Die sukses van die kompetisies kan onder
meer gemeet word aan die groot getal nuwe liedjies (720 in getal) wat tussen 1988
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en 1990 vir die kompetisie ingeskryf is. (ATKV-Jaarverslag 1988/89:39). In 1989 is
ŉ Afrikaanse koorfees vir swart kore begin. Ook hier was die doel om kultuurbrûe te
bou en advies aan deelnemende kore te gee. In 1991 is die vereistes vir deelname
ook gewysig, soos dié van die ATO waarna vroeër verwys is, sodat enige koorgroep
van wie die huistaal nie Afrikaans is nie, kon deelneem (Notule van die
Kultuurkomitee [KK] 1991: besluit 49/91).
•

Wat betref kursusse en werkswinkels is die ATKV-kursus in kreatiewe skryfkuns
vanaf 1985 saam met die Departement Afrikaans en Nederlands van die
Potchefstroomse Universiteit vir CHO (tans die Noordwes-Universiteit) begin. Dit
was ŉ praktykgerigte kursus waar voornemende skrywers met suksesvolle skrywers
in aanraking gebring is, asook met die keurders van verhale en uitgewers. Dit het
uiteindelik gelei tot die stigting van die ATKV-skryfskool, wat die eerste volwaardige
kreatiewe skryfskool in Suid-Afrika was. Hoewel die deelnemers aanvanklik slegs
uit wit kursusgangers bestaan het, was dit soos bogenoemde taal- en
kultuurbevorderingsprojekte oop vir mense van alle kultuurgroepe wat daaraan wou
deelneem (Kok 1992:222).

•

Die doelwit van pryse en toekennings is lank vantevore reeds geïdentifiseer en is
ingestel om as aansporing te dien om die Afrikaanse kultuur op ŉ wye
verskeidenheid terreine te ontwikkel (ATKV-Jaarverslag 1987/88:43). Oor die jare is
onder meer die volgende pryse toegeken: die ATKV-TV-regisseursprys (sedert
1979); ATKV-radioprys (sedert 1985) aan die regisseur, programsamesteller of
aanbieder wat binne ŉ gegewe jaar die grootste bydrae ter bevordering van die
Afrikaanse kultuur deur middel van die radio as medium gelewer het (KK 33/84); die
ATKV-prosaprys vir die gewildste Afrikaanse prosawerk wat in ŉ spesifieke jaar
verskyn het (ATKV-Jaarverslag 1984/85:45; 1987/88:43); die ATKV-prysvraag vir
Afrikaanse eenakters (1980), en die CR Swart-prys vir eenakters wat in ŉ betrokke
jaar vir die ATKV se Tiener-of Amateurtoneelprojek ontvang is vir gebruik in die
Tienertoneelkompetisie.
Die ATKV-reklameprys, wat in 1987 ingestel is, se doel was om die skeppende
reklameaanwending van Afrikaans te bekroon. Die prys is aanvanklik toegeken vir
radio-advertensies,

maar

later

uitgebrei

na

TV-,

tydskrif-,

koerant-

en

buitelugadvertensie. Een van die norme vir toekenning was die korrekte en suiwer
aanbieding van Afrikaans (ATKV-Jaarverslag 1988/89:44). Nog later is dit uitgebrei
tot ŉ prys vir die beste advertensieslagspreuk in Afrikaans, sowel as vir die
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gewildste advertensiepersoonlikheid (Notule van die Kultuurkomitee [KK] 1991:
besluit 10/91). Pryse en toekennings sou ná 1990 ŉ toenemend inklusiewe karakter
begin aanneem, en daaroor word in hoofstuk 4 uitgewei.
•

Algemene kultuurbevordering: Die Taalgenoot is sedert sy eerste verskyning in
Desember 1931 die amptelike lyfblad van die ATKV. Met dié blad word, volgens
Kok, nie net gepoog om die Afrikanerkultuur onder lede te versterk nie, maar van
1990 af word dit ook aan ŉ duisend swart skole en kolleges versprei ten einde “brûe
van wedersydse begrip te bou” (Kok 1992:231). In 1987 is die ATKV-Taaldiens as
gratis telefoonnavraagdiens ingestel. Die diens was veral ingestel op vertaling van
Engels na Afrikaans, en dan ook om mense en instansies met behoeftes aan groter
volumes vertaaldienste na kundiges in dié verband te verwys. In 1991 is besluit om
vir die ATKV ŉ behoorlike taalplan daar te stel met die doel om Afrikaans binne ŉ
meertalige Suid-Afrika te ontwikkel (Notule van die Kultuurkomitee [KK]: besluit
5/91:Bylae A). In hoofstuk 4 word daarop gewys hoe visionêr hierdie besluit was. Dit
het die grondslag gelê vir die ATKV se toekomstige fokus op meertaligheid. Reeds
in 1991 is ŉ Afrikaanse TV-geletterdheidsprogram gerig op die swart jeug
saamgestel (Notule van die Kultuurkomitee [KK]: besluit 26/91; Notule van die
Kultuurkomitee [KK]: besluit 45/91).

In 1992 gee die besturende direkteur van die ATKV, dr. Frits Kok, in sy doktorale proefskrif
ŉ toekomsblik oor die ATKV se voorbereiding op uitdagings. Hy haal die bekende
kultuurhistorikus PW Grobbelaar aan, wat gesê het: “[dat] die Afrikaner voortdurend sy
volkskultuurbande van geloof, taal en nasionalisme so [moet] versterk dat hy steeds ŉ
betekenisvolle rol in sy vaderland (en op sy klein manier in die lotgevalle van die menslike
geslag) kan bly speel” (Grobbelaar 1974:48; Kok 1992:235).
Kok is verder van mening dat die ATKV hom reeds op hierdie uitdaging begin voorberei
het as na die kongrestemas (3.4.2 hierbo) tussen die jare 1980 en 1990 gekyk word. Hy
beklemtoon dan ook die Afrikaner se vermoë om by veranderende omstandighede aan te
pas soos in die verlede. Volgens Kok het die ATKV ŉ duidelike siening van sy taak en
doelstellings om ter sake te wees binne die tydsgewrig waarin hy funksioneer (1992:236).
Hy wys ook op nog aanpassings uit die verlede, naamlik sy administratiewe struktuur
sowel as die vaartbelyning van sy eie interne stelsel van bestuursliggame om aan meer
gesofistikeerde vereistes te voldoen. Na sy mening het die klemverskuiwing binne die
ATKV saamgeval met dié binne die Afrikanerkultuurgemeenskap, veral nadat hy sy
doelwitte om Afrikaans binne die Vervoerdienste te handhaaf, bereik het. Die ATKV se
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kultuurbevorderingstaak het nou oorgegaan na deurlopende kultuurbevorderingsprojekte
om die Afrikanerkultuur se voortbestaan op die lang termyn te help verseker. In dié
verband het die klem op praktiese bevorderingsaksies van gehalte begin val (1992:237).
3.4.3.3.

Sakebenadering

Die sukses van die ATKV se sake-afdeling tot aan die begin van die negentigerjare kan
toegeskryf word aan die feit dat die oorde en ander sakebedrywighede so uitgebou kon
word dat dit as winsgewende entiteite inkomste kon genereer om finansiering te verskaf vir
die organisasie se kultuurbevorderingstaak (Jaarverslag van die uitvoerende direkteur
[UD] 1989/90:48). Volgens Kok het hierdie finansiële onafhanklikheid selfvertroue ten
opsigte van die ATKV se optrede bevorder en kon projekte aangebied word waar daar die
behoefte was of waar geleenthede na vore getree het (1992:237). Die Algemene
Jaarvergadering van 1989 het hom ook positief uitgespreek oor die noodsaak van die
uitbou van ŉ sterk, professionele personeelspan wat as spesialiste die vele aktiwiteite van
die ATKV kon bevorder en uitbou (ATKV-Jaarverslag 1989/90:48). Dit het die grondslag
gelê vir die ATKV as professionele kultuurliggaam.
3.5.

BEELD VAN DIE ATKV TEEN 1990

In die lig van die voorafgaande kan die beeld van die ATKV teen 1990 afgelei word van
wat die organisasie self op daardie stadium na buite geprojekteer het. Schein se teorie kan
baie effektief soos volg op die ATKV in hierdie tydperk toegepas word (Schein 1980:244246). Soos aangedui, was die dekade tussen 1980 en 1990 een van intense
selfondersoek na aanleiding van ŉ bepaalde beeld wat van die organisasie bestaan het.
Hierdie selfondersoek het uiteindelik tot praktiese aanpassings gelei. Die aanpassings is
voorafgegaan deur die normale stadia waardeur die mens, asook die meeste
organisasies, in tye van verandering gaan.
Die voorbereidingsfase was veral aan die begin van die tagtigerjare duidelik uit
kongresbesprekings en besluite toe die ontwikkeling van ŉ motivering om te verander
plaasgevind het. Daar is vroeër in die hoofstuk verwys na die tweeslagtigheid in
standpunte wat onder kongresgangers bestaan het, maar dat weerstand teen verandering
geleidelik oorkom is. In dié proses ontwikkel, volgens Schein, ŉ emosionele behoefte of
druk en word selfvertroue en veiligheid geskep om te verander (Schein 1980:244-246;
Joubert 2017:103-106). Laasgenoemde fase van die proses was veral duidelik uit
gassprekers en direksielede wat beide sieninge (behoudend en meer progressief) in hulle
toesprake probeer akkommodeer het.
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In die veranderingsfase het nuwe gedrag en houdings ontwikkel en is ŉ nuwe paradigma
geskep. Dit was veral duidelik uit die kongresuitsprake wat al hoe meer die nuwe politieke
bedeling geantisipeer het. Rolmodelle speel ŉ groot rol in hierdie proses, en daar is ŉ
aktiewe soeke na oplossings en inligting, en blootstelling word hieraan gegee.
Laasgenoemde aspek van die veranderingsfase is veral deur die direksie en besturende
direkteur as leiers van die organisasie gespeel. Die feit dat die staatspresident twee maal
binne drie jaar as gasspreker opgetree het, dien ook as bewys dat die ATKV sy politieke
leiding as deurslaggewend vir die organisasie se toekomstige rigting aanvaar het. In ŉ
sekere sin het elemente van die veranderingsfase oor die hele dekade reeds plaasgevind.
Die gedeelte oor ŉ groter inklusiwiteitsbenadering in projekte wat deur die ATKV beplan en
aangebied is, verwys daarna.
Aangesien die 1992-proefskrif van FJ Kok, besturende direkteur van die ATKV teen 1990,
onder meer handel oor aanpassings binne die ATKV in die tagtigerjare, is dit nuttig om
Kok se siening van die pad vorentoe as maatstaf te gebruik waarteen werklike
aanpassings plaasgevind het of nie. Komende van iemand in ŉ leiersposisie in die
organisasie, kan daar aanvaar word dat sy visie vir die toekoms van die ATKV gebaseer
was op die feite rakende die organisasie se geskiedenis, sy aanpassingspatrone en dan
ook sy eie waarnemings. Jaarverslae van die organisasie dien as onweerlegbare bewyse
in hierdie verband.
Kok sê eerstens dat die werksaamhede van die ATKV as kultuurorganisasie nie moet
vassteek by die handhawing en vorming van die Afrikaner se historiese bewussyn nie,
maar dat die ATKV dinamies en ter sake moet wees, met die klem op die ontwikkeling van
kreatiwiteit

en

die

ontginning

van

die

skeppende

vermoë

binne

die

Afrikanerkultuurgemeenskap (1992:238). Hy haal dan vir Kotler aan, wat in dié verband sê
dat die organisasie sy kliënte se veranderende behoeftes moet moniteer en die produkte,
dienste en metodes van verspreiding moet aanpas by die behoeftes van die mark (Kotler
1984:2, soos aangehaal deur Kok 1992:238).
Verder is Kok van mening dat die bevordering van die Afrikanerkultuur onder sy eie mense
die organisasie se belangrikste taak is, maar dat die besondere uitdaging daarin lê om die
Afrikanerkultuur “toeganklik en aanvaarbaar” te maak vir al die ander kultuurgroepe in
Suid-Afrika deur die bou van kultuurbrûe (Jaarverslag UD 1989/90:48; Kok 1992:238). Kok
sê ook dat indien die gebruikersbasis van die Afrikanerkultuur so breed as moontlik
gemaak word, dit groeipunte skep vir die Afrikanerkultuur, en daarmee saam word begrip
vir die Afrikaner se behoeftes en aspirasies gevestig. Volgens Kok word die spreuk van
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“onbekend maak onbemind” op hierdie manier teëgewerk, en word groter harmonie vir die
toekoms in Suid-Afrika met sy baie minderhede bewerkstellig (Jaarverslag UD 1989/90:48;
Kok 1992:238).
Uit bogenoemde waarnemings van Kok, asook vanuit ŉ oorkoepelende hoek ten opsigte
van die tydperk 1980 tot 1990 gesien, word dus die volgende afleidings oor die beeld van
die ATKV teen 1990 gemaak:
3.5.1. Dit was steeds ŉ organisasie eksklusief vir die Afrikaner, maar wat ŉ gewilligheid
getoon het om sy lidmaatskapvoorwaardes ter wille van groter inklusiwiteit te
hersien.
3.5.2. Die organisasie het, ondanks die politieke onsekerhede en veranderinge, weens sy
finansiële onafhanklikheid die neëntigerjare steeds met selfvertroue tegemoet
gegaan.
3.5.3. Aanpassingspatrone het die vorm aangeneem van ŉ groter openheid vir die
akkommodering van ander kultuurgebruikers as net die Afrikaner. Dit het
niemoedertaalsprekers van Afrikaans by sy projekte begin verwelkom. Die
organisasie het dus, ten spyte van die bepalings van sy lidmaatskapsvoorwaardes
wat net vir blankes voorsiening gemaak het, vir die deelname van ander
kultuurgroepe wat “anderskleuriges” ingesluit het aan ATKV-projekte voorsiening
begin maak.
3.5.4. ŉ Benadering van kundige advies aan deelnemers ten opsigte van kultuurprojekte is
aan kultuurgroepe gebied, wat die beeld uitgestraal het van ŉ organisasie wat brûe
wil bou ter wille van beter samewerking tussen verskillende kultuurgroepe.
3.5.5. Die ATKV het vir homself as kultuurorganisasie ŉ plek as deel van ’n toekomstige
Suid-Afrika gesien.
Samevattend kan gesê word dat die ATKV teen 1990 ŉ beeld uitgestraal het van ŉ
organisasie wat probeer wegbeweeg het van ŉ organisasie eksklusief vir Afrikaners in die
Vervoerdienste, maar wat steeds vir sy lede ŉ kultuurtuiste wou bied. Hy wou egter ook op
ŉ praktiese wyse ander Afrikaners en mense van ander kultuurgroepe as deelnemers aan
sy

projekte

in

die

organisasie

verwelkom.

Die

feit

was

egter

dat

die

lidmaatskapsvoorwaardes steeds mense buite die Vervoerdienste, asook niewit mense,
uitgesluit het. Die tekens was egter reeds daar dat hy homself deur middel van aspekte
soos projekdeelname aangepas het om die verwagte impak van moontlike politieke
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veranderinge te kan hanteer. Hierdie aanpassingspatrone sou die organisasie in die
neëntigerjare op ŉ nuwe roete van inklusiwiteit plaas.
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HOOFSTUK 4
AANPASSINGSPATRONE 1990-1995: DENKAANPASSINGS IN DIE NUWE
POLITIEKE MILIEU EN VOORTSPRUITENDE AKSIES
4.1.

VISIE, MISSIE EN WAARDES

Teen 1990 het die ATKV oor ŉ geskrewe visie, opdrag en waardes beskik. Later is die
term opdrag met die term missie vervang. ŉ Studie van hierdie visie sedert die politieke
veranderings in die neëntigerjare, toon bepaalde wysigings. Die wysigings was
aanduidend van die aanpassingspatrone wat in hierdie tydperk op verskillende terreine
binne die ATKV sigbaar was. Vervolgens word daar die volgende vrae aangaande ŉ
organisasievisie gevra: Wat is ŉ visie? Hoe word ŉ visie ŉ werklikheid? Kan ŉ organisasie
se visie verander of aangepas word, en indien wel, wat sou die redes hiervoor wees? Die
antwoorde op hierdie vrae word dan toegepas op die ATKV se visie, missie en waardes en
hoe dit in die vyf jaar sedert 1990 ontwikkel en in bepaalde ATKV-aktiwiteite as
aanpassingspatrone neerslag gevind het.
4.1.1. Wat is ŉ visie?
Volgens Hybels is ’n visie ’n prentjie van die toekoms wat ’n passie in jou opwek
(Hanekom 2004:30). Marberry beskou dit as ŉ bron van inspirasie en motivering (Marberry
2015). Dr Braam Hanekom bring hierdie definisie in verband met leierskap binne ’n
organisasie en sê dat ŉ visie ŉ duidelike prentjie is van die pad waarheen leiers en hulle
volgelinge op pad is. Visie is ook ’n goeie verstaan van die toekoms wat terselfdertyd
energie en hoop by mense tot gevolg het (2004:29). Fernandes voeg by dat ŉ visie ŉ
organisasie as span so behoort te motiveer dat hy ŉ verskil wil maak en deel wil wees van
iets groter as die span self. Dit is ook kernbelangrik dat die span eienaarskap van die visie
moet neem (Fernandes 2019).
In sy navorsing onderskei Kuyvenhoven (1998:9) twee aspekte ten opsigte van die begrip
visie, naamlik ŉ kernideologie en ŉ toekomsvisie. Die kernideologie is waarvoor die
onderneming staan en waarom dit spesifiek bestaan, dus die blywende karakter van die
onderneming. Dit kan weer verdeel word in kernwaardes en ŉ kerndoel. Die kernwaardes
is ŉ klein stel tydlose maar leidende beginsels vir die onderneming en vereis nie eksterne
regverdiging nie, maar is wel belangrik vir die onderneming. Die tweede aspek van die
kernideologie is die kerndoel, dit wil sê die onderneming se bestaansdoel. Dit reflekteer
die werknemers se idealisme en moet uiteraard vir ŉ baie langer tydperk geldig wees en ŉ
uitdagende doel hê (Collins & Porras, soos aangehaal deur Kuyvenhoven 1998:9).
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Hanekom sê dat ŉ visie ontstaan wanneer leiers patrone wat rondom hulle ontwikkel,
byvoorbeeld sosiaal, ekonomies en kerklik, duidelik raaksien. Patrone dui ’n bepaalde
koers aan. Blootstelling aan ander dinge as waaraan jy gewoond en gemaklik mee is, het
tot gevolg dat ’n mens dinge aan die hand van jou eie konteks verstaan. Die leier kyk en
luister na ander kontekste, situasies, organisasies, partye, kerke en mense, maar hoef dit
nie kritiekloos by hulle oor te neem nie. Dit gaan egter bloot oor selfkennis en om jouself
dan te herdefinieer. Dit gaan dus oor ’n waarneming van iets of iemand buite jou
gemaksone of tradisie. Kenmerke van hoe ’n visie ontwikkel, is uiteraard nie net op
individue van toepassing nie, maar ook op organisasies wat deur individue gelei word.
Hanekom sê verder dat, vanuit ’n Christelike perspektief gesien, die Woord van God en
die Heilige Gees die mens se belangrikste bron van inspirasie bly (2004:30–32).
Laasgenoemde perspektief is relevant in die ATKV-konteks omdat die organisasie een van
sy waardes formuleer as dat dit op ŉ Christelike grondslag berus (ATKV-Kongresjaarboek
1994:12-13).
Die vraag is nou waarom ŉ visie nodig is. Die antwoord is dat ŉ helder beeld van die
toekoms mense opgewonde maak. Indien die leier van ŉ organisasie se visie vir sy
volgelinge duidelik is, sal hulle dit makliker aanvaar en eienaarskap daarvoor aanvaar. Dit
lei tot verhoogde betrokkenheid en help ook om te fokus en doelwitte te formuleer
(Hanekom 2004:33). Fernandes se perspektief dat daar ingekoop word op iets groters as
die span self, beklemtoon by implikasie dat die leier of leierskap hulle begrip van die visie
met die res van die organisasie se begrip van die visie moet sinchroniseer. Die leier en die
span is dus onontbeerlike rolspelers in die hele proses (Fernandes 2019).
In ’n organisasie soos die ATKV sal die visie dus eerstens tussen die direksie en
topbestuur (waarvan die besturende direkteur die leier is) gesinchroniseer moet word.
Daarna word die res van die personeel en die lede gemotiveer om ook in te koop.
4.1.2. Hoe word ’n visie ŉ werklikheid?
Volgens Haynes is daar ŉ paar stappe wat gevolg behoort te word om ŉ visie werklikheid
te maak. Een van die belangrikste stappe is om eers te evalueer waar die organisasie hom
op daardie oomblik bevind omdat dit help om te verstaan waarheen hy moet gaan. Hierdie
eerste stap help ook sommer om noodsaaklike verbetering dadelik aan te bring. Die
volgende stap is om te besluit waar die organisasie graag wil wees en dan op ŉ duidelike
plan te besluit (Haynes 2017:internet). Die America Management Association beskou in ŉ
artikel goeie kommunikasie en die aanvaarding dat verandering deel van die uitkoms van
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die proses gaan wees, as krities belangrik (America Management Association
2019:internet).
Hanekom beklemtoon dat die leier (leierskap) wat die visie het, dit moet deel met die span
wat dit moet verfyn. Die span is uiteindelik die mense wat dit as ’n amptelike doelwit moet
bevestig en daarop inkoop. Hy bevestig ook hoe belangrik dit is dat die visie oor en oor
gekommunikeer moet word nadat dit deeglik beplan en geformuleer is, en dan moet dit
gemodelleer word (2004:33).
In die geval van die ATKV het die stigterslede van die organisasie in die dertigerjare van
die 20ste eeu iets vir die Afrikanervolk in die Vervoerdienste gesien wat ander nie kon sien
nie. Hulle het dus hierdie “iets” met moed, geloof en optimisme aangepak. Verder het
leiers van die organisasie oor die jare met hulle mense gepraat oor die dinge wat baie lede
nog nie gesien of verstaan het nie of in hulle wildste drome oor begin dink het nie. Die
aankoop van die Hartenbos-strandoord op 16 November 1936 was inderdaad visionêr.
Met die gasvryheidsbedryf as basis van die organisasie se sakebeen sou dit uiteindelik
sorg vir sy finansiële volhoubaarheid (Van Rensburg 1980:34). ŉ Verdere kenmerk van
visionêre leierskap is dat die leierskap die dringendheid van die situasie waarin die
organisasie homself bevind, aan mense bekend maak – mense wat in baie gevalle eintlik
nie belanggestel het om dit te hoor nie en dikwels in hulle eie gemaksones vasgevang was
(Hanekom 2004:44).
In hoofstuk 3 is verwys na hoe die ATKV-leierskap in die tagtigerjare die dringendheid van
aanpassing by die nuwe politieke bestel, wat op hande was, met die lede van die
organisasie gekommunikeer het. Hulle het probeer om die toekoms vir lede te antisipeer.
Daarvoor is leiers in die kultuur- en politieke wêreld – onder meer selfs by meer as een
geleentheid die staatspresident – asook ander kundiges, ingespan om rigting te probeer
gee. Daar is verwys na hoe mense sensitief bewus gemaak is van die werklikheid wat
rondom hulle ontwikkel het. Daar is na die verlede se terugkerende patrone verwys.
Verder is aan die hand van patrone wat geïdentifiseer is, bepaalde moontlikhede en
waarskynlikhede raakgesien wat die toekoms betref. De Bono waarsku teen stereotipiese
denke wat organisasies laat stagneer. Hoewel hy toegee dat vaste denkpatrone
noodsaaklik is vir goeie orde, moet daarteen gewaak word dat dit nie kreatiewe
denkpatrone aan bande lê nie (Hanekom 2004:59). Aan die ander kant moet daar egter
ook daarteen gewaak word dat die boodskap nie uitgestuur word dat die ou manier van
doen verkeerd is nie. Mense moet eerder oortuig word dat tye verander het en dat die
organisasie daarom ook moet verander (National Defense University 1996:internet).
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In die uiteensetting van die ATKV se aktiwiteite wat later in hierdie hoofstuk volg, sal
aangetoon word hoe die ATKV ŉ balans tussen genoemde kreatiewe denkpatrone en orde
probeer handhaaf het.
4.1.3. Visie-aanpassings en die oorsake daarvan
Dit is moontlik dat ŉ organisasie se visie oor tyd kan verander, maar met sekere
voorwaardes. Collins en Porras sê visie gee leiding oor wat die kern van ŉ onderneming is
en wat vir die onderneming sinvol is om te bewaar. Hulle sê egter ook dat visies nie op
grond van ŉ veranderende omgewing tendense of giere behoort te volg nie (Kuyvenhoven
1998:9). Fernandes wys daarop dat ŉ visie nie iets is wat in beton gegiet is nie. Dit kan
verander en ŉ organisasie moet nie huiwer om dit te doen indien nodig nie, solank die
einddoel in gedagte gehou word (Fernandes 2019). Kotter wys in hierdie verband ook op
die verskil tussen ŉ korporatiewe visie, soos hierbo bespreek, en ŉ visie vir verandering
(“vision change”) (Kotter 2011). Hierdie visie vir verandering is ŉ prentjie van hoe die
organisasie gaan lyk nadat veranderings aangebring is. Dit sal dan die geleentheid bied
om voordeel te trek uit nuwe geleenthede wat in die toenemend snelbewegende wêreld
ontstaan het. Kotter beskou dus die aangryp van verandering as een dimensie van ŉ
organisasie se groter tydlose visie en noem dit ŉ visie vir verandering. ŉ Visie vir
verandering en ŉ korporatiewe visie moet dus belyn wees (Kotter 2011).
Dit laat die vraag ontstaan of die ATKV se visie oor tyd verander het. Dit word in die
navorsing wat volg, ondersoek. Dit is dus eerstens van belang om te kyk na wat die ATKV
se visie aan die begin van die neëntigerjare was, of dit aangepas is en, indien wel,
hoekom, waarna gevolgtrekkings gemaak word.
4.1.4. Die ATKV se visie, missie en waardes in die neëntigerjare
Volgens die ATKV-statute van 1990 bestaan die ATKV uit lede wat vrywillig by die
organisasie aansluit en in die vorm van takke op plaaslike vlak die organisasie se
werksaamhede en doelwitte uitvoer. Teen 1990 was die hoogste beleidmakende en
besluitnemende gesag van die organisasie die ATKV-kongres. Hierdie kongres verkies ŉ
uitvoerende raad (UR), wat die sake van die ATKV bestuur en deur middel van
direksiekomitees of bestuursliggame beheer (ATKV-Akte van Oprigting en Statute 1990).
Van 1991 af is die term uitvoerende raad met die term direksie vervang. Tot op hierdie
stadium was die visie, missie en waardes nog nie in soveel detail uitgespel nie. Die visie
van die organisasie kan tot op daardie stadium beskou word as gelyklopend met sy
ontstaansdoel, waarna in hoofstuk 1 verwys is.
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Met die groei van die organisasie se personeelkorps het die personeel egter al hoe meer
begin spesialiseer en is daar begin om van moderne bestuurstegnieke gebruik te maak.
Teen 1992 is van ŉ sogenaamde “strategiese bestuursmodel” gebruik gemaak.
Hiervolgens word strategieë opgestel om doelwitte te bereik en so toekomsbeplanning te
doen. Dit word gedoen deur die opstel van ŉ missie of doel vir die organisasie, waaruit
beleid na vore kom. Ook word lang- en korttermyndoelwitte opgestel om die
werksaamhede van die organisasie te orden. Die doelwitte word bepaal op grond van
studies wat gemaak word van die eksterne omgewing waarbinne die organisasie
funksioneer, met spesifieke verwysing na die sosiale, politieke en tegnologiese
komponente. Ook word die werks- of operasionele omgewing waarbinne die organisasie
funksioneer, ontleed. Dit sluit die sogenaamde SWOT-analise in wat gebruik word om ŉ
organisasie so objektief as moontlik te evalueer. Die Engels akroniem, SWOT, verwys na
die

organisasie

(bedreigings)

en

se

Strengths
Opportunities

(swak

punte),

(geleenthede).

Weaknesses (swakhede),
Laastens

word

Threats

kontrole-

en

beheermaatreëls opgestel om te verseker dat doelwitte bereik word. Ook word
sleutelsuksesfaktore geïdentifiseer wat aandui of doelwitte behaal is of nie. Vir ingeval
doelwitte nie bereik word nie, word saam met die kontrolemaatreëls ook aandag aan
alternatiewe planne gegee (Kok 1992:153). Dr Kok verwys na ŉ ATKV-missie en hy
bestempel dit as die “organisasiefilosofie” of “goue reëls” van die organisasie. Dit lui soos
volg:
•

“Om die Afrikaanse/Afrikanerkultuur met al sy fasette te bewaar, te handhaaf en uit
te bou”
“Binne die ATKV glo ons:

•

dat ons ŉ goddelike roeping het om ons taak met eerlikheid, integriteit en trots te
volvoer;

•

dat ons die Afrikanerkultuur kan bewaar, handhaaf en uitbou deur onder andere
bemarking, opleiding, projekte en standpuntinname;

•

dat ons ons missie moet uitvoer eerstens onder die Afrikanerkultuurgebruiker en
dan onder ander kultuurgebruikers;

•

dat ons aan ander gun wat ons vir onsself toe-eien en dat ons nooit die eie
bevorder ten koste van die ander nie;

•

dat ons ’n professionele mensgerigte organisasie is;
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•

dat ons ŉ verantwoordelikheid het teenoor ons lede;

•

dat ons die ATKV op gesonde sakebeginsels moet bedryf;

•

dat

ons

op

die

lang

termyn

die

winsgewende

voortbestaan

van

ons

sakeondernemings moet uitbou en verseker;
•

dat ons personeel ŉ bate is en ons streef daarna om elkeen se potensiaal ten volle
te ontwikkel, elkeen na die ATKV se vermoë te vergoed en voortreflike
spanfunksionering te bevorder”.

Wat die beplanning ten opsigte van die ATKV-oorde betref, is meesterplanne vir hulle
ontwikkeling met behulp van professionele kundiges opgestel. Dieselfde strategiese
bestuursmodel is dus ook hier van toepassing gemaak (Hartenbosbestuursnotule, besluit
42/90; ATKV-Kongresnotule 1988:besluit 50/88).
In die geheel gesien het die ATKV aan die begin van die neëntigerjare volgens moderne
metodes, dit wil sê beplanning, selfevaluering, aanpassing van doelstellings en
werkmetodes

om

doelwitte

te

bereik,

hom

by

ŉ

dinamiese

en

veranderlike

kultuurgemeenskap aangepas (Kok 1992:160).
ŉ Verdere ontwikkeling in die organisasie se visie, missie en waardes is duidelik uit die
ATKV-kongres van 1993. Die direksievoorsitter, mnr. PFJ van der Watt, hou by dié
geleentheid ŉ stel kernbates aan die kongresgangers voor. Dit dui op groter duidelikheid
ten opsigte van hoe die leierskap die organisasie se pad vorentoe sien. Hy verwys na vyf
bates waaroor ’n kultuurvereniging moet beskik om sy rol as praktiese kultuurbevorderaar
te vervul. Hulle is:
•

Lede wat die organisasie se magsbasis is.

•

Geld, omdat voortaan meer op eie fondse staatgemaak moet word.

•

’n Effektiewe kommunikasienetwerk vir byvoorbeeld die stel van standpunte.

•

Morele aanneemlikheid, wat beteken dat die organisasie legitiem moet wees in die
oë van die breë gemeenskap. Alle belangegroepe moet kan identifiseer met die
vereniging se waardes, doelstellings en ideale, en

•

’n Begeesterde transformatiewe leierskorps wat in tye van groot onsekerheid
doelgerig die saak sal bevorder en hulle volgelinge saam met hulle neem.

140

Van der Watt verwys na ’n ewekansige steekproef wat 3 000 lede gevra het oor hulle
gevoel oor die ATKV se bedrywighede. Uit hierdie resultate het die direksie ’n missie
saamgestel en hy hou dit aan die kongres voor.
Die missie lui soos volg: Die ATKV streef daarna om die leidende kultuurorganisasie te
wees ter bevordering van die Afrikaanse kultuur in die breë Suid-Afrikaanse gemeenskap.
Die waardes wat daarmee saamgaan, is die beginselgrondslag wat die eiesoortige
karakter van die ATKV bepaal. Die ATKV ag dit belangrik om te alle tye deursigtig te wees
oor sy beginselgrondslag, doelstellings en handelinge wat die eiesoortige karakter van die
ATKV bepaal. Gevolglik word die volgende waardes ondubbelsinnig gestel:
“Die ATKV:
•

word as kultuurorganisasie gekenmerk deur sy Christelike grondslag;

•

diskrimineer nie teen enige persoon op grond van ras of geslag nie;

•

is verbind tot professionele gedrag en standaarde in al sy optredes;

•

bedryf al sy aktiwiteite volgens gesonde sakebeginsels, en

•

respekteer die menswaardigheid van sy werknemers as onmisbare bate.”

Volgens Van der Watt was die direksie van mening dat hierdie missie en stel waardes vir
elke ATKV-lid in alle ATKV-kultuurbedrywighede as kompas sou dien. Dit sou ook bydra
tot eensgesindheid en so sou die ATKV net sterker in die nuwe bedeling figureer (ATKVKongresjaarboek 1994:12-13).
Bogenoemde ontwikkeling van die organisasie se visie, missie en waardes kan beskou
word as ŉ belangrike proaktiewe stap met die oog op hoe die organisasie hom ten opsigte
van ŉ veranderende politieke en kulturele milieu sou posisioneer.
4.2.

INTERNE DENKAANPASSINGS EN VOORTSPRUITENDE AKSIES

4.2.1. Lede en direksie
Tydens die kongres van 16 tot 18 Augustus 1990 op ATKV-Hartenbos word die ATKV se
sestigste bestaansjaar herdenk. ŉ Mosie (7 van 1990) van die Florida-tak word eenparig
deur die kongres aanvaar en lui soos volg: “Hierdie Kongres bring in diepe erkentlikheid en
opregte dankbaarheid hulde aan God ons Vader vir sy uitnemende seëninge aan die
ATKV gedurende die sestig jaar van sy bestaan, ook herbevestig ons dat ons as
Afrikanervolk hier in Suid-Afrika as ’n volk tot stand gekom en gevestig is deur die wil van
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die Almagtige God en dat ons ’n taak het om ons spesifiek eie te handhaaf en uit te bou tot
Sy eer” (ATKV-Kongresjaarboek 1991:7).
Hiervolgens assosieer die ATKV homself met aspekte van Afrikanernasionalisme en veral
met die idee van ŉ goddelike roeping wat die Afrikanervolk ontvang het om sy
eiesoortigheid, dit wil sê die Afrikanerkultuur, te handhaaf en uit te bou. Daar word egter
nie melding gemaak van ŉ strewe na ’n soewereine staatsverband wat normaalweg aan
die begrip nasionalisme gekoppel word nie. Die joernalis Allister Sparks se perspektief oor
die Afrikaner as etniese groep is hier van waarde. In sy boek Tomorrow is another country
(1994) wys hy daarop dat die Nasionale Party, wat tydens die politieke oorgang die
meeste Afrikaners en ander wit mense verteenwoordig het, sy etno-nasionalistiese
benadering aangepas het om enigsins relevant te bly. Daarom dat die party in aanloop tot
die eerste demokratiese verkiesing ook om die steun van swart, gekleurde en
Indiërkiesers meegeding het.
Sparks wys verder op die feit dat geen etniese groep in ŉ posisie is om Suid-Afrika polities
te domineer nie. Etnisiteit kan egter ook nie geïgnoreer word nie, maar moet, volgens
hom, nie weer die dryfkrag in Suid-Afrikaanse politiek word nie. Hy voeg wel die volgende
perspektief by: “In itself a national conciousness and pride in one’s cultural heritage is
harmless, even healthy, and there is no reason why a multiplicity of cultures should not
coexist peacefully in a country like South Africa. But the lesson of history is that ethnonationalism becomes inflamed and dangerous if it develops a sense of grievance or
suffers some collective humiliation, either real or imagined” (Sparks 1994:232). Na Sparks
se mening kan die Afrikaners se, wat hy noem, kulturele nasionalisme wel harmonieus in ŉ
multikulturele Suid-Afrika bestaan, solank hy nie kultureel oorweldig word en voel dat hy
nie in kulturele opsig selfbeskikking het nie (1994:233).
Volgens Blaser is die moderne perspektief dat die Afrikanernasie bevorder en
bymekaargehou is deur ŉ uitgedinkte tradisie wat deur middel van politiek Afrikaners en
wit mense eerste gestel het. Vir hom is Afrikanernasionalisme ŉ etno-nasionale beweging
wat gekonstrueer is op taal, kultuur en ideologie (2007:58, 69, 76). In hoofstuk 2 is daar
reeds verwys na hierdie siening, wat daarop neerkom dat die Afrikaner as meer as net ŉ
kultuurgroep gesien word, vandaar die gebruik van die term Afrikanernasie. Blaser se
siening van die Afrikanervolk se politieke agenda kan dus verstaan word as die toe-eiening
van ŉ bepaalde grondgebied (Suid-Afrika) net vir homself as volk. Blaser noem dit dan ŉ
nasie.
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Die mosie van die Florida-tak waarna hierbo verwys is, val eerder in die denkpatroon van
Sparks as dié van Blaser en dui op ŉ patroon van denke wat reeds binne die ATKV
bestaan het. Dit verwys na die trots op die Afrikaner se kulturele erfenis wat binne die
organisasie bestaan het en dat hy dit wil laat voortbestaan. Aanpassings ten opsigte van
hierdie denkpatroon sou later in die neëntigerjare duideliker uitkristalliseer in ander
uitsprake deur die organisasie wat ook die Afrikaner as deel van die groter SuidAfrikaanse geheel betrek het.
Dit is daarom insiggewend om te let op ŉ skynbaar teenstrydige, maar in ŉ breër SuidAfrikaanse perspektief gesien, tog relevante, uitspraak van een van die gassprekers by
genoemde kongres in 1990, prof APJ van Rensburg. Hy is die skrywer van die
gedenkuitgawe bekend as Monumentaal die Bouwerke wat tydens die ATKV se vyftigste
verjaarsdag in 1980 gepubliseer is. Van Rensburg wys daarop dat die ATKV homself “…
nog nooit besoedel (het) met kleinlike politieke kwessies nie. Liefde vir die eie beteken nie
haat vir die ander nie. Die ATKV moet juis in die nuwe omstandighede ook ander kulture
erken. Die ATKV het nog altyd met die kultuurbal gehardloop. Hardloop op so ’n wyse dat
daar gesê kan word: dit is die moeite werd” (ATKV-Kongresjaarboek 1991:14).
Besluit 28/90 van die kongres vestig wel die aandag op die rol wat politieke verdeeldheid
steeds binne die organisasie speel en hoe daar probeer is om eensgesindheid te
bewerkstellig. Hierdie besluit doen ŉ beroep op Afrikanermanne en -vroue (om) hulle
verskille eenkant te sit en eensgesind die toekoms tegemoet te gaan (ATKVKongresjaarboek 1991:18). Ton Vosloo verwys in sy boek, Oor grense. ŉ lewe in die
media in ŉ tyd van verandering (2018), na die geveg tussen verlig en verkramp binne die
Afrikaner-Broederbond. Volgens Vosloo het hierdie organisasie se verdeling in die twee
genoemde kampe in hierdie tyd uitgekring na omtrent die hele spektrum van
georganiseerde Afrikaanse bedrywighede. In hierdie verband verwys hy na die volgende
Afrikanerinstellings: Afrikaanse kerke, die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en
Kuns, die FAK, die Voortrekkers, die Rapportryers en jeugorganisasies en ook die ATKV
(2018:143). Die verdeling tussen verlig en verkramp binne die ATKV word verder in hierdie
proefskrif aangetoon. Dit was veral sigbaar tydens kongresdebatte, waarna verwys sal
word.
Met verandering in die lug aan die begin van die neëntigerjare was die beeld van Afrikaans
dus ook tydens die 1990-kongres steeds op die voorgrond, en die lede spreek hulle sterk
uit oor die behoud van Afrikaans as amptelike taal van die RSA. Die standpunt wat
ingeneem word, is dat Afrikaans sy status as ŉ ampstaal in Suid-Afrika moet behou en met

143

volle funksievervulling as moedertaal en as algemene gebruiks- en omgangstaal verder
uitgebou moet word (ATKV-Kongresjaarboek 1991:20–21). In die motivering sê een van
die kongresgangers, mnr PH Langenhoven, dat van ons voorste taal- en letterkundiges
pleit dat Afrikaans nie meer amptelike status in die nuwe Suid-Afrika moet hê nie. Die
gewone gebruikers van die taal se uitdaging en plig is, volgens hom, om self iets daaraan
te doen. Die ontstellende is dat baie Afrikaanssprekendes minder geneig geraak het om
hulle lewens as Afrikaanssprekendes in te rig. Volgens Langenhoven is die rede dat
hierdie mense begin voel het dat dit nie meer die moeite werd is nie, want die Afrikaner het
hulle nie ŉ bestaansreg as Afrikaanssprekendes gegun nie. Hy sê dat Afrikaners hierdie
lewendige taal so styf teen hulle vashou dat ander nie meer ruimte vir gebruiksreg
daarvoor kry nie. Hy motiveer verder dat dit die Afrikaanse taal se behoud sal wees as
soveel as moontlik mense Afrikaans wil praat omdat hulle dit gegun word. Volgens hom wil
van die Afrikaner se taalopponente hê dat Afrikaans net ŉ streekstaal moet wees.
Afrikaans se stigma as die “Taal van die Onderdrukker” begin volgens hom geleidelik
afneem, maar Afrikaners moet vinnig wegbeweeg van hulle tradisionele eksklusiewe
houding. Daar sal groter openheid oor die taal en kultuur moet kom. Sodoende kan die
verskillende groepe binne die Afrikaanse taalgemeenskap nader aan mekaar gebring
word. Op hierdie wyse kan Afrikaans binne die nuwe Suid-Afrika ŉ verenigende rol speel
en op ŉ natuurlike wyse Afrikaans se magsbasis verbreed en verseker dat Afrikaans as
almal se taal amptelik sal bly voortbestaan (ATKV-Kongresjaarboek 1991:20-21).
ŉ Verdere beskrywingspunt (44/90) vra dat die Afrikaanse taal so wyd as moontlik onder
alle bevolkingsgroepe bevorder moet word. In dieselfde gees word takke aangemoedig om
as deel van die ATKV dinamies betrokke te raak by ŉ toekomstige Suid-Afrika (ATKVKongresjaarboek 1992:21,29). Hierdie gesindheid kan beskou word as deel van ŉ
aanpassingspatroon wat onder lede van die organisasie aan die ontwikkel was. Die
patroon het die vorm aangeneem van groter openheid teenoor alle sprekers van Afrikaans.
Afrikaans is toenemend deur ATKV-lede gesien as ŉ verenigende faktor wat al die
bevolkingsgroepe kon saambind.
ŉ Belangrike mosie word aanvaar wat die ATKV se standpunt oor Afrikaans baie duidelik
stel. Dit lui dat die kongres besluit dat lede en die uitvoerende raad alles in hulle vermoë
moet doen om toe te sien dat, in ŉ toekomstige Suid-Afrika:
•

Afrikaans as ŉ amptelike lands- en voertaal behoue bly.
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•

Afrikaans uitgebou en bevorder word as algemene gebruikstaal onder alle
bevolkingsgroepe.

•

Die Afrikaanse kultuur, volksverband en Christelike lewensbeskouing uitgebou en
bevorder word.

•

Die ATKV-lid so optree ten opsigte van die Afrikaanse taal en kultuur dat ŉ
positiewe en trotse beeld van die Afrikaner uitgedra word.

•

Samewerking tussen die ATKV en ander kultuurgroepe bevorder en uitgebou word
om ŉ gees van onderlinge welwillendheid teenoor mekaar en die RSA daar te stel
(ATKV-Kongresjaarboek 1991:29).

Besluite wat hierby aansluit, is ook dat die ATKV alles in sy vermoë moet doen om toe te
sien dat Afrikaans nie sy regmatige plek in Transnet verloor nie. Verder word die belang
van moedertaalonderrig beklemtoon in ŉ mosie wat vra vir ŉ eie privaat skool (ATKVKongresjaarboek 1991:29). ŉ Verdere aanpassingspatroon word uit bogenoemde
standpunte oor die Afrikaanse taal duidelik. Die besluit spreek van die doelbewuste bou
van ŉ positiewe beeld van die Afrikaner en sy taal, asook sy kultuur. Dit dui ook op ŉ
groter behoefte om deel te wees van die groter Suid-Afrikaanse geheel, wat al die
bevolkingsgroepe insluit.
ŉ Belangrike besluit van die kongres is om die Vroue Moederbeweging (VMB) se naam na
ATKV-Dames te verander. Die besluit word gemotiveer as dat “hulle sterker gekoppel wil
wees aan die ATKV”. Alle vroulike lede van die ATKV is nou deur die ATKV aanvaar as
lede van ATKV-Dames, wat beteken het dat ATKV-Dames sy amptelike ontstaan kon
begin met 30 000 lede – een van die grootste vroueorganisasies in die land. Mev. MMP
Greeff, presidente van die VMB, word as die eerste presidente van ATKV-Dames bevestig
(ATKV-Kongresjaarboek 1991:17-18). Die fokus op die groter rol van vroue in die
organisasie was ŉ belangrike aanpassingspatroon. Die vroue sou inderdaad vir die
volgende sowat vyftien jaar hierna ŉ belangrike rol in die uitlewing van die ATKV se visie,
missie en waardes speel. Hierna word veral in hoofstuk 6 verwys.
Tydens die 1991-kongres op ATKV-Natalia verwys die hoofvoorsitter, mnr PFJ van der
Watt, in sy rede na resente, gesaghebbende navorsing oor sosiale en demografiese
patrone wat toon dat die groepsgevoel onder Afrikaners nie meer so sterk is nie.
Natuuruitstappies, persoonlike fisieke gesondheid en ander sake rondom die individue self
het vir die Afrikaner belangriker geword. Die behoefte aan rasseharmonie het die vorige
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twee jaar egter sterker by die Afrikaner toegeneem as by ander groepe. Hy vra dus vir
insig en ŉ oop gemoed van die Afrikanerkultuurgemeenskap. Hy roep hulle op tot
vernuwende denke en ŉ vars en dinamiese benadering ten einde in ŉ nuwe bedeling te
oorleef.
Volgens Van der Watt moet mense ŉ positiewe uitkyk hê op die opwindende tye waarin
hulle leef. Afrikaanse kultuurverenigings moet hulle posisioneer om deel te wees van die
nuwe omgewing waarin hul lede werk en leef. Hy beveel aan dat hulle ŉ benadering van
verruiming volg waarin die eie uitgebou word, maar wat ook sal lei tot samewerking met
ander groepe wat soos die ATKV oor basiese waardes, Christelike beginsels en
taalvoorkeur voel. ŉ Positiewe beeld van Afrikaans moet bevorder word en die ware stand
van die Afrikaanse taal en sy gebruikers moet geloofwaardig oorgedra word.
Hoewel Afrikaanse kultuurorganisasies reeds sterk standpunt ingeneem het oor die
amptelike status van Afrikaans in die RSA, moet die ATKV verder gaan: beleefd aandring
om in die handelswêreld in Afrikaans bedien te word. Van der Watt wys ook daarop dat die
uitvoerende raad se voorgestelde statuutwysigings ten doel het om die ATKV
organisatories vaartbelyn te maak. Hierdie statute het, volgens Van der Watt, ’n
byderwetse aanslag en gee aan lede groter inspraak oor wie as lede van die Vereniging
toegelaat mag word. Volgens Van der Watt was die ATKV gereed om ŉ positiewe en
dinamiese rol in die toekomstige Suid-Afrika te speel. Die organisasie sou kennis neem
van wat om hom gebeur en uit innerlike krag en oortuiging doen wat gedoen moet word
(ATKV-Kongresjaarboek 1992:10-11).
Die volgende wysigings in terminologie vind ook plaas: uitvoerende raad word vervang
met direksie en uitvoerende raadslede met direksielede. Die hoofvoorsitter van die direksie
se benaming word vervang met voorsitter, en die ondervoorsitter met visevoorsitter, en die
hoofpenningmeester met direkteur finansies. Die Vroue en Moederbeweging word oral in
die statute vervang met ATKV-Dames, met die leuse “Ek sien haar wen” (ATKVKongresjaarboek 1992:15).
Die tema van die 1991-kongres, naamlik “Die ATKV – dinamies deel van die toekomstige
Suid-Afrika”, bevestig verder ŉ belangrike aanpassingspatroon, naamlik die organisasie se
positiewe benadering tot die nuwe politieke bedeling. Een van die redes vir hierdie
gesindheid moet as strategies gesien word. Dit het vir die ATKV oor oorlewing gegaan.
Om dit te verstaan, is dit noodsaaklik om na die breër historiese konteks te kyk.
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Onlangse navorsing van Hélène Opperman Lewis benader die redes vir die Afrikaner se
reaksie op die ingrypende politieke veranderinge vanuit ŉ psigo-historiese hoek. Sy is van
mening dat faktore soos die Britse besetting van die Kaap in 1795, die oorsake van die
Groot Trek, twee Anglo Boere-oorloë en die groot armoede in die dertigerjare van die
20ste eeu die Afrikaner vir sy voortbestaan laat vrees het. Hiermee saam het daar ook
vernedering gegaan. Een van die groot gevolge van hierdie reeks vernederings was,
volgens Opperman Lewis, Afrikanernasionalisme, wat gekulmineer het in ŉ hervasstelling
van hulle trauma van vernedering deur middel van die skepping van die veragtelike stelsel
van apartheid (2016:15).
Sy maak ook die stelling dat Afrikaners vir baie lank daarvan beskuldig is dat hulle die
skeppers en ingenieurs van apartheid was. Die aanklaers het egter nie die moeite gedoen
om die historiese ontstaan van apartheid te verstaan nie. Wat haar betoog geloofwaardig
maak, is dat sy verklaar dat sy nie apartheid probeer regverdig nie, maar eerder lig
probeer werp op die historiese gebeure en sielkundige faktore wat vir apartheid
verantwoordelik

was

(Opperman

Lewis

2016:15).

Sy

kritiseer

sommige

wit

Engelssprekende Suid-Afrikaners vir hulle stereotipering van die Afrikaner oor die jare en
hulle gewaande onskuld aan apartheid. “The myth of English innocence persists. A
negative interpretation would seem to point to the fact that English-speaking South
Africans left it to the Afrikaners to shoulder the blame for apartheid in toto, even though
they inititiated many of the inequalities that were codified into apartheid legislation, and
colluded in its implementation and like the Afrikaners, profited greatly from white privilege
under apartheid” (Opperman Lewis 2016:18).
Sy wys dan op die skuldgevoel wat as gevolg van die beleid van apartheid by so baie
Afrikaners bestaan en sê dat pres Nelson Mandela die Afrikaner se geskiedenis beter as
baie Afrikaners self geken het. Hoewel hy die Afrikaner se optrede in hierdie verband ten
sterkste veroordeel het, het hy hulle vrese en die krag van hulle strewe na vryheid en
selfbeskikking verstaan. Sy kom tot die gevolgtrekking dat die siklus van vernedering in
Suid-Afrika sal voortduur as die Afrikaner nie hulle eie lyding en skande (skaamte)
verstaan en konfronteer nie, asook dat die Engelssprekendes hulle groot aandeel daaraan
erken nie. Sy maak ook die stelling dat dieselfde vir swart Suid-Afrikaners geld. Sy stel dit
as ŉ bewese feit dat transgenerasiehervasstelling van trauma en vernedering ŉ universele
tema is wat oor die hele wêreld voorkom. ŉ Gebrek aan begrip van transgenerasietrauma
en die impak van vernedering op nasies is volgens Opperman Lewis een van die redes
waarom mense nooit uit die geskiedenis leer nie (Opperman Lewis 2016:19–20).
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In die lig van die voorafgaande teorie is dit dus belangrik om te let op die ATKV-leierskap
se

benadering

tot

die

uitdagings

wat

die

organisasie

as

transformerende

Afrikanerorganisasie moes trotseer en watter rol die verlede in sy besluite oor die toekoms
sou speel. Daar kan egter nie weggeneem word van die feit dat die leierskap van die
organisasie met sy kongrestema aan die hele Suid-Afrika wou toon dat hy positief en met
energie ŉ bydrae tot die land se toekoms wou lewer nie.
Die

tema

van

die

1992-kongres

op

ATKV-Klein-Kariba

is:

Die

ATKV

–

Verantwoordelikhede en Uitdagings vorentoe. Die voorsitter van die direksie wys op die
feit dat daar in ŉ oper gemeenskap inbeweeg word. Sentimente van die regering van die
dag sal volgens mnr. Van der Watt in die toekoms ook dramaties verskil van dié waaraan
die Afrikaner gewoond geraak het. Die vorige bedeling met sy Afrikanerregering het ŉ
geslag werknemers gekweek wat ŉ hoë premie op werksekuriteit geplaas het. Gevolglik is
nie genoeg entrepreneurs opgelewer nie. Hy moedig dus leerlinge aan om in ŉ
handelsrigting te studeer. ŉ Ondernemerskultuur moet in ouerhuise ontwikkel word. Hy
beklemtoon dat die ATKV gesien word as dinamies en vooruitstrewend en, finansieel
gesien, ŉ gesonde onderneming. Hoewel die toelating tot lidmaatskap in 1991 uitgebrei is,
voel hy dat daar steeds meer lede in Transnet gewerf moet word. Transnet moet die ATKV
steeds sien as bate vir Afrikaanssprekendes (ATKV-Kongresjaarboek 1993:13). Nog ŉ
aanpassingspatroon in denke wat hieruit duidelik na vore kom, is dat die lede van die
organisasie begin besef het dat hy nie meer op die staat as werkgewer kon staatmaak nie.
Hulle moes ernstig begin besin oor ŉ groter entrepreneurs ingesteldheid.
In 1993 tydens die kongres op ATKV-Hartenbos is die tema Praktiese Kultuurbevordering.
In sy voorsittersrede sê mnr. Van der Watt dat Suid-Afrika op die vooraand van ’n nuwe
politieke bedeling staan.. Volgens hom is dit duidelik dat geen groep of individu afsonderlik
en op eie stoom betekenis aan bestaansreg en selfverwesenliking kan gee nie. Positiewe
interaksie is nodig om ’n gesamentlike ideaal te bereik. Afrikaanssprekendes moet ander
groepe met dieselfde waardes deur woord en daad nadertrek. Hulle moet die hand reik na
ander Afrikaanssprekendes wat nie wit is nie. Met onderhandelinge aan die gang oor ŉ
nuwe bedeling staan die ATKV sterk vir Afrikaans en Engels as amptelike tale van die
sentrale regering. Streekowerhede kan meer tale vir amptelike doeleindes aanwys.
Afrikaans word volgens statistiek op hierdie stadium deur feitlik 45% van die bevolking
gelees, geskryf of gepraat. Die rol van Afrikaans om versoening te bewerkstellig, moet nie
onderskat word nie. ŉ Beroep word dus op Afrikaanssprekendes gedoen om deur middel
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van Afrikaans demokrasie en versoening op alle terreine te bevorder (ATKVKongresjaarboek 1994:41).
ŉ Verdere aanpassingspatroon is hier duidelik. Die ATKV gun vir ander tale in Suid-Afrika
wat Afrikaans vir homself gun. Hierdie gesindheid van bereidheid tot aanpassing sou later
kulmineer in ondersteuning van die amptelike regeringsbeleid van elf amptelike landstale.
Bouchard verwys in sy artikel oor interkulturalisme na die paradigma van diversiteit. Dit
word aangetref in lande soos onder meer Kanada en Indië. Hiervolgens is die nasie
saamgestel uit ŉ versameling individue en etno-kulturele groepe wat op gelyke voet
hanteer word en deur dieselfde wette beskerm word. ŉ Meerderheidskultuur word nie
erken nie en waar taal nie beskerm word nie, soos in die geval van Frans in Quebec, sal
daar ŉ konstante stryd wees (Bouchard 2011:441, 464).
Op die Buffelspoortkongres van 1994 is die tema “Dinamies deel van die toekoms”. Uit die
voorsitter se jaarverslag is dit duidelik dat die ATKV-leierskap die nuwe bedeling met ŉ
positiewe gesindheid binnegaan. Mnr. Van der Watt roep kongresgangers op om, te midde
van die nuwe politieke bedeling, sy deelwees aan die toekoms van Suid-Afrika te
herbevestig. Die dinamiese gedaanteverwisseling wat die land op alle terreine ondergaan,
noop elkeen om sy perspektief te verbreed. Elke Suid-Afrikaner sal sy denkwyse moet
aanpas om deel van die toekoms te kan wees. Die nuwe politieke bedeling gaan
opofferings vra en dit vra positiwiteit. Hy maak die stelling dat die ATKV besig is om
homself strategies te posisioneer om Afrikaans en die Afrikaanse kultuur doelgerig en
aggressief te bevorder. Hy verwys ook na die inlywing van die Afrikaanse Taal- en
Kultuurbond (ATKB) by die ATKV op 1 Desember 1993 as ŉ belangrike gebeurtenis. Dit
het die ATKV se ledetal met 4 500 laat toeneem (ATKV-Kongresjaarboek 1995:14). Die
ATKB is in 1953 as kultuurorganisasie vir die Afrikaners in die Pos- en Telegraafwese
gestig. Die organisasie se doel het grootliks met dié van die ATKV ooreengekom. Lede
van die Poskantoor is gereeld gemobiliseer om Afrikaanse kultuur- en taalveldtogte te
ondersteun. Een van die doelstellings was ook om Afrikaners aan te moedig om voorkeur
te gee aan finansiële instellings en besighede wat deur Afrikaners beheer is (Bloomberg
1990:57).
Van der Watt sê dat deel van die toekoms behels dat elke ATKV-lid aan nasiebou moet
deelneem. Afrikaanssprekendes kan nie bekostig om hulle deelname op enige terrein af te
skaal nie. Die voorsitter beklemtoon dat nasiebou nie beteken “one nation, one language”
nie. Suid-Afrika mag nie in taal-elitisme verval nie. Die afskaal van Afrikaans in die
geskrewe en elektroniese media is kommerwekkend en strydig met die gees van
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versoening. Groepbelange gaan in die toekoms gegrond wees op ’n gemeenskaplike
kultuur en waardes. Daarom is dit, volgens Van der Watt, verblydend dat die ATKV in die
voorafgaande tydperk heelwat bruin lede gewerf het. Hy wys ook daarop dat finansiële
onafhanklikheid uiters belangrik is om dinamies deel van die toekoms te wees. Daarom sê
die ATKV se missie dat die organisasie sy aktiwiteite op gesonde sakebeginsels bedryf. In
dié verband verwys hy na die nuwe hoofkantoorgebou in Randburg wat in die jaar
aangekoop is. Verwysende na die ATKV-oorde sê Van der Watt dat dit ŉ Afrikaanse
omgewing skep waar lede en kultuurgenote kan ontspan. ŉ Groter rol word in die toekoms
vir takke voorsien wat betref die inneem van taal- en kultuurstandpunte. Takke moet
hulleself in hulle omgewings posisioneer as leidende strukture in ooreenstemming met die
missie en waardes van die ATKV (ATKV-Kongresjaarboek 1995:14).
Die aanpassing in denke binne die organisasie se leierskap word deur hierdie toespraak
van mnr. Van der Watt beklemtoon. ŉ Aanpassingspatroon wat baie duidelik waargeneem
kan word, is dat die ATKV deel wil wees van ŉ toekomstige Suid-Afrika en dat hy die beeld
van ŉ eksklusiewe groep wit Afrikaners wat verandering teenstaan, wil vervang met
samewerking met die staat. Daar is ŉ duidelike versugting om te help bou aan ŉ verenigde
Suid-Afrikaanse nasie. Hierdie aanpassing verg van die organisasie ŉ gesindheid van
versoening ten opsigte van die verlede. Die opvallende uitreik na bruin mense kan ook
gesien word as ŉ aanpassingspatroon wat uitgespel word.
In die gees van Van der Watt se toespraak word beskrywingspunt 2/94 eenparig aanvaar.
Hiervolgens word daar versoek dat die direksie die nodige stappe moet doen om die ATKV
se lidmaatskap uit te bou om sodoende die ATKV as leidende organisasie te vestig vir alle
Afrikaanssprekendes wat hulleself met die Afrikaanse taal en kultuur identifiseer. Dit was
volgens alle aanduidings die duidelikste wat die ATKV hom nog ten gunste van die
insluiting van bruin Afrikaanssprekendes by die organisasie uitgespreek het. Soos vroeër
aangedui, is die rasbepaling reeds in 1991 afgeskaf. In ŉ verdere gebaar van die direksie
se kant om nasiebou te bevorder, word tydens hierdie kongres ŉ nuwe landsvlag aan elke
tak geskenk.
Die kongres besluit ook met beskrywingspunt 40/94 dat die ATKV sal uitreik na ander
kultuurgroepe ten einde beter wedersydse begrip en waardering vir mekaar se
kultuurgoedere te kweek en terselfdertyd die bruikbaarheid en liefde vir Afrikaans by hulle
aan te wakker. Beskrywingspunt 41/94 doen verder ŉ beroep op veral alle
Afrikaanssprekendes, ATKV-takke en Afrikaanse organisasies om, ten spyte van
veranderende omstandighede, die Afrikaanse taal, tradisies en kultuur te bly handhaaf
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(ATKV-Kongresjaarboek 1995:14, 16). Die strewe na ŉ balans tussen die bestaande en
die potensieel nuwe kom hier duidelik na vore en moet gesien word as ŉ opregte poging
van die organisasie om ŉ kultuur van aanpassing by die nuwe politieke bedeling in die
organisasie te vestig. Dit moet as ŉ baie belangrike aanpassing beskou word wat as ŉ
kernwaarde gevestig is. Die uitreik na bruin mense word hier verder gevoer met ŉ uitreik
na almal in Suid-Afrika. Die uitgesproke gerigtheid op nasiebou bevestig hierdie
aanpassingspatroon, wat in die jare daarna nog verdere momentum sou kry.
Die tema van die 1995-kongres op ATKV-Goudini is: “Aktiewe Bouer aan die toekoms”.
Die hoofbeskermheer van die organisasie is op hierdie stadium sy edele mnr Marais
Viljoen, die oudstaatspresident uit die vorige politieke bedeling (ATKV-Kongresjaarboek
1994:10-11,14). Die ATKV het homself nou beskikbaar gestel om volkome deel van die
nuwe politieke bestel te wees en aktief mee te help aan nasiebou. Van der Watt stel dit
egter ook duidelik dat hy steeds in hierdie omstandighede die Afrikaanse taal, tradisies en
kultuur wou bly behou en uitbou (ATKV-Kongresjaarboek 1994:10-11,14). Agtien jaar later
bevestig die gerespekteerde akademikus en politikus, dr Ramphele, se oproep tot respek
tussen diverse kulture en tradisies in ŉ konstitusionele demokrasie (Ramphele 2012:31)
die relevansie Van der Watt se uitspraak hierbo. Hierdie aanpassingspatroon bevestig die
ATKV se verbintenis om met die staat saam te werk in belang van die hele Suid-Afrika.
Die gesindheid van die direksie met die voorsitter, mnr Van der Watt, as spreekbuis, straal
teen 1995 ŉ beeld van positiwiteit en geloof in die toekoms uit.
Die onderwyskundige Henry Stone gebruik ŉ treffende beeld om na twee uiteenlopende
maniere te verwys waarop state met ŉ bevolkingsverskeidenheid hulleself organiseer. Hy
verwys na ŉ sogenaamde “vrugteslaai-nasie” teenoor ŉ “vrugtemandjie-nasie” (Stone
2014:100). In laasgenoemde geval word die onderskeie heel vrugte (mikro-identiteite)
behou en tot ŉ nasionale eenheid in ŉ mandjie, die nasionale samelewing, saamgevoeg.
In die vrugteslaai-benadering word die onderskeie identiteite (vrugte) opgekerf in ŉ
vrugteslaai

wat

dan,

volgens

Stone,

opgeoffer

word

aan

ŉ

nasionale

of

hoofstroomidentiteit. Die nasionale identiteit bestaan dan nie uit historiese groepe nie,
maar slegs uit individue wat voorheen tot historiese groepe behoort het en nog in hulle
private lewe ŉ mate van eie gemeenskapslewe voer. Stone wys egter ook tereg daarop
dat die realiteit meermale ŉ vervlegting van die twee modelle is (2014:100-101).
Hierdie siening van Stone kan van toepassing gemaak word op die keuse waarvoor die
ATKV as kultuurorganisasie te staan gekom het. Hy het hom in die neëntigerjare
beskikbaar gestel vir samewerking, nasiebou en versoening, asook die aanvaarding van ŉ
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breër Suid-Afrikaanse identiteit, maar terselfdertyd klem gelê op die belang van die
behoud en uitbou van die Afrikaanse taal, tradisies en kultuur. Die toekoms sou leer of die
organisasie hierdie keuse suksesvol sou kon bestuur in ŉ politieke omgewing waarin die
staat met groot dryfkrag die idee van ŉ vrugteslaai-nasie voorgestaan het.
4.2.2. Bestuur: uitvoerende direkteur (besturende direkteur)
ŉ Ledevereniging soos die ATKV ontvang sy opdrag van sy lede in die vorm van jaarlikse
kongresse waar besluite onder leiding van ŉ direksie geneem word. Die direksie is
verantwoordelik om oorhoofs die aktiwiteite van die organisasie te beheer en die pad
vorentoe vir die organisasie aan te dui. Dit sluit onder meer die formulering van ŉ
organisasievisie en -missie gebaseer op bepaalde waardes in. Die doen-deel, dit wil sê die
stel en bereik van doelwitte, is egter die verantwoordelikheid van bestuur onder leiding van
die uitvoerende direkteur (sedert 1993 “besturende direkteur” genoem). Dit is belangrik dat
daar sinchronisasie tussen beheer en bestuur sal wees, spesifiek wat betref ŉ gedeelde
visie vir die organisasie. Hendry en Kiel bevestig hierdie benadering deur daarop te wys
dat die direksie baie effektief die strategiese rigting van die organisasie kan aandui sonder
om in konflik met die hoof- uitvoerende beampte (besturende direkteur) te wees (Hendry &
Kiel 2004:513).
ŉ Suksesvolle besturende direkteur en later voorsitter van Naspers, Ton Vosloo, sê oor
leierskap dat dit selfbevraagtekening beteken, maar nie vertwyfeling nie. Hy sê ook dat hy
homself as bestuurshoof nie maklik aan selfvoldaanheid oorgegee het nie. Daarom het hy
as leier in die invloedryke Afrikaanse media dadelik werk gemaak van aanpassing by die
politieke landskap toe hy in 1983 die leisels van Naspers oorgeneem het. Volgens Vosloo
moes die politiek van die toekoms die fokus word. Hy verklaar sy visie vir Naspers duidelik
as hy sê: “Die kultuur van eng, eksklusiewe nasionalisme moes nek-om gebuig word. Ons
moes ŉ meer inklusiewe Suid-Afrikaansheid begin kultiveer” (Vosloo 2018:132). Hy lê baie
klem op diens en is van mening dat geen organisasie vir ŉ ander doel bestaan as om
diens aan die samelewing te lewer nie. Hy voel sterk oor die vertroue wat die direksie in
die bestuursleier moet hê en die bestuursleier moet kan staatmaak op die betroubaarheid
en bekwaamheid van spanleiers ondertoe (Vosloo 2018: 129, 132-133).
Ook die ATKV kon nie in hierdie veranderende tye homself isoleer van die politiek van die
dag nie en daarom is dit belangrik om te let op hoe die uitvoerende direkteur, mnr Frits
Kok, hierdie rol namens bestuur vervul het. Sy begrip van die rol van ŉ suksesvolle
bestuurder het baie met Vosloo s'n ooreengestem. Sy jaarverslae aan ATKV-kongresse in
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die oorgangsjare na ŉ nuwe politieke bedeling in die jare 1990 tot 1994 spreek van
optimisme vir die toekoms; die Afrikaner se groot rol wat hy in Suid-Afrika en Afrika speel,
ŉ gesindheid van wedersydse respek tussen mense en die behoud van waardes, en dan
ook uithouvermoë. Sy rol as leier in die neëntigerjare kan dus beskou word as ŉ poging tot
die vestiging van ŉ fyn balans tussen wat Vosloo “eng, eksklusiewe nasionalisme” noem
en die bou aan ŉ meer “inklusiewe Suid-Afrikaansheid” (Vosloo 2018:132).
Soos reeds aangetoon, moes hierdie twee hoofstroomdenkrigtings steeds ruimte binne die
organisasie gegee word terwyl terselfdertyd ernstige verdeeldheid voorkom moes word ter
wille van die ATKV se oorlewing. Soos in die vorige afdeling oor die denke binne die
direksie aangetoon is, was daar in die neëntigerjare klaarblyklik baie goeie sinchronisasie
tussen die direksie en die besturende direkteur se benadering tot verandering.
Frits Kok was besturende direkteur van die ATKV van 1981 tot 2006. Hy het in 1992 ’n
doktorsgraad in Afrikaanse kultuurgeskiedenis aan die Universiteit van Stellenbosch onder
prof PW Grobbelaar van die Departement Afrikaanse Kultuurgeskiedenis verwerf. Die titel
van sy proefskrif is Die taak van Kultuurorganisasies in minderheidskultuurgroepe met
besondere verwysing na die ATKV. Hy is binne en buite die organisasie hoog geag en sy
sterk leiding om die organisasievisie te help verwesenlik, kan kwalik oorskat word.
Vervolgens ŉ paar uittreksels uit stellings deur Kok tydens die lewering van sy jaarverslae
in die moeilike politieke oorgangstyd in die jare 1990 tot 1995. Daarvan kan afgelei word of
hy die ATKV suksesvol ten opsigte van die nuwe bedeling help posisioneer het en
terselfdertyd gepoog het om die lede met hom saam te neem op hierdie onbekende pad.
Sunday, Adekunle en Roseline (2014) glo dat ŉ organisasie se oorlewing baie van sy
leierskap en strategie afhang. Hulle maak in hierdie verband twee belangrike
gevolgtrekkings: eerstens dat ŉ leier moet begryp wat vir die suksesse en mislukkings van
die organisasie verantwoordelik is, en tweedens dat hy nie net op sy eie vaardighede kan
staatmaak nie. Hulle wys ook op die gevaar van ŉ leier wat te veel mag in ŉ organisasie
bekom en as gevolg van suksesse wat die organisasie behaal later outokraties (“solominded”) word (Sunday, Adekunle & Roseline 2014:49).
In sy 1990/91-verslag aan die kongres noem Kok dat die Afrikaner nog altyd deur sy
geskiedenis as minderheidsgroep by veranderende omstandighede kon aanpas. Dit loop
soos ŉ goue draad deur sy geskiedenis. Die volgende aanhaling som waarskynlik Kok se
benadering as bestuursleier van die ATKV oor ŉ tydperk van uiteindelik 25 jaar op:
“Daarom is dit belangrik dat ons soos in die verlede, kop omhoog, gelowig, trots, maar
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regverdig die toekoms tegemoet gaan – nie as verloorders nie, maar as argitekte en
positiewe bouers aan die Suid-Afrika van môre wat plek het vir al sy inwoners” (ATKVJaarverslag 1991:49). Vir Kok het die ATKV, ten spyte van die feit dat die ATKV ŉ
minderheidsgroep verteenwoordig, nogtans ŉ rol in die breë samelewing gehad.
Kok verwys na ŉ vars bries van internasionale aanvaarding na afloop van die politieke
veranderinge nadat Suid-Afrika vir so lank die muishond van die wêreld was. Volgens hom
is Suid-Afrika die “vonkprop” van Afrika” (ATKV-Jaarverslag 1991:49). Die Afrikaner en die
ATKV het hierin ŉ besondere rol gespeel. Verwysende na die ATKV, sê hy dat die
organisasie met groot optimisme en vertroue in die toekoms van Suid-Afrika
voortgewoeker het op ŉ veelheid van terreine ter uitbouing van die Afrikaner se kultuur. Hy
roep kongresgangers en die organisasie op om aan ander te gun wat hulle vir hulleself
gun, en dat hulle begrip moet hê vir die proses wat in die land aan die gang is. Sy beroep
op kongresgangers is verder om met hoop aan die toekoms te bou. Lede moet nie die
onbekende vrees nie en hulle pessimisme afskud. Hy pleit vir doelgerigtheid vanuit ŉ
magsposisie en ŉ toekoms waar vryheid en verantwoordelikheid hand aan hand gaan en
waarin die Afrikaner steeds ŉ belangrike rol speel (ATKV-Jaarverslag 1991:49).
In sy 1991/92-jaarverslag wys Kok op die belangrikheid van groepsbewustheid wat behou
moet word, maar dat dieselfde ook aan ander dieselfde gegun moet word. “Vandat Jan
van Riebeeck die eerste tree op die Kaapse sand gegee het, loop die voetspore van ŉ
ontwakende volk al dieper die binneland in, eers as soldate en matrose, dan as jagters,
vryburgers en boere, dan as Trekkers en uiteindelik as die Afrikanervolk van vandag. ŉ
Volk wat, nieteenstaande die feit dat hy so dikwels verdag gemaak word, tog lewensruimte
vir die talle groepe in Suid-Afrika kon bied” (ATKV-Jaarverslag 1991/92:39). Volgens Kok
is daar wêreldwyd ŉ toename in groepsbewustheid omdat minderheidsgroepe hulle eie
identiteit wil behou. Hy verwys na 1987, waartydens daar op nie minder nie as 25 plekke in
die wêreld oorloë tussen verskillende kulturele of godsdienstige groepe was (ATKVJaarverslag 1991/92:39).
Aan die ander kant, sê Kok, is dit baie belangrik om te besef dat daar ter wille van vrede in
die toekoms ŉ geleentheid en ruimte gebied moet word aan die verskillende volke in SuidAfrika, ook die Afrikaner, om sy kulturele behoeftes ongehinderd uit te leef. Vir hierdie
behoeftes, glo Kok, hoef Afrikaners nooit verskoning te maak nie, want daarsonder sal
vrede nie moontlik wees nie. Hy wys daarop dat die Afrikaners lankal reeds, soos hulle
voorgangers, die eerste treë die toekoms in geneem het. Die uitdagings van die hede lê vir
hom voor die hand. Deur die loop van jare kon Afrikaners uitdagings in die oë kyk,
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oplossings soek en steeds vorentoe beweeg. Nou, meer as ooit tevore, moet in hierdie
proses van verandering op so ŉ manier opgetree word dat dit wat vir die Afrikaner kosbaar
is, behou word. Terselfdertyd moet hierdie voorreg ook vir ander gegun word. Kok glo dat
sonder die Afrikanervolk se samewerking daar nooit ŉ vreedsame Suid-Afrika kan wees
nie. ŉ Verloorderhouding wat so dikwels voorkom, moet egter agtergelaat word en daar
moet in die geloof, met trots en waardigheid, maar ook onverskrokke aan die nuwe SuidAfrika gebou word. Dit sal verseker dat die Afrikanervolk beskou sal word as een wat nie
ondergekry kan word nie (ATKV-Jaarverslag 1991/92:39-40). Weer eens was die tema
van sy verslag dus die reg van Afrikaners as kultuurgroep om hulle kultuur uit te leef, maar
terselfdertyd dit ook vir ander kultuurgroepe te gun. Vertroue op God is ook ŉ deurlopende
tema.
Tydens die ATKV-kongres op Hartenbos in 1993 is die kongrestema “Praktiese
Kultuurbevordering”. In sy verslag oor die voorafgaande finansiële jaar lê Kok klem op die
feit dat kultuur ŉ totale lewenswyse is, dit wil sê alles wat die mens doen om by sy
omgewing aan te pas. Die kultuurvormende proses is ŉ totale lewenswyse, want dit omvat
die totaliteit van religieuse gebruike, ŉ ekonomiese stelsel, sosiale gebruike, ŉ politieke
stelsel, ŉ regstelsel, ŉ taal sowel as kuns en spel. Volgens Kok dien kultuur nie net as
tussenganger tussen die mens en sy omgewing nie, dit bied ŉ spesifieke meganisme om
sy probleme te hanteer, ŉ metode waarmee hy sy lewe so aangenaam moontlik maak.
Daarby verskaf kultuur selfvertroue aan die individu en lei tot aanvaarding deur die groepe.
Kultuur verskaf dus op sy mees basiese vlak ŉ gevoel van sekuriteit en geborgenheid en
vorm sodoende een van die sterkste dryfvere van die menslike gedrag. Hy vergelyk dit
dan ook met ŉ handskoen waarbinne die kultuurgebruiker warm pas (ATKV-Jaarverslag
1992/93:29).
Verwysende na die uitdagings van die tyd oordeel Kok dat nie net vir die Afrikaner nie,
maar ook vir die ATKV daar groot uitdagings is en moeilike vrae is wat beantwoord moet
word. Hy glo dat die ATKV sy ledebasis dringend sal moet vergroot en dat die organisasie
se taak vorentoe is om te bly voortbestaan, want hy moet omsien na die behoeftes van die
kultuurgemeenskap waarbinne hy funksioneer. Hy wys daarop dat die organisasie nie net
ingestel moet wees op bewaring en handhawing van kultuur nie, maar ook die
ontwikkeling en uitbouing daarvan (ATKV-Jaarverslag 1992/93:39-40).
Die ATKV werk egter binne ŉ omgewing waarin sy vermoë om sy doelwitte te bereik,
beperk word. Daarom moet die ATKV werk aan die uitbouing van noodsaaklike strukture
soos ŉ eie massamedia, eie opvoedingstelsels en eie kunsbevorderingsmeganismes. Die
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organisasie moet ook aanpasbaar wees om met ŉ behoorlike organisasiekultuur aan die
vereistes van die tyd te voldoen. Kok verwys na moderne en professionele metodes wat
gebruik moet word en aktiwiteite wat van hoogstaande gehalte is. Verder moet finansiële
bates uitgebou word ter wille van doeltreffendheid (ATKV-Jaarverslag 1992/93:39-40).
Volgens Kok sal die ATKV ook aan sy beeld moet bou. Lede se betrokkenheid op
plaaslike vlak is daarom so belangrik ten einde ŉ bydrae tot die Afrikanerkultuur, die breë
Afrikaanse gemeenskap en Suid-Afrika as geheel te lewer. Sy retoriese vraag is dan wat
die ATKV as organisasie, wat uit gelowiges bestaan, met hierdie toekoms wat in sy hande
is, gaan doen (ATKV-Jaarverslag 1992/93:29, 39-40). Dit is opvallend dat Kok klem lê op
die rol van lede op plaaslike vlak en spesifiek op ŉ waarde soos geloof wat ŉ groot rol in
hulle denke en optrede behoort te speel. Jokinen verwys na Meneghetti (1995), wat
bevestig dat die waardes wat vir organisasievrywilligers van belang is, baie sterk in ag
geneem moet word wanneer hulle bestuur word (Jokinen 2012:21).
Op die Buffelspoortkongres van 1994 fokus die besturende direkteur op die voorwaardes
vir groei van ŉ organisasie soos die ATKV ten einde dinamies deel van die toekoms te bly
(ATKV-Jaarverslag 1993/94:31). Dit dui weer eens op sy visie vir Afrikaans en vir die
ATKV as organisasie. Vir Kok lê die sleutel vir die behoud van ŉ spesifieke groep se
kultuur in die kultuurkrag van daardie groep. Dit behels die vermoë van ŉ spesifieke groep
om homself in ŉ omgewing van groot verandering te handhaaf. Dit is onder meer afhanklik
van faktore soos leierskap binne-in die groepe en die ekonomiese vermoë van die groepe
ATKV-Jaarverslag 1993/94:31).
Soos by die vorige kongres beklemtoon hy dat die groep ook hulle eie opvoeding en
opvoedkundige stelsels wil beheer, beskik oor hulle eie massamedia, hulle eie kreatiewe
vermoëns en uitvoerende kunste wil uitbou en hulle eie verenigings en instellings stig. Die
ATKV se aktiwiteite is juis gerig op uitbouing van hierdie kultuurkrag. Hy sê dat die ATKV
aan dieselfde wetmatighede gekoppel is as enige groot maatskappy. Hoewel die ATKV se
besigheid hoofsaaklik kultuur is, word dit gedoen op grond van gesonde sakebeginsels.
Daarom is die ATKV se sakebedrywigheid van die grootste belang, aangesien dit sy
kultuurbedrywighede finansier. Die ATKV moet dus kennis neem van die vereistes wat
nodig is vir groei en voortbestaan (ATKV-Jaarverslag 1993/94:31).
Volgens Kok sal die ATKV in die toekoms:
•

Moet omsien na die behoeftes van die kultuurgemeenskap waarbinne hy
funksioneer
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•

Moet ingestel wees nie net op die bewaring en handhawing van kultuur nie, maar
ook op die ontwikkeling en uitbouing daarvan

•

Doeltreffende ledebetrokkenheid moet verkry

•

Suksesvol as kulturele drukgroep moet funksioneer

•

Moet handhaaf en bou aan noodsaaklike strukture soos eie massamedia,
opvoedingstelsels en kunsbevorderingsmeganismes

•

Moet saamwerk met ander kultuurorganisasies

•

ŉ Behoorlike organisasiestruktuur moet hê, asook ŉ professionele personeelkorps

•

Dinamies en dus ŉ organisasie van daad moet wees

•

Suksesvol en doeltreffend moet wees ten opsigte van kultuuroordrag

•

Aktiwiteite moet bedryf wat van hoogstaande kwaliteit getuig

•

Oor die nodige finansiële vermoëns moet beskik om die organisasie te versterk en
uit te bou

•

ŉ Suksesvolle beeld moet hê

•

Ter sake moet wees vir doeltreffende taakvervulling (ATKV-Jaarverslag 1993/94:4142).

Hy sluit sy jaarverslag met die volgende treffende gedagte af: Die geskiedenis wys dat ons
doeners is ten spyte van ŉ beeld van ŉ “langasemvolkie”. Dit is dus nou nodig om die
langdradigheid en baie praat te los om dinge te doen (ATKV-Jaarverslag 1993/94:42).
In aansluiting by die kongrestema, naamlik “Aktiewe bouer aan die toekoms” wys dr. Kok
tydens die 1995-kongres op ATKV-Goudini op die siekte van ons tyd, naamlik
onsekerheid. Dit lei tot daadloosheid en onttrekking en ŉ gevoel van pessimisme en ŉ “Ekhet-mos-gesê-houding” as dinge verkeerd loop. Volgens Kok is so ŉ houding egter dikwels
tot mense se eie nadeel. Die ingesteldheid behoort te wees om waarde toe te voeg wat
niks hoef te kos nie. Hy wys dan ook daarop dat die ATKV die kundigheid, die vaardigheid
en die vermoë het om ŉ rol in die toekoms te speel wat werklik saak maak. Dit kan met
geloof en oortuiging gedoen word (ATKV-Jaarverslag 1994/95:38).
Uit Kok se toesprake by algemene jaarvergaderings blyk dit dat hy die ATKV se
werksomgewing, naamlik die Afrikaanse kultuurwêreld met sy lede as vrywilligers, goed
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verstaan het. Hy kon ook die taak en uitdagings van die organisasie klinkklaar formuleer
en kommunikeer. In hierdie verband moes hy natuurlik in sinchronisasie met die ATKVdireksie funksioneer. In hoofstuk 7 word op hierdie onderwerp uitgebrei, waar aandag
gegee word aan dié aspek van sy leierskap en sy verhouding met die direksie.
4.2.3. Kongresbesluite: lidmaatskap en takfunksionering
Die ATKV-statute van 1934 was die eerste uitbreiding van die oorspronklike
lidmaatskapvoorwaardes van 1931 en het spesifiek gestipuleer dat die vereniging uit lede
van “Europese herkoms” bestaan. Verder was dit natuurlik net lede van die SuidAfrikaanse Spoorweë en Hawens, of die eggenoot, eggenote of kind van ’n lid van die
Spoorweg- en Hawepersoneel (ATKV-statute 1934:artikel 7). In 1990 is die statute verder
gewysig toe lidmaatskap oopgestel is vir nie-Vervoerdienslede, toe meerderjarige kinders
van lede, ongeag of hulle by Transnet werk, ook lid van die ATKV kon word (ATKV-statute
1990:artikel 5).
ŉ

Baie

belangrike

statuutwysiging

(beskrywingspunt

30/91)

ten

opsigte

van

lidmaatskapvoorwaardes vind tydens die 1991-kongres plaas. Dit sorg vir ŉ verruiming van
lidmaatskap tot enige werknemer binne die Vervoerdienste of ATKV wat hom met die
Afrikanerkultuurgroep assosieer en hom daarin uitleef (artikel 5.1.2) en die grondslag,
hoofdoelstelling en grondwet van die ATKV onderskryf (artikel 5.1.3) (ATKV-statute
1991:artikel 5; ATKV-Kongresjaarboek 1992:17).
Die bepaling dat net blankes (mense van Europese afkoms) lid van die organisasie kon
word, is dus geskrap. Die rede vir hierdie wysiging was tweërlei:
Eerstens het die Vervoerdienste begin privatiseer, en as Transnet het die tradisionele
werwingsveld van die ATKV gekrimp op grond van personeelverminderings binne die
Transnetgroep. Daar het dus ŉ behoefte ontstaan aan ŉ groter mark wat nie net eksklusief
tot Transnet beperk was nie.
Tweedens het die Suid-Afrikaanse politieke bestel so verander dat dit duidelik geword het
dat kwetsende en rassistiese bepalings binne die ATKV se statute weggelaat moes word.
Daarby het die besef ook gegroei dat die Afrikaanse kultuur, en in die besonder die
Afrikaanse taal, meer as net die besit van die blanke Afrikaner is (ATKV-Kongresnotule
1989: besluit 46/89; Notule van die Uitvoerende Raad 1989: besluit 164/89; Kok
1992:170). Kok wys daarop dat dit ŉ bewys was dat die ATKV as kultuurorganisasie
aanpas by omstandighede om sodoende nie net uit te brei nie, maar ook steeds ter sake
te bly (1992:170).
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Die geskrapte rasbepaling is egter wel vervang met die voorwaarde dat, as iemand ŉ lid
wil word, hy “hom met die Afrikaner-kultuurgroep [moet] assosieer en hom daarin uitleef”.
Die vereiste vir lidmaatskap is dus so verander dat toegang tot lidmaatskap nou oop was
vir mense wat tradisioneel nooit daartoe toegang gehad het nie (ATKV-statute 1991:artikel
5). Sodoende is ŉ kultuurnorm in plaas van ŉ kleurnorm aangewend vir lidmaatskap en het
die ATKV, as minderheidskultuurorganisasie, op ŉ besondere wyse by die eise van die
Suid-Afrikaanse bestel aangepas (Kok 1992:170).
Verdere wysigings aan die akte van oprigting en aan die statute word in 1993 tydens die
kongres op Hartenbos (19 tot 21 Augustus) aanvaar. Die doel van hierdie wysigings was
om die potensiële ledebasis van die ATKV uit te brei en om te voldoen aan die vereistes
van die Ontvanger van Inkomste, asook om algemene opknapping aan ATKV-eiendom te
bewerkstellig. Die ATKV behou as gevolg van hierdie wysigings aan die akte van oprigting
steeds sy status as maatskappy sonder winsoogmerk. Dit beteken dat hy ook steeds
vrygestel is van die verpligting om normale maatskappybelasting te betaal. Die rede vir die
wysigings was dat die ATKV besef het dat sy kultuurtaak so omvattend geword het dat hy
nie meer net Transnetgebonde kon bly nie. Volgens die voorsitter was die tyd nou ryp om
ander mense wat dieselfde Afrikanerwaardes en -sentimente deel as lede te aanvaar. Die
direksie sou steeds beperk word tot Transnetwerknemers omdat toekomstige nuwe lede
nog nie ’n bydrae gelewer het nie. Die statuutwysigings was dus gemik op die uitbreiding
van die ledebasis, wat op daardie stadium baie verklein het as gevolg van die
rasionalisering wat binne Transnet plaasgevind het. Die feit dat die kongresgangers
hierdie voorgestelde wysigings eenparig aanvaar het, het weer eens die organisasie se
verbintenis tot aanpassing bevestig (ATKV-Kongresjaarboek 1993:9, 15, 17).
Die ATKV se lidmaatskap het dus nou oor ŉ paar jaar ŉ proses deurloop waarvolgens
lidmaatskap oop was vir mense van alle rasse en nie net tot werknemers van Transnet
beperk was nie. Hierdie proses moet as een van die belangrikste aanpassingspatrone van
die organisasie in die veranderende politieke en kulturele milieu sedert 1980 beskou word.
In die 1990/91-boekjaar het 4 490 nuwe lede by die ATKV aangesluit (ATKV-Jaarverslag
1990/91:46). Daarna het nuwe aansluitings vergeleke met die 1990/91-boekjaar ŉ afname
getoon, naamlik 1 121 in 1991/92 en 1 689 in 1992/93. Die hoofrede hiervoor was dat ’n
groot aantal ATKV-lede by Transnet uit diens getree het en gevolglik outomaties ook hulle
lidmaatskap van die organisasie verloor het. Daar is wel spesiale pogings aangewend om
hulle lidmaatskap te behou (ATKV-Jaarverslag 1991/92:38; 1992/93:36).
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In die 1993/94-boekjaar het daar weer aansienlik meer nuwe mense as lede by die
organisasie aangesluit, naamlik 6 733. Die hoofrede hiervoor was die samesmelting van
die ATKV met die ATKB, waarna reeds verwys is. Benewens 2 733 nuwe aansluitings het
4 000 voormalige ATKB-lede nou outomaties as ATKV-lede bygekom (ATKV-Jaarverslag
1993/94:40). In 1994/95 is 3 198 nuwe lede gewerf wat, vergeleke met die afname in
aansluitings tussen 1990 en 1993, weer ŉ groeikurwe begin het (ATKV-Jaarverslag
1994/95:35). Ten spyte van die ander faktore wat genoem is, kan daar aanvaar word dat
die politieke onstabiliteit, veral van 1990 tot 1994, ŉ rol in die wisselende
aansluitingsgetalle gehad het.
In die tydperk onder bespreking het takgetalle ’n bestendige groei getoon van 33 in 1990
tot 44 in 1995 (ATKV-Kongresjaarboek 1991:46;1996:41). Lidmaatskap van ŉ ATKV-tak is
vrywillig en maak slegs ’n klein persentasie van die organisasie se totale ledetal uit. Die
kultuurwerk wat egter oor jare deur ’n klein groepie taklede in gemeenskappe gedoen
word, het nog altyd gespreek van entoesiasme en passie vir die saak van Afrikaans. Die
rol van takke in die ATKV verg egter ’n afsonderlike studie om reg te laat geskied aan hulle
bydrae tot die organisasie se suksesse. Daar word in hoofstuk 6 in meer besonderhede na
takke se rol as agente vir verandering in die ATKV gekyk.
4.3.

EKSTERNE DENKAANPASSINGS EN VOORTSPRUITENDE AKSIES

4.3.1. Verhouding met die regering en die breë Suid-Afrikaanse gemeenskap
Die filosoof André du Toit is van mening dat die vorige regering se aandrang dat mag
essensieel was om die Afrikaner se kulturele oorlewing te verseker, swart nasionaliste sal
aanmoedig om die Afrikanerkultuur as hulle vyand te beskou. Volgens hom moes die
Afrikanerkultuur dus geskei word van Afrikanermag ten einde te oorleef (Duvenhage
2016:124). Du Toit se gevolgtrekking is verder dat dit nie verbasend is dat veral
konserwatiewe Afrikaners hulle na die magsverlies van die 1990’s kon skik nie. Vir hom is
die Afrikaners ŉ “redelik magtelose minderheidsgroep wat sy weg deur kompromieë moet
vind” (Duvenhage 2016:124). In hierdie opsig verskil hy van Giliomee wat, volgens Du
Toit, die Nasionale Party se “onderhandelde magsoorgawe” sien as ŉ manier om te
oorleef (Duvenhage 2016:124).
Hoe die akademici ook al oor die situasie geoordeel het, die ATKV was bewus van die feit
dat hy ter wille van oorlewing dalk meer as in die verlede sy samewerking aan die nuwe
regering en die breër algemene Suid-Afrikaanse publiek sou moes gee. Hierdie gesindheid
is op tweërlei wyse gedemonstreer: eerstens uitsprake deur ATKV-lede en die ATKV-
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leierskap, en tweedens deur praktiese uitreikaksies in die vorm van doelbewuste
bemarkingsaksies en samewerking met die regering, hetsy direk of deur middel van
ondersteunende aksies.
Dit was dus nie verbasend dat die ATKV-leierskap die bestaande goeie verhouding met
die destydse staatspresident, mnr FW de Klerk, kort na die politieke aankondigings van
Februarie 1990 doelbewus probeer verstewig het nie. Hy was die genooide gasspreker by
die ATKV-kongres wat tydens die ATKV se 60-jarige herdenking vanaf 16 tot 18 Augustus
1990 op ATKV-Hartenbos gehou is. Die staatspresident se teenwoordigheid het ŉ sterk
boodskap van ATKV-samewerking met die regering uitgestuur.
Pres De Klerk verwys in sy toespraak na die belangrike en blywende bakens wat die
ATKV langs die pad van die Afrikaner se kulturele ontwikkeling opgerig het. Hy verwys na
hoe na aan almal se hart en ook vir hom persoonlik die Afrikaanse kultuur lê. Hy verwys
dan na die ATKV se benadering en strewe, wat vertroue gee in ŉ tyd van kommer in
sekere kringe oor die toekoms van Afrikaans en die Afrikaanse kultuur. De Klerk vergelyk
ook die Afrikaanse taalkultuur met ŉ blom wat so eie aan ons land is soos ons Afrikaanse
bodem. “Of dit sal gedy sal grotendeels van ons self afhang – hoe ons hierdie plant
vertroetel, hoe ons by ons ander landgenote ŉ liefde daarvoor aankweek en die besef van
hoe dit hulle ook kan verryk” (ATKV-Kongresjaarboek 1991:19).
Vir hom is Afrikaans op grond van statistiek die belangrikste brugbouer en
kommunikasiemiddel is Suid-Afrika. Hy verwys ook na die brug wat Afrikaans bou tussen
die Afrika- en Europese vastelande en dat dit aanklank vind by die groter Germaanse
kultuurgemeenskap. Pres De Klerk verwys ook na die belang van epiese gebeure soos die
volksplanting aan die Kaap, die Groot Trek, Bloedrivier en die Vryheidsoorloë, wat hom
deel van die wêreldgeskiedenis maak en nie uitgewis kan word nie. Hy beklemtoon die
belang van die groot persentasie (nagenoeg 70%) belydende Christene in Suid-Afrika, en
die bindende faktor wat dit is ten opsigte van die mense van verskillende herkomste in die
land.
Hy maak die stelling dat die negatiewe druk op Afrikaans mettertyd sal afneem soos die
onderhandelinge oor ŉ nuwe staatkundige bedeling op dreef kom. Hy beklemtoon egter
weer elkeen se verantwoordelikheid om Afrikaans se toekoms te verseker. Sy gesindheid
teenoor die ATKV word bevestig in sy afsluitingswoorde: “Daar sal ruimte wees vir
organisasies soos die ATKV in die nuwe Suid-Afrika om ŉ groter rol te speel as in enige
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tydvak van ons geskiedenis. Die ATKV het die regte benadering” (ATKV-Kongresjaarboek
1991:19-20).
Wat die breër Suid-Afrikaanse en internasionale publiek betref, het die ATKV Afrikaans op
verskeie wyses doelbewus positief bemark. Reeds in 1991 is ŉ sogenaamde
“Trefbrosjure”, bekend as 100 redes om Afrikaans te praat, opgestel wat feite oor
Afrikaans op ŉ loslitmanier aan die leser bied (Die ATKV in ŉ Neutedop 1980-2005,
ongepubliseerde ATKV-werksdokument 2005:3). Die publikasies Huisgenoot, Rapport,
You, Finansies en Tegniek, Financial Mail en Insig het gehelp met die verspreiding.
Hierdie pamflet was so gewild dat dit ook aangevra is deur verskeie kultuurorganisasies en
selfs ambassades in die buiteland. ŉ TV-reeks genaamd Saampraat is op die CCV-kanaal
aangebied met die doel om die beeld van die Afrikaner onder die jeug en veral
anderskleurige gemeenskappe te bevorder, asook om elementêre praatkennis van
Afrikaans aan niemoedertaalsprekers oor te dra. Na afloop van die program is ŉ
kompetisievraag gevra en ’n plakker aan elke deelnemer gestuur (ATKV-Kongresjaarboek
1991/92:36).
ŉ Verdere ondersteunende funksie om Afrikaans te bevorder, is aan die RGN gebied vir
hulle verslag Geleenthede/bedreigings en kragte/swakhede betreffende die onderrig van
Afrikaans in die sekondêre skool. Verder is Nkosi Sikelel’ iAfrika in Afrikaans vertaal deur
prof Hans du Plessis van die ATKV-Skryfskool. Hierdie vertaling het bevestig dat Afrikaans
oor ŉ wye front gebruik kon word. Hulp is ook aan universiteite gegee met die oog op
bevorderingsaksies, byvoorbeeld hulp aan ŉ Zoeloesprekende student vir ŉ MA-studie in
Afrikaans, asook die aanbied van ŉ Afrikaansdag by die Vista-kampus – ŉ universiteit vir
swart studente waarvan die meeste studente se moedertaal uiteraard nie Afrikaans was
nie. Verder het daar ook skakeling met persone en instansies oor die gebruik van
Afrikaans

plaasgevind.

Geïdentifiseerde

nie-Afrikaanssprekende

persone

is

ook

gelukgewens met hulle gebruik van Afrikaans. Mense is op hierdie wyse gemotiveer om
Afrikaans te gebruik en daar is gepoog om op grondvlak ŉ positiewe klimaat vir die uitdra
van Afrikaans te skep (ATKV-Kongresjaarboek 1991/92:36). Ook op akademiese gebied is
daar uitgereik na bruin mense, wat op daardie stadium in groot getalle aan die Universiteit
van Wes-Kaapland (UWK) studeer het. Mnr. E Saal was in 1991/92 die eerste ontvanger
van die ATKV-beurs vir ŉ student wat in die vakgebied Afrikaans aan die UWK studeer het
(ATKV-Kongresjaarboek 1991/92:36).
In 1993/94 fasiliteer die ATKV ’n Nasionale Kultuurforum bestaande uit ’n groot aantal
kultuurgroepe wat op gereelde basis sake van kulturele belang bespreek. Hieruit het ’n
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sogenaamde “Multikulturele Dag” met 28 verskillende kultuurgroepe op 15 Mei 1993
gespruit. Die voorwaarde vir deelname was dat eg tradisionele items aangebied moes
word. Onder meer is Swazi- en Zoeloedansers, asook kore en groepe uit die
Indiërgemeenskap betrek (ATKV-Kongresjaarboek 1993/94:37).
Die ATKV was ook ten volle betrokke by die nasionale Vredesveldtog wat gedurende
Augustus 1993 momentum gekry het. Die ATKV het vir hierdie doel kantoorruimte
beskikbaar gestel vanwaar die veldtog bedryf kon word. ’n Personeellid, mnr. Giep van
Zyl, is vir ses maande gesekondeer om saam met die personeel wat deur die
Vredesekretariaat aangestel is om die Vredesveldtog te bedryf, te werk. Bykans 70% van
die veldtog se bedrywighede is uiteindelik uit dié kantoor bedryf. Die ATKV het
verantwoordelikheid geneem vir die vertaling en beskikbaarstelling van die Vredesveldtogmateriaal wat op 2 September 1993 gebruik is. Dit het die volgende ingesluit:
•

Vertaling, opneem en verspreiding van die vredeslied wat deur al die radiostasies
gebruik is.

•

Vertaling van die vredesverklaring in Afrikaans, asook in nege inheemse tale.

•

Die beskikbaarstelling van alle persmateriaal in Afrikaans.

•

Die beskikbaarstelling en verspreiding van Afrikaanse vredesplakkers vir motors.

•

Die beskikbaarstelling van personeel en kantoorruimte as verspreidingspunte vir
vlae, knopies, T-hemde en plakkers.

•

In die 1993/94-verslagjaar is die ATKV ook verteenwoordig by die Uitsaai-Inisiatief
vir Demokrasie-opvoeding (DEBI). Hierdie inisiatief het alle kiesersopleiding deur
middel van die SAUK se drie TV-kanale en 21 radiodienste geïnisieer en
gekoördineer. ’n ATKV-personeellid, me Estelle Stoop, is na DEBI gesekondeer om
met die sekretariaat behulpsaam te wees.

•

’n Verdere inisiatief in 1993/94 was hulp aan ander kultuurgroepe om Afrikaanse
dae aan te bied. Op hierdie wyse is Promat-Kollege in Springs en twee
streekskampusse van Vista Universiteit betrek. ’n Bundel oor die toekoms van
Afrikaans is gedruk en tydens hierdie geleenthede as lesings aangebied. Daar is
ook ’n kursus in hierdie verband deur die streekkantoor van die Departement van
Onderwys en Opleiding aangebied.
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Dan is daar ook saamgewerk met die Departement van Buitelandse Sake met opleiding
van kadette voor hulle na buitelandse sendings uitgeplaas is. Die ATKV se rol in hierdie
verband was om die nodige agtergrond rondom die Suid-Afrikaanse kultuur in die breë te
gee, asook oor die ontwikkeling van Suid-Afrikaanse kuns en musiek. Persone wat die
ATKV verteenwoordig het, was ’n personeellid, Ben Ferreira, asook die kunstenaars
Jannie du Toit, Christa Steyn en ’n ATKV-lid, Koos van der Watt. Die departement het
hulle hoë waardering vir die ATKV se betrokkenheid uitgespreek (ATKV-Kongresjaarboek
1993/94:37).
In 1994/95 is die Nasionale Kultuurforum deur minister Ben Ngubane, Minister van Kuns,
Kultuur, Wetenskap en Tegnologie, toegespreek oor kulturele regte in die nuwe SuidAfrika. Op 24 September 1995 is weer eens ŉ multikulturele fees aangebied en ŉ groot
aantal groepe het opgetree. Die wens is uitgespreek dat dié fees as gereelde instelling op
Erfenisdag aanbied sou word (ATKV-Kongresjaarboek 1994/95:36).
In sy jaarverslag oor ATKV-aktiwiteite gedurende 1994/95 verwys die uitvoerende
direkteur na voorleggings wat deur ATKV-personeel en -direksielede in die openbare
domein gedoen is. Die doel hiervan was om die saak van die ATKV te dien deur sy stem
op verskeie gebiede en plekke waar dit nodig is om in belang van die Afrikaner en
Afrikaans op te tree, te laat hoor (ATKV-Kongresjaarboek 1994/95:36). Voorleggings is
aan die volgende instansies gedoen:
•

PANSAT (Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad)

•

ACTAG (Nasionale Kuns- en Kultuurtaakgroepe) in verband met die toekomstige
kuns- en kultuurbeleid in Suid-Afrika

•

Voorleggings rakende die toekomstige taalbeleid van die verskillende provinsies

•

Die Onafhanklike Uitsaaiowerheid (OUO/UDA) aangaande die taalbeleid van die
SAUK

•

Die Film- en Publikasiewetsontwerp

•

Die Grondwetskrywende Komitee in verband met die nuwe grondwet

•

Die Women’s National Coalition

•

Die Vroueforum, waar inligting aan Afrikaanse vroue-organisasies deurgegee is
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Op internasionale vlak het die ATKV besoek ontvang van die Vlaamse Minister van
Kultuur, die Direkteur van Kultuur van Madagaskar asook die Nederlandse Minister van
Welsyn. Dr. Zak de Beer, aangewese Suid-Afrikaanse ambassadeur in Nederland, het ook
ŉ besoek aan die ATKV gebring, wat as ŉ gebaar van samewerking van regeringskant
geïnterpreteer is (ATKV-Kongresjaarboek 1994/95:36).
Die ATKV se taalbeplanningstrategie was veral gemik op nie-Afrikaanssprekendes. Dit is
in 1990 opgestel as spesiale projek om onder meer geletterdheid te bevorder. ŉ
Taalgeletterdheidsprogram is onder meer oor Afrikaanse TV aangebied. Die ATKVTaaldiens, wat reeds in 1986 ingestel is, het gepoog om aan die behoefte aan praktiese
Afrikaanse klasse onder nie-Afrikaanssprekendes te voldoen. Die publiek kon gebruik
maak van ŉ telefoniese taalnavraediens, vertaling en redigering. Die Taaldiens het mense
met spesifieke vertalingsbehoeftes ook na die Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut verwys.
Daar is ook jaarliks met die Terminologiediens van Suid-Afrika geskakel en tussen 150 en
300 oproepe oor taalnavrae is per maand ontvang (ATKV-Kongresjaarboek 1990/91:42;
1992/93:36-37).
Een van die mees veelseggende pogings om na die nuwe maghebbers in die regering uit
te reik, was toe die nuwe staatspresident, mnr Nelson Mandela, genooi is om die ATKVkongres van Augustus 1995 toe te spreek. Mnr. Mandela raak in sy toespraak ŉ aantal
onderwerpe aan wat spreek van sy gebalanseerde siening van die bestaande posisie en
strewes van die ATKV en die Afrikaanse kultuurgroep. Hy noem die volgende:
•

Die ATKV inspireer omdat sy mense moue oprol en doen.

•

Die Afrikaners se liefde vir Afrikaans is opvallend.

•

Die bevordering van die Afrikaanse taal en kultuur is in die verlede soms ten koste
van ander tale en kulture in die land gedoen.

•

Apartheid het vervreemding tussen Suid-Afrikaners in die hand gewerk.

•

Sy ondervinding is dat daar baie raakpunte is tussen die anti-koloniale stryd van die
Afrikaner en die bevrydingstryd van die meerderheid Suid-Afrikaners.

•

Apartheid het nie net oor rassisme gegaan nie, maar ook oor die strewe na vryheid
as ŉ essensiële kenmerk van die Afrikaner se aard.

•

Hy glo dat die Afrikaanse taal en kultuur al hoe meer ŉ belangrike bevrydende
bydrae in Suid-Afrika moet lewer.
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•

Hy is beïndruk met die ATKV se sienswyse dat die verskillende kultuurgroepe
mekaar deur skakeling en kommunikasie moet leer ken.

•

Die ATKV se kundigheid wat opgedoen is met al sy kultuurbevorderende projekte
kan ook van groot waarde wees vir die bevordering van die kultuurstrewes van die
ander groepe in die land, en wel op ŉ basis van gelyke samewerking.

•

Die beskerming van al die tale in die land is die Regering van Nasionale Eenheid se
onwrikbare beleid hieroor en ŉ praktiese balans moet gevind word wat erkenning en
respek aan al die tale van die land sal verleen. Hiervoor vra hy die ATKV se hulp
om met groothartigheid nie net eise te stel nie, want dit kan Afrikaans benadeel.

•

Afrikaans het uit die bodem van Suid-Afrika gegroei en is gevoed deur die tale en
kulture in Suid-Afrika op soek na ŉ eie identiteit.

•

Tydens die rugby Wêreldbekertoernooi van 1995 het gewone mense ŉ voorbeeld
aan die politieke en kultuurleiers gestel wat volwassenheid, verdraagsaamheid en
versoening betref. Hulle het bewys dat daar ruimte is vir ŉ verskeidenheid
kultuurbelewenisse en -simbole – solank as wat een kultuur nie probeer om aan
bevoorregting, rassisme en chauvinisme vas te hou nie. Ons land se grootste
rykdom is ons mense van verskillende tale en kulture.

•

Pres Mandela beklemtoon dat veranderinge aan name, monumente en simbole tot
op daardie stadium altyd met verantwoordelikheid plaasgevind het en met
onderhandelinge gepaardgegaan het (ATKV-Kongresjaarboek 1996:9-10).

ŉ Interessante opmerking van die president was dat hy verbaas was om te hoor van die
ATKV se kommer oor die sogenaamde stereotipering van die Afrikaanssprekende in die
oë van ander kultuurgroepe. Volgens hom kan nie alles wat in die land verkeerd geloop
het voor die deur van die Afrikaner gelê word nie. Daar hoef dus nie ŉ heksejag teen
sekere kultuurgroepe gevrees te word nie. Hy beklemtoon ook sy verbintenis tot nasiebou
en versoening, maar dat dit nie goedkoop versoening moet wees nie. Die onderdrukking
van die verlede moet nie ontken word nie. Dan kan dit reggestel word en daar kan saam
vorentoe beweeg word. Hy herhaal in sy toespraak dat dit nooit weer mag gebeur dat een
Suid-Afrikaner teen ŉ ander diskrimineer, die ander onderdruk, uitbuit of minag nie. SuidAfrika behoort aan al sy mense. Volgens Mandela is almal, ook die ATKV, verbind tot die
Heropbou- en Ontwikkelingsplan. Eiebelang moet ondergeskik gestel word aan die groter
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belang van Suid-Afrika. Deur hande te vat en saam te werk, kan ŉ gesonde en
geïntegreerde gemeenskap opgebou word (ATKV-Kongresjaarboek 1996:9-10).
Uit bogenoemde is dit duidelik dat die ATKV in die oorgangsjare na die nuwe politieke
bedeling homself beskikbaar gestel het om deel te wees van die pogings tot nasiebou. Dit
is, soos reeds aangetoon, al tydens die kongresse van 1993 en 1994 in soveel woorde
deur die voorsitter van die direksie in die vooruitsig gestel. Terugskouend is dit egter ook
belangrik om, vanuit ŉ wetenskaplike hoek, perspektief te behou in terme van die
verskillende interpretasies van die begrip nasiebou. Het die ATKV dit slegs geïnterpreteer
as welwillendheid en samewerking teenoor die nuwe politieke heersers of het dit vir hom
ook oor die behoud van sy kultuurregte as minderheidgroep gegaan? Was hy dalk naïef in
sy opregte bedoelings, want die ANC-regering se interpretasie van die begrip nasiebou het
mettertyd al hoe meer begin verskil van wat die ATKV vanuit ŉ kulturele hoek daaronder
verstaan het?
Hierdie kwessies sou verantwoordelik wees vir die spanning wat ná die Mandela-era in die
diskoers ter sprake gekom het. Dit vestig dan weer die aandag op dr. André du Toit se
interpretasie van die Afrikaner in die nuwe bedeling as bloot ŉ “redelik magtelose
minderheidsgroep wat sy weg deur kompromieë moet vind” (Duvenhage 2016:124).
Vervolgens

ŉ

kort

wetenskaplike

perspektief

op

nasiebou,

versoening

en

groepsidentifikasie.
Prof Elirea Bornman sê dat die oproep om nasiebou sedert die aanbreek van die nuwe
politieke bedeling in Suid-Afrika ’n baie prominente plek ingeneem het. Die nuut verkose
ANC-regering het begin om fragmente uit die verlede, soos groepverskille, “etniese
tuislande” asook grootskaalse ongelykheid en klasverskille te herkonstrueer (Bornman
2013:17). Bornman verwys na Edward Ramsamy wat ŉ uiteensetting van die historiese
aanloop tot die vestiging van nierassigheid gee. Ramsamy wys daarop dat die idee van ŉ
inklusiewe Suid-Afrikanisme reeds in die sestigerjare deur Nelson Mandela verwoord is.
Nierassigheid was egter nie een van die ANC se stigtingsbeginsels nie en het eerder
gegroei uit die latere alliansies met mense van alle rasse en agtergronde wat saam die
stryd teen apartheid gevoer het. Bornman verwys verder na Ramsamy se stelling dat die
Vryheidsmanifes ŉ multikulturele en veelrassige siening oor nasionale eenheid en
nasiebou weerspieël. Die manifes verklaar, volgens hom, byvoorbeeld nie dat
identifisering met etniese en rassegroeperings ter wille van nierassigheid afgeskaf moet
word nie en erken afsonderlike groepsidentiteite, maar beklemtoon terselfdertyd gelykheid
(Ramsamy soos aangehaal deur Bornman 2013:18–19).
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Nadat die ANC egter deur die apartheidsregering verban is, het daar ’n klemverskuiwing
plaasgevind weg van die multikulturele en veelrassige benadering na ’n ideologie van
inklusiwiteit en nierassigheid. Hiervolgens word etniese en rasse-identiteit gesien as ’n
oorblyfsel van die apartheidsbeleid van verdeel en regeer. Alhoewel daar steeds
erkenning gegee is daaraan dat hierdie identiteite ’n rol in die persoonlike lewens van
mense speel, word dit nie as relevant vir die sosiale en politieke lewe van die land beskou
nie. Enige vorm van etniese bewustheid word dus as ’n oorblyfsel van apartheid beskou
en gevolglik as onbelangrik geag vir die sosiale en politieke bestaan van die nasie. In
wese verteenwoordig die nierassige standpunt die beklemtoning van die skepping van ’n
burgerlike nasie wat gebaseer is op die toekenning van individuele regte aan alle burgers,
ongeag hulle geloof of oorsprong (Bornman 2013:17-19).
Gedurende die tydperk toe die ANC van ’n vryheidsbeweging na ’n regerende party moes
transformeer, was rasse- en etniese diversiteit een van die realiteite wat hanteer moes
word. Nelson Mandela se siening was dat, ten spyte van hierdie verskille, die ANC moes
verseker dat hy die vertroue van die verskillende seksies van die land se bevolking verkry
(Bornman 2013:20). Die gevolg was die bevordering van die sogenaamde reënboognasiemetafoor waarvolgens verskillende etniese en rassegroepe – verteenwoordig deur die
kleure van die reënboog – uitgebeeld word as sou hulle in ’n eensgesinde geheel verenig
wees. Die metafoor van die reënboognasie kan gesien word as ’n kompromis tussen die
ANC se verbintenis tot nierassigheid en die behoefte om die voortgesette verpolitisering
van etnisiteit in postapartheid Suid-Afrika te hanteer. In plaas van die ontkenning van die
sosiale en politieke realiteite van etniese en rassegroepe is dit nou eerder as die
boublokke van die nuwe nasie beskou. Ten spyte hiervan bly die doel van reënboogisme
egter die skepping van ’n gemeenskaplike lojaliteit aan die burgerlike staat, ’n enkele nasie
en een dominante identiteit (Blaser soos aangehaal deur Bornman 2013:21).
Blaser wys daarop dat die benadering ten opsigte van nasiebou onder pres Mbeki
verander het na ’n oorkoepelende Afrikanisme wat Afrika-hegemonie in die diverse SuidAfrikaanse nasie wou vestig (2004:179). Volgens Colin Bundy het hierdie benadering ŉ
rasse-ondertoon gehad waarvolgens die patriotisme van wit en bruin mense asook Indiërs
bevraagteken is (2007:79-84).
Bornman vra die vraag of ŉ Afrika-identiteit werklik inklusief kan wees en of dit moontlik is
vir Suid-Afrikaners van alle rasse en gelowe om hulle met sodanige identiteit te identifiseer
(2013:23–24). Brits is van mening dat pres Mbeki in die konteks van nasiebou nie so
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suksesvol was soos pres Mandela nie, deels omdat hy te veel op die ongelykhede van die
Suid-Afrikaanse samelewing gefokus het (2012:555).
Bornman verwys na Degenaar wat die metafoor en selfs die woord nasiebou as gevaarlik
beskou, aangesien dit eenvormigheid aanmoedig, terwyl diversiteit gerespekteer behoort
te word (Bornman 2013:21). In reaksie hierop kan geargumenteer word dat niemand tot ŉ
identiteit gedwing kan word waarmee hy of sy nie wil assosieer nie. Eenvormigheid is ŉ
keuse wat in elk geval perke het en word deur die individu of kultuurgroep (dit wil sê die
“verskeidenheid” in die landsleuse eenheid in verskeidenheid) self bepaal. Die begrip
nasiebou kan dus nie op sigself gevaarlik wees nie, omdat dit ŉ gedeelde patriotisme
veronderstel wat nie noodwendig ŉ slaafse eenvormigheid veronderstel nie. ŉ Staat wat
egter nasiebou tot ŉ dwingende ideologie wil verhef, beweeg wel op gevaarlike terrein as
hy daarmee ŉ bepaalde eenvormigheid (wat hy as “eenheid” interpreteer) op sy
landsburgers wil afdwing en diversiteit in die proses wil negeer. Goosen oordeel dat die
begrippe gemeenskap en reënboognasie mekaar uitsluit (2015:17). Boshoff verwys in
hierdie verband na die Afrikaner wat in ŉ “staatlike krisis” is, waarvolgens hy in ŉ nuwe
nasie “ingebou” word (Boshoff 2014:81).
Connor (1994) is van mening dat die sosiale ingenieurswese wat met nasiebou verband
hou, die uitwissing van etniese diversiteit en derhalwe die vernietiging – eerder as die
vorming – van nasies kan beteken (Connor soos aangehaal deur Bornman 2013:9).
Bornman wys daarop dat die doeltreffendheid van die sosiale manipulasie wat met
nasiebou geassosieer word dikwels oorskat word. Dit is byvoorbeeld nie vanselfsprekend
dat modernisering tot die verdwyning van etniese identiteite sal lei nie, aangesien dit
dikwels teenproduktief is en tot ŉ teenreaksie in die vorm van etniese herlewing lei. Sy wys
daarop dat pogings wêreldwyd om etnisiteit en ander vorms van diversiteit uit te roei,
grootliks onsuksesvol is. In heterogene samelewings behoort nasiebou gevolglik met ŉ
ideologiese verbintenis tot pluralisme, kulturele verdraagsaamheid en die logika van die
etniese situasie toegepas te word (2013:7-10).
Die ATKV se aanpassings sedert 1990 was klaarblyklik ŉ opregte poging om enersyds
deel te wees van ŉ nuwe eenheid in Suid-Afrika en andersyds homself steeds as
verteenwoordiger van ŉ deel van ŉ minderheidskultuurgroep in Suid-Afrika te posisioneer.
As taal- en kultuurvereniging sou die ATKV ook kennis geneem het van die
gevolgtrekkings van die taalwetenskaplike prof Jac Conradie aangaande Afrikaans as ŉ
potensiële Suid-Afrikaanse lingua franca. Conradie skryf dit toe aan die taal se hoë
frekwensie as “verkeerstaal”. Hy maak verder ook die stelling dat Afrikaans belangrik is vir
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nasiebou, want die taal dien as tussenganger tussen die drie grootste bevolkingsgroepe
naamlik wit, swart en bruin (Conradie 2004:147,154). Die organisasie was egter nie
gevrywaar van teleurstelling nie omdat die regerende politieke party en die praktiese
toepassing van sy interpretasie van nasiebou mettertyd die idealisme van die
oorgangstydperk laat vervaag het.
4.3.2. Verhouding met ander Afrikaanse kultuurorganisasies en instansies
Behalwe uitreikaksies na die regering en die breë publiek, was dit vir die ATKV-leierskap
belangrik om sy bande met ander Afrikaanse kultuurorganisasies en instansies wat die
kultuurbevordering van die Afrikaner op die hart gedra het, te behou en te verstewig. In
hierdie oorgangstyd is dit deur die volgende gedemonstreer:
By die kongres van 1993/94 word gerapporteer dat die ATKV die sekretariaat van die
Afrikanerkultuurforum behartig. Die doel van dié forum was om Afrikaanse kultuurgroepe
oor die breë spektrum te betrek om oor gemeenskaplike aangeleenthede gesprek te voer.
Daar is verwag dat daar in ’n nuwe bedeling nog groot eise aan organisasies soos die
Afrikanerkultuurforum

gestel

sou

word

om

namens

die

georganiseerde

Afrikaanssprekende gemeenskap standpunt te stel en stappe te beplan en uit te voer om
so na die belange van die Afrikaanse gemeenskap om te sien. Altesaam 22
kultuurorganisasies

is

Voortrekkermonument

by

die

forum

geprivatiseer.

Die

betrek.

As

ATKV

proaktiewe

was

een

van

maatreël
ses

is

die

Afrikaanse

kultuurorganisasies wat op hierdie manier mede-eienaar van die monument geword het en
dit as Artikel 21 Maatskappy sou bestuur en beheer (ATKV-Kongresjaarboek 1993/94:37).
Soos vroeër na verwys, het samewerking en onderhandelinge met die ATKB (Afrikaanse
Taal- en Kultuurbond) op 1 November 1993 tot eenwording gelei. Die ATKB het reeds in
1953 tot stand gekom met die werknemers van die Poskantoor as lede en die doelwit om
die Afrikaanse kultuur binne sowel as buite die Poskantoor te bevorder. Die ATKV het
reeds op sy 1993-kongres sy voorneme uitgespreek om sy ledebasis te vergroot. Vir die
ATKV het dit ’n onmiddellike groei in lidmaatskap van 4 000 hooflede beteken (ATKVKongresjaarboek 1993/94:39).
Nog ŉ manier waarop die ATKV sy visie as Afrikanerkultuurorganisasie probeer bevorder
en lewend hou het, was deur middel van navorsing oor die Afrikanervolkskultuur.
Benewens interne navorsing is daar ook van gespesialiseerde universiteitsnavorsing
gebruik gemaak. In 1966 stig die ATKV die ATKV-Instituut vir Volkskultuurnavorsing
(ATKV-Kongresjaarboek

1966:56).

Die
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is

later

gewysig

na

die

ATKV-
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Volkskultuurstigting (ATKV-Kongresjaarboek 1972:58). Die instituut het sy navorsing
vanuit die ATKV-hoofkantoor gedoen met die doel om te help “om die Afrikaanse
volksmens te bestudeer, om deur die kultuur of die tradisionele besit heen deur te dring tot
ŉ begrip van die mens wat daardie kultuur dra” (Coetzee 1969:23; Kok 1992:199).
In aansluiting hierby is vanaf 1 Januarie 1966 ŉ bedrag van R100 000 aan die Universiteit
van Stellenbosch geskenk vir die oprigting van ŉ leerstoel in Afrikaanse Kultuur- en
Volkskunde (ATKV-Kongresjaarboek 1965:17-18). In 1984 is die leerstoel se naam
gewysig na die Departement Afrikaanse Kultuurgeskiedenis. Die leerstoel het op
onderwerpe aangaande die Afrikanerkultuur gefokus. As voorbeeld kan genoem word dat
die destydse hoof van die departement, prof. PW Grobbelaar, teen 1990 besig was met
navorsing oor die Afrikaanse volksliedjie. Die studentegetalle was op daardie stadium soos
volg: eerstejaars 42, tweedejaars 10, derdejaars 14, honneurs 4, MA 12, DPhil 11, en
Museumkunde 10.
Daar was egter aan die begin van die neëntigerjare tekens dat die belangstelling in
geesteswetenskappe aan die universiteit aan die taan was. In die jaarverslag van die
ATKV se uitvoerende direkteur oordeel hy dat die Afrikanerkultuur aan die vooraand van ŉ
nuwe politieke bedeling voor ŉ dilemma te staan gekom het. Verwysende na die
werksaamhede van die Departement Afrikaanse Kultuurgeskiedenis sê hy dat dié
departement ook, soos die ATKV, voor die uitdaging van die toekoms te staan gekom het
(ATKV-Kongresjaarboek

1993/94:36).

Voortdurende

beplanning,

besinning

en

koersaanpassing het ŉ blywende punt op die agenda geword.
Volgens Kok kon die ATKV in dié opsig steeds help bou aan die “lewende monument van
die ATKV se betrokkenheid by die Afrikaner en sy kultuur” (ATKV-Kongresjaarboek
1993/94:36). Die situasie het egter steeds versleg en in 1991/92 was daar ŉ verdere
afname in studentegetalle en speel ekonomiese druk ŉ bykomende rol. Twee doktorale
studente voltooi hulle studies, by name ŉ dosent, Matilda Burden, oor Die Afrikaanse
volkslied onder die bruinmense, en Rhe Janse oor Die kulturele invloed van die
apartheidsbeleid

met

besondere

verwysing

na

geselekteerde

Stellenbosse

gemeenskappe. Drie kandidate behaal MA-grade, en die departementshoof, prof.
Grobbelaar, bied ŉ reeks radioprogramme, Die volk as digter, oor Radio Suid-Afrika aan.
As grootste probleem vir die afname in studentegetalle is geïdentifiseer dat voornemende
studente nie van die vak weet nie, en die departement het ŉ beroep op die ATKV gedoen
om die vak te help bemark. In die 1993/94-tydperk is meer klem op interkulturele
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kommunikasie gelê en is die inhoud van kursusse bygewerk en meer tydgenootlik
gemaak. Daar is ook ŉ nuwe gestruktureerde MA-graad ingestel om persone wat ver van
die universiteit af bly, te betrek (ATKV-Kongresjaarboek 1993/94:36).
Gedurende die 1994/95 finansiële jaar sou die situasie egter steeds agteruitgaan. Die
belangrikste redes was die afname in subsidies van staatskant, en dus moes grootskaalse
besnoeiings in die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte plaasvind. Daar is gekyk na die
akademiese aanbod en regverdigbaarheid van individuele departemente. In die proses het
die Departement Afrikaanse Kultuurgeskiedenis ŉ slagoffer geword. Ten spyte van
motiverings deur die departement dat hy ver bo die gemiddeld presteer, het sy
voorgraadse student/dosentverhouding nie aan die vasgestelde vereistes voldoen nie
(ATKV-Kongresjaarboek 1994/95:34-35). Nie eens die feit dat die aantal nagraadse
studente van honneurs- tot by doktorale vlak heelwat meer was as selfs by ander groter
departemente in die fakulteit, kon die voortbestaan van die departement verseker nie
(Burden 2019:persoonlike mededeling).
ŉ Verdere nekslag vir die departement was die nievulling van prof Grobbelaar se pos toe
hy aan die einde van Maart 1995 na 24 jaar as departmentshoof afgetree het. Slegs twee
doseerposte is behou, en die skrif was nou aan die muur vir die voortsetting van die
departement in die toekoms (ATKV-Kongresjaarboek 1994/95:34-35).
Op 31 Desember 1998 is die Departement Kultuurgeskiedenis amptelik gesluit en het die
ATKV-leerstoel tot ŉ einde gekom. In die 32 jaar van sy bestaan het die Departement
Afrikaanse Kultuurgeskiedenis vier heeltydse dosente gehad en sowat 2 000 studente, van
wie 15 DPhil-grade behaal het. In dié tydperk is meer as 200 vaktydskrifartikels
gepubliseer en het 20 vakboeke verskyn (ATKV-Kongresjaarboek 1999:15).
In die konteks van die ATKV se fokus op die Afrikanervolkskultuur is dit belangrik om in
meer besonderhede in te gaan op die verloop van die organisasie se verbintenis met ’n
universiteit wat in die nuwe politieke bedeling van die neëntigerjare geleidelik sy identiteit
as Afrikaanse universiteit begin aanpas het. Hoewel studentegetalle en ekonomiese
oorwegings as belangrikste redes vir die uitfasering van die departement aangevoer is,
kan die vraag gevra word watter rol die veranderende politieke klimaat in besluite soos
bogenoemde gespeel het.
Terugskouend is perspektief op Stellenbosch se verbintenis met Afrikaans nodig. Die
Universiteit van Stellenbosch (US) was teen 1995 steeds die bakermat van Afrikaanse
tersiêre onderrig in die Wes-Kaap en in ŉ sekere sin in Suid-Afrika. Die US was, volgens
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Hermann Giliomee, ŉ universiteit met houding, wat beteken het dat studente en dosente
verbonde aan dié universiteit dankbaar moes wees dat hulle deel van die US se trotse
erfenis kon wees. Daar was ŉ “simbiotiese band tussen die universiteit en Afrikaans as
amptelike taal” (Giliomee 2016:39). Dit was die eerste universiteit in Suid-Afrika wat
oorwegend in die medium van Afrikaans klas gegee het.
Giliomee noem dat die US “onmiskenbaar Afrikaans” was en gebou is op dr DF Malan se
woorde ”Stellenbosch staan vir ŉ idee”. Malan het daarmee bedoel dat Stellenbosch die
plek wil wees waar die Afrikanervolk sy ideale die beste kan verwesenlik (Giliomee
2016:39). Giliomee maak dan ook die stelling dat amper ŉ honderd jaar later niemand
meer geweet het wat dié “idee” was nie, en dat die universiteit toegelaat het dat
Engelsmedium Afrikaansmedium vervang het (2016:39). Dit is dus geensins verbasend
dat, met die politieke oorgang in die neëntigerjare, ŉ departement met die naam
“Afrikaanse Kultuurgeskiedenis” nie ŉ gewilde term onder besluitnemers sou wees wat die
nuwe politieke bedeling ook op leerinstellings soos universiteite sou moes akkommodeer
nie. Soos reeds vroeër aangetoon, is die Afrikaner ná 1948 as sinoniem met apartheid
beskou. Giliomee verwys na sommige Engelssprekende kommentators en historici wat dié
beeld versterk het deur te verklaar dat die Afrikaners enkel en alleen deur apartheid en
ander obsessies met ras gedrewe was (2016:41).
Die trauma wat hierdie beleid en sy toepassers vir die ontvangers daarvan tot gevolg
gehad het, het in die aanloop tot die politieke oorgang van die neëntigerjare beslis ŉ
bydrae tot verandering in denke by baie Afrikaners tot gevolg gehad. Dit is aan die een
kant gedoen uit vrees vir vergelding en ter wille van oorlewing, maar aan die ander kant
ook uit realisme. ŉ Skuldgevoel is gebore uit ŉ opregte identifisering met die trauma van
dié wat onder apartheid gely het (Opperman Lewis 2016:15-20).
In die lig hiervan is die verwysing van Opperman Lewis na die psigohistorikus Howard
Stein se uitgangspunt oor wat hy beskou as die oorsaak van historiese herhalings of
geweld ter sake. Stein sê: “What cannot be contained, mourned and worked through in
one generation is transmitted, for the most part unconsciously, to the next generation”
(Stein soos aangehaal deur Opperman Lewis 2016:28). Dit word intergenerasie- of
transgenerasie-oordrag van trauma genoem. Hierdie teorie geld dan volgens Opperman
Lewis vir beide die Afrikaner – wat vir generasies deur die Engelse verneder is – asook vir
die swart mense wat die vernedering van apartheid moes deurstaan. Die Afrikaner se
reaksie op sy vernedering was ŉ groeiende nasionalisme. In laasgenoemde verband
verwys sy na JC Steyn, wat onderskei tussen twee tipes Afrikanernasionalisme,
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verwysende na die Anglo-Boereoorlog. Die een noem hy Christelike nasionalisme wat
geskoei is op Bybelse beginsels en waarvan dr. Malan ŉ eksponent was, en dan ŉ liberale
of vrysinnige nasionalisme wat geskoei was op rasionele denke. Malan se hoofdoel was
die oorlewing van die Afrikanervolk, maar nie ten koste van sy identiteit nie. Nasionalisme
het dus as ŉ voertuig gedien om die Afrikaner se identiteit te verseker en hulle te help
oorleef (Opperman Lewis 2016:344).
Die idee waarvoor die US gestaan het, was inderdaad die Christelik-nasionale idee wat as
lewens- en wêreldbeskouing tussen die Afrikaanse studente gevestig en uitgebou moes
word. Om dus ŉ vakdissipline soos Afrikaanse Kultuurgeskiedenis in ŉ tyd van
verandering te regverdig, moes vir die universiteit ŉ dilemma gewees het.
Daar kan terselfdertyd ook gevra word of die ATKV alles in sy vermoë gedoen het om die
leerstoel se voortsetting te verseker; veral ook gesien in die lig van sy uitgesproke visie om
die erfenis van die Afrikaner te bevorder en uit te bou. Hoewel hy nie beheer gehad het
oor die universiteit se besluit om die Departement Afrikaanse Kultuurgeskiedenis te sluit
nie, was die ATKV tog as borg in ŉ posisie om besluitneming hieroor te beïnvloed. Dit het
egter klaarblyklik nie effektief gebeur nie. Uit jaarverslae kan nie afgelei word of daar van
die ATKV se kant enige daadwerklike pogings was om die departement te probeer red of ŉ
soortgelyke lewensvatbare alternatief voor te stel nie. Die indruk bestaan dat dit maar aan
die universiteit se besluitnemers oorgelaat is om die departement, sy personeel en
studente se lot te beslis.
In die ATKV-Jaarverslag van 1999 word daar ironies genoeg genoem dat “ŉ dringende
behoefte nog steeds bestaan dat navorsing en publikasies oor kultuurgeskiedenis
voortgesit sal word en dat die uiters waardevolle dokumenteversameling en neerslag van
32 jaar se navorsing van die departement benut sal word” (ATKV-Kongresjaarboek
1999:15). Laasgenoemde sentrum, bekend as die Sentrum vir Kultuurhistoriese
Navorsing, is reeds in 1995 vir dié doel gevestig en bestaan steeds. Volgens prof. Burden,
wat tot met sy sluiting aan die departement verbonde was, het die departement reeds in
die vroeë neëntigerjare universele kultuurgeskiedenis begin doseer, wat ŉ aanduiding was
van grondige hervorming in die departement en wat in sinchronisasie met die
veranderende

politieke

en

akademiese

milieu

van

daardie

tyd

was

(Burden

2019:persoonlike mededeling). Indien daar byvoorbeeld oorweeg is om slegs met die term
Afrikaans in die naam van die departement weg te doen, kon daar heel waarskynlik steeds
iets van die Afrikaanse kultuur in die leerplan behou word sonder om die departement te
sluit uit ŉ verskeidenheid oorwegings, waarvan politieke korrektheid een kon wees.Die
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gevolgtrekking kan dus gemaak word dat hoewel studentegetalle en ekonomiese
oorwegings belangrike redes vir die sluiting van die departement was, die politieke milieu
van die dag beide die universiteit en die ATKV geïnhibeer het tot dié mate dat ŉ besluit
geneem is wat albei instellings van ŉ waardevolle akademiese navorsings- en
opleidingsbron ontneem het.
4.3.3. Kommunikasie: intern en ekstern
Amptelike kommunikasie na binne en buite is sedert 1931 onder meer deur die ATKV se
amptelike lyfblad, Die Taalgenoot, gedoen. Teen 1990 het dit reeds meer as 30 000 lede
landwyd bereik. Die blad hou lede op hoogte van ATKV-projekte en -taknuus. Verder het
sy inhoud in die neëntigerjare uit die volgende bestaan: rubrieke, ŉ boekeblad, ’n
speletjiesblad, Kees Koggel, ŉ kinderblad, ŉ agterblad, ŉ skets, die bekendstelling van
Afrikaanse musiekmakers en dan ook taalkwessies. Lesers kon ook aan sogenaamde
stoeppraatjies deelneem. Teen 1991/92 is die tydskrif gerekenariseer. Benewens Die
Taalgenoot het die ATKV ook in hierdie jare as deel van sy kommunikasiestrategie goeie
verhoudinge met die openbare media, koerante, TV en die radio gehandhaaf.
Nuusvrystellings is goed ontvang deur die verskillende media. In die radioprogram 55 voor
5 is onder meer ook gereelde blootstelling aan die organisasie gegee (ATKVKongresjaarboek 1992:36).
Die ontwikkeling van die ATKV se kommunikasiebenadering in die neëntigerjare was ŉ
weerspieëling van nog ŉ belangrike aanpassingspatroon van die organisasie in die
veranderende politieke en kulturele milieu van daardie tyd. Die ingebruikneming van ŉ
nuwe logo in die 1992/93- finansiële jaar was deel daarvan. In hoofstuk 7 word meer
aandag aan die ontwikkeling van hierdie kommunikasiebenadering gegee. Dit sou deel
uitmaak van die organisasie se verdere pogings om hom vir die toekoms te herposisioneer
en kan dus ook as ŉ belangrike aanpassingspatroon binne die organisasie beskou word
(ATKV-Kongresjaarboek 1993:1).
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HOOFSTUK 5
ATKV-KULTUURPROJEKTE IN ’N VERANDERENDE POLITIEKE MILIEU SEDERT
1990
5.1 INLEIDING
Soos in hoofstuk 4 aangedui word, het die ATKV ná 1990 homself doelbewus begin
posisioneer om deel van die nuwe Suid-Afrika te wees. Daar is in dié verband verwys na
die destydse staatspresident, mnr De Klerk, se siening dat die ATKV ŉ groter rol as ooit
tevore in die Suid-Afrikaanse geskiedenis kon speel (ATKV-Kongresjaarboek 1991:19–
20). Die organisasie het hierdie herposisionering toenemend in sy kultuuraktiwiteite begin
weerspieël. ŉ “Nuwe ATKV” se kultuurprojekte sou die organisasie se verbintenis tot
aanpassing moes weerspieël en terselfdertyd geloofwaardig moes wees.
Na afloop van die eerste demokratiese verkiesing van 1994 was dit reeds uit die ATKV se
kultuuraktiwiteite duidelik dat hy die pad van dinamiese vernuwing gekies het. Die
historikus prof Hermann Giliomee se toespraak tydens die ATKV se kongres van 1996 op
ATKV-Buffelspoort het ŉ analise van die stand van Afrikanerskap ingesluit, asook
praktiese voorstelle met die oog op oorlewing vir beide die Afrikaner en die ATKV. Volgens
hom het die begrip Afrikanerskap te eng geword. Die Afrikaners het hulleself tot op daardie
stadium nog redelik algemeen beskou as wit, konserwatief en gereformeerd, en skeiding
van wit, swart en bruin was vir baie die antwoord vir die toekoms. Hy maak die stelling dat
kulturele

oorlewing

nie

sonder

dinamiese

vernuwing

moontlik

is

nie

(ATKV-

Kongresjaarboek 1997:11).
Volgens Giliomee bevestig die ANC-regering die belangrikheid van kulturele diversiteit,
maar stel dit ondergeskik aan die idee van ŉ enkele nasie wat enige politieke verskille wat
op ras of etnisiteit gebaseer is, sal uitwis. Hy verwys na die uitslag van ŉ meningsopname
wat aan probleme in die bestaande politieke orde van daardie tyd ŉ prioriteitsposisie uit
tien moes toeken. Die opname is vroeg in 1996 deur die destydse Volkstaatraad onder
blankes in Pretoria onderneem. Taal- en kultuurregte is deur die respondente in die agtste
posisie geplaas, en Giliomee spreek sy bekommernis uit oor die lae prioriteit wat die
respondente daaraan gee. Hy maak dan die afleiding dat die Afrikaner te min bekommerd
is oor taal- en kultuurregte (ATKV-Kongresjaarboek 1997:11). Dit kon egter kwalik die
geval gewees het en daarom word sy opmerking kortliks ontleed.
Die probleme wat in die uitslag van die opname ŉ hoër prioriteit geniet het, het grootliks
oor die belangrikheid van daaglikse oorlewing en die vrees vir die verval van bestaande
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standaarde gehandel. Dit was faktore soos misdaad, probleme in die ekonomie,
persoonlike sekuriteit, regstellende stappe en die persepsie van diskriminasie teen
blankes, onderwysstandaarde, bevolkingsgroei en gesondheidsdienste. ŉ Baie hoër
prioriteit aan taal- en kulturele regte sou gevolglik onrealisties en selfs kunsmatig voorkom.
Die feit dat dit egter wel as een van die tien grootste probleme geïdentifiseer is, dui tog
daarop dat die Afrikaner taal- en kultuurregte as ŉ groot bekommernis beskou het.
Giliomee se opmerking moet dus eerder geïnterpreteer word in die konteks van die gehoor
wat hy toegespreek het. ŉ Taal- en kultuurorganisasie sou van ŉ kundige van sy formaat
verwag om die organisasie tot groter erns met sy kernbesigheid op te roep, wat hy dan
ook inderdaad gedoen het.
Giliomee se vyf oorlewingswenke wat Afrikaanssprekendes in gedagte moet hou, verdien
aandag omdat dit aspekte bevat van die rigting wat die ATKV toenemend in die toekoms
sou moes oorweeg. Hierdie wenke is die volgende: die tyd vir wit elitepolitiek, wit
elitekultuur en wit onderwyspolitiek is verby; Afrikaanswees sal toenemend ŉ
identiteitskeuse word; die saak vir Afrikaans moet berus op meriete en uitnemendheid en
nie op sentiment of tradisie nie; daar moet eerder op universele beginsels as seksionele
aansprake gefokus word, en vyfdens sal Afrikaanssprekendes as ŉ gemeenskap hulle
grense moet verruim. Giliomee voel veral sterk oor moedertaalonderwys en Afrikaanse
onderrig van die hoogste gehalte, asook die belang van Afrikaanse geskiedenis op skool
(ATKV-Kongresjaarboek 1997:11-12).
Tydens dieselfde kongres beaam die voorsitter van die ATKV-direksie, mnr Van der Walt,
Giliomee se sentiment dat die Afrikanergemeenskap homself sal moet herdefinieer. Ten
einde sy erns met die beskerming van die Afrikaanse taal en kultuur te beklemtoon,
beroep hy hom op artikel 31 van die Suid-Afrikaanse Grondwet wat handel oor die regte
van kultuur-, godsdiens- en taalgemeenskappe, asook op artikel 185 van die Grondwet,
wat vir die daarstelling van ŉ Kommissie vir die Bevordering en Beskerming van die Regte
van

Kultuur-,

Godsdiens-

en

Taalgemeenskappe

voorsiening

maak

(ATKV-

Kongresjaarboek 1997:16-17). Die kongrestema is “Kultuur in Praktyk” en die klinkreël
voorop die kongres se werksdokumente en jaarverslag “Ons laat taal en kultuur lééf!”
(ATKV-Kongresjaarboek 1996:1, 4). Daar was dus geen onsekerheid oor die organisasie
se verbintenis tot ŉ doenkultuur nie.
Hierdie herdefiniëring van die organisasie se identiteit is op die ATKV-kongres van die
volgende jaar (1997) verder gevoer toe daar ŉ gesindheid van versoening ten opsigte van
die ATKV se rol in die nuwe politieke bedeling vaardig was. In die gees van versoening
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word die premier van Mpumalanga, mnr Matthews Phosa, met ŉ oorkonde vereer. Daar
word klem gelê op sy positiewe bydrae tot onderlinge kommunikasie en goeie verhoudinge
deur middel van sy Afrikaanse digbundel Deur die oog van ŉ naald. In sy reaksie op die
toekenning sê mnr. Phosa dat hy die oorkonde ontvang namens al die brugbouers in die
land vir wie opregte versoening ŉ saak van erns is. Vir hom begin versoening in mense se
harte en moet dit ŉ saak van oortuiging wees. Sy belewenis was dat mense hom beter
verstaan en aanvaar as hy uitreik na hulle deur ook hulle taal lief te hê. Hy doen ŉ beroep
op kongresgangers om hulle kinders op te voed om mekaar oor kunsmatige grense heen
te respekteer. Vir Phosa beteken versoening om sonder vrees, haat en onsekerheid met
mekaar in vrede saam te leef (ATKV-Kongresjaarboek 1998:15-16).
Die gasspreker, die ekonoom dr Anton Rupert, pleit by dié geleentheid vir die verbreding
van die begrip kultuur, wat ook die ekonomiese werklikhede sal insluit. Na sy mening moet
die ATKV homself meer begeef op die gebied van ekonomiese bemagtiging van die
Afrikaner en nie net op kultuur fokus nie. Die ATKV behoort entrepreneurs te kweek en hy
stel voor dat die ATKV sy databasis gebruik om ŉ indiensnemingsburo in die lewe te roep
(ATKV-Kongresjaarboek 1998:11-12). In 1997 is daar inderdaad begin met ŉ
entrepreneurskompetisie vir laerskoolleerders, wat later na hoërskoolleerders en
volwassenes

uitgebrei

is

(ATKV-Kongresjaarboek

1997:31-35).

Die

nuwe

direksievoorsitter, mnr Bertie Heckroodt, het juis op dié kongres die rol van die jeug in die
organisasie beklemtoon (ATKV-Kongresjaarboek 1998:12).
ŉ Sensitiewe kwessie wat tydens die kongres hanteer word, is beskrywingspunt 18/97, wat
die besturende direkteur versoek om afstand te doen van sy posisie op die SAUK-raad.
Volgens ŉ motivering van een van die afgevaardigdes werk dr Kok se teenwoordigheid in
die Raad van die SAUK verdelend in op ATKV-lede. Die gevoel is dat inspraak eerder
deur Tabema, ŉ taakgroep vir die bemagtiging van Afrikaans, moet geskied. Hierdie
gevoel van sommige lede het dus steeds gedui op ŉ faksie binne die organisasie wat
skepties was oor samewerking met die regering. Die kongres besluit egter dat dr. Kok
eerder op die SAUK-raad moet bly dien, aangesien hy op hierdie manier ŉ groter bydrae
kan lewer om Afrikaans deur middel van die radio en televisie te bevorder (ATKVKongresjaarboek 1998:22-23). In hierdie opsig het die organisasie dus duidelik die pad
van direkte kommunikasie met die regering verkies.
In aansluiting by hierdie gesindheid doen dr Kok in sy jaarverslag op die 1998-kongres ŉ
beroep op ATKV-lede om as katalisator in die nuwe politieke bedeling op te tree en
rassepolarisasie te vermy. Volgens dr Kok moet daar rasioneel en beheersd opgetree
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word en die ATKV se saak moet beredeneerd en kalm by herhaling gestel word (ATKVKongresjaarboek 1998:50).
In die boekjaar 1999/2000 het die ATKV inderdaad die kongrestema van 1999, naamlik
“Die ATKV – Laat taal en kultuur leef”, prakties gestalte gegee. Die besturende direkteur
roep kongresgangers op tot die teenstaan van ŉ gees van pessimisme. Volgens Kok moet
ŉ magsbasis herwin word deur middel van spesialisasie en kundigheid om só ŉ
aanvaarbare Suid-Afrika vir almal te skep (ATKV-Jaarverslag 1999/2000:34).
Die politieke kommentator Willem de Klerk skets in die jaar 2000 in ŉ terugskouing oor die
neëntigerjare ŉ byna teenstrydige beeld van die Afrikaner. Aan die een kant is hy
bekommerd dat die Afrikaner besig is om te stagneer. Omdat die Afrikaner so kwaad is oor
die nuwe politieke bedeling, is hy besig om sy eie ondergang te bewerk. Hy skryf dit toe
aan die feit dat baie mense van hulle Afrikaneridentiteit ontslae wil raak (De Klerk 2000:6).
Daar is egter ook ŉ baie groot groep wat die nuwe situasie in die land aanvaar. Hulle is
gewillig om saam te werk. De Klerk stel dit soos volg: “Hulle ruk die donkerbril af” (De
Klerk 2000:12). Hy kom tot die verdoemende gevolgtrekking dat die Afrikanerbewussyn
binne twee tot drie dekades nie meer vir mense belangrik sal wees nie omdat die inhoud
van die Afrikaanse kultuur en Afrikanerskap vir baie irrelevant geraak het. Sy voorspelling
is dat die Afrikaanse media, teater, televisie, radio, boek en lied ook sal agteruitgaan as
Afrikaans slegs ŉ terloopse verskynsel word (De Klerk 2000:12-13). Dit was dus met
bogenoemde, soms teenstrydige sieninge deur leiers dat die ATKV, wat uitgesproke deel
van die nuwe Suid-Afrika wou wees, die toekoms sou moes aanpak.
5.2 KULTUURPROJEKTE
Kok wys in sy navorsing oor kultuurorganisasies by minderheidskultuurgroepe op die
indeling van sodanige organisasies volgens hulle doelstellings en werksaamhede.
Sommige van hulle was handhawings- en bewaringsorganisasies, kunsorganisasies,
organisasies met ŉ etniese inslag, en brugbou-organisasies (1992:63). Sy studie bevestig
die ATKV se raakpunte met sommige van hierdie organisasies wat internasionaal
voorkom.
Kok bevind dat kommunikasie deur almal as baie belangrik geag word en dat dit by baie
van hierdie organisasies, soos by die ATKV, deur middel van onder meer nuusbriewe,
brosjures, ledegidse, tydskrifte, en jaarverslae geskied. Dan is daar organisasies soos die
Country Music Foundation wat, soos die ATKV, ŉ uitgewery besit. Ander, soos die New
England Theatre Conference, bied weer soos die ATKV seminare, simposiums en
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konferensies aan. Die ATKV stel ook beurse en borgskappe beskikbaar vir die bereiking
van sy doelwitte. In hierdie opsig is dit in ooreenstemming met organisasies soos die
Ukranian Academy of Art and Sciences in the US, die Basque Educational Organization
en die Music Performance Trust Funds.
Beurse word byvoorbeeld vir leerstoele aan universiteite beskikbaar gestel en
studielenings aan voornemende studente gemaak. In hierdie verband is die voormalige
ATKV-leerstoel in Afrikaanse Kultuur- en Volkskunde aan die Universiteit van Stellenbosch
ŉ voorbeeld. Ander kultuurorganisasies soos die Polynesian Cultural Centre en die
Accordion Federation of North America stig byvoorbeeld kultuursentrums en borg
opdragwerke. Hulle het ook spesifieke projekte soos drama- en kunstefeeste en gasoptredes vir musikante, en dan reël hulle ook konserte en opvoerings.
Daar is ook organisasies wat opleidingsgeleenthede soos kursusse en skryfskole skep en
kampe reël. Ook hier is die ATKV in goeie internasionale geselskap met organisasies soos
die Eugene O’Neill Memorial Theatre Center, die American Society of Music Arrangers en
die Interlochen Center for the Arts. Etniese organisasies soos die Belorussian-American
Youth Organization, die American Latvian Association in the United States en die Basque
Educational Organization fokus onder meer op eie, etniese skole en die borg van
opvoedkundige en kulturele programme. Ander weer, soos die Fraternal Union of America
en die National Society, Daughters of the British Empire in the United States of America,
doen weer baie welsynswerk, hoofsaaklik onder lede van hulle eie groep. Dit sluit in die
oprigting

van

ouetehuise

of

aftreeoorde

en

die

verskaffing

van

lewensversekeringsfasiliteite vir lede (Kok 1992:65-68).
Kok se navorsing toon ook aan dat daar interessante ooreenkomste tussen die ATKV en
veral twee kultuurorganisasies uit die Nederlandse taalgebied is. Eerstens is daar Het
Davidsfonds, wat reeds in 1875 gestig is met die ideaal “Voor godsdienst, taal en volk” en
wat, soos die ATKV, ŉ uitgesproke Christelike, gesinsorganisasie is. Die organisasie het ŉ
groot uitgewery met die doel om veral Vlaamse boeke uit te gee. Die ander organisasie is
Het Algemeen Nederlandse Verbond (ANV), wat reeds uit 1895 dateer. Dit is gestig met
die doel om die Nederlandse taal en kultuur te handhaaf en uit te bou. Soos die ATKV het
die ANV ŉ ledevereniging wat deur middel van ŉ takstruktuur en komitees werk. Beide
organisasies bereik hulle doel deur middel van die aanbied van ŉ groot verskeidenheid
kultuuraktiwiteite, wat in vele opsigte met dié van die ATKV se projekbenadering
ooreenkom (Kok 1992:74, 77, 81-84).
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Bogenoemde bevestig dus die ATKV se baie raakpunte en ooreenkomste met
kultuurorganisasies wat wêreldwyd minderheidsgroepe verteenwoordig. Elkeen van
hierdie kultuurorganisasies is egter uniek wat betref sy produkaanbod aan sy spesifieke
mark. Die riglyn bly deurgaans dat die organisasie hom by sy visie en missie (opdrag) sal
hou.
Die ATKV se kultuurwerksaamhede word hoofsaaklik deur middel van beplande projekte
aangebied.

Daar

word

onderskei

tussen

hoofkantoorprojekte,

wat

vanuit

die

projekteafdeling by die organisasie se hoofkantoor bedryf word, en takprojekte. Albei
kategorieë word nasionaal aangebied. ATKV-takke se projekte is hoofsaaklik plaaslik van
aard, maar vorm deel van ŉ nasionale netwerk van projekte. In hierdie hoofstuk word nou
verder gekonsentreer op hoofkantoor-kultuurprojekte, asook ander ad hoc-projekte. Die rol
van takke op kultuur- en aktuele gebied word in hoofstuk 6 bespreek.
Sommige hoofkantoorprojekte het reeds voor 1980 bestaan. Ander het vanweë hulle
sukses en die behoefte daaraan na 1990 ontstaan en steeds ná die jaar 2000
voortbestaan. Die doel en inhoud van ATKV-projekte word deurgaans aan die organisasie
se visie, missie en waardes gekoppel. Die omvang van hoofkantoorprojekte wissel, maar
daar word gepoog om alle projekte ŉ nasionale kleur te gee. Hierdie kultuurprojekte het
oor die jare ŉ bydrae tot die spesifieke genres in die Afrikaanse taal- en kultuurwêreld
gelewer. Dit het ook in die breër Suid-Afrikaanse en selfs internasionale verband ŉ rol
gespeel en daar sal hieraan aandag gegee word. Daar word ook deurgaans gelet op die
beeld wat hierdie kultuurprojekte van die ATKV in ŉ tydperk van volgehoue verandering in
die Suid-Afrikaanse politieke en sosiale geskiedenis geprojekteer het.
Die kongrestema van 1999 was dat die ATKV taal en kultuur laat leef (ATKVKongresjaarboek 1999:2). Die vraag wat hierna beantwoord word, is of hy dit vir sy
bestaande, maar ook veranderende teikenmark gedoen het.
Wat volg is nie ŉ poging om ŉ gedetailleerde weergawe van alle deelnemers, wenners en
beoordelaars van kompetisies en toekennings te gee nie. Belangrike presteerders en
hoogtepunte in die spektrum van aktiwiteite word egter beklemtoon ten einde ŉ idee te gee
van die standaard en omvang daarvan. Dit is veral daarop gemik om ŉ oorsig te verskaf
van die nuwe fokus op inklusiwiteit wat toenemend in sommige projekte sigbaar was. Daar
word ook kortliks aandag gegee aan die impak wat hierdie projekte op sommige
deelnemers se lewens gehad het. In ŉ artikel getiteld: Sal die ATKV ooit cool kan wees?
kom die joernalis Jaco Botha tot die gevolgtrekking dat die ATKV waarskynlik die enigste
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tradisioneel Afrikaanse kultuurorganisasie is wat ŉ kans het om uiteindelik te oorleef. Die
rede is dat die organisasie markgedrewe is. Hy verstaan die begrippe lekker en natuurlik,
en volgens Botha is dit waaraan veral Afrikaanse jongmense behoefte het (Botha 2006:4).
Daar word veral op die dekade tussen 1990 en 2000 gefokus omdat dit die kritieke
oorgangstyd op politieke gebied in Suid-Afrika was. Daar word egter in sekere gevalle
melding gemaak van noemenswaardige prestasies tot met die 2005/6-verslagjaar, asook
nuwe projekte wat sedert 2000 ingestel is, en dan ook van ander wat sedert 2000 tot ŉ
einde gekom het. Die jaar 2005/6 word as natuurlike afsnypunt gebruik, aangesien dit ŉ
tydperk afgesluit het wat met dr Frits Kok se termyn as besturende direkteur saamgeval
het en dus eintlik die einde van ŉ era aangedui het. Ter wille van volledigheid word daar
egter ook, waar van toepassing, kortliks verwys na die stand van projekte teen die einde
van die tydperk onder bespreking, naamlik 2009.
ŉ Hele aantal van die projekte (waarvan ŉ groot persentasie taalverwant is) was voor 1993
nog projekte van die Afrikaanse Taal- en Kultuurbond (ATKB), wat in 1993 deel van die
ATKV geword het. Die ATKB se kultuurprojekte het baie goed by die ATKV se projekte
ingeskakel en was die volgende:
•

Applous: ŉ koorkompetisie vir hoër- en laerskoolkore

•

Die Nasionale Redenaarskompetisie vir hoër- en laerskole, asook vir studente

•

ŉ Jeugberaad vir begaafde leerlinge

•

ŉ Opstelwedstryd vir laerskoolleerlinge

•

ŉ Radiovertellerskompetisie

•

ŉ Poësiekompetisie vir hoërskole

•

Kursusse in redevoering

•

Toekennings vir prestasie in al drie die studiejare in die vak Afrikaanse
Kultuurgeskiedenis

Met hierdie samevoeging het die getal ATKV-projekte in 1993/94 tot bykans 70 uitgebrei
(ATKV-Jaarverslag 1993/94:39).
ATKV-hoofkantoorprojekte kan oorhoofs in drie kategorieë verdeel word, naamlik musiek,
toneel en redevoering. Benewens hierdie indeling word daar ook slypskole en kursusse as
ondersteunende projekte aangebied. Verder dien toekennings en pryse as aansporing vir
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presteerders in die verskillende genres waarby die kultuuraktiwiteite van die organisasie
betrokke is. ŉ Groot verskeidenheid ander projekte (waarvan sommige ad hoc-projekte
was) vorm ook deel van die uitgebreide spektrum van kultuurwerksaamhede van die
organisasie.
Omdat hierdie hoofstuk die ATKV se aktiwiteite en hulle impak weerspieël, is die inligting
hoofsaaklik afkomstig uit jaarverslae in die ATKV-argief asook van navorsingsresultate
met betrekking tot die impak van hierdie kultuurprojekte op deelnemers en aanbieders.
Daar moet deurgaans in gedagte gehou word dat hierdie studie ŉ kultuurhistoriese fokus
het. ATKV-kultuurprojekte word dus beskou as ŉ weerspieëling van produkte, byvoorbeeld
ŉ toespraak deur ŉ deelnemer aan ŉ redenaarskompetisie of die lied wat deur ŉ koor
tydens ŉ koorkompetisie gesing word, wat ontstaan het uit ŉ behoefte om hierdie
spesifieke produk te skep. Genoemde kultuurprodukte is niematerieel (abstrak) van aard,
en ŉ konsep of denksisteem, wat ŉ produk van die menslike gees is en ook uit ŉ behoefte
voortgespruit het, hang daarmee saam. In die geval van die redenaar is dit byvoorbeeld ŉ
behoefte om ŉ standpunt oor ŉ onderwerp te stel en daaroor te debatteer, en in die geval
van ŉ koorwerk die behoefte om ŉ boodskap van hoop deur middel van die woorde oor te
dra of ŉ bepaalde musiekstyl te illustreer. Die werk het as produk ontstaan deurdat die
woorde en die musiek mekaar komplementeer. Terselfdertyd kom die belangrike element
van dimensies waarbinne hierdie kultuurprodukte bestaan ook ter sprake. In hierdie
verband word die Burden-model (kyk na hoofstuk 1.2.3) as verwysing gebruik.
Met die twee voorbeelde hierbo as uitgangspunt is dit voldoende om soos volg na die
oorvleuelende dimensies in elk van die genoemde voorbeelde te verwys (Burden
2000:20–28; figuur [1]; figuur [2]): in die geval van ŉ redenaarstoespraak wat handel oor
die onderwerp: “Kan die ATKV ŉ kultuurtuiste vir die Afrikaanse gemeenskap bied?”, sou
die dimensies potensieel as nietasbaar (geestelik), patrisiër en eietyds beskryf kon word.
In die geval van ŉ koor wat ŉ lied uit die Xhosa-tradisie uitvoer, is die dimensies ter sprake
potensieel nietasbaar, volks en tradisioneel. Met bogenoemde as agtergrond word daar
vervolgens na die breë spektrum van kultuurprodukte waarmee die ATKV hom besig
gehou het, verwys.
5.2.1 Musiek
5.2.1.1

ATKV-Crescendo

Hierdie kompetisie het reeds in 1973 ontstaan. Dié projek was in die neëntigerjare van die
20ste eeu die bekendste ligteliedjie-musiekkompetisie in Suid-Afrika. Dit het ŉ platform
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gebied vir jong kunstenaars om ŉ begin in die wêreld van ligte musiek te maak. Daar was
vyf kategorieë, naamlik duet- en triovokaal, vokaalgroepe, mansvokaal, damesvokaal en
beste oorspronklike musiek en liriek in Afrikaans. Die 359 inskrywings van die eerste jaar
van die kompetisie het teen 1990 gegroei tot 653. Met die herdenking van die kompetisie
se 21ste verjaardag in 1994 is ŉ laserskyf met opnames van al die vorige wenners
vrygestel

(ATKV-Jaarverslag

1990/91:35;

1991/92:30;

1992/93:29;

1993/94:31;

1994/95:31).
Teen die jaar 2000 was Crescendo steeds die grootste Afrikaanse ligteliedjiekompetisie in
Suid-Afrika. In die 2000/1-verslagjaar was die algehele wenner ŉ 18-jarige Namibiër,
Reana Nel. Die ATKV se vennote in hierdie projek was Rapport, RSG, Geraas en Pasella
van SABC2. As mediavennote was hulle verantwoordelik vir wye blootstelling van die
projek, asook om die algehele wenner aan te wys (ATKV-Kongresjaarboek 2001:4–5). Die
algehele wenners in 2000/1 was Jaco du Plessis en Joe Niemand met Niemand se liedjie
Jy is die een. Die ses finaliste kon elk ŉ musiekvideo maak van hulle finalis-liedjies wat op
die TV-programme Geraas en Pasella gebeeldsend is. Op hierdie wyse is hulle aan ŉ
gehoor van sowat 500 000 mense blootgestel (ATKV-Kongresjaarboek 2002:8). In 2002
was Jak de Priester met sy Laaste liedjie die algehele wenner. Die musiek van dié liedjie is
deur Fanie Fouché gekomponeer (ATKV-Kongresjaarboek 2003:9).
In 2003 is die kompetisie se dertigste verjaarsdag in die Menlyn Park-winkelsentrum in
Pretoria gevier. In die dertig jaar van die kompetisie se bestaan is bykans 11 000
inskrywings ontvang. Meer as 5 800 nuwe Afrikaanse komposisies het in dié tydperk die
lig gesien. Die algehele wenner van die 2003-kompetisie was die groep Hi-5 (ATKVJaarverslag 2004:8).
Aantreklike pryse was ook deurgaans vir dié kompetisie op die spel. In 2003 was die totale
prysgeld reeds R70 000 (ATKV-Kongresjaarboek 2004:8). In 2004/5 is Werner van Coller
as die algehele wenner aangewys en het R20 000 kontant van die ATKV ontvang, asook ŉ
opnamekontrak ter waarde van R150 000 van Gallo (ATKV-Kongresjaarboek 2005:11).
Tydens die ATKV se 75ste feesjaar in 2005 was Carlé van Deventer die algehele wenner
(ATKV-Kongresjaarboek 2006:13). Dit sou egter die laaste keer wees dat die kompetisie is
sy bestaande formaat aangebied word, aangesien dit in die volgende verslagjaar (2006/7)
vervang is met ATKV-CrescendoKreatief. Die doel van dié nuwe projek was om te sorg vir
meer kreatiewe, oorspronklike, nuutgeskrewe liedjies en om die gewildheid van hierdie
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Afrikaanse liedjies onder die Suid-Afrikaanse publiek te bevorder (ATKV-Kongresjaarboek
2006:13).
Die kategoriewenners wat deel was van die laaste ATKV-Crescendo-finaal was Shaun
Tait, Leandri Francken, Jan-Adriaan van Rooyen, Giselle Bouwer, Mariëtte Haljaard en
Carlé van Deventer (ATKV-Kongresjaarboek 2006:13).
5.2.1.2

ATKV-Forte

Hierdie kompetisie is reeds in 1978 ingestel as platform vir jong klassieke kunstenaars om
op nasionale vlak mee te ding. Deelnemers het geleentheid gekry om tydens openbare
konserte op te tree en het finansiële hulp vir verdere studies ontvang. Die
inskrywingsouderdom vir instrumentaliste was 18-25 jaar en vir sangers 18-30 jaar. Sedert
die ontstaan van die kompetisie was kategoriewenners bekende kunstenaars soos André
Howard, Wessel van Wyk, Zanta Hofmeyr, Barry Coleman, Piet Koornhof en Carina
Cronje. In 1981 was die internasionaal bekende tenoor Deon van der Walt die algehele
wenner. Hy sou later internasionale aansien as opera- en liedersanger verwerf. Nog ŉ
wenner wat internasionale bekendheid verwerf het, was die pianiste Nina Schumann, wat
die 1990/91-wenner was (ATKV-Jaarverslag 1990/91:32). In 1990 is ŉ ATKVPrestigekonsert ingestel wat as hoogtepunt vir dié kompetisie aangebied is (Interne ATKVdokument 2005:3). Die kompetisie het ook ŉ onderafdeling gehad wat op komposisie
fokus, bekend as ATKV-Forte (Komposisie) (ATKV-Jaarverslag 1990/91:32; 1991/92:32;
1992/93:30; 1993/94:31; 1994/95:30).
5.2.1.3

ATKV-Prelude

In 1984 is daar met ATKV-Prelude begin. Die doel van die kompetisie was om klassieke
musiek onder skoliere te bevorder en hulle blootstelling te gee aan talentvolle musici. In
1990/91 was die algehele wenner Cobus Swanepoel, en in 1991/92 die 15-jarige Anzel
Gerber (tjello). Anzel sou later internasionale bekendheid as tjellis verwerf. Die nuwe
politieke bedeling het op kunstegebied sy tol begin eis deurdat kunsterade toenemende
finansiële probleme ondervind het. Gevolglik het die ATKV die geleentheid vir optrede
deur wenners by die kunsterade oorgeneem en self optredes begin reël (ATKVJaarverslag 1990/91:32; 1991/92:30; 1992/93:30; 1993/94:31; 1994/95:30).
5.2.1.4

ATKV-Muziq

In 2002 is beide die ATKV-Prelude- en ATKV-Forte-kompetisie gelyktydig afgehandel. Die
twee kompetisies het hierna ook saamgesmelt tot een klassiekemusiek-kompetisie wat
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voortaan bekend sou staan as ATKV-Muziq. Tydens die gala-aand is die wenners van
beide kompetisies aangekondig.
Die internasionaal bekende pianis Ben Schoeman is in 2003 as die algehele wenner
aangewys (ATKV-Kongresjaarboek 2004:8-9). In die 2005/6-boekjaar het die prysgeld al
op R65 000 gestaan. Die algehele wenner was die orrelis Isabelle van Rensburg (ATKVKongresjaarboek 2006:13).
ŉ Uitvloeisel van die ATKV-Muzik-kompetisie was die ATKV-Pryswennerskonserte. Jong
musici en veral die algehele wenners van die vorige jaar se kompetisie het hierdeur
geleentheid gekry vir openbare optredes (ATKV-Jaarverslag 2002:9).
5.2.1.5

ATKV-Koorfees

In 1990 het die ATKV sy eerste koorfees aangebied. In die gees van nasiebou en
versoening in die nuwe politieke bedeling was die fees gerig op kore wat nie Afrikaans as
moedertaal het nie. Op hierdie wyse is ŉ positiewe bydrae gelewer tot beter onderlinge
begrip, vertroue en respek tussen verskeie gemeenskappe en kultuurgroepe. Dit was ŉ
demonstrasie deur die ATKV dat hy doelbewus na mede-Suid-Afrikaners van alle rasse
uitgereik het. In die eerste jaar (1990) was daar reeds 12 inskrywings. Van die begin van
die kompetisie af was daar ras-inklusiewe beoordelaarspanele met bekendes in
koorgeledere soos Awie van Wyk, wat vir baie jare die koorleier van die universiteitskoor
van die Noordwes-Universiteit op Potchefstroom was, ŉ bekende in koorgeledere in
Soweto, Jabulani Mazibuko, Bennie Bierman, wat ŉ groot rol in die bevordering van
koormusiek by die Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie gespeel het, Renette Bouwer
(koorleier van ŉ aantal leidende skoolkore in Gauteng en in later jare ook die koor van die
Universiteit van Johannesburg), prof. Linake en prof. Cornelius Marivate, al twee
gerekende koorleiers, en Herman van Niekerk, ŉ kultuurbeampte van die destydse
Randse Afrikaanse Universiteit. Tydens die 1991-kompetisie was die aankondiger Leepile
Taunyane (ATKV-Jaarverslag 1991/92:32), wat die diversiteit van die kompetisie
weerspieël het.
Tydens die finale aand in die kompetisie se eerste jaar in die Linder-ouditorium in
Johannesburg was die vyf deelnemende kore dié van Eshowe Onderwyskollege,
Manguang Chorale, Parys Adult Choir, Sebokeng Onderwyskollege en Tshiya
Onderwyskollege. Die koor van Sebokeng Onderwyskollege was die wenner en het
R3 000 as prysgeld ontvang. Die naaswenner was Tshiya Onderwyskollege, wat R1 500
ontvang het. In 1991 was daar sestien kore wat ingeskryf het, en is die projek uitgebrei
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met ŉ koorleierskursus, wat deur 24 koorleiers bygewoon is. Dit is aangebied in
samewerking met bekendes in die koorwêreld, naamlik Richard en Susan Cock (albei
betrokke by die destydse SAUK se simfonieorkes en -koor) en Renette Bouwer en Retha
Fourie, bekende koorleiers (ATKV-Jaarverslag 1990/91:37).
Die ATKV-Koorfees het gou groot belangstelling gaande gemaak, en in 1991/92 het 68
kore, bestaande uit 1 347 koorlede, landwyd ingeskryf. Die vyf deelnemende kore aan die
finaal

was

Kwena

Moloto

Onderwyskollege,

Parys

Adult

Choir,

Sebokeng

Onderwyskollege, Tladi-NG-Kerkkoor en Voices Unlimited uit die Ciskei. Laasgenoemde is
uiteindelik

as

die

algehele

wenner

aangewys.

Benewens

die

diverse

deelnemersamestellings is die aand afgesluit met die sing van die Afrikaanse vertaling van
“Seën ons Here God, seën Afrika” (die Afrikaanse weergawe van “nKosi Sikelel’ iAfrika”)
deur ŉ massakoor van 350 lede. Hierdie gebaar was daarop gemik om ŉ
samehorigheidsgevoel onder almal betrokke te bevorder (ATKV-Jaarverslag 1991/92:32).
In 1992/93 het ŉ groot aantal kore onttrek as gevolg van, soos dit gestel is “moeilike
omstandighede in swart woonbuurtes” (ATKV-Jaarverslag 1992/93:30). Nogtans het
altesaam 1 858 koorlede aan die kompetisie as geheel deelgeneem. Twee kore uit
Lesotho het ook Afrikaanse liedere gesing. ŉ Nuwe kategorie, naamlik mannekore, is ook
bygevoeg. Voices Unlimited uit die Ciskei is vir ŉ tweede keer as wenkoor aangewys. Die
wenner van die mannekoorafdeling was weer die Vaal Reefs Choristers. In sy jaarverslag
van ATKV-werksaamhede was die uitvoerende direkteur, dr. Frits Kok, van oordeel dat die
kompetisie toenemend as brugbouer tussen kulture gedien het (ATKV-Jaarverslag
1992/93:30).
In die 1993/94-kompetisie moes kore vier Afrikaanse liedere en een lied in die taal van die
koor sing. Tydens die eindfees is die Tladi-NG-Kerkkoor van Soweto as die wenner in die
kategorie vir gemengde kore aangewys. Die wenner in die mannekoorafdeling was die
Vaal Reefs Choristers. Die geleentheid is, soos die vorige jaar, weer afgesluit met ŉ
massakoor wat “Seën ons Here God, seën Afrika” gesing het. Die fees is ook nou uitgebrei
met die skep van ŉ kategorie vir hoërskoolkore. Dit sou jaarliks afgewissel word met ŉ
kategorie vir dameskore (ATKV-Jaarverslag 1993/94:30).
Die projek het steeds gegroei, en teen die einde van die millennium het 2 655 koorlede
aan die fees deelgeneem. Die wenners in die afdeling vir gemengde hoërskool- en
jeugkore was die Coastal Youth Choir van Swakopmund in Namibië. In die
volwassekoorafdeling was die wenner Sebokeng College of Education in die Vaaldriehoek
(ATKV-Kongresjaarboek 1998:37). In 1999 het die Nasionale Kunsteraad van Suid-Afrika
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as borg betrokke geraak. Die wen-kore was Ga-Rankuwa Youth Choir van Pretoria in die
afdeling vir hoërskool- en jeugkore, en University of Durban Westville in die afdeling vir
gemengde kore (ATKV-Jaarverslag 2000:7).
In 2000 is die koorfees vir die twaalfde agtereenvolgende jaar aangebied. Die algehele
wenner was die koor van die Technikon Port Elizabeth. Die naaswenner was die
Garankuwa Community Choir, en derde was die PU Serenaders van Potchefstroom
(ATKV-Kongresjaarboek 2001:4-5). Tydens die koorfees van 2001 het deelnemende kore
in tradisionele drag met tradisionele musiek in hulle moedertaal die gehoor vermaak. Die
algehele wenner was weer, soos die vorige jaar, die koor van die Technikon Port
Elizabeth. Die naaswenner was die Witbank Adult Choir. In die derde plek was die Kabelo
Inter Chorale van Theunissen (ATKV-Kongresjaarboek 2002:9).
In 2003 was die algehele wenner onder die 27 deelnemende kore die Witbank Adult Choir.
Vir die eerste keer was daar nuusdekking oor SABC1 en SABC3 (ATKV-Kongresjaarboek
2004:9). In 2003/4 was die algehele wenner die koor van die Universiteit van Namibië
(ATKV-Kongresjaarboek 2004:9). In 2005 het die eindfees in die Orlando Community Hall
in Soweto plaasgevind. Die algehele wenner was die Asihlabelele Choral Society uit
Swaziland. Die aantal deelnemende kore het egter op daardie stadium aansienlik
afgeneem teenoor die vorige jaar en slegs 23 kore het deelgeneem. In 2005/6 was daar
weer ŉ matige toename na 31 inskrywings (ATKV-Kongresjaarboek 2005:11; 2006:13).
In 2001 is begin met ŉ opleidingskursus om koorleiers wat kore bestaande uit
niemoedertaalsprekers van Afrikaans afrig en wat aan die ATKV-Koorfees gaan
deelneem, se vaardighede te slyp. Sodoende is gepoog om die vlak van koorsang tydens
die kompetisie te verhoog (ATKV-Kongresjaarboek 2001:11-13). Teen 2006 het 31
koorleiers twee soortgelyke kursusse in Johannesburg bygewoon. Aspekte soos
dirigeertegniek, stemoefening, vertolking en musieknotasie is hanteer. In 2006 het die
kursusaanbieders kundige koorleiers soos Brian Sutton, Langa Nkosi, Daniela Pretorius,
Marga

Sander,

Nomthandazo

Mkize

en

Lindumuzi

Mngoma

ingesluit

(ATKV-

Kongresjaarboek 2004:19 2006:13).
5.2.1.6

ATKV-Applous-koorfees vir skoolkore

In 1994/95 is die Applous-koorfees vir skoolkore begin. In jare met gelyke getalle sou
hoërskole teen mekaar meeding, en in ongelyke jaargetalle laerskole. In 1994 het 80
hoërskoolkore deelgeneem. Tydens die eerste gala-aand het die volgende skole opgetree:
Hoërskool DF Malan van Bellville, Afrikaans Hoër Seunskool Pretoria, C en N Hoër
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Meisieskool Oranje van Bloemfontein, Hoërskool Brackenfell en Hoërskool Wonderboom.
Die welwillendheid van almal wat in 1994 aan die projek deelgeneem het, is
gedemonstreer tydens die finale aand toe as hoogtepunt met die sing van Die Stem van
Suid-Afrika en Nkosi Sikelel’ iAfrika afgesluit is. Hierdie twee liedere het op daardie
stadium, tydens die oorgang na ŉ nuwe politieke bedeling, albei as die amptelike
volksliedere van Suid-Afrika gedien. Hulle is in hulle oorspronklike tale deur die gehoor en
deelnemers gesing.
Nie-Afrikaanssprekende, gemengde volwasse-, skool- en jeugkore het al teen 1994 aan
die projek deelgeneem. Nama-kinders van ŉ skool in Swakopmund, ŉ multikulturele koor
van die Universiteit van Durban Westville en plaaswerkers van Schoeman-boerdery,
Moosrivier, naby Marble Hall het ook deelgeneem. Drie Afrikaanse voorgeskrewe liedere
moes gesing word. Vier gemengde volwasse kore is ook na die eindfees genooi. Hulle
was die Bohlokong Choral Society van Bethlehem onder leiding van T Ngozo, die Tladi
NG-Kerkkoor van Soweto onder leiding van Pauline Moloi, die Universiteitskoor van
Durban Westville onder leiding van dr. Ros Conrad, en Voices Unlimited van die OosKaap onder leiding van Nomonde Majiza. Laasgenoemde koor was die wenner in dié
kategorie.
ŉ Afsonderlike kategorie vir skool- en jeugkore is ook vir die eerste keer aangebied.
Deelnemers was Metlife Raucall van Johannesburg onder leiding van Dalene Hoogenhout,
Modiri Tegniese Hoërskool van Mamelodi, Pretoria, en SukOVSEdtra Jeugkoor van
Bloemfontein met leier Anne-Marie Alkema. Die aankondiger by die geleentheid was die
omroeper Dumile Mateza, en die gaskunstenaars die African Youth Dancers en Stripes, ŉ
groep oud-PUK-studente (ATKV-Jaarverslag 1994/95:33).
Omdat die projek so gewild is, is daar besluit om van 1997 af beide die laer- en
hoërskoolkompetisie jaarliks aan te bied en nie meer afwisselend soos in die verlede nie.
Teen die jaar 2000 het altesaam 96 kore (wat sowat 7 000 koorlede verteenwoordig het)
aan dié kompetisie deelgeneem (ATKV-Kongresjaarboek 2001:6).
In 2003 het die koor van die Primêre Skool Kenmere onder leiding van me. Lizl Gaffley die
trofee in die afdeling vir minder ervare laerskoolkore gewen. Hierdie koor, wat slegs uit
Engelssprekende leerlinge bestaan het, het met groot moeite aan die kompetisie
deelgeneem nadat hulle ouers met fondsinsamelingsprojekte dit vir hulle moontlik gemaak
het. Laerskool Sentraal van Bloemfontein met sy 86 swart koorlede het tweede geëindig.
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Die prys vir die algehele wenkoor vir ervare kore is gedeel deur die Afrikaanse Hoër
Seunskool en die Afrikaanse Hoër Meisieskool, beide van Pretoria.
Die ATKV was ook gedurende die boekjaar betrokke by die nasionale loodskomitee van
Tirisano, ŉ nasionale koorkompetisie georganiseer deur die Departement van Onderwys
(ATKV-Kongresjaarboek 2003:10-11). Beoordelaars het bekendes in die koorwêreld soos
Petru Gräbe, Acama Fick, Margie Spaumer, Huibrie Verster, Linda Mngoma, Ronnie
Samaai, Hennie Loock en Danie Smit ingesluit. Coenie de Villiers het tydens die
eindkonsert as gaskunstenaar opgetree (ATKV-Kongresjaarboek 2004:10). In 2005 is die
koor van die Hoërskool Stellenberg onder leiding van André van der Merwe as die
algehele wenner vir hoërskole aangewys. In die laerskoolafdeling vir kore wat nie
Afrikaans as moedertaal gehad het nie, was die wenkoor Oost Eind Primary van Pretoria
(ATKV-Kongresjaarboek 2005:11).
In die 2005/6-boekjaar, tydens die ATKV se 75ste herdenkingsfees, het ŉ massakoor
tydens die finale ronde die ATKV se amptelike feeslied saam met die groep Hi-5 uitgevoer
(ATKV-Kongresjaarboek 2006:15). Die Hoërskool Stellenberg onder leiding van André van
der Merwe is as die algehele wenner van die meer ervare hoërskoolkore aangewys. Die
algehele wenner vir meer ervare laerskoolkore was die Laerskool Gene Louw uit die WesKaap, met Marietjie Martinson as koorleier (ATKV-Kongresjaarboek 2006:14). Teen 2006
was ATKV-Applous steeds een van die ATKV se vlagskipprojekte.
5.2.1.7

ATKV/SAUK-liedjieskryfkompetisie

Die doel van hierdie kompetisie, wat eenmalig in 1990 in samewerking met die SAUK
aangebied is, was om die vertaling van Engelse liedjies na Afrikaans teen te werk. Louise
du Toit-Smit was die wenner met haar liedjie “Gryppit” (ATKV-Jaarverslag 1990/91:37).
5.2.1.8

Musiekaande met die klem op Afrikaanse musiek

In 1990 is begin met die aanbied van Afrikaanse musiekaande deur bekende Afrikaanse
kunstenaars. Die doel was om goeie Afrikaanse ligte musiek onder die gemeenskap te
bevorder. Die projek is op nege plekke landwyd aangebied en was vanuit die staanspoor
baie gewild. Sowat 4 000 mense het die eerste jaar se optredes bygewoon (ATKVJaarverslag 1990/91:32). In 1992 is skoolkore en plaaslike talent by voorprogramme
betrek. Nog later is bekende kunstenaars by kerk-eredienste betrek (ATKV-Jaarverslag
1992/93:30). In 1994/95 het dit gelei tot ŉ gewyde produksie, ATKV-Alleluja, met ŉ Kersen versoeningsboodskap. Dit is in die Kangogrotte aangebied en die kunstenaars was
Rina Hugo en Johan van Rensburg. Die geleentheid is deur 1 300 mense bygewoon
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(ATKV-Jaarverslag 1994/95:32). Teen 1997 het hierdie projek ook gelei tot ŉ Kersproduksie, Sy ster oor Hartenbos, deur bekende kunstenaars. Daar is ook landwyd
sewentien musiekaande gehou en meer as 7 000 mense is betrek. Mettertyd het hierdie
projek toenemend ŉ takke-inisiatief geraak (ATKV-Jaarverslag 1999:6; 2001:33).
5.2.1.9

ATKV-bladmusiek

Die ATKV het reeds in 1989 die behoefte aan bladmusiek van ligte Afrikaanse musiek
geïdentifiseer. Veral kore, revuegroepe en individuele Afrikaanse musiekliefhebbers kon
by ŉ projek baat wat hierdie tipe bladmusiek beskikbaar stel. Die ATKV het dus op eie
koste Afrikaanse musiek laat druk en in 1990 is die projek amptelik begin toe 32 ligte
populêre

Afrikaanse liedere

in die

vorm

van

bladmusiek versprei is

(ATKV-

Kongresjaarboek 1990:38; interne ATKV-dokument 2005:3).
5.2.1.10 ATKV-Christusfeeste
ATKV-Christusfeeste is in 1999 as nuwe projek begin. Drie sodanige feeste is vir die jeug
op Hartenbos, Jeffreysbaai en Port Elizabeth aangebied. Bekende kunstenaars van
geestelike musiek soos Louis Britz, Prophet, Innes en Franna Benadé, Oom Karolus en
Lente, Natasja Groenewald en die C Kruis Kidz het opgetree. Die program het, benewens
die kunstenaars se optrede, onder meer ook uit samesang en Bybelvoorlesings bestaan
(ATKV-Jaarverslag 1999:6). Teen 2004/5 het ŉ gemiddeld van meer as 20 000 mense per
fees hierdie gewilde geleenthede landswyd bygewoon (ATKV-Kongresjaarboek 2005:10).
In 2005/6 is Radiokansel en CNW Radio as vennote by die feeste betrek (ATKVKongresjaarboek 2006:15).
5.2.1.11 Boetman en sy Classic-span
Hierdie produksie, wat aanvanklik as kunstefeesproduksie begin het, het teen 2001 tot ŉ
volwaardige ATKV-projek ontwikkel. Die doel was om voorskoolse en laerskoolkinders
deur middel van ŉ poppespel aan klassieke musiek, en meer spesifiek elke instrument van
die simfonieorkes, bloot te stel. Die ATKV-bemarkingskarakter, Boetman, het die orkes
gedirigeer. Skole is besoek en ŉ Engelse klankbaan het dit moontlik gemaak om ook na
Engelse skole uit te reik (ATKV-Kongresjaarboek 2002:10). Teen 2003/4 is 56 vertonings
landwyd aangebied (ATKV-Kongresjaarboek 2003:11;2004:10). In die 2004/5-verslagjaar
is die projek uitgebrei om kinders te laat kennis maak met ŉ Suid-Afrikaanse kultuur wat uit
ŉ verskeidenheid kulture bestaan. Vir hierdie doel het die poppemeester Antoinette
Snyman ŉ nuwe produksie saamgestel, genaamd Boetman 2: van tiekiedraai tot toi-toi. In
hierdie produksie reis Boetman deur die land op soek na pres. Nelson Mandela se
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geboorteplek. Hierdie ontdekkingsreis neem dan die kind deur die hele land en sorg vir
ontmoetings met kulture, stories, musiek en allerlei avonture (ATKV-Kongresjaarboek
2005:12).
5.2.1.12 Afrikaans Kook!
As deel van die ATKV se 75ste bestaansjaarvieringe, bekend as Afrikaans Kook!, is ŉ
eenmalige produksie Afrikiti, op die planke gebring. Dit was een van die grootste
kunsteproduksies ooit in Afrikaans en het landwyd en in Namibië met 41 uitvoerings vir
puik vermaak gesorg. Van die beste Afrikaanse talent het opgetree, naamlik Nina Swart,
Soli Philander, Rina Hugo, Hi-5, Sibongile Mngoma, en ŉ orkes bestaande uit vyf lede.
Altesaam sowat 145 000 mense het die vertonings bygewoon. Die teks is deur die
dramaturge Saartjie Botha en Hennie van Greunen geskryf. Die regie is behartig deur AJ
van der Merwe en Lulu van der Walt (ATKV-Kongresjaarboek 2006:9).
5.2.2 Toneel
Dié projek het teen 1995 uit drie afdelings bestaan, naamlik ATKV-Kampustoneel, ATKVTiener- en Amateurtoneel en die Amateur Toneelkompetisie vir Onderwyskolleges (ATO).
Benewens die kompetisie-element het die projek ook ŉ opleidingskomponent.
5.2.2.1

ATKV-Kampustoneel

Dié projek is in 1983 ingestel met die doel om toneelkyk te bevorder en om die opvoer van
nuwe, vollengte Afrikaanse toneelstukke te stimuleer. In 1990 is die vyftigste nuwe
Afrikaanse toneelstuk as deel van hierdie kompetisie tussen tersiêre instellings opgevoer.
Die Breughelgroep, ŉ groep bruin toneelspelers uit die Stellenbosse woonbuurt
Cloetesville, was die eerste nie-tersiêre inrigting wat tot die kompetisie toegelaat is. Dit het
die weg gebaan vir amateurgroepe om met hulle nuutgeskrewe werke te eksperimenteer.
Op hierdie wyse het die ATKV bygedra tot die groei van die Afrikaanse teater.
ŉ Interessante ontwikkeling wat beskou kan word as die begin van ŉ Afrikaanse
kunstefees

het

mettertyd

uit

die

Kampus-toneelkompetisie

gegroei.

Landwye

studentekunsuitstallings is sedert 1991 as deel van die fees aangebied. Ook kunstenaars
wat al bekendheid verwerf het deur middel van die ATKV-Crescendo-kompetisie is genooi
om aan hierdie uitgebreide toneelfees deel te neem (ATKV-Jaarverslag 1991/92:33). Dié
toneelkompetisie was aan die begin van die neëntigerjare een van die belangrikste
teatergebeure op die Suid-Afrikaanse toneelkalender. Drama-departemente is ook met
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finansiële bydraes van die ATKV aangemoedig om toneelstukke te skryf of beskikbaar te
stel. Jong dramaturge het so die geleentheid gekry om hulle nuwe werk op te voer.
Die ATKV het met hierdie toneelfeeste die streekskunsterade ondersteun, wat as
beroepsteater dikwels die risiko’s ten opsigte van die aanbied van nuwe toneelstukke
moes dra. In 1992/93 het die gedagte van ŉ kunstefees verder gegroei en is nege
randproduksies aangebied. Die toneelfees se tiende herdenking in 1993 is gevier met ŉ
feeswyn met ŉ spesiale etiket ontwerp deur Jan Labuschagne (ATKV-Jaarverslag
1992/93:31-33). In 1993 is ŉ hoogtepunt bereik deurdat 22 toneelstukke en talle ander
kunstebedrywighede oor ŉ tydperk van ses dae aangebied is. Dit het ŉ musiekblyspel deur
ŉ groep bruin laerskoolkinders en twee stukke deur swart groepe ingesluit. Die
uitvoerende direkteur maak in sy 1993/94-jaarverslag die opmerking dat ATKVKampustoneel die potensiaal het om een van die grootste Afrikaanse kunstefeeste in die
land te word (ATKV-Jaarverslag 1993/94:29-30). In 1994/95 het die randfees 11 stukke vir
volwassenes – onder meer ŉ stuk deur Boesmans van Botswana – opgelewer (ATKVKongresjaarboek 1995:29-30). Die toneelfees se naam is in 1998 na ATKV-Intrapslag
verander (ATKV-Kongresjaarboek 1998:38).
5.2.2.2

ATKV-Tiener- en Amateur-Toneel

Hierdie kompetisie is die ATKV se oudste kompetisie en het sy ontstaan in 1963 gehad.
Teen 1990 het 186 skoolgroepe en 33 volwasse groepe deelgeneem. Sedert die begin
van die kompetisie was daar tot op daardie stadium reeds ŉ totaal van 2 704 groepe wat
deelgeneem het. Kundige persone, onder wie toneelspelers en opleiers, het oor die jare as
beoordelaars opgetree, en in 1990 was dit Alwyn Swart, Johan Esterhuizen, Hugo Taljaard
en Sybil Coetzee. Die eindronde van die amateurfinaal in Oos-Londen is in 1990 deur die
Pretoria Amateur Toneelorganisasie gewen met hulle stuk Dis nie my bybie nie. Hoërskool
Brackenfell het die skole-toneeleindfees gewen met hulle stuk Vlot ter see (ATKVJaarverslag 1990/91:38).
Die projek was steeds een van die ATKV se projekte waarby die meeste mense betrek is
(ATKV-Jaarverslag 1992/92:32). In 1993/94 het deelnemers uit Namibië ook bygekom
(ATKV-Kongresjaarboek 1995:29, 30). Onder die naam van “ATKV-Timmertoneel” is in
1996/97 negentien produksies aangebied, wat opvoerings deur ATKV-Kampustoneel en
die ATKV-Volwasse Amateurkompetisies ingesluit het. Die dramadepartemente van vier
universiteite het ook deelgeneem. ŉ Hoogtepunt was Deon Opperman se vyf uur lange
epos, Donkerland, wat die Afrikaner se geskiedenis van 1802 tot 1996 uitbeeld. Volgens
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die besturende direkteur van die ATKV is hierdie produksie beskou as ŉ hoogtepunt van
die ATKV se twaalfjaar-lange belegging in ATKV-Kampustoneel. Die ATKV-Volwasse
Amateurkompetisie is deur die Breughelgroep onder die regisseurskap van Ben Dehaeck
gewen. Tydens die toneelnaweke wat deel van die projek was, is ook meesterklasse aan
sowat 350 leerlinge gebied (ATKV-Kongresjaarboek 1997:33).
Die formaat van die fees is in 2000 aangepas deurdat meer op konsertaanbiedings as op
opleiding gefokus is (ATKV-Kongresjaarboek 2001:10). Die wenner van die 2005/6kompetisie was Hoërskool Tygerberg in Kaapstad. Hulle het ŉ Poolse stuk wat deur die
Dramadepartement van die Universiteit van Stellenbosch vertaal is, opgevoer. Die titel
was Vlot ter see, en dit is onder leiding van Pieter Nel opgevoer (ATKV-Kongresjaarboek
2006:25).
5.2.2.3

ATKV-Winterskool vir die Kunste

Hierdie kursus is vir die eerste keer van 25 tot 30 Julie 2000 vir gr. 8- tot 12-leerders en
onderwysers in Bloemfontein aangebied. Altesaam 1 100 kursusgangers het dit
bygewoon. Die Nasionale Kunsteraad het as medeborg opgetree. Die projek het
slypskoolsessies, lesings en ook praktiese sessies in verskillende kunsvorme behels
(ATKV-Kongresjaarboek 2001:4-5). In 2003 is die kursus se naam verander na ATKVKunstekstase (ATKV-Kongresjaarboek 2004:12-13).
5.2.2.4

Amateur Toneelkompetisie vir Onderwyskolleges (ATO)

Hierdie kompetisie het sy ontstaan in 1984 gehad. Dit is gemik op swart onderwyskolleges
met die doel om deur middel van toneel as kunsvorm ŉ positiewe bydrae tot onderlinge
begrip, vertroue en respek tussen die verskeie gemeenskappe in Suid-Afrika te lewer. In
1991 is besluit om, benewens onderwyskolleges, ook ander toneelgroepe wat nie
Afrikaans as moedertaal het nie, te nooi om aan die kompetisie deel te neem. ŉ
Toneelkursus is as deel van die kompetisie aangebied en deur 18 kursusgangers
bygewoon. Dié kursus is net in Afrikaans aangebied en skryfstukke moes vir beoordeling
voorgelê word. Die meeste van die voorgelegde skryfstukke was in Afrikaans.
Die eindfees van die ATO is in 1991 gewen deur Sebokeng met Die besoek van die ou
dame deur F Durrenmatt. Gaskunstenaars wat tydens dié geleentheid opgetree het, was
die sangeres Zelda de Wet en die Soweto Polisiekoor. Die aankondiger was die Sothoradio- en TV-persoonlikheid, Justus Tsungu. Daar is ook vir die eerste keer ŉ ATOregisseurskursus
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In 1992/93 is die Zakheni Cultural Group onder leiding van Boy Bangala van Dobsonville
as wengroep aangewys met hulle toneelstuk Kinkels in die Kabel deur AP Brink. Studente
van die Universiteit van die Noorde is as naaswenners aangewys vir hulle stuk Die Heks
van C Louis Leipoldt. Die gaskunstenaars by die geleentheid was die East Rand Male
Symphony Choir asook die Abavumi Kwartet.
Die kompetisie is ook uitgebrei met nog ŉ verdere drie kategorieë, naamlik voordrag vir
mans, voordrag vir dames, asook spreekkore (ATKV-Jaarverslag 1992/93:32). In 1994
was die akteur Ken Gampu saam met prof Louw Odendaal die kontinuïteitsbeoordelaar.
Die wenner was Tsabisong Youth Klub uit Emndeni. Die stuk wat opgevoer is, was
Frustrasie deur die regisseur en leier van die groep, Andrew Mahaya. As gaskunstenaars
by die eindfees het die Schmidtsdrift Boesmankoor opgetree met ŉ aantal Boesmanliedere
en ook die voorgeskrewe liedere vir die kompetisie. Die koor het bestaan uit leerlinge van
die San Gekombineerde Skool op Schmidtsdrift en lede van die Barakwenas- en
Vaskelasgroep. Die beoordelaars by die finale fees was Ken Gampu, Hugo Taljaard, Louw
Odendaal, Linda Gqomfa en Woutrine Theron.
As deel van die 1994/5-kompetisie is ŉ studiebeurs in samewerking met die Universiteit
van Pretoria vir die beste akteur of aktrise aangebied. Dit is gedoen om die kompetisie se
tienjarige bestaan te vier. Die beurswenner was Thadeka Baloyi, ŉ student aan die Natal
Technikon (ATKV-Kongresjaarboek 1995:30).
Sedert 1996 is die kompetisie saam met die Kampustoneelfees aangebied. Dit sou
voortaan ook bekendstaan as ATKV-Timmertoneel (ATKV-Kongresjaarboek 1996:34).
5.2.2.5

ATKV-Kinderteater

ŉ Nuwe projek wat in 2000 ingestel is, was die ATKV-Kinderteater-toer. Dit het bestaan uit
ŉ reisende teatergeselskap wat gesonde, opvoedkundige, prettige vermaak teen
bekostigbare pryse aan kinders gebied het. Vir kleuters is Willie Wouter Windkabouter,
aangebied en vir laerskoolkinders Towerklip. Die opvoerings was van hoogstaande
professionele gehalte en daar is van beroepsakteurs gebruik gemaak. In die eerste jaar is
60 skole besoek, wat tot gevolg gehad het dat nagenoeg 22 000 voorskoolse en
laerskoolkinders aan die vertonings blootgestel is (ATKV-Kongresjaarboek 2001:9-10).
Teen die einde van Desember 2004 is daar besluit dat dié projek gestaak word omdat
daar gevoel is dat sy rol uitgespeel was (ATKV-Kongresjaarboek 2005:15).
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5.2.2.6

Ad hoc-toneelondersteuningskursusse

Behalwe vir die vier kinderteaterproduksies is daar tussen 2003 en 2004 ook ŉ
hoërskoolprogram bekend as Vonk! aangebied. Die doel van die projek was om hulle
voorgeskrewe

werk

te

ondersteun

deur

Afrikaanse

gedigte

vir

eerste-
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tweedetaalleerders in graad 11 en 12 op ŉ loslitwyse aan te bied (ATKV-Kongresjaarboek
2003:11; 2004:11). Vyf geborgde mini-regisseurskursusse is in 2000/1 gehou, wat
bygewoon is deur groepe wat deur groepe wat van 40 tot 100 mense gewissel het. Hierdie
kursusse het die ATKV-Tienertoneelfeeste voorafgegaan (ATKV-Kongresjaarboek 2001:45). Ander ad hoc-kursusse wat in 2000 aangebied is, was ŉ regisseurskursus vir
onderwysers, meesterklasse as deel van die ATKV-Tienertoneelfees, en ŉ slypskool in
teatertegniek tydens die ATKV-Winterskool vir die Kunste (ATKV-Kongresjaarboek
2001:4-5).
Samevattend kan gesê word dat die ATKV met reg beskou kan word as dié
kultuurorganisasie wat oor die jare die grootste bydrae tot die bevordering van Afrikaanse
toneel gemaak het.
5.2.3 Redevoering
5.2.3.1

ATKV-Redenaarskompetisie vir Laerskole

Die ATKB (Afrikaanse Taal en Kultuurbond) het alreeds voor sy eenwording met die ATKV
in 1993 hierdie kompetisie vir vier jaar in die voormalige Transvaalprovinsie aangebied.
Vanaf 1994 het dit ŉ ATKV-kompetisie geword, wat vanaf 1995 landwyd aangebied is. By
hierdie eerste landswye kompetisie was die onderwerp waaroor geredeneer is:
Godsdiensonderrig moet/moet nie in skole aangebied word. Daar het altesaam 347
leerlinge van 131 laerskole ingeskryf en die wenner was Bosman du Plessis van Laerskool
Elarduspark in Pretoria (ATKV-Kongresjaarboek 1995:33).
5.2.3.2

ATKV-Redenaarskompetisie vir Hoërskole

In 1996/97 is dié kompetisie vir hoërskole reeds vir die 30ste jaar aangebied. Nagenoeg 1
800 leerlinge van oor die hele Suid-Afrika en Namibië het aan die uitdunrondtes
deelgeneem. Die junior wenner was Anne-Marie Joubert van Hoërskool Outeniqua op
George, en die senior wenner Suzanne Mulder van Hoërskool Gimnasium in
Potchefstroom (ATKV-Kongresjaarboek 1997:31-35). In 2000 was Johan Vermaak (graad
11) van die Hoërskool De Kuilen in Kuilsrivier die algehele wenner met die onderwerp Om
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te verbeter moet jy oop wees vir verandering. In die afdeling vir laerskoolleerders was die
wenner Hanro Fourie (graad 7) van Laerskool Elarduspark in Pretoria (1999/2000).
In die 2005/6-verslagjaar is die kompetisie vir die 11de keer vir laerskoolleerders en die
39ste keer vir hoërskoolleerders aangebied. Ongeveer 3 400 leerders het in hierdie
verslagjaar aan die kompetisie deelgeneem. Met die ATKV se 75ste bestaanjaarsvieringe
as agtergrond, moes leerders in hulle voorbereide toesprake kies tussen twee
onderwerpe, naamlik Afrikaans of Die toekoms in Suid-Afrika. In die afdeling vir
onvoorbereide toesprake moes leerders standpunt inneem oor of tegnologie ŉ bate of ŉ
las is (ATKV-Kongresjaarboek 2006:21,23).
Dit is opvallend dat onderwerpe deurgaans oor aktuele sake, en meer spesifiek die rol wat
verandering in die samelewing speel, gehandel het. Dit was ŉ aanduiding van die ATKV se
rol as agent vir verandering in die Afrikaanse kultuurwêreld.
5.2.3.3

ATKV-Debatskompetisie

Die Rapportryerbeweging het hierdie kompetisie in 1970 in die lewe geroep en bied dit
sedertdien saam met die ATKV aan. In die 2005/6-boekjaar was die onderwerp wat tydens
die finaal gedebatteer is: Vryheid word in Suid-Afrika erken/nie erken nie. Daar is ook ŉ
junior afdeling vir hoërskole bygevoeg (ATKV-Kongresjaarboek 2006:21,23).
In die 2005/6-boekjaar was die prysgeld vir die twee kompetisies saam (redenaars en
debat) ŉ totaal van R30 000. Die seremoniemeester tydens die 2005-geleentheid was die
akteur Niel Sandilands, wat 16 jaar vantevore tydens die ATKV-Redenaarskompetise
vierde geëindig het. Tydens dié geleentheid was die gasspreker dr. Bertie du Plessis,
wenner van die eerste ATKV-Redenaarskompetisie in 1967 (ATKV-Kongresjaarboek
2006:21, 23).
5.2.3.4

Redenaarskompetisie vir Studente aan Tersiêre Inrigtings

In 1997 is hierdie voormalige ATKB-projek vir die 26ste keer aangebied. Altesaam nege
universiteite en kolleges het deelgeneem. Die wenner was Do-Jo Jordaan van die
Universiteit van die Vrystaat (ATKV-Kongresjaarboek 1997:35).
5.2.4 Slypskole en kursusse
Slypskole en kursusse is gerig op die skep van nuwe produkte. Vanuit ŉ ATKV-perspektief
is hierdie aktiwiteit as een van die mees dinamiese kultuurbouers van sy tyd geag. Mense
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word deur middel van hierdie kursusse toegerus om skeppend in Afrikaans te kan werk.
Die volgende slypskole en kursusse het in die tydperk onder bespreking bestaan:
5.2.4.1

ATKV-Skryfskool van die PU vir CHO

Die ATKV-Skryfskool is op 1 Januarie 1990 as afsonderlike instituut ingestel en ressorteer
onder die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte van die PU vir CHO. Prof Hans du Plessis is
as voltydse direkteur aangestel. ŉ Verskeidenheid kursusse is sedert 1990 suksesvol
aangebied.
Op 1 Januarie 2000 is die ATKV-Skryfskool se tiende verjaardag gevier. Skryfkursusse,
asook kursusse vir jong skrywers en die jaarlikse Herfsskool, is steeds dwarsoor SuidAfrika aangebied.
In 2000 het die skrywer Franci Greyling die eerste persoon geword om ŉ doktorsgraad in
die Skryfkuns te voltooi (ATKV-Kongresjaarboek 2001:18-20). Aan die begin van 2002 het
skryfkuns as vak volwaardig deel geword van die Skool vir Tale aan die PU vir CHO. Die
ATKV het hiermee sy doel met die Skryfskool bereik, naamlik om skryfkuns as
volwaardige voor- en nagraadse vak in Suid-Afrika te vestig (ATKV-Kongresjaarboek
2002:20).
In die 2003/4-verslagjaar is ŉ skryfagentskap tot stand gebring wat moes toesien dat
voornemende skrywers se manuskripte teen vergoeding gelees word en dan kundige
kommentaar daarop gelewer word. Twee oudstudente van die Skryfskool is ook met
belangrike literêre toekennings bekroon. Hulle was Leon de Villiers en Jaco Jacobs. In
September 2004 is op aanvraag ook ŉ bykomende kursus, bekend as die Lenteskool,
naas die Herfsskool aangebied. Hierdie driedaagse skryfskool het gefokus op die skryf van
ŉ kortverhaal. Die bekende skrywer PG du Plessis was een van die aanbieders. Die beste
twee verhale van hierdie kursus is in die Mei 2005-uitgawe van Taalgenoot gepubliseer
(ATKV-Kongresjaarboek 2005:21). Die Herfsskool is weer in 2006 aangebied en deur 50
kursusgangers bygewoon. Jaco Jacobs, wat as skolier sy eerste Herfsskool bygewoon
het, het ook as aanbieder opgetree. Teen 2006, tydens die 21-jarige bestaansjaar van die
ATKV-Skryfskool, kon daar gespog word met die volgende uitsette en prestasies: ŉ totaal
van meer as 200 skryfkursusse, die graadvak Skryfkuns, vier meestersgrade en ŉ
doktorsgraad in Skryfkuns (ATKV-Kongresjaarboek 2006:35).
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5.2.4.2

ATKV-Ligteliedjiewerkskool

Die ATKV-Ligteliedjiewerkskool is reeds in 1986 begin. In 1990 was bekendes in die
vermaaklikheidsbedryf by die aanbied van dié kursus betrokke. Hulle was Johan Stemmet
en Johan van Rensburg as kursusleiers, asook Christa Steyn, Johan van der Watt en
Blake Toerien. Lesings het gehandel oor die skryf en toonset van lirieke, optredes,
uitgewers en platemaatskappye (ATKV-Jaarverslag 1990/91:39). Die revue-werkswinkel
vir onderwysers waarna vroeër verwys is en wat in 1992 vir die eerste keer aangebied is,
was ook ŉ uitvloeisel van die ligteliedjiewerkswinkel (ATKV-Jaarverslag 1991/92:34;
1992/93:33; 1993/94:33; 1994/95:31).
Tydens die 1997-geleentheid is die eerste Afrikaanse, wat toe nog “laserplaat” genoem is,
opgeneem (ATKV-Kongresjaarboek 1997:31-35; ATKV-Jaarverslag 1999:9).
In 2001 is die kursusnaam verander na ATKV/Draadloos-Ligteliedjiewerkskool. ŉ
Dokumentêre program van die kursus is ook oor die musiekprogram Draadloos op kykNET
gebeeldsend (ATKV-Kongresjaarboek 2002:13).
5.2.4.3

ATKV-Revuekursus

ŉ Uitvloeisel van die ligteliedjiewerkswinkel was die ATKV se revuekursus. Weens die
toenemende belangstelling in revue-opvoerings by skole het die ATKV in 1992 in dié
behoefte voorsien. Twee-en-vyftig kursusgangers het die eerste kursus by die PU vir CHO
bygewoon. Die kursusleiers was bekendes in die vermaaklikheidsbedryf en kenners van
dié genre, naamlik Johan van Rensburg, Louis Drummond van Rensburg en Jans Jonker
(voormalige regisseur van die studente-revuegroep van die PU vir CHO, bekend as
Alabama) asook Pieter de Bruin en Koos Lessing. Henri Noppe het leiding gegee ten
opsigte van choreografie en verhoogregisseurswerk (ATKV-Jaarverslag 1992/93:37). Die
belangstelling vir dié kursus het jaar na jaar gegroei, met 89 belangstellendes wat dit in
2002/3 bygewoon het (ATKV-Kongresjaarboek 2003:14).
5.2.4.4

ATKV-Herfsskool vir Dramaturge

Hierdie praktiese kursus in kabaretskryf is tydens die ATKV-Herfsskool van 1990 vir die
tweede keer aangebied. Die doel was om jong kabaretkunstenaars te skool. Voorste
kabaretkunstenaars wat as kursusleiers betrokke was, was Casper de Vries, Richard van
der Westhuizen, Laurika Rauch, Coenie de Villiers, Elsabé Zietsman, Marthinus Basson
en Gerrit Schoonhoven. In 1994 is die naam van die Herfsskool verander na ATKVSkrywersgesprek, met die doel om terugvoer aan skrywers wat toneelstukke vir die ATKV-
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Kampustoneelkompetisie geskryf het, te verskaf. Kundiges uit die bedryf is weer betrek om
stukke te bespreek, onder meer Ilse van Hemert, Tjaart Potgieter, Henry Milne en Lizz
Meiring. In 1995 is kursusse ook aan hoërskoolleerlinge gebied (ATKV-Jaarverslag
1994/95:31, 34).
5.2.4.5

Die Herfsskool (Skryfkuns)

Hierdie kursusse is spesifiek gemik op bevordering van die skryfkuns en is in 1994 vir die
eerste keer aangebied en deur 76 kursusgangers bygewoon. In die proses is direkte
skakeling met 680 mense in die loop van 1995 bewerkstellig (ATKV-Kongresjaarboek
1995:34). Die kursus word steeds aangebied.
5.2.4.6

ATKV-Regisseurskursus

Die kursus het in 1964 ontstaan en teen die 1990/91-boekjaar is 28 sulke kursusse reeds
deur die ATKV aangebied. Die kursus is gemik op die skoling van beginner-regisseurs
soos onderwysers en amateur-entoesiaste. Dr. Peet van Rensburg van die PU vir CHO
was vir jare die aanbieder (ATKV-Jaarverslag 1990/91:39). Daar is ook aandag gegee aan
die skryf en saamstel van draaiboeke wat vir opleiding, bemarking en inligting gebruik kan
word (ATKV-Jaarverslag 1994/95:31).
5.2.4.7

ATKV-Jeugleierskursus

Hierdie kursus is gemik op die skoling van leerlingleiers vir hulle taak as leiers in die
hoërskool. In 1990 is die dertigste kursus van sy soort op ATKV-Natalia gehou. Een van
die aanbieders was ŉ bekende taalliefhebber, Justus Tshungu. Onderwerpe by hierdie
spesifieke kursus was onder meer My verhouding met die gemeenskap en Interkulturele
verhoudinge. By ander kursusse hierna was daar onderwerpe wat gehandel het oor
musiekterapie, lyftaal en kultuurverskille. ATKV-takke was verantwoordelik vir die werwing
van kursusgangers (ATKV-Jaarverslag 1990/91:39; 1991/92:34). In 1992/93 is die kursus
se naam gewysig na Jongmens vir die toekoms ten einde meer modern en eietyds te
wees (Kongresjaarboek 1992/93:33). In 1993/94 noem die uitvoerende direkteur, dr. Kok,
in sy jaarverslag dat daar daadwerklik gepoog is om die kursus by die eise van die tyd aan
te pas en is die kursus onder die naam ATKV-Jeugindaba aangebied. Dié aktuele kursus
is in 1994/95 en verder in die nuwe millenium voortgesit met onder meer onderwerpe soos
Entrepreneurskap en Die Heropbou- en Ontwikkelingsplan (ATKV-Jaarverslag 1993/94:33;
1994/95:31; 2006:17).
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5.2.4.8

Hoofleiersimposiums

Die eerste sodanige kursus is van 8 tot 11 Januarie 1998 op ATKV-Buffelspoort aangebied
en is deur 80 hoofleiers verteenwoordigend van dertig skole in Gauteng, Mpumalanga,
Noordwes en die Noordelike Provinsie (nou Limpopo) bygewoon. Die behoefte aan so ŉ
simposium is geïdentifiseer na aanleiding van die veranderinge op onderwysterrein
waarvolgens leerders voortaan in die beheerliggame van skole verteenwoordig moes word
(ATKV-Kongresjaarboek 1998:39).
ŉ Kursus wat daarop fokus om skoolleiers op ŉ breër front vir hulle taak voor te berei, is
ook ontwikkel, en die eerste daarvan is deur 150 leerders bygewoon. Hierdie kursusse is
in die daaropvolgende jare voortgesit. Daar is ook twee kursusse vir leerders as
onderwysvennote gehou om leerders wat op skoolbeheerliggame dien, vir hulle taak toe te
rus (ATKV-Kongresjaarboek 1998:39). Onder die simposiumgangers was ook bruin leiers,
wat die ATKV se verbintenis tot diversiteit bevestig het (ATKV-Kongresjaarboek 2001:4-5).
In Desember 2005 en Januarie 2006 het nagenoeg 600 jeugleiers uit 130 laer- en
hoërskole dit bygewoon (ATKV-Kongresjaarboek 2006:17).
5.2.4.9

ATKV-Jeugberaad

Dié kursus se tiende bestaansjaar is in 1997 gevier. Die teikengroep is jong, onafhanklike,
begaafde en Afrikaanssprekende hoëprofieldenkers uit alle bevolkingsgroepe. Die
vernaamste oogmerke van die beraad is om meningvormers in gr. 11 toenemend bewus te
maak van maatskaplik-kulturele kwessies, verdere geleentheid te bied vir die ontwikkeling
van selfstandige, kritiese, skeppende en innoverende denke en optrede met die oog op die
toekoms. Die doel is verder om kursusgangers voor te berei op die uitdagings in SuidAfrika, met besondere klem op die verantwoordelikheid wat met volwassewording gepaard
gaan (ATKV-Kongresjaarboek 1998:40). Hierdie kursusse is teen 2005/6 steeds voortgesit
(ATKV-Jaarverslag 2006:17).
5.2.4.10 ATKV-Leerkragindaba
Nog ŉ kursus wat ondersteuning aan die onderwys bied, bekend as die ATKVLeerkragindaba, is gedurende 2003 vir leerkragte van hoër- en laerskole aangebied. Daar
is besin oor hulle rol as opvoeders en klem is gelê op leierskapsontwikkeling (ATKVKongresjaarboek 2004:13). Teen 2006 het die kursus gegroei tot 142 opvoeders van 70
skole landwyd wat twee geleenthede, in Pretoria en Kaapstad onderskeidelik, bygewoon
het. By laasgenoemde geleentheid was ŉ bekende in onderwyskringe, prof. Jonathan
Jansen, onder meer een van die sprekers (ATKV-Kongresjaarboek 2006:19).
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5.2.4.11 ATKV-Ubuntu
Hierdie nuwe kursus, wat in 2003 begin is, het ten doel dat kinders uit verskillende
kultuuragtergronde mekaar beter leer ken om in die proses wedersydse begrip en
aanvaarding vir mekaar te kweek. Die doel was dus om die landsleuse, Eenheid in
verskeidenheid, ŉ groter werklikheid te laat word. Altesaam 36 leerders uit die bruin, swart,
Indiër en Engelse gemeenskappe het van 14 tot 16 Februarie 2003 by Omaramba
bymekaargekom. ŉ Diverse fasiliteerderspan het die leerders bewus gemaak van mekaar
se kulturele verskille en ooreenkomste en daardeur wanpersepsies uit die weg probeer
ruim (ATKV-Kongresjaarboek 2003:14).
In 2005 was die fasiliteerders dr Hanneke du Preez en mnr Isaac Magakwe van die
organisasie Traces of Africa. In Februarie en Maart 2005 het genoemde twee persone ook
as fasiliteerders by bykomende geleenthede opgetree. Altesaam 100 kinders en
volwassenes uit verskillende kultuuragtergronde kon mekaar tydens laasgenoemde
gespreksgeleenthede beter leer ken. Van die onderwerpe wat bespreek is, is vooroordele,
stereotipering,

etnosentrisme

en

kulturele

struikelblokke

(ATKV-Kongresjaarboek

2005:13). Dié projek is in die 2005/6-verslagjaar suksesvol voortgesit met gesprekke wat
in Eldoradopark en Ficksburg gehou is en deur 80 mense uit verskillende
bevolkingsgroepe bygewoon is (ATKV-Kongresjaarboek 2006:17).
5.2.4.12 ATKV-Radio-omroeperskursus
In 1997 is hierdie gespesialiseerde kursus aangebied. Bekende omroepers soos Verna
Vels, André Liebenberg en Edwill van Aarde het leiding gegee. Daar is veral gefokus op
die opleiding van omroepers by streekradiostasies (ATKV-Kongresjaarboek 1997:31–35)
5.2.4.13 ATKV-Verwerkingskursus
In Oktober 1997 het Lulu van der Walt dié kursus aangebied. Dit het gefokus op die
verwerking van ligte musiek. ŉ Orkes het die verwerkings van kursusgangers uitgevoer
(ATKV-Kongresjaarboek 1997:35).
Ter afsluiting van hierdie afdeling die volgende: slypskole en kursusse het in die politieke
oorgangstyd sedert 1990 ŉ nog groter rol as in die verlede gespeel om die ATKV se
verbintenis tot deelnemersdiversiteit en -inklusiwiteit te bevestig.
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5.2.5 Pryse en toekennings
Pryse en toekennings gee erkenning aan persone of instansies wat deur die medium van
Afrikaans ŉ besondere bydrae lewer of prestasies behaal het. Dit dien ook as aansporing
tot beter produkte in Afrikaans. Die pryse wat in die tydperk onder bespreking toegeken is,
was soos volg:
5.2.5.1

ATKV-TV-Regisseursprys en Radioprys

Hierdie twee pryse is toegeken aan die TV-regisseur en radioprogrammaker wat deur
middel van televisie en radio die meeste bygedra het tot die bevordering van die
Afrikaanse taal en kultuur. Dié pryse is sedert 1979 toegeken, en in 1990 is die TVregisseursprys aan Katinka Heyns toegeken vir haar dokumentêre reeks NP van Wyk
Louw – Die mens agter die boek. Chris Swanepoel is vir die tweede agtereenvolgende jaar
bekroon met ’n radioprys, hierdie keer vir die hoorbeeld Liesbet van die lettere oor die
digteres Elisabeth Eybers (ATKV-Jaarverslag 1990/91:39). Die prys is teen 2005/6 steeds
voortgesit, met bekende radiopersoonlikhede soos Ettiene Ludick, Fonnie du Plooy en
André Liebenberg onder die bekroondes (ATKV-Jaarverslag 2006:30).
5.2.5.2

CR Swart-prys

Die CR Swart-prys is sedert 1983 jaarliks toegeken aan ŉ nuutgeskrewe eenbedryf wat
tydens ŉ ATKV-projek opgevoer is. In 1991/92 was die wenstuk Brille bring verskille, ŉ
kabaret deur Marie Hamman en André Bester, opgevoer deur Hoërskool Groote Schuur in
Kaapstad (ATKV-Jaarverslag 1991/92:35). In 1992/93 is 35 nuwe stukke ingeskryf. Die
wenner was Stefan Snyman met Die dans van Medusa (ATKV-Jaarverslag 1992/93:3435). In 1993/94 was die wenner Johan Hugo van Paul Roos Gimnasium op Stellenbosch
met Willie. Die naaswenner was Eugene Mather van Saul Damon Sekondêr in Upington
met Oor die draad (ATKV-Jaarverslag 1993/94:36). In 1996 is prof. Hans du Plessis
bekroon vir sy Disse flippenstukkende wêreld dié, my ou. In 1997 was die wenner Theo
Wassenaar met sy teks Geraamte in die kas, en in 1998 Morné Malan met sy teks Drie
engele, ŉ pruim en ŉ slonskous (ATKV-Jaarverslag 1998:41; 1999:10).
5.2.5.3

ATKV-Reklameprys en Pendoring-toekenning

Die ATKV-Reklameprys het in 1987 ontstaan met die doel om skeppende reklameaanwending van die Afrikaanse taal vir die besondere medium waarvoor dit bedoel is, te
bekroon. Sedert 1987, toe daar net ŉ kategorie vir radio-advertensies was, het die ATKV
die prys uitgebrei om ses kategorieë in te sluit, naamlik radio, televisie, tydskrif, koerant,
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buitelugadvertensies en klingels. Die ATKV-Prestige-toekenning is op daardie stadium vir
die beste advertensie uit al ses kategorieë gemaak.
In 1992/93 is die ATKV/M-Net/Rapport-Pluimpie-toekenning bekendgestel. Hierdie
toekenning is oorspronklik deur M-Net ingestel om Afrikaans in die reklamewêreld te
bevorder

deur

die

aanwys

van

die

beste

handelslagspreuk

en

gewildste

advertensiepersoonlikheid van die jaar. Rapport is ook daarna as borg betrek (ATKVJaarverslag 1992/93:34). In 1994 is die ATKV-Reklameprys vir die laaste keer toegeken.
Dit is in 1995 vervang met ŉ nuwe reklameprys, die Pendoring. Die ATKV was ook in
hierdie nuwe verwikkeling ŉ groot rolspeler saam met verskeie persgroepe, uitsaaidienste
en ander belangegroepe wat die Afrikaanse Kopieskrywersforum, RSG, Nasionale Pers,
M-Net, Perskor en Rapport ingesluit het (Interne ATKV-dokument 2005:4). Die Pendoringtoekenning was heelwat groter in omvang as die ATKV-Reklameprys en sou poog om die
belangrikste reklametoekenning in die Afrikaanse reklamewêreld te word. Op hierdie wyse
sou die ATKV steeds ŉ groot bydrae tot die bevordering van Afrikaans in die
reklamewêreld lewer (ATKV-Jaarverslag 1994/95:32).
5.2.5.4

ATKV-Prosaprys

Die ATKV-Prosaprys is ingestel om goeie, gewilde Afrikaanse prosa te bevorder. In 1990
is Riana Scheepers as wenner aangewys vir Die ding in die vuur. Die beoordelaars was
Maretha Maartens, Daniël Hugo, PJ van der Walt, dr PA du Toit en prof LS Venter. Die
projek is in 1991 uitgebrei met die Kinderboektoekenning, waar kinders die gewildste
Afrikaanse kinder- en jeugboeke wat in die voorafgaande jaar verskyn het, aanwys (ATKVJaarverslag 1990/91:35). Teen 2006 was die ATKV-Prosaprys een van die gesogste
letterkundige pryse in die land. Die Hertzog-pryswenner Etienne van Heerden, wat die
prys tot op daardie stadium verskeie kere gewen het, is in hierdie jaar vir sy roman In
stede van die liefde bekroon (ATKV-Jaarverslag 1999:11; 2000:13; 2006:31).
5.2.5.5

ATKV-Kinderboektoekenning

Die ATKV-Kinderboektoekenning was ŉ uitbreiding van die ATKV-Prosaprys. Dit is in 1991
vir die eerste keer ingestel. Die doel was om kinders se smaak te bepaal, die lees van die
Afrikaanse boek te stimuleer en die kinderboekmark uit te brei. Die projek is in
samewerking met 16 genomineerde biblioteke uit al vier provinsies aangebied. Twintig
boeke wat in 1990 by uitgewers verskyn het, is deur 2 300 kinders gelees en deur hulle in
verskillende ouderdomskategorieë beoordeel. Vir die 3- tot 7-jaargroep het bibliotekarisse
boeke aan kinders voorgelees. Die kinders stem dan deur die opsteek van hande vir wat
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hulle as die beste boek beskou. Ook die beste illustreerder in die kategorieë 3–5 jaar en
6–7 jaar het ŉ toekenning ontvang. In die tydperk 1990 tot 1995 het die projek aansienlik
gegroei (ATKV-Jaarverslag 1991/92:35; 1993/94:35–36). In 1993/94 is kinders van drie
Namibiese biblioteke, naamlik Gobabis, Keetmanshoop en Tsumeb, ook betrek (ATKVJaarverslag 1993/94:35-36). Teen 2006 het dié kompetisie 1 380 kinders en 33 biblioteke
betrek (ATKV-Jaarverslag 2006:30-31).
5.2.5.6

ATKV-Korpo-toekenning

In November 1994 is ŉ prys toegeken vir kreatiewe Afrikaanse videoproduksies wat intern
deur die korporatiewe mark geskep word. Dit is videoproduksies wat vir opleiding, inligting
en bemarking gebruik word en wat nie deur die openbare uitsaaikanale gebeeldsend word
nie. Die eerste prys is toegeken aan ŉ SANLAM-joernaalinsetsel getiteld Weskus (ATKVJaarverslag 1994/95:33).
5.2.5.7

ATKV-Radiogeselser en -Onderhoudvoerderkompetisie

In 1994 is hierdie eenmalige kompetisie in samewerking met Afrikaans Stereo aangebied.
Die wenner was Sparks Esterhuysen vir sy radiokosrubriek Stroomaf. Susan Booyens is
as die beste onderhoudvoerder aangewys (ATKV-Jaarverslag 1994/95:32-33).
5.2.5.8

ATKV-Liertoekenning

In 1996/97 is die ATKV-Liertoekenning ingestel wat uitnemende kunstenaars op die
gebied van ligte Suid-Afrikaanse geestelike musiek bekroon. Koos van der Merwe het die
toekenning vir die uitmuntendste inskrywing ontvang vir sy liedjie Die Houtkruis. In
1998/99 is die gospelgroep Prophet se album, Heilige koeie, as die algeheel uitnemendste
gospel-album aangewys. In die tiende bestaansjaar van die kompetisie in 2006 is Annelise
Wiid as die algehele wenner aangewys (ATKV-Kongresjaarboek 2006:29).
5.2.5.9

Die ABSA Bank Top-Entrepreneurskompetisie vir laerskoolleerders

In 1996/97 is hierdie kursus in samewerking met ABSA en die Adviesburo vir
Kleinsakekondernemings (ABKS) van die PU vir CHO aangebied (ATKV-Kongresjaarboek
1997:31–35), en die daaropvolgende jaar twee kursusse vir hoërskoolleerlinge. Kinders
kon leer hoe om met geld te werk, sakeplanne op te stel en kreatiewe vaardighede aan te
wend. Teen 2001 was daar 8 350 leerders by die kompetisie betrek, en 268 inskrywings is
ontvang. In die voorafgaande drie jaar het Absa se R250 000 borgskap die ATKV in staat
gestel om sowat 36 000 kinders by 2 124 entrepreneursdae, 3 140 inligtingsessies en
2 820 opleidingsessies te betrek (ATKV-Jaarverslag 2001:13).
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5.2.5.10 ATKV-Kompetisie vir Ligte Afrikaanse Geestelike Liedjies
Persone wat nog nooit ŉ ligte Afrikaanse liedjie op plaat, kasset of laserplaat vrygestel het
nie, kon in 1997 vir hierdie eenmalige kompetisie inskryf. Altesaam 300 liedjies is deur 105
persone ingeskryf. Eenhonderd-en-vyf inskrywings bestaande uit 300 liedjies is ontvang
(ATKV-Kongresjaarboek 1997:36).
5.2.5.11 Literêre projekte vir hoërskoolleerders
Hierdie projek vir hoërskole in die vorm van ŉ kortverhaal- en poësiewedstryd wat vir ŉ
paar jaar in samewerking met die ATKV-Skryfskool aangebied is, is in die 1997/98boekjaar vir die laaste keer aangebied. Die wenner van beide afdelings was Jaco Jacobs,
matriekleerling en hoofseun van Hoërskool Carnavon (ATKV-Kongresjaarboek 1998:42).
Jacobs sou hierna bekendheid verwerf as kinderboekskrywer, en daar is reeds na die
toekennings verwys wat hy in dié verband ingepalm het.
5.2.5.12 ATKV-Veertjie
Hierdie geleentheid is sedert 1995 gehou en het aan mense in die Afrikaanse
kultuurwêreld wat uitsonderlike prestasies behaal het, erkenning gegee. Die metaaltrofee
was in die vorm van ŉ veer met die bedoeling dat dit ŉ veertjie in die persoon se hoed was
(ATKV-Jaarverslag 2006:38). Die ATKV se hoogste toekenning, naamlik die ATKVPrestige-toekenning, is ook tydens hierdie spoggeleentheid aan een of meer hoëprofielAfrikaanssprekendes oorhandig. Bekende persoonlikhede wat al met die ATKVPrestigetoekenning vereer is, was die omroeper Fanus Rautenbach, die Afrikaanse
kultuurman dr. Gawie Cillié (1995), die sakeman dr Anton Rupert (1998), die skryfster Elsa
Joubert (2003), skrywer Hennie Aucamp en sportvrou Hestrie Cloete (2004), die digter TT
Cloete (2002) en die letterkundige prof. Elize Botha (2001). In 2007 is vier persone vereer,
naamlik die joernalis Ton Vosloo, die finansiële kenner Danie Cronjé, die nyweraar mnr.
Johann Rupert en mnr. Nelson Mandela. Die geleentheid het toenemend ŉ kultuurinklusiewe vorm aangeneem. Tydens die 2000-geleentheid by die Voortrekkermonument
het sowat 500 gaste dié multikulturele geleentheid met die tema Afrika-Renaissance
bygewoon. Een van die gaskunstenaars was Abigail Kubeka, en die sangeres Mimi
Coertse het die toekenning ontvang (ATKV-Jaarverslag 1995/6:41; 1998:42; 2000:16;
2001:16; 2002:17; 2003:18; 2004:14; 2007:16).
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5.2.6 Ander projekte en toekennings met betrekking tot die bevordering van taal en
kultuur
5.2.6.1

Olimpiades

Die ATKV het vanaf 1999 die Afrikaans Olimpiade vir leerders met Afrikaans as eerste
taal, sowel as die Gebruiksafrikaans-Olimpiade vir leerders met Afrikaans as tweede taal
geborg.
Die Gebruiksafrikaans-Olimpiade word aangebied in samewerking met die Stigting vir
Onderwys, Wetenskap en Tegnologie met die hoofdoel om te help met kommunikasie
tussen taalgroepe. In 1990 is altesaam 4 865 inskrywings van 271 skole ontvang,
waaronder 56 Indiërskole. Die onrus in sekere swart woongebiede en probleme in swart
onderwys het egter in daardie jaar ŉ invloed op deelname uit swart geledere gehad
(ATKV-Kongresjaarboek 1990/91:43). In 1992 het 57 Indiërskole aan die kompetisie
deelgeneem, en teen 1995 het die kompetisie gegroei tot 4 884 deelnemers uit 266 skole.
Die wenner in daardie jaar was JM Erasmus van Grey High School in Port Elizabeth
(ATKV-Jaarverslag 1994/95:33).
Lydia-Maré Beukes van Hoërskool Outeniqua op George en Alida Wink van die CVOSkool Dankbaar in Groenvlei Bloemfontein was in 2006 die gesamentlike wenners van die
Afrikaans-Olimpiade. Die Gebruiksafrikaans-olimpiade se landwye wenners was Caro
Erasmus en Inge Steyn van Crawford College, Johannesburg (ATKV-Kongresjaarboek
2006:31).
5.2.6.2

Taaldiens

Hierdie diens is in 1986 in die lewe geroep met die doel om Afrikaans onder veral nieAfrikaanssprekendes te bevorder. In die lig van Suid-Afrika se nuwe taalbeleid in die nuwe
politieke bedeling is ŉ tolkbank tot stand gebring met die doel om tolke te voorsien wat na
Afrikaans tolk. Hieruit het die Eenheid vir Taalfasilitering en -bemagtiging aan die
Universiteit van die Vrystaat (UOVS) ontstaan. Die ATKV het ook as borg opgetree vir ŉ
woordeboekprojek wat woorde op tegniese terrein opteken vir gebruik deur taalpraktisyns
en ander belangstellendes. Die Taaldiens het ook kursusse beskikbaar gestel vir mense
wat Afrikaans wil aanleer. In hierdie verband is daar ŉ ooreenkoms met dosente aan die
Universiteit van Pretoria aangegaan. Hierdie dosente kon dan van die ATKV-geriewe by sy
hoofkantoor

in

Randburg

gebruik

maak

vir

die

aanbied

van

klasse

(ATKV-

Kongresjaarboek 2001:18-20). As deel van die herdenking van die ATKV se 75ste
bestaansjaar in 2005 is die volgende drie nuwe projekte onderneem:
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•

Spesiale toekennings aan verdienstelike Afrikaanse naslaanbronne wat die vorige
tien jaar verskyn het. Hierdie naslaanbronne is in 2005 met die sogenaamde ATKVWoordwystoekenning bekroon.

•

Die skep van hulpmiddels soos bande, CD’s en video’s wat in die behoefte voorsien
van mense wat Afrikaans as taal wil aanleer.

•

Die beskikbaarstelling van verskeie vakwoordeboeke op CD vir rekenaargebruik
(ATKV-Kongresjaarboek 2005:20; 2006:33-34).
Met ingang 1999 is die ATKV-Leerstoel in Tolking aan die UOVS onder die Eenheid vir
Taalfasilitering

en

-bemagtiging

(ETFB)

se

beskerming

geneem

(ATKV-

Kongresjaarboek 2001:18–20). In 2003 is ŉ nuwe tolkprojek van die eenheid, bekend
as Tissa, amptelik deur die Minister van Kuns, Kultuur, Wetenskap en Tegnologie, dr.
Ben Ngubane, bekendgestel. Dit was ŉ telefoontolkdiens vir die hele land (ATKVKongresjaarboek 2003:21).
In die 2004/5-verslagjaar is gehelp met die opleiding van veertig nuutaangestelde tolke
van die Vrystaatse wetgewer. Daar is ook gefokus op ŉ tolkakkuraatheidskema in
samewerking met universiteite in Vlaandere. Navorsing is ook gedoen oor
tolkakkuraatheid

tydens

die

amnestieverhore

van

die

Waarheids-

en

Versoeningskommissie, en aandag is aan navorsing oor die tolking van sogenaamde
“misleiding” tydens verhore gegee (ATKV-Kongresjaarboek 2005:21; 2006:34). Op
hierdie wyse het die ATKV op ŉ direkte en indirekte wyse oor ŉ wye front ŉ taaldiens
aan meer as net Afrikaans gelewer.
5.2.6.3
•

Kunstefeeste

Standard Bank Nasionale Kunstefees

Sedert 1993 was die ATKV betrokke by die Standard Bank Nasionale Kunstefees op
Grahamstad. Hier het die organisasie ŉ platform vir Afrikaanse kunstenaars gebied deur
middel waarvan Afrikaanse musiek bekendgestel is by ŉ fees wat algemeen as ŉ Engelse
fees beskou is. Kunstenaars se optredes is baie goed bygewoon. Op hierdie wyse is
Afrikaans en Afrikaanse musiek aan ŉ wyer gehoor bekendgestel en op ŉ positiewe wyse
bevorder (ATKV-Jaarverslag 1994/95:33).
Met die ontstaan van die Klein Karoo Nasionale Kunstefees (KKNK) in 1997, asook ander
Afrikaanse kunstefeeste, het die ATKV se betrokkenheid by hierdie feeste toegeneem,
terwyl dit effens getaan het by die Standard Bank Nasionale Kunstefees.
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•

Klein Karoo Nasionale Kunstefees

Dit is noemenswaardig dat die ATKV deur middel van sy deelname aan die KKNK hom
aan die doelwitte van die fees verbind het. Hierdie basiese doelwitte is, volgens Kitshoff,
deur die oorspronklike grondleggers van die fees soos volg gedefinieer:
Die fees wou ŉ skepping van die nuwe Suid-Afrika wees wat beteken het dat hy die
beginsels van versoening en hereniging wou dien.
Die fees wou nie ŉ taalfees wees nie en ook nie ŉ kultuurfees nie. Die rede hiervoor
was dat die Afrikaanse taal steeds aan ŉ betrokke kultuur en dus aan apartheid en
dus aan kulturele uitsluiting gekoppel is. Daar is dus besluit dat die KKNK ŉ
“kunsfees” sou wees “onafhanklik van enige politiek, kultuur of geloof” (Kitshoff
2005:86). Hoewel die voertaal van die fees Afrikaans was, was die doel om
Afrikaans te “bevry” (Kitshoff 2005:86).
Vanaf 29 Maart tot 5 April 1997 het die ATKV se amfiteater tydens die Klein Karoo
Nasionale Kunstefees begin funksioneer en nagenoeg 135 kunstenaars het vir die duur
van die fees op hierdie verhoog opgetree. Tydens die 2002-KKNK is daar doelbewus
wegbeweeg van slegs gratis vermaak aan feesgangers. Vier nuwe musiek-albums en
verskeie nuwe boeke van LAPA Uitgewers is bekendgestel (ATKV-Kongresjaarboek
2002:6–7). In 2003 is daar, benewens hoëprofiel- Afrikaanse kunstenaars, ook groter
aandag gegee aan plaaslike kunstenaars, ontluikende talent, besprekingsprogramme en
boekbekendstellings.
Die fees het steeds gegroei en sowat 37 000 feesgangers het dit bygewoon. Die wenner
van die Idols-kompetisie, Heinz Winckler, het met sy optrede vir ŉ hoogtepunt gesorg. Jak
de Priester, wenner van ATKV-Crescendo in 2002, se album Sally Williams Nougat is
vrygestel. Die ATKV het ook gesorg vir ŉ hooffeesproduksie, Afrikaans Gerock, wat
eietydse

kunstenaars

se

werk

aan

die

gehoor

gebied

het.

Die

ATKV

se

kinderteaterproduksies was ook deel van die fees. LAPA se verkope was baie suksesvol
en 67 nuwe ATKV-lede is gewerf (ATKV-Kongresjaarboek 2003:7).
In 2004 het uitvoerings op die ATKV se “platsakplesierverhoog” ŉ hoogtepunt bereik. Die
450-sitplek arena was deurgaans volgepak (ATKV-Kongresjaarboek 2004:7). In 2005 het
die ATKV sy suksesresep op dieselfde wyse as in vorige jare voortgesit. ŉ Nuwigheid was
ŉ Paassangdiens wat deur Innes en Gretha Benade gelei is. Op die laaste Sondag van die
fees is ŉ Christusfees aangebied (ATKV-Kongresjaarboek 2005:8).
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Teen 2006 het die fees sodanig gegroei dat dit deur 41 000 feesgangers besoek is. Die
ATKV het, soos in die verlede, gesorg vir gewilde Afrikaanse kunstenaars en ook nuwe
talent, soos 2005 se Crescendo-wenner, Carlé van Deventer. ŉ Nuwe toevoeging op die
ATKV-verhoog was gemeenskapstoneel. Die eenbedryf Die Michaelsmiljoene is deur
plaaslike skole en vertellers geskep (ATKV-Kongresjaarboek 2006:11). Die ATKV se
betrokkenheid by die KKNK was dus teen 2006 van wesenlike belang vir die sukses van
die fees as geheel.
•

Aardklop Nasionale Kunstefees

Die ATKV het R100 000 bygedra as senior borg van die Aardklop Nasionale Kunstefees,
wat van 24 tot 27 September 1998 vir die eerste keer op Potchefstroom aangebied is.
Soos by die KKNK, het die ATKV by hierdie fees ook ŉ tydelike amfiteater opgerig, bekend
as “ATKV-kô’serte-innie-park”. Bykans 4 000 toeskouers het na die 21 produksies wat
aangebied is, gaan kyk. Daar het onder andere ŉ Belgiese vermaakgroep, die “Wurre
Wurre” opgetree. Die ATKV het ook ŉ reeks gratis werksessies oor toneel en
entrepreneurskap in die kunste in die bruin woonbuurt Promosa aangebied. Van die
aanbieders was Deon Opperman en dr Japie Kroon van die Adviesburo vir
Kleinsakeondernemings (ABKS). Daar is ook blootstelling verleen aan voormalige
wenners en finaliste van ATKV-Crescendo met die produksie ŉ Tikkie magic (ATKVKongresjaarboek 2001:4-5).
Tydens die tweede Aardklop Nasionale Kunstefees het die ATKV gratis konserte deur
gevestigde en ontluikende kunstenaars aangebied. Dit het konserte in die omliggende
bruin en swart woonbuurte Promosa en Ikageng ingesluit. Daar is gepoog om die waarde
van Afrikaans as brugbouer tussen verskillende groepe te beklemtoon. Die ATKV-Dames
se “Knaphand”-tent het deelnemers opgelei in die kuns van verf en borduur. Daar is ook
gebrandskilderde vensters en kerse gemaak. Inwoners van Ikageng en Promosa is
opgelei in lapverfwerk en om eetbare Kersversiersels te maak. Hierdie projekte het die
sigbaarheid van die ATKV in ander gemeenskappe verhoog.
Gedurende die 2001-fees het die belangstelling in Promosa vergeleke met die vorige jaar
verdubbel (ATKV-Kongresjaarboek 2002:7). In 2003 het die ATKV ŉ toenemend
prominente rol op die fees begin speel en is sy permanente verhoog ingewy. Dit is
simbolies aan die gemeenskap van Potchefstroom oorhandig vir deurlopende gebruik vir
kultuurbeoefening en ander gemeenskapsprogramme (ATKV-Kongresjaarboek 2003:9).
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In 2004 het die ATKV ŉ konsert genaamd ATKV-KlassikRock! georganiseer. Dit het die
verskillende genres van rock en klassieke musiek op ŉ interessante manier gekombineer
(ATKV-Kongresjaarboek 2004:16). Sewe-en-vyftig produksies is deur die ATKV op sy
verhoog aangebied, wat sprekend was van die fees se geweldige toename in gewildheid.
ŉ Namibiese en Belgiese groep wat onder meer vir musikale vermaak van ŉ internasionale
kleur gesorg het, is ook deur die ATKV geborg. Die ATKV-Dames het ook hulle gewilde
programme soos tydens die vorige jare voortgesit. Dit het ingesluit vermaak vir die
inwoners van die bruin buurt Promosa. Bianca le Grange, die North West Connection, die
Kerk van die Nazareners en die Anglo-Goldkoor was die gewilde kunstenaars. Die ATKV,
in samewerking met die Noordwes-Universiteit, het ook gesorg vir opleiding in
kunstebestuur van 20 jongmense uit Promosa (ATKV-Kongresjaarboek 2005:8).
Tydens die 2005-fees was die ATKV gevestig as een van die kernkomponente van die
fees. Sestig uur gratis vermaak is onder meer op die ATKV-verhoog aangebied.
Aanbiedings het, soos in die verlede, gewissel van musiek, kinderprogramme,
boekbesprekings

en

die

bekendstelling

gemeenskapsontwikkelingsprojekte

deur

die

van
ATKV

nuwe
se

LAPA-publikasies
Dameskomitee

tot

(ATKV-

Kongresjaarboek 2006:11).
•

Betrokkenheid by ander feeste

Die ATKV was in 2001 betrokke by die eerste Ukkasie Kunstefees. Hierdie fees was gerig
op die duisende Suid-Afrikaners wat in Londen bly (ATKV- Kongresjaarboek 2002:7). Die
ATKV was die borg van die “platsakplesierverhoog”, waar bekende Afrikaanse
kunstenaars opgetree het (ATKV-Kongresjaarboek 2003:8). In 2004 is die fees by die
Wembleystadion gehou en het meer as 6 500 mense dit bygewoon (ATKVKongresjaarboek 2004:7-8). In 2005 het die fees weer na Leytonstone buite Londen
verskuif en het die ATKV se kultuuraanbod weer soos die vorige drie jaar daar uitgesien
(ATKV-Kongresjaarboek 2005:8).
Vanaf 2002 het die ATKV ook sy betrokkenheid by ander feeste uitgebrei. Daar is
bemarking gedoen en LAPA-boeke verkoop by die Kersiefees op Ficksburg en by die
Thabazimbi-wildsfees (ATKV-Kongresjaarboek 2002:6-7). In die 2002/2003-boekjaar was
die ATKV onder meer betrokke by die WAM-fees op Sasolburg, die Kuierfees op Upington
en die Margatefees. Die organisasie was ook in Maart 2003 betrokke by die Woordfees op
Stellenbosch, asook by die Kolligfees in Durban in Maart 2004 (ATKV-Kongresjaarboek
2003:8; ATKV-Kongresjaarboek 2004:7-8). In 2005 is ATKV-betrokkenheid by feeste nog
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verder uitgebrei na die NAMPO-landbouskou in Bothaville, die Sitrusfees by Buffelspoort,
die Gariepfees in Kimberley, die Innibosfees by Nelspruit, asook die Aartappelfees in
Bethal en die Volksblad-kunstefees in Bloemfontein (ATKV-Kongresjaarboek 2005:8;
2006:11). Kunstefeeste het nou ŉ standaardprojek van die ATKV geword waar hy
blootstelling as organisasie en as inisieerder van kreatiewe Afrikaanse taal- en
kultuurprojekte in gemeenskappe landwyd gekry het. Dit is ook gesien as geleentheid om
aan opkomende en reeds bestaande Afrikaanse kunstenaars blootstelling voor ŉ
verskeidenheid gehore te gee.
5.2.6.4

Pa-en-seunstaptoer

Die doel van hierdie projek was die uitbou van gesonde gesinsbande wat beskou is as
deel van die ATKV se kultuurtaak. Nadat die projek vir vier jaar agtereenvolgens
aangebied is (1989 tot 1991), is dit weens die klein deelname gestaak. ŉ Variasie van
hierdie staptoer is ook sporadies aangebied in die vorm van gesinstaptoere en staptoere
vir enkelouers en hulle kind(ers). In laasgenoemde geval is die inisiatief deur die ATKVDames-afdeling van die ATKV geneem (ATKV-Jaarverslag 1994/95:36).
5.2.6.5

Sertifikate vir besondere prestasie in Afrikaans en Geskiedenis

Sedert die instelling van hierdie inisiatief is ŉ paar duisend sertifikate deur takke onder
skole versprei. Hierdie projek gaan steeds voort (ATKV-Jaarverslag 2003:27)
5.2.6.6

Beheerraad van die CR de Wet-skiettrofee

Hierdie trofee het sy ontstaan in 1946 gehad toe die ATKV die CR de Wet-skiettrofee
geskenk het waarvoor skietkommando’s landwyd kon meeding. Op hierdie wyse is geld vir
die oprig van ŉ standbeeld vir genl. Christiaan de Wet ingesamel. Na afloop van dié projek
het die ATKV die beheerraad in die lewe geroep met die doel om skyfskiet as deel van die
Afrikaner se krygskultuur te bevorder. Die ATKV hanteer tans slegs die beheerraad se
sekretariaat en sewe skietverenigings ding jaarliks om meer as 200 medaljes mee (Kok
1992:196; ATKV-Jaarverslag 1994/95:37; 2000:18).
5.2.6.7

ATKV-Argief

Belangrike argivale materiaal (ook van die ATKV-oorde) is in die neëntigerjare by die
Instituut vir Eietydse Geskiedenis aan die Universiteit van die Vrystaat geberg om so
hierdie materiaal met die oog op navorsing te bewaar (ATKV-Jaarverslag 2001:20-24;
2006:37). Hierdie materiaal is onlangs na ŉ bewaarplek in Midrand, Johannesburg
verskuif. ŉ Volledige bespreking van waar die verskillende bewaarplekke tans is en watter
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behoeftes daar ten opsigte van ŉ sentrale ATKV-bewaarplek bestaan, is reeds in hoofstuk
drie (3.3.1) gegee.
5.2.6.8

Die Hartenbosmuseum

Hierdie erfenisprojek van die ATKV is geleë op die terrein van die ATKV-oord op
Hartenbos en bestaan reeds sedert 1937. Die ontstaan daarvan is hoofsaaklik te danke
aan die Simboliese Ossewatrek van 1938, toe daar begin is om skenkings van oudhede in
bewaring te hou. Die museum het gou te klein geword en daar is besluit op die inrig van ŉ
nuwe museum waarin die deurlopende tema dié van die Ossewatrek vanaf 1838 tot 1880
sou wees. In 1974 het die museum ŉ provinsiaal-ondersteunde museum geword (Kaljee
1993:107-111).
Op 30 Maart 1994 is die museum gedeproklameer en deur die administrateur van die
Kaapprovinsie aan die ATKV oorgedra. Op daardie stadium was die toegangsgeld om die
museum te besoek R1 vir volwassenes. In sy jaarverslag sê die besturende direkteur dat
hierdie museum as kleinood van onskatbare waarde vir die ATKV beskou word (ATKVJaarverslag 1993/94:38). In 1992 is ŉ waardevolle versamelstuk, naamlik die Louis
Trichardt-wa, vanaf die Universiteit van Pretoria bekom. Dit was een van die oudste
oorspronklike waens (gebou in 1788) wat ook aan die Herdenkingstrek deelgeneem het.
Die museum word gereeld deur belangstellendes besoek, waaronder ook buitelanders en,
soos dit in die verslag gestel word, anderskleuriges (ATKV-Jaarverslag 1994/95:34).
In 1999 is die “Hartenbos-saal”, waar die ATKV en Hartenbos se geskiedenis uitgebeeld
word, voltooi (ATKV-Jaarverslag 2000:18). ŉ Gemiddeld van 5 000 besoekers word
jaarliks deur dié gewilde museum ontvang. ŉ Voorstelling van ŉ plaaskombuis op die
museumperseel is veral baie gewild onder besoekers (ATKV-Kongresjaarboek 2003:120).
Die elemente van Burden se definisie van die wese van die vakgebied kultuurgeskiedenis
word vervolgens kortliks op hierdie museum toegepas (Burden 2000:19, 28). ŉ Groot Trekuitstalling is die kultuurproduk wat as tema bestudeer word. Die uitbeelding van
verskillende aspekte van die leefwyse van die Voortrekkers asook kerngebeurtenisse van
die trek word as kultuurprodukte aangebied en bied perspektief op die samehang tussen
hierdie produkte en die verskillende dimensies waarbinne hulle tot stand gekom het. Die
voorstelling van ŉ Voortrekkergesin wat besig is met aandgodsdiens verwys na die
verband tussen die nietasbare, patrisiër- en tradisionele dimensies van hierdie
kultuurproduk. Besoekers aan die museum het dan die geleentheid om hierdie
kultuurproduk te interpreteer in die konteks van die kultuurhistoriese agtergrond daarvan.
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5.2.6.9

Boeresport

Die ATKV se Boeresport-handleiding is nog tot in die neëntigerjare tydens georganiseerde
ontspanningsgeleenthede by ATKV-oorde gebruik (ATKV-Jaarverslag 1994/95:34). Op
hierdie wyse het die organisasie probeer om steeds ŉ Afrikanerkarakter by sy oorde te
verseker. Dit wil voorkom asof die belangstelling in boeresport aan die afneem is omdat
die handleidings mettertyd nie meer van die ATKV aangevra is nie (ATKVKongresjaarboek 1997:35-38). Die druk van hierdie handleidings word ook nie meer as ŉ
projek aangebied nie.
5.2.6.10 Vennootskap met provinsie Antwerpen
In 2001/2 is ŉ vennootskap met die provinsie Antwerpen in België aangegaan met die doel
om Afrikaanse kinderlektuur oor ŉ tydperk van drie jaar te bevorder. Dit sou ook die talent
van kinderboekskrywers help ontwikkel. In 2002 het ŉ jaarlikse skryfskool vir
kinderverhaalskrywers (volwassenes en kinders) hieruit voorgespruit. Daar is ook in die
daaropvolgende paar jaar aan minderbevoorregte gemeenskappe ondersteuning verleen
met die ontwikkeling van skryfkuns. Vier biblioteke in agtergeblewe gemeenskappe het
ook ŉ aantal jeugboeke ontvang (ATKV-Kongresjaarboek 2002:24; 2003:24-25; 2005:24).
Teen 2006 het die Antwerpen-projek met al sy elemente, soos aanvanklik in die vooruitsig
gestel is, suksesvol voortgegaan. Mev Olga Sema is intussen as permanente ATKVorganiseerder van projekte wat Afrikaans as tweede en derde taal bevorder, aangestel.
Tien slypskole wat deur altesaam 1 200 opvoeders bygewoon is, is deur haar in Noordwes
en drie in Limpopo georganiseer. ŉ Borgskap van R40 000 vir dié projek is ook van die
Dienst Ontwikkelingsamewerking uit Vlaandere ontvang. Maskew Miller Longman het ook
ŉ kleiner borgskap bygedra (ATKV-Kongresjaarboek 2006:43).
5.2.6.11 Project Literacy
Project

Literacy

(Prolit),

ŉ

nieregeringsorganisasie

wat

onderrig-,

lees-

en

skryfvaardighede aan volwassenes leer, is sedert 1996 met ŉ borgskap van R60 000 deur
die ATKV ondersteun. Die doel van die borgskap was om die Afrikaanse komponent van
die projek te ondersteun. Prolit het in dié verband finansiële ondersteuning van die NoordKaapse provinsiale regering ontvang vir die opleiding van 250 geletterdheidsfasiliteerders
in ŉ paar vakgebiede, onder meer Afrikaans. Sy borgskap het verder bygedra tot die
bevordering van Gebruiksafrikaans onder voorheen benadeelde gemeenskappe. In 1998
is ŉ projek vir Afrikaans bekendgestel, bekend as ABC (Adult Basic Course) in Afrikaans.
Dit was ŉ stel lesplanne vir geletterdheidsfasiliteerders. Die ATKV-borgskap van Project
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Literacy

het

sedert

sy

inwerkingstelling

daartoe

bygedra

dat

519

geletterdheidsfasiliteerders in kommunikasie opgelei is. Opvolgklasbesoeke is ook aan
437 fasiliteerders gebring. Tussen 2000 en 2006 het die ATKV steeds as borg van dié
projek opgetree. ŉ Jaarlikse borgskap van R40 000 is beskikbaar gestel vir die
ontwikkeling en aanbieding van Afrikaanse geletterdheidsmodules. Daar is ook
opleidingskursusse vir gehoorgestremdes ontwikkel (ATKV-Kongresjaarboek 1999:16;
2001:18-20; 2006:37).
5.2.6.12 Afrikinners
In die 2005-feesjaar is ’n spesiale sosiaal-maatskaplike projek, Afrikinners, aangebied. Dit
het opleiding en toerusting aan 70 dagsorgmoeders in gemeenskappe in Mamelodi,
George en die Paarl behels. Onafhanklike konsultante, Eduvelo-Kids, het die vyfdagkursus
namens die ATKV aangebied. Onderwerpe soos finansiële beplanning, kleinsakebestuur
en

administrasie

kinderontwikkeling

is

onder

meer

behandel.

behandel.

Verder

Dagsorgmoeders

is

is

die

belangrikheid

ondersteun

in

kuns-

van
en

handvaardigheidsaktiwiteite en speletjies om kinders se intellektuele, emosionele en
motoriese ontwikkeling te stimuleer. Elke dagmoeder het hulpmiddels soos speelgoed,
boeke en leermateriaal in ŉ trommel ontvang. Hulle is ook elk deur ŉ mentor ondersteun
(ATKV-Kongresjaarboek 2006:11).
5.2.6.13 Projek Handevat
In 2005/6 is Projek Handevat in die gees van die Afrika Renaissance en die Nuwe
Vennootskap vir Afrika-ontwikkeling (Nepad) aangepak. Dit fokus op samewerking tussen
skole in vermoënde en armer gemeenskappe. Daar word simbolies hande gevat, wat dan
deur middel van ŉ gesamentlike projek op lang termyn tot voordeel van die gemeenskap
sal

wees.

Inskrywings

is

ontvang

wat

gaan

oor

biblioteke,

groentetuine,

herwinningsprojekte en die opgradering van skoolgeboue. Aanvanklik het tien finaliste elk
R5 000 aanvangskapitaal ontvang om hulle projek te finansier. Collegiate Junior School for
Girls in Port Elizabeth is as die wenskool vir die 2005/6-boekjaar aangewys. Hierdie skool
het as inisiatiefnemende skool saam met Dietrich Primary School gewerk. As deel van ŉ
biblioteekprojek is twee houttrollies aan Dietrich Primary gegee en is die biblioteek ook
opgeknap. Verder is ŉ papierherwinningsprojek aangepak, waarvan die wins aan Dietrich
Primary geskenk is. Derdens is drie inheemse bome op dié skool se terrein aangeplant
(ATKV-Kongresjaarboek 2005:16; 2006:27). Die projek is teen 2011 steeds voortgesit toe
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dit as projek onder een van die ATKV se kultuurfokusse, naamlik Gemeenskappe,
aangebied is (ATKV-Jaarverslag 2011:12).
5.2.6.14 Ad hoc-projekte
In die 1997/98-boekjaar het die ATKV ŉ aantal ad hoc-projekte aangebied wat die fokus
op ondersteuning van onderwys en opleiding geplaas het. Die Taalgenoot het ŉ gratis
diens aan gesiggestremdes gelewer deurdat die Instituut vir Blindes die inhoud van die
tydskrif in braille aan sy lesers kon verskaf (ATKV-Kongresjaarboek 1998:42).
In 1998 was die ATKV betrokke by ŉ gemeenskapsdiensprojek van die Universiteit van
Pretoria wat by die Hoërskool Tebogwana in Ga-Rankuwa aangebied is. Met dié projek is
aandag gegee aan opleiding- en onderrigleemtes sodat leerlinge beter toegerus kan word
vir tersiêre studies. Terselfdertyd is Afrikaans as tweede taal op skool bevorder. ŉ Projek
genaamd Tshwaraganang-pro, (“Kom laat ons gesels”) is ook deur die ATKV gefinansier.
Die vakadviseur vir Afrikaans in Gauteng en latere personeellid van die ATKV, mev. Olga
Sema, het as projekleier opgetree. Eenhonderd-en-twintig gekeurde hoërskoolleerders
van Soweto het Saterdae bykomende klasse in Afrikaans bygewoon ten einde hulle punte
in dié vak te verbeter. Op hierdie manier het die ATKV Afrikaanse onderwys ondersteun
(ATKV-Jaarverslag 1999:16-17).
Die Boesmanlandse Afrikaanse Kultuurfees is ook in 1998 deur die ATKV geborg. Dit het
bygedra tot die bevordering van Afrikaans onder die bruin gemeenskap in die Noord-Kaap.
ŉ Konferensie met die tema Afrikaans, die vriendelike taal is gehou. Akademici wat as
sprekers opgetree het, was drs Hein Willemse, Marion Hattingh, Abraham de Vries en Flip
Strydom. ŉ Werksessie oor die skryf van jeugverhale en poësie is ook gehou en plaaslike
vertellers het opgetree (ATKV-Kongresjaarboek 1999:10-17).
5.2.6.15 SAVI-beurs
In 1998 het die ATKV ŉ beurs van R6 000 aan SAVI (Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut)
geskenk vir toekenning aan Afrikaanssprekende studente in Vertaalkunde en Tolking. Op
hierdie wyse is Afrikaans in ŉ meertaligheidsomgewing bevorder. Hierdie beurs is steeds
in die tydperk 2000 tot 2006 toegeken (ATKV-Kongresjaarboek 2001:18; 2006:35).
5.2.6.16 Studielenings en beurse
In die neëntigerjare het die ATKV studielenings aan studente wat kinders van lede was,
asook beurse aan lede wat nagraads in Afrikaans wou studeer, beskikbaargestel. ŉ
Besondere beurs van R40 000 is ook in 2000 en 2001 in samewerking met die American
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Institute for Foreign Studies (AIFS) toegeken aan ŉ hoërskoolleerder (ten minste 15 jaar
oud) wat ŉ kind van ŉ ATKV-lid is om vir ses maande aan ŉ openbare skool in die VSA te
studeer. Die doel hiervan was om met die waardes, leefwyses en houdings van mense in
ŉ vreemde land kennis te maak (ATKV-Kongresjaarboek 2001:32). In 2005/6 het 306
studente met ATKV-studielenings gestudeer (ATKV-Kongresjaarboek 2006:51).
5.2.7 Impak
Gedurende 1997 het ŉ gesprek oor die effektiwiteit van hoofkantoor-kultuurprojekte binne
die kultuurkomitee momentum begin kry. Daar was ŉ duidelike behoefte om projekte
gereeld te evalueer ten einde vas te stel of hulle nog aan hulle doel beantwoord en of hulle
koste-effektief is soos uit verskeie besluite uit notules van die Kultuurkomitee (KK) geblyk
het (KK 85/97). Dit het uiteindelik gelei tot die voorlegging aan die kultuurkomitee van ŉ
metingsinstrument wat deur twee akademici doelmatig vir die ATKV ontwikkel is. Hierdie
metingsinstrument is op die GABEK-model geskoei (KK 31/5/99). GABEK is die Duitse
afkorting vir ŉ wetenskaplike meetinstrument wat aangewend word om die opinies,
oortuiginge en emosionele houdings van mense te bepaal (https://www.gabek.com/).
In 2001 is dié meetinstrument in beginsel deur die kultuurkomitee goedgekeur en
proefondervindelik geïmplementeer, terwyl daar terselfdertyd gepoog is om dit verder te
verfyn (KK 31/5/99, KK 52/2001). Die model het egter van meet af aan leemtes getoon wat
die evaluering van sekere projekte betref. Die twee akademici se beskikbaarheid vir die
projek het ook in gedrang gekom en die kultuurkomitee het begin twyfel aan verdere
implementering van die projek (KK 42/2001).
In 2004 is besluit om nie tydens die 75ste feesjaar van die ATKV in 2005 met GABEKmetings voort te gaan nie en dit het effektief die einde van dié evalueringstelsel beteken
(KK 40/2004). Teen die einde van 2005 is ŉ poging aangewend om ŉ ander persoon in die
plek van die twee akademici wat die meetinstrument ontwerp het, te identifiseer ten einde
ŉ nuwe evalueringsmodel te ontwikkel (Notule van die kultuurkomitee 21 Oktober 2005),
maar hierdie poging het mettertyd op niks uitgeloop nie, al is ŉ persoon geïdentifiseer om
daarmee voort te gaan. Eers ná 2009 is intern weer ŉ poging aangewend om ŉ nuwe
meetinstrument te ontwikkel. Dit sou bekendstaan as die kultuurmatriks en is gebaseer op
aspekte van die ATKV se missiestelling. Dit is mettertyd verder ontwikkel om meer as net
die impak van kultuurprojekte te meet.
In die afwesigheid van ŉ betroubare, wetenskaplike meetinstrument wat die impak van
kultuurprojekte op deelnemers in die tydperk onder bespreking kon meet, het hierdie
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studie ŉ onewekansige steekproef onderneem om die impak van kultuurprojekte op
deelnemers en/of aanbieders se persoonlike en beroepslewens te bepaal. Die steekproef
is nie veronderstel om ŉ akkurate meting te wees nie, maar poog om as deel van ŉ
kultuurhistoriese studie die nietasbare waarde van ŉ spektrum van die ATKV se
kultuurprodukte te bepaal. Daar is per e-pos met deelnemers aan die navorsing
gekommunikeer en die volgende vraag is aan almal gestel: “Watter waarde (indien enige)
het u deelname aan die ATKV-projek(te) tot u persoonlike en/of beroepslewe toegevoeg?”
Daar is gepoog om menings ten opsigte van ŉ verskeidenheid projekte te kry. Hieronder
volg die respons van enkele van die respondente:
Dr Anzél Gerber (tjellis) was in 1992 op vyftienjarige leeftyd as tjellis die algehele wenner
van die Prelude-kompetisie en is tans ŉ uitvoerende kunstenaar van beroep wat in Wene,
Oostenryk, bly en vandaar regoor die hele Europa optree. Sy skryf: “Die klassiekemusiekkompetisies, aangebied deur die ATKV, het ŉ besondere belangrike rol gespeel in my
ontwikkeling as musikus. Die proses ter voorbereiding van die kompetisie, die
ondervinding om op nasionale vlak mee te ding, die ondervinding om voor ŉ gehoor sowel
as ŉ paneel beoordelaars en mediateenwoordigheid op te tree, het daadwerklik bygedra in
my vorming as musikus. Die droom om ŉ solo-tjellis te word, het gestalte gekry en het in ŉ
kritiese tyd in my tienerjare vir my die nodige ‘inspuiting’ gegee om my drome na te jaag
en te realiseer. As wenner van die ‘Prelude’-kompetisie kon ek ook in die Staatsteater as
solis saam met die wenner van die Forte-kompetisie ŉ konsert aanbied. Die prysgeld het
ook vir my baie beteken om verdere studies te help finansier. Alhoewel ek geruime tyd in
die buiteland woon en nie meer eerstehands betrokke is by die ATKV se aktiwiteite nie,
het die ATKV ŉ wesenlike rol gespeel in my vorming as musikus, deur hulle bemoeienis
om kuns en kultuur te bevorder en die waarde van klassieke musiek en musici, te ag en te
koester” (Gerber 2019:epos-korrespondensie).
Jaco Jacobs (skrywer van kinder- en jeugboeke): “In my hoërskooljare het die ATKVredenaarskompetisie en die ATKV-toneelkompetisie my die geleentheid gegee om my
skryfvaardighede te slyp – ek moes destyds my eie redenaarstoesprake skryf, en ek het in
my matriekjaar ons toneelgroep se verhoogstuk geskryf. Dit het baie gehelp om my
selfvertroue as skrywer ŉ hupstoot te gee. In matriek het ek die prosa- sowel as die
poësieafdeling van die ATKV se destydse skryfwedstryd vir hoërskoolleerders gewen, en
as deel van die prys kon ek die ATKV se Herfsskool op Potchefstroom bywoon. Die
bywoning van die Herfsskool was een van die belangrikste oomblikke in my ontwikkeling
as jong skrywer – ek het daarna byna dadelik kommersieel begin voorlê en publiseer. My
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pad met die ATKV het nie ná skool opgehou nie – ek het op universiteit ŉ
kinderverhaalwedstryd van die ATKV en die Belgiese provinsie Antwerpen gewen, en die
wenverhaal is deur LAPA, ’n ATKV-filiaal, gepubliseer. LAPA het oor die jare die
belangrikste uitgewer van my werk geword, en meer as 170 van my boeke het daar
verskyn. Ek het die ATKV-kinderboektoekenning ook 29 keer gewen – ŉ toekenning wat
ek hoog op prys stel, omdat kinders self die wenboeke kies” (Jacobs 2019:eposkorrespondensie).
Johann Vermaak is ŉ akteur wat tans besig is met die afhandeling van ŉ MA-verhandeling
in Afrikaans. Hy het in 2000 die ATKV se redenaarskompetisie vir hoërskoolleerders
gewen met die onderwerp Om te verbeter, moet jy oop wees vir verandering. Johann
skryf: “Vanaf my eerste deelname tot en met my laaste jaar het my selfvertroue as
publieke spreker net verbeter. Veral die onvoorbereide afdeling van die kompetisie was
aanvanklik vir my vreesaanjaend. Met deursettingsvermoë en genoeg ondervinding kon ek
op die ou end ook hierdie afdeling met minder spanning trotseer. Om eers te sukkel, maar
deur aanhoudende oefening te verbeter, is ŉ lewensles wat vir altyd by my bly. Indirek het
die kompetisie ook bygedra tot my huidige beroep as akteur: om gemaklik voor ŉ gehoor
te staan, met ŉ duidelike stem te kommunikeer en die soms wisselvalligheid van jou eie
vertoning te probeer verstaan” (Vermaak 2019:e-pos-korrespondensie).
Johan van Rensburg (musikant en aanbieder van die ATKV se revue-kursusse wat in die
neëntigerjare hulle ontstaan gehad het): “As keurder en beoordelaar het ek kennis gemaak
met honderde sangers en voornemende sangers. Dieselfde met die liedjieskrywers.
Hierdie kennisname met die kunstenaars van die ligtemusiekbedryf was altyd ŉ stimulus
en handige kennis in my beroep as regisseur van Afrikaanse ligtemusiekprogramme vir
SAUK-TV. So ook in die jare van 1991 tot 2011 toe ek betrokke was as musiekregisseur
van die TV-program Noot-vir-Noot en byna 600 episodes gemaak het. Die elf jaar wat ek
aktief betrokke was by die projekte van die ATKV was kosbare jare. Om altyd deel te kon
wees van die aksies, die beplannings en selfs die gesellighede van die ATKV het ŉ
samehorige gevoel gelaat en te midde van al die suksesse en lekkerte het ons saam
gebou aan ons taal en ons musiek” (Van Rensburg 2019:e-poskorrespondensie).
Rina Hugo (sangeres van hoofsaaklik ligte musiek): “Nadat ek in 1978 as wenner van
Crescendo aangewys is, het my loopbaan as opera- en liedersangeres ŉ nuwe rigting
ingeslaan. Ek het as Crescendo-wenner onder meer my eerste platekontrak gekry. Die
nuwe status van ligtemusiek-sangeres het my eie lewe asook die van my familie vir die
volgende 40 jaar beïnvloed. Meer as dertig plate en CD-opnames het die lig gesien en
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ontelbare optredes op Suid-Afrikaanse en internasionale verhoë asook talle radio- en TVuitsendings het deel van my daaglikse bestaan geword. Ek is dankbaar dat ek op hierdie
wyse ŉ bydrae kon lewer tot die Afrikaanse vermaaklikheidsbedryf en kultuurlewe” (Hugo
2019:e-poskorrespondensie).
Neil Sandilands (akteur en tans werksaam in die VSA) beskryf Afrikaans as die “soetste
taal” en skryf: “Min of meer in die tagtigs rond het ek my eerste kennismaking met die
ATKV gehad. Meestal ou omies met dasse. Die ATKV het my die geleentheid gegee om
deel te neem aan een van hul velerlei inisiatiewe waarvan die Redenaarskompetisie een
was. Ek reken my deelname as middelmatig. Met die redenaarskompetisie is ek uitgestof
deur drie ander leerlinge en hulle was almal meisies. Daar was ook die voorreg om ten tye
van ŉ tweede geleentheid deelname te hê aan ŉ leierskursus. My kop was op hierdie
stadium meer by meisies as die ANC of die NP. Nietemin was die kursus heel
insiggewend. In later jare was ek bevoorreg om ’n ATKV-mediatoekenning in ontvangs te
neem. Die omie met die truitjie wat dit eintlik moes ontvang, is Albert Maritz. Die hele
gedagte agter die reeks Impressario is en bly Albert se insig. Die veertjiegedagte is bytend
oulik, maar na my mening ŉ te mank, liggewig aanwending van die taal. Daar is sterker
woorde, soos byvoorbeeld “Die ATKV Media Pluim”. Nietemin het die ATKV as instansie
my omarm en geleenthede gebied vir die verbreding van kennis. As instansie bly die
ATKV, soos ook ander kulturele instansies, vir my van uiterste belang. But don’t ever
become an institution onto thyself. Dien die mense en die taal en vergeet van die res. Daar
is soveel om van te put binne die Afrikaanse kultuurskat. Weer eens betuig ek my
dankbaarheid teenoor die ATKV wat my wel in my vormingsjare gekoester en raakgesien
het. Dit is onbetwisbaar. Ek twyfel of ek in my moedertaal my talente sou kon ontgin
sonder die vele insette deur die ATKV. Daarsonder sou die landskap vaag en duister
gewees het. Doen so voort, maar onthou asseblief van “Kruidjie-roer-my-nie” (Sandilands
2019:e-poskorrespondensie).
Renette Bouwer het haar oor ŉ tydperk van 25 jaar aan beide kante van die kompetisie
bevind– eers as beoordelaar en die afgelope paar jaar as deelnemende koorleier van twee
topkore (die Universiteit van Johannesburg en Afrikaans Hoër Meisieskool in Pretoria). Sy
sê die volgende:
“Ek was sedert die begin van Applous landswyd betrokke by beoordeling tot 2013. Ek het
oor die hele land gery, gevlieg en ure na kore geluister en opbouende kommentaar en
evaluering gelewer. In 2014 het ek die pos as koorleier van Afrikaans Hoër Meisieskool in
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Pretoria aanvaar en het ek die ander kant van die munt beleef. Ek moes uittree as
beoordelaar en moes nou beoordeel word!
Persoonlik dink ek musiek behoort nie onderwerp te word aan wen en verloor nie. Daar is
tog immers geen verloorders as mense saam musiek maak nie. Maar dit staan soos ŉ
paal bo water dat, as daar ŉ kompetisie-element ter sprake is, daar skielik baie groter
fokus en konsentrasie by die deelnemers is en ŉ wil om beter en beter te presteer. Op dié
manier styg die standaard van die koorsang met rasse skrede. Koorleiers is op hulle tone
en doen moeite om ŉ goeie repertorium te kies om te verseker dat standaarde aan
internasionale vereistes voldoen. Alhoewel die ATKV Afrikaans bevorder, is daar genoeg
ruimte binne die reëls dat koorleiers nuwe internasionale tendense in koormusiek kan
ondersoek. So word kinders gevolglik blootgestel aan koorwerke wat hulle normaalweg
nooit sou hoor of sing nie. Dit word dan dikwels ook hulle gunstelingliedere. Skoolhoofde
spog graag met die prestasies van hulle kore en gebruik dit as bemarkingsinstrument.
As beoordelaar het ek geweet watter kore (=koorleiers) uitstekende werk doen en het met
opgewonderheid die groei in jong kore gade geslaan. As deelnemende koorleier besef ek
nou egter eers regtig hoeveel ure se werk in die beplanning van ŉ gebalanseerde program
gaan en hoe lank en passievol kore werklik voorberei aan die streekfeeste en indien hulle
genooi word, die finaal.
Opsommend kan ek sê dat Applous waarskynlik die grootste enkele faktor is waarom
Suid-Afrikaanse kore wêreldwyd stof in ander kore se oë skop. Ons is kompetisie-fiks! Ons
word geleer van universele koorwaardes. En dit alles omdat die ATKV die Applousplatform geskep het om Afrikaans deur koorsang te bevorder. Mag dit nog lank moontlik
wees om hierdie kragtige inisiatief te laat groei en gedy” (Bouwer:e-poskorrespondensie).
Jak de Priester (sanger van ligte musiek) sê: “Die projekte het baie waarde tot my lewe
toegevoeg veral toe ek reeds in matriek ŉ toneelstuk, getiteld Nommer 10, vir Hoërskool
Parys geskryf het. Dit het my daardie stappie vorentoe gegee en my laat besef dat jy goed
kan skep. Dit het my ook aan die wêreld van teater en kunste blootgestel. Ek het besef dit
is wat ek eendag wil doen en het my gemotiveer om te doen wat ek vandag doen. Ook in
Crescendo toe ek liedjies geskryf en die kompetisie in 2002 gewen het. Dit het my die
hupstoot gegee om my eerste album, Sally Williams Nougat, te skryf en ook die geloof
gegee dat ek eendag ŉ loopbaan in musiek kan maak.
Die ATKV doen wonderlike werk vir die Afrikaanse en Suid-Afrikaanse kultuur. Die
kompetisies gee mense met potensiële talent die geleentheid om hulle bydrae te lewer en
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die aansporing dat daar iets is om voor te werk. Ek onthou die jare met Crescendo was dit
altyd ŉ klomp vriende en liedjieskrywers wat gesê het ons moet inskryf vir Crescendo. Dit
was iets waarvoor ons gewerk het. Selfs vandag met die ATKV-Tienertoneel sien ŉ mens
hoeveel kinders skeppend is en daaraan deelneem. Ook aan kompetisies in klassieke
musiek, kore en redenaars. So dit is ŉ groot bydrae wat die ATKV lewer tot die Afrikaanse
en Suid-Afrikaanse kultuur” (De Priester:e-poskorrespondensie).
Uit bogenoemde kommentaar is dit duidelik dat die ATKV deur middel van sy
kultuurprojekte ŉ onbaatsugtige diens aan Afrikaans en die breë Suid-Afrikaanse
gemeenskap lewer. Die belangrikste doelwitte wat al oor jare bereik is, kan kortliks soos
volg opgesom word: dit skep geleenthede vir mense om reeds van skoolgaande ouderdom
af hulle potensiaal te ontdek en te ontwikkel; dit bied ŉ geleentheid tot loopbaankeuses;
potensiële kunstenaars word aan ŉ hoë standaard blootgestel en ontwikkel selfvertroue
om op die hoogste vlak nasionaal en internasionaal mee te ding; die geleentheid word aan
mense gebied om in Afrikaans te presteer; die Afrikaanse kultuur word oor ŉ breë front
bemark, en laastens kweek dit ŉ liefde vir die taal oor kultuurgrense heen.
5.3 BETROKKENHEID BY AKTUELE TAAL- EN KULTUURSAKE
Aan die vooraand van die nuwe millennium was die ATKV toenemend meer betrokke by
aktuele taal- en kultuursake in die groter Suid-Afrikaanse gemeenskap. Dit het die
organisasie se verbintenis tot ŉ suksesvolle Suid-Afrika bevestig. Die volgende dien as
voorbeelde:
Kongrestemas was alreeds ŉ duidelike aanduiding van hierdie bykomende fokus. Temas
tussen 1996 en 2000 was die volgende: Kultuur in Praktyk (1996), Die ATKV: Kreatiewe
ondernemerskap(1997), Vat Vyf vir 2000 (1998), Die ATKV – Laat taal en kultuur leef
(1999), en in 2000 Die ATKV – Ons missie in Praktyk (ATKV-Kongresjaarboek 1996:3;
1997:3; 1998:3; 1999:2; 2000:2).
Gedurende die 1996/97-boekjaar raak die ATKV betrokke by die Taalfasiliteringsprogram
(TFP) van die UOVS wat tolkingsdienste beskikbaar gestel het. Vyf-en-vyftig tolke het oor
ŉ tydperk van sewe maande tydens sittings van die Waarheids- en Versoeningskommissie
taaldienste aan die Vrystaatse wetgewer gelewer. Tydens dié sittings was die
gebruiksfrekwensie van Afrikaans 65,5% van die verskillende tale wat vertaal moes word.
Die Suid-Afrikaanse Stigting vir Onderwys en Opleiding (SASOO) is ŉ onderwysliggaam
wat die stand van onderwys in Suid-Afrika navors. Die ATKV het by hierdie liggaam
geaffilieer om kommentaar te kan lewer op onderwyssake. Verder was hy ook deel van ŉ
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eenheidsgroep wat by geleentheid met die president gesprek gevoer het oor
onderwyssake.
Die multikulturele Nasionale Kultuurforum van die staat het gedurende 1996 weer ŉ
multikulturele fees gehou waarvan die ATKV deel was. Daar is gepoog om dit ŉ jaarlikse
instelling op Erfenisdag te maak.
In 1996/97 was die ATKV steeds deel van die Afrikanerkultuurforum en het hy die
organisasie se sekretariaat behartig. Dié forum het gepoog om Afrikaanse kultuurgroepe
oor ŉ breë front te betrek ten einde oor gemeenskaplike sake gesprek te voer. Teen 1996
was 22 organisasies lid van hierdie liggaam.
Gedurende die 1997/98-verslagjaar het die ATKV kommentaar gelewer op die
voorgenome wysiging aan die Wet op Uitsaaiwese, spesifiek met betrekking tot die
toekenning van lisensies aan gemeenskapsradiostasies. Die ATKV wou hê dat die
bestaande wetgewing hieroor onveranderd moes bly. Daar is ook in die portefeuljekomitee
oor
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Wysigingswetsontwerp op die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad (Wet 107 van 1998). Verder
het die ATKV formeel by die Voorsitter van die Raad van die Universiteit van Venda
beswaar aangeteken oor die sluiting van die Departement van Afrikaans by dié
universiteit. ŉ Voorlegging is ook gedoen aan die Departement van Kuns, Kultuur,
Wetenskap en Tegnologie oor die beskerming van die regte van kultuur-, godsdiens- en
taalgroepe. Daar is ook dinkskrums deur die ATKV gereël oor ŉ taalbeleid vir die SuidAfrikaanse Nasionale Weermag (SANW), asook vir regspleging in Suid-Afrika. Beswaar is
aangeteken oor en kommentaar gelewer op die taalbeleid van ŉ aantal staatsinstellings
soos die Suid-Afrikaanse Poskantoor en die Landbank. Die ATKV het ook ŉ groot bydrae
gelewer tot die instelling en aanbieding van die kursus Afrikaans vir beginners wat sedert
1995 by die Universiteit van Namibië aangebied is. Sedert 1998 is ŉ na-uurse kursus
aangebied vir werkendes (gewoonlik buitelanders) wat Afrikaans wil aanleer.
Verdere betrokkenheid by die regering was die nominasie van persone vir die nasionale
en provinsiale rade van die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad (Pansat). Daar is ook individue
benoem om op die volgende rade te dien: die Nasionale Museum in Bloemfontein, die
Oorlogsmuseum in Bloemfontein, die Nasionale Kultuurhistoriese Museum, die Nasionale
Raad vir Verdere Opleiding en Onderwys, die Raad op Hoër Onderwys (lid vir opleiding),
die paneel van godsdiensuitsendings van die SAUK en die Godsdiensadvieskomitee van
die Minister van Onderwys (ATKV-Kongresjaarboek 1999:17).
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ŉ Demonstrasie van die ATKV se inisiatief en betrokkenheid by nasiebou was ŉ projek wat
in 2001 op Jeugdag, 16 Junie, begin is. Jeugdagvieringe is by die onderskeie ATKV-oorde
georganiseer. Altesaam 540 kinders van alle bevolkingsgroepe tussen die ouderdomme
van elf en 13 jaar het aan die eerste pretdag, bekend as Kultuurkameradekaskenades
deelgeneem. Dit is gehou in reaksie op pres Mbeki se beroep op die ATKV-Kongres van
1999 dat die ATKV daadwerklik betrokke moet raak by die proses van versoening tussen
die verskillende kultuurgroepe in Suid-Afrika (ATKV-Kongresjaarboek 2002:15). Die projek
is hierna jaarliks voortgesit en in 2006 is ŉ totaal van 700 minderbevoorregte kinders uit
alle kultuurgroepe byeengebring om Jeugdag op hierdie wyse te vier (ATKVKongresjaarboek 2003:16; 2004:13; 2005:16; 2006:27).
Op Erfenisdag 2005 was die ATKV ook deur middel van sy Andalusia-tak op
JanKempdorp by Taung se Erfenisdagviering betrokke. Tradisionele kos is aan 650 mense
verskaf en pres. Thabo Mbeki was een van die talle besoekers wat die ATKV-stalletjie
besoek het en sy waardering teenoor die ATKV vir die organisasie se betrokkenheid
uitgespreek het. Die ATKV het onder meer pette en T-hemde met die ATKV-logo aan die
feesgangers uitgedeel en homself op dié wyse bemark (ATKV-Kongresjaarboek 2006:37).
Daar was in hierdie tydperk ook projekte wat die Afrikaanse taal en kultuur bevorder, wat
deur die ATKV finansieel ondersteun is, hoewel hy dit nie noodwendig geïnisieer het nie.
So is borgskappe vir erfenisbewaring, die bevordering van geestelike lektuur, talentfeeste
en serenadekompetisies by universiteite beskikbaar gestel. Die ATKV was ook betrokke
by die Afrikaanse Skrywersvereniging; die aanbied van ŉ Afrikaans-kursus aan leerders en
onderwysers
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Kultuurgeskiedenis-graadkursusse aan die Universiteit van Pretoria en administratiewe
hulp vir die aanbied van landwye veeltaligheidsforums, en het as verteenwoordiger van die
Afrikaanse gemeenskap by die Voortrekkermonumentfees op 24 September 2001 aan
Erfenisdagvierings deelgeneem (ATKV-Kongresjaarboek 2002:25).
Verder het die ATKV verteenwoordigers op die direksies van die Voortrekkermonument
asook die Maatskappy vir Europese Immigrasie gehad. Hy het ook gedien op die sentrale
bestuur van die Afrikaanse Ekspo en die Gautengse Onderwysraad. Die organisasie is
ook verteenwoordig op die loodskomitee van die Onderwysdepartement se Tirisanokoorfees. Dan was die organisasie ook op die sentrale reëlingskomitee van die herdenking
van die Anglo-Boereoorlog (ATKV-Kongresjaarboek 2002:25).
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Betrokkenheid by projekte of instansies wat, soos die ATKV, die bevordering van
Afrikaans ten doel het, het teen 2005 voortgeduur. Dit het ingesluit betrokkenheid by
Afrikaanse kultuurorganisasies en forums soos die FAK, die Nasionale Forum vir Afrikaans
en die Dagbreek Trust; projekte gefokus op die Christelike godsdiens, taalbevordering,
vertaling en tolking; samewerking met die regering ten opsigte van nasionale feesdae en
oor onderwyssake met die Gautengse Onderwysraad, en dan ook samewerking met
handelsinstellings soos die Afrikaanse Handelsinstituut (AHI) (ATKV-Kongresjaarboek
2005:23; 2006:41).
Die ATKV se verbintenis tot die bevordering van inklusiwiteit is in 2003 bevestig toe die
organisasie as hoofborg van die Wellingtonse Klopsekarnaval opgetree het. Altesaam 11
klopsegroepe het in die Bolandstadion teen mekaar meegeding (ATKV-Kongresjaarboek
2003:25). Die kompetisie is in 2005 reeds vir die 20ste jaar op ŉ georganiseerde
kompetisiebasis aangebied en teen 2006 was die ATKV steeds as borg betrokke (ATKVKongresjaarboek 2004:19; 2005:24).
5.4 EVALUERING EN PERSPEKTIEF
Die tydperk 1990 tot 2006 kan beskou word as ŉ bloeitydperk in die kulturele aktiwiteite
van die ATKV. Die organisasie het, deur middel van sy kultuurprojekte en ander aksies, ŉ
rol as katalisator in die proses van nasiebou en versoening speel. Hy was inderdaad ŉ
agent vir verandering. Soos aangedui, het gevestigde projekte – waarvan party reeds in
die sestigerjare onstaan het – steeds gegroei. Nuwe projekte asook ad hoc-projekte is
ingestel. Hierdie projekte was daarop ingestel om aan die kultuurbehoeftes van ATKV-lede
en die breër Afrikaanse en Suid-Afrikaanse publiek te voldoen. Projekte het ŉ toenemend
inklusiewe karakter begin aanneem – beide wat die Afrikaanse taalgemeenskap en die
multikulturele opset in Suid-Afrika betref. Soos aangetoon, het die organisasie se
betrokkenheid by kunstefeeste sy katalisatorsrol bevestig.
As laaste perspektief word Burden se definisie van kultuurgeskiedenis (2000:19) op die
ATKV se bevordering van kultuur toegepas. Eerstens bevestig ATKV-projekte die sentrale
rol wat die mens as die skepper van kultuurprodukte speel. Die ATKV het homself in die
tydperk
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kultuurprodukte op ’n georganiseerde, professionele wyse aan ŉ bepaalde mark te bied. In
die proses het die organisasie self die skepper van nuwe kultuurprodukte geword. In die
konteks van hierdie studie was die belangrikste nuwe produk ŉ nuwe denksisteem wat uit
die behoefte aan aanpassing by ŉ veranderende politieke en kulturele milieu gespruit het.
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Die ATKV-leierskap het in hierdie tydperk doelbewus meer by aktuele taal- en
kultuuraangeleenthede betrokke geraak en in die proses is daar op verskillende terreine
met die regering saamgewerk. Die fokus op leierskap en entrepreneurskap, die
ondersteuning van gesinswaardes en sosiale opheffing, asook die ingesteldheid op
produkte van uitnemendheid is in hierdie tydperk as kenmerke van die ATKV gevestig. Sy
ledetal en verskeidenheid projekte het steeds toegeneem, wat ŉ teken was dat mense met
die ATKV wou assosieer en die organisasie toenemend as ŉ kulturele tuiste beskou het.
Die ATKV se praktiese aanpasbaarheid op politieke en kulturele gebied het teen 2006
reeds bewys gelewer van die groter rol wat hy, volgens die voorspelling van
oudstaatspresident FW de Klerk, in ŉ toekomstige Suid-Afrika sou speel (ATKVKongresjaarboek 1991:19-20).
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HOOFSTUK 6
AGENTE VIR VERANDERING BINNE DIE ATKV
6.1.

INLEIDING

Sedert die politieke oorgangsjare vanaf 1990 het die ATKV sy bestaande produkaanbod
aan lede en die breë publiek aansienlik uitgebrei en aangepas. Soos in hoofstuk 5
aangetoon, was die gees wat in die organisasie geheers het toenemend een van uitreik na
medetaalgenote en -landsburgers. Dit is hoofsaaklik deur middel van sy kultuuraktiwiteite
gedoen. Die eksklusiewe karakter van die organisasie van vroeër het toenemend begin
plek maak vir ŉ inklusiewe benadering, wat ŉ doelbewuste strewe na nasiebou en
versoening ingesluit het. Hoewel tradisionele kultuurprojekte steeds deel van die
organisasie se kultuuraanbod was, was daar ŉ nuwe erns om projekte aan te bied wat die
organisasie meer aanloklik as kultuurtuiste vir alle Afrikaanssprekendes gemaak het.
Verder het die kultuuraanbod ook die breë Suid-Afrikaanse publiek toenemend bewus
probeer maak van die ATKV as ŉ Afrikaanse organisasie wat uitnodigend vir alle taal- en
kultuurgroepe in Suid-Afrika was. Benewens sy hoofkantoor-kultuurprojekte was daar ook
ander agente van verandering binne die organisasie waardeur die organisasie homself
kon herposisioneer. Dit was die besturende direkteur en die direksie, die takke, lede, die
uitgewery en die organisasie se bemarkings- en kommunikasie-afdelings. Sedert 2006 is
die fokus verder uitgebrei na ŉ groter sakebenadering met die oog op groter diversiteit ten
opsigte van sy produkontwikkeling. In hoofstuk 7 word in groter besonderhede aan
laasgenoemde aspek aandag gegee. In hierdie hoofstuk word die invloed van die
organisasie se bestuursfilosofie en strategiese benadering sedert die jaar 2000, wat die
klimaat vir verandering help skep het, in oënskou geneem.
6.2.

BESTUURSFILOSOFIE 2000-2005

Die bestuursfilosofie van die eerste vyf jaar van die nuwe millennium het bevestig dat die
ATKV nou op inklusiwiteit fokus wat die teikenmark betref, asook op die variasie en
gehalte van sy kultuurprodukte. Op hierdie manier kon die organisasie homself onmisbaar
maak vir die res van Suid-Afrika. Dit kon hy egter alleen doen indien die meerderheid van
sy lede ŉ paradigmaskuif ten opsigte van hulle identiteit ondergaan het. Daar was reeds
positiewe tekens dat dit aan die gebeur was.
Die besturende direkteur, dr. Kok, kan beskou word as een van die belangrikste agente vir
verandering binne die organisasie in hierdie tydperk. Hoewel hy uit die aard van sy
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bestuurspos aan die direksie verantwoordelik was en hulle visie vir die organisasie moes
interpreteer, het hy in sy kommunikasie met lede deurgaans die boodskap van
verantwoordelike verandering oorgedra en so die lede tot vernuwende denke aangespoor.
Sy akademiese kundigheid oor kultuurorganisasies het ook aan sy sieninge ŉ bepaalde
geloofwaardigheid gegee. In sy doktorale proefskrif, wat in 1992 voltooi is, verwys hy na
kenmerke en take van die Afrikaanse kultuurorganisasies in die algemeen. Een van die
take waarna hy verwys, is “… ’n verbeeldingryke en afwagtende toekomsgerigte
lewenshouding … om die Afrikaner geestelik weerbaar te maak om die uitdagings van die
tyd te aanvaar. In dié verband moet die organisasies skeppend en vernuwend te werk
gaan” (Kok 1992:118). Dit is dus sinvol om aandag te gee aan uitsprake van dr. Frits Kok
in sy laaste vyf jaar as besturende direkteur. Dit werp lig op die organisasie se benadering
tot die uitdagings van die tyd. In wese het die ATKV-lid se bewuswording en aanvaarding
van sy nuwe identiteit hierdie herposisionering ten grondslag gelê.
In sy jaarverslag van die tydperk 1 April 2000 tot 31 Maart 2001 verwys dr. Kok na ŉ
ondersoek wat deur twee navorsingsmaatskappye in die breë Afrikaanse gemeenskap
gedoen is (ATKV-Kongresjaarboek 2001:41). Van die belangrikste bevindinge was dat die
Afrikaanse gemeenskap nie meer as ŉ enkelvoudige, homogene gemeenskap
gestereotipeer kon word nie. Volgens dié ondersoek is die Afrikaanse kultuurgemeenskap
ŉ diverse, uiteenlopende en gedifferensieerde groep (ATKV-Kongresjaarboek 2001:41).
Die positiewe aspek van hierdie bevindings is dat die oorgrote meerderheid van hierdie
gemeenskap positief reageer op die uitdagings van die hede en dat hulle ideale vir die
toekoms het. Volgens Kok moet die ATKV hierop kapitaliseer deur sy werksaamhede so te
beplan en uit te voer dat die ATKV en sy lede onmisbaar sal wees in die 21ste eeu (ATKVKongresjaarboek 2001:41).
Uit bogenoemde opmerkings van Kok is dit duidelik dat die ATKV met die oog op die
uitdagings van die nuwe millennium homself nou reeds kultureel herposisioneer het. Dit
het nou nie net meer oor sy produkaanbod aan sy tradisionele steunbasis – die Afrikaner –
gegaan nie, maar in toenemende mate ook aan mense wat hulleself as deel van die
Afrikaanse taalgemeenskap beskou het (ATKV-Kongresjaarboek 2001:41).
Volgens Eloff het die mens meervoudige identiteite wat op vyf verskillende oorvluelende
vlakke lê. Die grootste vlak is dié van menslike gemeenskaplikheid; tweedens dat jy ŉ
inwoner van ŉ kontinent is; derdens dat jy ŉ staatkundige identiteit het wat meer as
geografies van aard is, dit wil sê assosiasie met ŉ spesifieke land en sy geskiedenis
waarop jy trots is. Vierdens is daar die vlak van taal en laastens dié van kultuurassosiasie
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(2016:149-150) Kok se verwysing hierbo na mense wat hulle in toenemende mate as deel
van die Afrikaanse taalgemeenskap beskou, kan dus binne die vierde vlak van Eloff se
uiteensetting van meervoudige identeite geplaas word. Volgens Eloff vind ons op hierdie
vlak daardie groep mense binne en buite Suid-Afrika wat Afrikaans praat, lief is vir die taal
en dit wil behou en uitbou (2016:149-150).
In sy verslag oor die 2001/2002-boekjaar verwys dr Kok na die doelwitte wat die ATKV
homself vir die toekoms gestel het (ATKV-Kongresjaarboek 2002:36). Kernaspekte is die
volgende:
•

Die ATKV moet ŉ groter bydrae lewer tot die ideaal van die Afrika-Renaissance.
Armoede

moet

hokgeslaan

word

en

mense

se

lewensgehalte

en

lewensvaardighede moet verbeter word. Daar moet ook gefokus word op uitdagings
soos ongeletterdheid en onvoldoende onderrig en opleiding. Menseregte moet as
deel van die kultuur van demokrasie sterker gevestig word.
•

ATKV-lede en die breër Afrikaanse kultuurgemeenskap moet gerig wees op groter
selfhandhawing, doeltreffende funksionering en groter entrepreneurskap.

•

Rassisme moet teengestaan word en die menswaardigheid van alle mense moet as
prioriteit beskou word.

•

Die ATKV moet groter aandag aan die jeug gee, met die klem op onderwys.

•

Nuwe sakegeleenthede moet deur die organisasie ondersoek word.

Volgens Kok moet die ATKV as die Afrikaanse kleur van die Suid-Afrikaanse reënboog
beleef word. Terselfdertyd moet die organisasie en sy lede nie verskoning maak vir wie en
wat hulle is nie (ATKV-Kongresjaarboek 2002:36).
In bogenoemde verband stem die opsomming van hierdie tydperk in Suid-Afrika se
geskiedenis deur die historikus RW Johnson tot nadenke. Volgens hom is baie wit mense
so deur pres Mandela betower dat hulle as gevolg van hulle skuldgevoel oor apartheid in
die euforie van die “nuwe Suid-Afrika” gedeel het. Politieke korrektheid was ook aan die
orde van die dag en het legitimiteit verleen aan die ANC se klem op transformasie, die
Afrika-Renaissance, regstellende aksie en swart ekonomiese bemagtiging. Al die groepe
met mag in die wit, swart, bruin en Indiërgemeenskappe het gestorm om aan hulle nuwe
meesters

se

kant

te

wees.

Johnson

wys

ook

daarop

dat

daar

selfs

op

nieregeringsorganisasies druk uitgeoefen is dat regeringsbeheer oor hulle toegepas moes
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word (2015:126). Dit was faktore wat die ATKV in hierdie tyd van herposisionering in
gedagte moes hou.
In die verslag van ATKV-werksaamhede in die 2002/2003-boekjaar gee Kok sy
interpretasie van die situasie op staatkundige en kulturele gebied in Suid-Afrika. Na sy
mening is die Afrikaanse gemeenskap besig met selfondersoek en ŉ herdefiniëring van
homself (ATKV-Kongresjaarboek 2003:41). Dit is opvallend dat hy van die “Afrikaanse
gemeenskap” praat, terwyl sy gehoor eintlik maar hoofsaaklik die Afrikaner binne die
ATKV verteenwoordig het. Dit bevestig die soms verwarrende gebruik van terme op
daardie

stadium

in

Suid-Afrika

om

die

verskillende

subgroepe

waaruit

Afrikaanssprekendes bestaan, te probeer definieer. Kok se gebruik van die term
Afrikaanse gemeenskap moet gesien word as dat hy ATKV-lede insluit en dat die
organisasie besig is met selfondersoek en herdefiniëring.
Volgens Kok lei hierdie selfondersoek en herdefiniëring tot ŉ herposisionering ten opsigte
van die toekoms. Hy noem dan ŉ aantal aspekte ten opsigte waarvan hierdie
herposisionering plaasvind:
•

Ouers en individue is nou meer as voorheen self verantwoordelik vir die toepassing
van waardes en norme. Die morele debat word nie meer deur ŉ Publikasieraad
gereguleer nie.

•

Gesag en leierskap word baie meer as voorheen bevraagteken.

•

Bybelse waardes word in die konteks van die Christelike godsdiens bevraagteken.
Hierdie debat word verder aangevuur deur ŉ staatsbestel wat die voortsetting van
godsdiensonderrig op skole, soos tradisioneel die geval was, in gevaar stel.

Kok is van mening dat nuwe denke van die Afrikaanse gemeenskap gevra word om die
Afrikaanse psige ernstig te ondersoek. Hy moet homself dan vind en met selfvertroue die
toekoms ingaan, wetende wie hy is en waarin hy glo. Vir Kok moet die ATKV aan die
kultuurgebruiker wat hy bedien, ŉ gevoel van sekuriteit bied. Hierdie kultuurgebruiker kan
dan sy omgewing orden en daarby aanpas. Die ATKV moet dus op alle terreine ŉ bydrae
lewer om ŉ omgewing te skep waarbinne die Afrikaanse gemeenskap tuis voel. Kok is
verder van mening dat die ATKV moet begin bou aan ŉ groter geheel waarbinne die
Afrikaanse gemeenskap as welkom en onmisbaar beleef word (ATKV-Kongresjaarboek
2003:4).
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Hierdie siening van Kok sluit aan by dié van die joernalis en historikus Leopold Scholtz,
wat dit beklemtoon dat as die Afrikaner wil oorleef hy voluit deel van Suid-Afrika sal moet
wees. Vir Scholtz beteken dit egter nie dat jy nie openlik jou saak kan stel of dat jy altyd
polities korrek hoef te wees nie. ŉ Ander voorwaarde vir oorlewing is vir hom ook dat die
Afrikaners hulleself moet herdefinieer. Dit beteken dat plek gemaak moet word vir elke
Afrikaanssprekende wat hom- of haarself as Afrikaner sien. Na sy mening is die siening
dat om Afrikaner te wees, beteken om wit te wees, die dood in die pot (2003:4).
Dr. Desmond Tutu bevestig die belangrikheid van die rol wat die Afrikaner in die nuwe
bedeling te speel het. Tydens die ATKV-kongres van 2003 ontvang hy ŉ toekenning van
die ATKV en demonstreer hy sy gesindheid teenoor Afrikaans deur sy volledige toespraak
in Afrikaans te hou. Volgens hom moet mense nie verlei word deur diegene wat dink dat ŉ
volk onderdruk moet word as hy nie ander oorheers nie. Die Afrikaner het, volgens Tutu,
die bekwaamheid om ander op te hef uit die moeras, want hy het dit vir sy eie mense
gedoen (Nieuwoudt 2003:9).
In 2004 is Kok se boodskap aan die kongresgangers dat Suid-Afrikaners verbind is tot die
uitbou van ŉ demokratiese bestel. Hy verwys na probleme met die erkenning van
Afrikaans en regstellende aksie, maar voel dat daar tog ŉ versigtige optimisme onder
mense bestaan. Volgens Kok het die ATKV homself reeds tydens sy 1989-kongres tot ŉ
nuwe bestel verbind toe hy sy lidmaatskapvoorwaardes aangepas het. Volgens hom sal
die ATKV voortgaan om deel te wees van ŉ proses om van Suid-Afrika ŉ veilige,
aanvaarbare plek vir al sy inwoners te help maak. Die landsleuse, Eenheid in
Verskeidenheid, is in 2004 die kongrestema. In die lig hiervan spoor Kok lede aan om vir
alle mense ruimte te skep. So kan ŉ suksesvolle land geskep word wat as voorbeeld vir
die res van die wêreld kan dien. Sy visie is dat die ATKV vir die breë Afrikaanse
gemeenskap ŉ krag en skuilplek sal wees (ATKV-Kongresjaarboek 2004:32).
Die jaar 2005 is die herdenking van die ATKV se 75ste bestaanjaar en die tema van die
ATKV-Kongres op ATKV-Goudini is heel gepas Afrikaans Kook! In sy jaarverslag spreek
Kok die oortuiging uit dat ŉ kultuurorganisasie soos die ATKV ŉ taak het om na die
kultuurbehoeftes van die Afrikaanse kultuurgemeenskap om te sien. Volgens hom sal die
ATKV se taak wees om ŉ kultuurvriendelike omgewing te verseker waarbinne almal in
Suid-Afrika kan tuis voel. Kok is van mening dat daar ooreenkomste is tussen die
behoeftes en vrese van kulturele minderhede oral in die wêreld. Hy noem die volgende:
hulle wil nie deur ander kultuurgemeenskappe gedomineer word nie; hulle wil hê dat
staatsgeld regverdig verdeel sal word; hulle wil ook hê dat die land se taalbeleid nie
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uitsluitend sal wees nie, en laastens wil hulle nie in die oë van ander groepe
gestereotipeer word nie. Kultuurgroepe wil ook politieke inspraak oor hulle eie toekoms hê
(ATKV-Kongresjaarboek 2005:36-37).
Volgens Kok lê ŉ bepaalde kultuurgroep se krag in die volgende: sy leierskap, die groep
se grootte, die aanvaarding en ondersteuning van die groep deur die totale bevolking,
asook die groep se ekonomiese krag. Nog ŉ interessante voorwaarde vir ŉ groep met
kultuurkrag is, volgens Kok, dat die groep self ŉ inherente wil moet hê om as spesifieke
kultuurgroep voort te bestaan. Volgens hom beskik die Afrikaanse gemeenskap oor
bogenoemde eienskappe (ATKV-Kongresjaarboek 2005:36-37). Dit is opvallend dat hy nie
die begrip volk gebruik om hierdie kultuurgemeenskap te beskryf nie omdat die Afrikaanse
gemeenskap uit meer as net Afrikaners wat met die Afrikanervolk assosieer, bestaan het.
In sy laaste bydrae tot ŉ jaarverslag van die ATKV maak Kok in 2006 die volgende
opmerkings: Die Afrikaanse kultuur is vir hom steeds die organisasie se bestaansrede en
omsluit ŉ totale lewenswyse. Hy gebruik die beeld dat kultuur soos ŉ handskoen is
waarbinne ŉ mens se hand warm voel op ŉ koue dag. Kultuur as lewensreëls is ŉ manier
waarop die mens bewustelik of onbewustelik sy omgewing orden. Hy wys veral op die
belang van aanpassing by veranderende kultuurbehoeftes en dat die ATKV hom
voortdurend sal moet aanpas by transformasie en regstellende aksie wat aan die orde van
die dag in Suid-Afrika is. Hy roep die ATKV op tot positiwiteit en tot ŉ bydrae om
ontwikkeling deur armoede te beveg, onderwysvlakke te verhoog en te help om ŉ
infrastruktuur op te bou. Die Afrikaanse gemeenskap moet in die toekoms steeds waarde
toevoeg om van Suid-Afrika ’n wenland te maak (ATKV-Kongresjaarboek 2006:59, 61).
Willem de Klerk wys reeds in 1991 op ŉ kategorie Afrikaners wat hy die vasbyters noem.
Hulle is die mense wat in die nuwe politieke bedeling op oplossings gerig is en wat vir
almal ŉ aanvaarbare toekoms wil skep. Volgens De Klerk gooi hierdie mense nie tou op
nie (1991:134-136). As leier en veranderingsagent kan Kok in hierdie kategorie geplaas
word. Benewens sy entoesiasme oor die toekoms is dit ook opvallend dat hy deurgaans
die

terme

Afrikaanse

gemeenskap,

breë

Afrikaanse

gemeenskap,

Afrikaanse

kultuurgemeenskap en Afrikaanse taalgemeenskap gebruik om na die ATKV se lede, die
mense wat hy bedien en vir wie hy ŉ kultuurtuiste wil wees, te verwys. Die term Afrikaner
het toenemend in onbruik geraak by die organisasie se leierskap, wat aanduidend was van
sy groter fokus op die inklusiewe Afrikaanse taalgemeenskap.
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6.3.

DIE WENSTRATEGIE SEDERT 2006

Sedert 2006 het ŉ duidelike verandering in die organisasie se benadering tot die bedryf
van kultuur plaasgevind. Die direksie het na ŉ periode van interne woelinge en
selfondersoek (wat in hoofstuk 7 beskryf word) ŉ strategie, bekend as die wenstrategie,
aanvaar. Hierdie strategie het, benewens struktuuraanpassings en groter klem op die
ATKV as ŉ kultuurbesigheid, die nuwe kultuurdivisie se opdrag of missie soos volg
gedefinieer:
“Om die Afrikaanse kultuur te bedryf tot voordeel van die maatskappy, die Afrikaanse
gemeenskap en ŉ suksesvolle, multikulturele Suid-Afrika” (ATKV-Visiegebaseerde
Wenstrategie 2006:22). As strategiese kragte vir die kultuurdivisie is die volgende
geïdentifiseer: die rol van die lede, plaaslike teenwoordigheid van die organisasie (sy
“voetspoor” genoem), produkontwikkeling, beeldfokus, netwerking en vennootskappe, en
laastens data- en inligtingmobilisering. Ses strategiese fokusse is ook geïdentifiseer wat
spesifiek op die kultuurdivisie van toepassing is en waarbinne produkontwikkeling moes
plaasvind. Hulle is: taal, kunste, sosiaalmaatskaplike sake, damesbelang, die jeug en
behoefte-gesegmenteerde takke- en ledebelangfokusse. Verder is Christelike waardes en
die Afrikaanse wese van die ATKV beklemtoon as die fondament waarop voortgegaan sou
word om hierdie fokusse uit te bou (ATKV-Visiegebaseerde Wenstrategie 2006:22). In die
tydperk tussen 2006 en 2009 is die basis gelê om hierdie nuwe strategie in die hele
organisasie te implementeer ten einde ook sy kultuuraanbod aan te pas.
Vervolgens word daar gekyk na die rol van takke as veranderingsagent binne die
organisasie.
6.4.

AANPASSINGS BY TAKKE TOT 2009

6.4.1. Inleiding
Takke van die ATKV word uit lede saamgestel en daarom is dit belangrik om eerstens ŉ
voëlvlug oor die aantal ATKV-lede sedert die jaar 2000 te gee. Die getal lede aan die
begin van die millennium was 51 886 en het jaarliks geleidelik toegeneem tot 64 404 aan
die einde van die 2008/9-boekjaar (Maart 2009). Omdat ŉ ingeskrewe, betalende lid se
gesinslede ook outomaties as ATKV-lede gereken word (sonder dat hulle hoef te betaal),
was die aantal stemgeregtigde gesinslede teen 2009 altesaam 175 769. ŉ Verdere 11 004
lede was jonger as 13 jaar. Dit het die totale getal gesinslede in 2009 op 186 773 te staan
gebring (ATKV-Kongresjaarboek 2001:31; ATKV-Jaarverslag 2009:24). Teen 2019 is 11%
van ATKV-lede Engelssprekend (Schoeman 2019:e-poskommunikasie) wat ŉ aanduiding
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is van die groeiende persepsie dat dit ŉ organisasie vir meer as net die
Afrikaanssprekende gemeenskap is. Die ATKV word in werklikheid toenemend as ŉ
organisasie vir die breë Suid-Afrikaanse gemeenskap beskou.
Lede van die organisasie verbind hulle vrywillig tot ŉ tak se werksaamhede. ATKV-takke
het oor die jare hulle bydrae gelewer om op plaaslike vlak hulle unieke kultuuraanbod aan
lede en die breër publiek te bied. Weens die vrywillige aard van taklidmaatskap maak die
getal taklede slegs ŉ klein persentasie van die totale ATKV-ledetal uit. Dit wissel
tradisioneel tussen 5% tot 10% van die totale getal ATKV-lede. Daar word voortdurend ŉ
beroep op lede gedoen om in groter getalle by takaktiwiteite betrokke te raak (ATKVJaarverslag 2009:25).
Voordat daar na takaktiwiteite gekyk word, is dit egter nodig om iets oor die begrip
vrywillige werker te sê. Die Oxford English Dictionary definieer ŉ vrywillige werker as “a
person who does something, especially for other people or for an organization, willingly
and without being forced or paid to do it” (Internet: Oxford English Dictionary Online,
voluntary worker). Wat die ATKV betref, word die begrip vrywilliger eintlik dubbeld gebruik,
aangesien ATKV-lidmaatskap asook taklidmaatskap vrywillig is. ŉ Jarelange taklid van die
ATKV stel dit so: “Vrywilligerswerk is ’n keuse wat spruit uit ŉ liefde vir en ŉ passie vir ŉ
bepaalde saak” (Kotzé 2019:e-poskommunikasie).
Taklede funksioneer landwyd in hulle gemeenskappe en daarom is ook die begrip
opinieleier van belang. Baie ATKV-lede kan as opinieleiers beskou word. Volgens Gabriel
Weimann is ŉ opinieleier nie noodwendig ŉ charismatiese gesagsfiguur of leier nie, maar
eerder iemand met kundigheid wat ŉ invloed op sy of haar gelykes het (Weimann
1994:71). Katz en Lazarsfeld definieer hierdie soort leierskap as “an almost invisible,
certainly inconspicuous form of leadership at the person-to-person level of ordinary,
intimate, informal, everyday contact” (Katz & Lazarsfeld, soos aangehaal deur Weimann
1994:71). In die ATKV-tak-konteks kan dit dus enige taklid op plaaslike vlak wees wat ŉ
bepaalde invloed op sy mede-taklede en selfs ook op die gemeenskap het. Die invloed
van hierdie opinieleiers ten opsigte van die beeld en denkrigting van die ATKV as
kultuurorganisasie in veranderende tye moet dus deeglik verreken word.
Takke verteenwoordig ook ATKV-lede op die ATKV se algemene jaarvergadering en is
daarom eintlik die stem van die lede. Takprojekte se uitgangspunt is deurgaans om die
ATKV se visie en opdrag (missie) te ondersteun. Hoewel takke die vryheid het om die
relevante projekte van hulle keuse aan te bied, word daar van hoofkantoor se kant ook
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projekte aanbeveel waaruit ŉ keuse gemaak kan word en word leiding gegee ten opsigte
van

projekbestuurskundigheid

(Takboekie

2009:6;

ATKV-Takke:

Handleiding

vir

takprojekte 2012:2-5).
6.4.2. ATKV-takke 1980-2009
6.4.2.1.

Bestuur

Teen 1980 was daar altesaam 39 ATKV-takke (gesinstakke genoem) en 36 Vrou-en
Moederbewegingtakke. Toe die Afrikaanse Taal- en Kultuurbond (ATKB) van die SuidAfrikaanse Poskantoor in 1993 met die ATKV saamgesmelt het, het dit ŉ verdere toename
in die getal ATKV-takke tot gevolg gehad (ATKV-Jaarverslag 1994/95:41).
Takke word as ŉ gefokusde afdeling vanuit die ATKV se hoofkantoor deur ŉ toegewese
afdeling bestuur. Om effektiewe ondersteuning aan takke landwyd te gee, is daar
mettertyd takstreekkantore ingestel. Die eerste sodanige kantoor (benewens die een in
Gauteng)

was

in

die

Wes-Kaap

geleë.

So

ŉ

streekkantoor

is

deur

ŉ

takstreekverteenwoordiger beman. Teen Maart 1999 was daar reeds drie streekkantore
toe Bloemfontein en Pietermaritzburg ook bygevoeg is (ATKV-Jaarverslag 1999:21). Die
totale getal takke teen Maart 2001 was 205. Die meeste takke het in Gauteng voorgekom,
naamlik 104. Die positiewe groei in die getal takke het tot gevolg gehad dat ŉ vierde
streekkantoor in Januarie 2001 in Port Elizabeth gevestig is (ATKV-Jaarverslag 2001:34).
In die 2002/3-boekjaar is die takstreekkantore se personeelposte in voltydse poste
omskep. Die naam van die streekkantore is ook verander na ATKV-ontwikkelingskantore.
Hulp kon nou direk aan takke landwyd gegee word en die ATKV se missie kon voortaan
nog meer effektief op plaaslike vlak bevorder word (ATKV-Jaarverslag 2003:34).
Die ontwikkelingsorganiseerders se groter rol in die streke is beklemtoon deur groter
aandag aan takopleiding en die bemagtiging van die takpersoneel deurdat hulle kursusse
in entrepreneurskap en potensiaalontwikkeling vir jongmense aangebied het en self as
motiveringsprekers opgetree het. As deel van hulle ontwikkelingstaak het die vier
ontwikkelingskantore elk

sy eie

kwartaallikse

streeknuusbrief

uitgegee.

Dit het

kommunikasie met takke bevorder en ŉ beeld van takaktiwiteite geskets. Die nuusbriewe
het soos volg bekendgestaan: in Bloemfontein Oppistorie, in Pietermaritzburg TakNet, in
Port Elizabeth Kekkel en Kraai en in Kaapstad, Kaapstad Taksie. Vanuit hoofkantoor is
twee nuusbriewe aan takke gestuur, naamlik Prontuit en Streekeggo (ATKV-Jaarverslag
2004:27).
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Teen 2006 het die getal ontwikkelingskantore reeds tot sewe uitgebrei. Daar was nou twee
kantore by die ATKV se hoofkantoor wat Gauteng, Mpumalanga, Limpopo en, op daardie
stadium, ook Namibië bedien het. Verder was daar twee kantore in die Wes-Kaap en dan
ook ŉ kantoor elk in Pietermaritzburg, Port Elizabeth en Bloemfontein (ATKV-Jaarverslag
2006:53). In 2008 is ŉ agtste kantoor bygevoeg toe daar ŉ kantoor op Potchefstroom
gevestig is om Noordwes en Namibië te bedien (ATKV-Jaarverslag 2008:16). Die rol van
die ontwikkelingsorganiseerders in die verpraktisering van die ATKV se visie en missie kan
nie onderskat word nie, soos sal blyk uit die inisiatiewe wat onder takke se leiding geneem
is.
6.4.2.2.

Aanpassings deur takke

Die Afrikaanse kultuur is oor die jare deur middel van ATKV-takprojekte bevorder. In die
dekade tussen 1990 en 2000 is daar, soos in die verlede, hoofsaaklik voortgegaan om die
tradisionele Afrikaanse mark te bedien. Die rede hiervoor kan gesien word as dat ATKVtakke hoofsaaklik uit tradisionele, wit Afrikaanssprekende ATKV-lede bestaan het. Ten
spyte van die feit dat die ATKV “oop” was vir enigeen om lid te word en aan ŉ tak te
behoort, was daar nog nie veel sprake van bruin of swart taklede nie. Dit was in
teenstelling met hoofkantoorprojekte waar daar, soos aangedui, reeds in die tagtigerjare ŉ
diverse, inklusiewe samestelling van wit, swart en bruin deelnemers aan projekte was.
Hoewel hierdie dekade dus saamgeval het met die veranderings op politieke gebied en ŉ
mens sou verwag het dat takke bepaalde aanpassingspatrone sou weerspieël het, het dié
aanpassings baie stadiger as in die geval van hoofkantoor-kultuurprojekte gerealiseer. Die
opvallendste aanpassings by takke het eers ná 2000 begin plaasvind. Daar is toe
toenemend projekte van ŉ inklusiewe, diverse aard aangebied. Later in hierdie hoofstuk
word na laasgenoemde verwys.
•

Takprojekte 1990 tot 2000: Fokus op die tradisionele Afrikaanse gemeenskap

Sedert 1990 is ŉ groot verskeidenheid projekte aangebied. Wat hieronder volg, is nie ŉ
volledige opgawe van alle takprojekte nie. Dit is eerder ŉ poging om aan te toon op watter
aspekte van die ATKV-visie en -missie taklede in hierdie tydperk gefokus het.
Projekte het hoofsaaklik in die volgende kategorieë bestaan:
Taalbevordering, toekennings, kursusse, fokus op die gesin, sosiaal-maatskaplik,
bejaardesorg, sosiale verkeer en ledewerwing. Hierdie projekte het teen die einde van die
millennium, op enkele uitsonderings na, nog grootliks op tradisionele Afrikaanse

236

kultuuraktiwiteite gefokus wat eintlik as tipiese Afrikanerkultuur beskou kon word. Dit het
die kultuurbehoeftes van die ATKV-lid op plaaslike vlak weerspieël.
•

Takprojekte sedert 2000: Groter fokus op die breë Afrikaanse gemeenskap

Aan die begin van die nuwe millennium het takprojekte steeds meestal op die tradisionele
Afrikaanse ATKV-lid gefokus, maar daar is toenemend ook op die breë Afrikaanse
gemeenskap gekonsentreer.
Projekte van ŉ tradisionele aard het onder meer gefokus op die bevordering van die
kunste en bewaring van die omgewing, en dan is hoofkantoorprojekte ook op plaaslike
vlak ondersteun (ATKV-Kongresjaarboek 2003:33-36). Verder is projekte aangebied oor
gebaretaal, brailleskrif en tolking, sosiaal-maatskaplike ondersteuning, bevordering van die
storievertelkuns, treintoere, bevordering van die skryfkuns en fokus op Afrikaanse
skrywers, aanleer van handwerkvaardighede, leesondersteuning, projekte wat die jeug
interesseer, erkenning aan prestasies op plaaslike vlak soos goeie kliëntediens deur
besighede en goeie dienslewering, erkenning aan Afrikaans in die media en dan ook die
bevordering van die debatteerkuns (ATKV-Kongresjaarboek 2006:53-57).
Aan die begin van die nuwe millennium het die nasionale diskoers baie op die posisie van
bruin mense as deel van die Afrikaanse gemeenskap gefokus. In ’n artikel in Die Burger
verwys Ronnie Belcher na mense wat oordeel dat Afrikaans ’n brug kan word tussen “ons”
en die “bruin mense”. Belcher sê dan dat dit ’n feit is dat bruin en wit reeds aan dieselfde
kant van die brug staan. Hulle was voor die koms van Jan van Riebeeck die medeinisieerders van Afrikaans (Belcher 2002:13). Hierdie siening het mettertyd in die ATKV
begin posvat en is toenemend in die takprojekte en ander aktiwiteite waargeneem, asook
in die diverse samestelling van takke, soos hieronder aangetoon sal word.
In die jaarverslag van 2002 word melding gemaak van die feit dat ongeveer ŉ derde van
die bywoning van die gewilde musiekaande waartydens bekende Afrikaanse kunstenaars
opgetree het, uit ander kultuurgroepe as Afrikaanssprekendes bestaan. Dit het gedui op
takke se verbintenis tot projekte van ŉ meer inklusiewe aard as voorheen, en wat gerig
was op die breër Suid-Afrikaanse gemeenskap (ATKV-Jaarverslag 2002:32).
Daar was ook ŉ toenemende bewustheid onder taklede ten opsigte van versoening tussen
die

verskillende

kultuurgroepe

waar

te

neem.

Verskeie

ATKV-takke

het

op

Versoeningsdag, 16 Desember 2003, byeenkomste gehou wat hulle verbintenis tot
versoening in die nuwe politieke bedeling bevestig het. Die ATKV-tak Paulpietersburg het

237

ŉ metaalkruis op die dorp opgerig as simbool van die hele gemeenskap se strewe na
versoening. Die hele gemeenskap is betrek en die spreker het sy boodskap in vier tale
oorgedra. Die ATKV-tak Stella in Durban het ŉ versoenings- en Kerssangdiens by die
Malvern-kinderhuis aangebied. Tydens hierdie geleentheid het Afrikaans-, Engels- en
Zoeloesprekendes na versoenende boodskappe geluister. ŉ Groep van 30 vroue het ook
by die ATKV-hoofkantoor versoeningsgesprekke gevoer. Die gasspreker was genl Alfred
Masondo.
Verder was 11 takke verteenwoordig by die Versoeningsdagvierings by die Uniegebou.
Gautengse jeugtakke het per bus Soweto toe gegaan, waar sowat 50 leerders deur dr
Wally Serote toegespreek is. Sy boodskap het gegaan oor die belangrikheid van
versoening tussen die verskillende kultuurgroepe in Suid-Afrika. Verskeie takke het ook
verteenwoordigers na die vieringe by die Voortrekkermonument gestuur, wat die
verbintenis tot die gelofte van 1838 herbevestig het (ATKV-Jaarverslag 2004:28). Takke
was dus ŉ beeld van sommige lede wat steeds slegs aan die Afrikanertradisies verbind
gebly het, terwyl daar ander lede was wat ŉ hand van versoening na die breër SuidAfrikaanse gemeenskap uitgereik het.
Intussen het die ATKV se fokus op die jeug gegroei deurdat jeugtakke, wat hoofsaaklik by
skole gestig is, geleidelik begin toeneem het. Teen die einde van die 2003/4-boekjaar was
daar reeds 31 sulke takke (ATKV-Kongresjaarboek 2004:29). ŉ Nuwe toekenning, bekend
as die ATKV-Miertoekenning, is in 2004 ingestel. Hiermee is takke aangemoedig om ŉ
persoon of instansie uit hulle gemeenskap te nomineer wat ŉ bydrae gelewer het om hulle
gemeenskap ŉ beter plek te maak. Die naam van die toekenning spreek van die ywer
(soos miere) van mense wat daagliks, dikwels ongesiens, met toewyding hulle
gemeenskap dien. Die kriteria vir hierdie toekenning het gewissel van dienslewering,
empatie en ontwikkelingswerk tot welsynswerk, nood- en armoedeverligting asook
konflikoplossing.
Uiteindelik is hierdie toekenning aan sewe takke gemaak. Elkeen het ŉ sertifikaat van
erkenning en ŉ kontantbedrag van R2 000 ontvang waarvan R1 000 spesifiek vir die
finansiering van ŉ uitreikprojek ten opsigte van ŉ organisasie van hulle keuse aangewend
moes word. Die eerste wenners van die Mier-toekenning was Anet du Plooy van Zastron,
Despatch se gemeenskapspolisiëringsforum, die Goedgedacht Trust op Malmesbury, die
Maranatha Straatwerkerstrust in Port Elizabeth, Moira Strauss van Graaff-Reinet, Francina
Stoffels van Bloemfontein en Thys Cronjé van Lydenburg (ATKV-Jaarverslag 2004:26-27).
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ŉ Nuwe, inklusiewe fotografiekompetisie is ook deur die takkeafdeling begin en op
nasionale vlak aangebied. Suid-Afrikaners tussen die ouderdomme van 12 en 19 jaar kon
daaraan deelneem. Die projek het aan die einde van 2005 ŉ hoogtepunt bereik. Foto’s wat
vir die kompetisie ingeskryf is, moes die tema Ek is trots Suid-Afrikaans uitbeeld. Die groot
belangstelling in die projek was ŉ bewys van die jeug se wil om deel te wees van ŉ SuidAfrika waaraan hulle almal behoort. Die wenners was Bjorn Adams van Promosa
Sekondêre Skool in Potchefstroom, Yaniv neu-Ner van Crawford College in Sandton,
Steve Msiza van MH Baloyi Middle School in Soshanguve, en Anelène Maree van
Worcester Gimnasium (ATKV-Kongresjaarboek 2004:27; 2005:33-34).
As deel van die ATKV se 75ste verjaardagviering in 2005 is ook ŉ unieke takprojek
genaamd Afrikone landwyd van stapel gestuur. Takke het met hierdie projek
feestoekennings aan Suid-Afrikaners gemaak wat ŉ buitengewone bydrae in hulle
gemeenskappe en in die breër samelewing gelewer het. So ŉ persoon of instelling moes in
die plaaslike gemeenskap verhoudinge verbeter, opheffing tot gevolg hê of presteer. Die
toekennings het ŉ geraamde oorkonde en gegraveerde penning behels (ATKVKongresjaarboek 2005:32). Altesaam 64 geleenthede is uiteindelik deur 125 takke gereël,
waartydens 302 persone of instellings vir hulle buitengewone bydrae tot Afrikaans en ŉ
suksesvolle Suid-Afrika vereer is. Hierdie Afrikone het die ledesamestelling van die takke
weerspieël, wat hoofsaaklik wit mense was. Toekennings is egter ook aan bruin en swart
mense gemaak. Een van die hoëprofiel- swart mense wat vereer is, was die voormalige
premier van Mpumalanga, mnr. Matthews Phosa, wat ŉ bekende liefhebber van die
Afrikaanse taal is. Nagenoeg 10 000 mense het hierdie spoggeleenthede bygewoon.
Vanweë die sukses van hierdie projek is besluit om in die toekoms daarmee voort te gaan
(ATKV-Kongresjaarboek 2006:9).
Tussen 2006 en 2009 is die tendens voortgesit waarvolgens takprojekte toenemend na die
breë Afrikaanse en Suid-Afrikaanse gemeenskap uitgereik het. Dit het projekte soos die
volgende ingesluit:
•

ŉ Ubuntu-gesprek deur die Tak Onderberg van Komatipoort, waardeur kinders uit
verskillende kultuuragtergronde met mekaar se kulture kennis gemaak het.

•

Die ATKV-Centuriontak het moedertaal-toppresteerders beloon.

•

Die Tak Saldanhabaai het ŉ multikulturele proegeleentheid gereël, waartydens
verskillende soorte tradisionele kos geniet kon word.
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•

Boeke is aan ŉ minderbevoorregte gemeenskap in Edenpark se biblioteek geskenk
deur die Tak Kanniedood van Alberton.

•

Op

Paulpietersburg

het

die

plaaslike

tak

die

interkulturele

Kultuurkontreikonkoksiefees gereël, waar verskillende kulture se disse geproe kon
word.
•

ŉ Vermistekinders-projek deur die ATKV-Centuriontak het die aandag op die redes
vir die talle vermiste kinders in Suid-Afrika gevestig en hoe dit voorkom kan word.
Skoolhoofde, verteenwoordigers van beheerliggame, onderwysorganisasies en
ander

gemeenskapsorganisasies

is

gesensitiseer

oor

die

belang

van

veiligheidsnetwerke en hoe belangrik dit is dat ouers voortdurend moet weet waar
hulle kinders hulle bevind.
•

Sleutelhouers is deur die takke van Wilgerivier en Frankfort aan taxibestuurders
gegee waarop “Die Here se Naam is groot” in Afrikaans, Engels, Zoeloe en Sotho
gedruk is.

•

ŉ Multikulturele koffiehuiskonsert is deur die wit en bruin takke van die Paarl gehou.

•

ŉ Biblioteek is op die bruin dorp Riemvasmaak deur die Kakamas-tak gevestig.

•

ŉ Voedingskema wat sedert 2008 ŉ papkombuis by ŉ primêre skool in Bonteheuwel
onderhou het, is deur die Wes-Kaapse tak, Hande van Geloof, bedryf. Die tak het
die behoefte raakgesien en dit tot 2010 bedryf, toe dit deur die staat oorgeneem is.

•

Nog ander projekte wat diversiteit beklemtoon het, het die fokus geplaas op
gestremdes, kankerbestryding, persoonlike groei, slagoffers van verkragting,
werkskepping, interkulturele koorsang en musiek, en ondersteuning van die
polisiediens.

•

ŉ Takprojek wat die rieldans as kulturele erfenis laat herleef, het so gegroei dat dit
sedert 2007 as ŉ hoofkantoorprojek aangebied is (ATKV-Jaarverslag 2008:18-19).

Sedert 2007 is takke aangemoedig om verkieslik op een van nege areas te fokus
waarvolgens hulle projekte kon identifiseer. Dit was in sinchronisasie met die ATKV se
visie en missie. Hierdie projekfokusse was die volgende: behoeftegedrewe volgens die tak
se ontstaansrede; bevordering van die kunste; bewaring van die kultuurerfenis;
damesbelang; die waardegedrewe gesin; kultuurbelewing oor ŉ breë spektrum; sosiaalmaatskaplik, en taalbevordering (ATKV-Jaarverslag 2008:17).
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6.4.3. ATKV-Dames 1980-2009
Die Vrou- en Moederbeweging (VMB), die vrouevleuel van die ATKV, is in 1943 amptelik
tot stand gebring met die leuse “Ek sien haar Win” (Van Rensburg 1980:125). Hierdie
afdeling van die ATKV het hoofsaaklik deur middel van takke gefunksioneer. Benewens
projekte wat plaaslik aangebied is, is daar ook vanuit hoofkantoor ŉ aantal nasionale
projekte deur ŉ toegewese personeellid bestuur. Teen 1980 was daar reeds 36 sodanige
damestakke (ATKV-Jaarverslag 1994/95:41).
Vervolgens ŉ kort oorsig van die belangrikste projekte wat deur die Vrou- en
Moederbeweging aangepak is. Daar word aandag gegee aan die tydperk tussen 1980 en
1990 en dan die tydperk tydens die politieke oorgang van 1990 tot 2000. Laastens word
daar verwys na die tydperk sedert die begin van die nuwe millennium tot 2005 toe hierdie
vrouevleuel tot ŉ einde gekom het toe ATKV-Dames ontbind is. Die redes vir die
ontbinding word aan die einde van hierdie afdeling bespreek. Hoewel daar na afloop van
hierdie ontbinding steeds takke bestaan het met slegs vrouelede en wie se fokus
vrouebelange was, sou hulle voortaan slegs as damestakke bekendstaan en is hulle deur
die groter afdeling takke bestuur. Dit is belangrik om te meld dat die sosiaal-maatskaplike
fokus van vroue binne die ATKV, veral na 1990, een van die belangrike platforms was
vanwaar die ATKV sy versoeningsproses binne die Afrikaanse en breë Suid-Afrikaanse
gemeenskap in hierdie tydperk kon speel. Die inklusiewe aard van die projekte was
hiervoor verantwoordelik.
In die tagtigerjare was ATKV-Dames se projekte grootliks op vrouebelange en meer
spesifiek die tradisionele Afrikaanse vrou gerig. In 1982 is ŉ jaarlikse seminaar vir vroue
ingestel bekend as die VMB (Vrou- en Moederbeweging) Feminaar. Die volgende jaar
(1983) is met ŉ huweliksverrykingskursus begin, en in 1985 is Jongdameskursusse vir
dames tussen die ouderdom van 18 en 35 ingestel, opgevolg met ŉ Senior Dameskursus
vanaf 1986. Hierdie kursusse het aandag aan ŉ verskeidenheid aspekte van vrouwees
gegee. Hierna is in 1987 ŉ Vrou- en Moederbeweging-Sjarmekursus vir skoolverlaters
ingestel. In 1988 is ŉ boek uitgegee wat die geskiedenis van die Vrou- en
Moederbeweging-tapisserieë wat in die Voortrekkermonument uitgestal word, uiteensit. In
1989 is Ma- en dogterkursusse ingestel.
In 1990 is die Vrou- en Moederbeweging se naam volgens ŉ Kongresbesluit na ATKVDames verander (ATKV-Jaarverslag 2009:23) In 1990 is die Vrou-vir-Vrouetoekenning
ingestel wat erkenning gee aan ŉ vrou wat ŉ besondere bydrae gelewer het ten opsigte
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van gemeenskapsontwikkeling. Daar is ook ŉ simposium vir damestudente gehou met die
oog op die ontwikkeling van jong vroueleiers.
In 1994 is ŉ naaldwerkkompetisie, genaamd Lapjol/Modeminerva ingestel. Op hierdie
stadium is daar reeds 13 nasionale en streeksprojekte aangebied wat die visie en missie
van die ATKV ondersteun (Interne ATKV-dokument 2005:4). Projekte wat fokus op
sosiaal-maatskaplike sake het uiteraard aan die projekte ŉ meer inklusiewe en diverse
karakter gegee. Die ledekategorie bekend as meewerkende lede (artikel 8.2 van die
statute) het dit vir onder meer minderbevoorregte persone moontlik gemaak om in
takverband aan ATKV-werksaamhede deel te neem (ATKV-Kongressakelys Augustus
2008:61). Ander damesprojekte het kompetisies ingesluit met die klem op tuistalent en
jeug-entrepreneurskap. Daar is ook ŉ sjarmekompetisie vir st. 9- en 10-dogters en ŉ
selfverrykingskursus vir vroue ouer as 20 jaar aangebied. By drie ATKV-oorde is
mensboukursusse vir die personeel aangebied (ATKV-Kongresjaarboek 1997:41-44).
In die oorgang na die nuwe millennium word dit in die jaarverslag van die 2000-kongres
genoem dat ATKV-Dames gekenmerk is deur vernuwing, herbesinning en uitreiking. Die
inhoud van projekte het opvallend meer gefokus op Afrikaans se bydrae tot ŉ suksesvolle
Suid-Afrika. Die gevolg was dat projekte toenemend ŉ beeld van diversiteit en inklusiwiteit
aangeneem het (ATKV-Jaarverslag 2000:32). Besonderse projekte wat aangepak en
suksesvol deurgevoer is, was onder meer die volgende:
Tak Madelief in Potchefstroom het lede geborg om ŉ kursus in berading by te woon. Op
hierdie wyse is die beradingshulp van dié tak in Potchefstroom se multikulturele
gemeenskap uitgebrei. In Secunda het die tak Kosmosrand betrokke geraak by die
plaaslike traumasentrum. Die tak Vleilelie in Bloemfontein het ŉ multikulturele projek by
swart skole aangebied. Onderwysers in behoeftige gemeenskappe is ondersteun met die
samestelling van Afrikaanse begripstoetse en Afrikaanse boeke is aan skoolbiblioteke
verskaf.
Nog ŉ projek wat vermelding verdien, was die Vriendskapsdoekprojek. Op 13 November
2000 is handwerkpanele in die Voortrekkermonument in Pretoria bekendgestel. Hierdie
werk is reeds sedert 1960 deur die voorloper van die ATKV-Dames, naamlik die Vrou- en
Moederbeweging, begin. Vyftien tapisseriepanele beeld die rol van die vrou tydens die
verskillende fases van die Groot Trek uit. ŉ Aantal eietydse panele, wat die leefwêreld van
vroue in Afrika uitbeeld, is hierna deur ATKV-Dames bygevoeg in die vorm van die
sogenaamde Vriendskapsdoek. Sowat die helfte van die deelnemers wat by die saamstel
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van hierdie doek betrokke was, was vroue uit ander kultuurgroepe, wat die toenemende
samewerking tussen kultuurgroepe en meer inklusiewe benadering van die ATKV
beklemtoon.
Ander ad hoc-projekte was die aanbring van aanwysingsborde in ses tale na die
verskillende hoflokale in Soshanguwe – veral gerig op ongeletterdes; artikels in
Huisgenoot en Sarie deur ŉ kundige oor gesinsgeweld wat die ATKV se fokus op die gesin
en

die

as

organisasie

gesinsorganisasie

beklemtoon

het,

en

dan

ook

ŉ

mensverrykingsnaweek vir minderbevoorregte kinders van die Laerskool Eendracht in
Pretoria. Toekennings in die vorm van diensspelde vir jare lidmaatskap is ook aan lede
gemaak. In 2001 is die Vrou-vir-Vrouetoekenning aan Riekie van den Berg gedoen vir
haar werk in verband met krisissentrums vir weggooibabas en ongehude moeders sonder
enige staatsubsidie. Haar werk is deur die ANC-regering erken toe sy genooi is om die
parlement daaroor toe te spreek. Daar is ook met ander Afrikaanse vroueorganisasies
geskakel. ŉ Skoolhulpfonds, wat leerders help met die betaal van hulle skoolfonds, het in
die 2000/1-boekjaar hulp aan 65 leerders gebied (ATKV-Kongresjaarboek 2001:32-40).
Ander projekte wat in die eerste vyf jaar van die nuwe millennium aangebied is, was die
volgende:
•

Die Knaphandprojek. wat uitstallings van verskeie aspekte van handwerkkuns
tydens die Klein Karoo Kunstefees aangebied het

•

Skakeling met verteenwoordigers van die Kommissie vir Geslagsgelykheid en lede
van ander vrouebewegings in Soweto

•

ŉ Kreatiewekeurkompetisie bekend as die Tuistalentkompetisie, ŉ kompetisie vir
vroue wat stokperdjies soos hekel-, borduur- en naaldwerk beoefen

•

ŉ Oggendseminaar met die tema Die oorsake en simptome van uitbranding en ŉ
Antwoord

op

uitbranding

–

doeltreffende

tydsbestuur

(ATKV-Jaarverslag

1999/2000:29-30)
•

In die 2001/2-boekjaar is die jaarlikse Vrou-vir-Vrouetoekenning aan Riëtte van der
Merwe gemaak vir haar rol in gemeenskapswerk wat fokus op armoedeverligting en
werkskepping

•

Soos

ander

ATKV-takke

was

die

ATKV-Dames-takke

ook

betrokke

by

musiekaande, bekroningsaande en takopleidingsgeleenthede. By laasgenoemde
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het die klem geval op interkulturele vaardighede, motivering, bemarking en doelwiten strategiese beplanning
•

Deelname aan die Aardklopfees het die volgende behels: demonstrasies, praatjies,
handwerksessies en vermaak, wat veral gerig was op die bruin gemeenskap in die
Promosawoonbuurt van Potchefstroom

•

Projekte oor mensbou, gesinsgeweld, en mensverryking

•

Daar is deelgeneem aan Nasionale Vrouedag en met verskeie organisasies
aangaande

sosiaal-maatskaplike

kwessies

geskakel

(ATKV-Kongresjaarboek

2002:32-34).
•

Op sosiaal-maatskaplike gebied is ŉ groot rol gespeel in die opgradering van ŉ
kleuterskool vir die kinders van werknemers van die ATKV-Goudini-oord

•

Tydens die ATKV se 2005-feesjaar is ŉ nuwe projek van stapel gestuur bekend as
Projek Koesterkinders. Hiermee is gefokus op die insamel van omgeegeskenke.
Hierdie geskenke is aan verskeie organisasies oorhandig om dit dan weer aan
kinders in kinderhuise en hospitale te skenk. Die Vrou-vir–Vrouetoekenning is
gemaak aan Corine McClintock, wat ŉ groot rol gespeel het in die Sparrow
Ministries in Johannesburg se werk onder MIV/vigslyers (ATKV-Kongresjaarboek
2005:35–36).

Die 76ste ATKV-Kongres van 2005 was in vele opsigte ŉ waterskeidingsjaar wat betref die
rol van die ATKV-Dames binne die ATKV. Dit was die laaste jaar waarin die ATKV-Dames
ŉ afsonderlike jaarvergadering gehou het. Dit was in ooreenstemming met ŉ besluit van
die ATKV-direksie dat ATKV-Dames voortaan sou funksioneer as die Dameskomitee van
die ATKV. Die takke van ATKV-Dames sou dus nou afgevaardigdes na die jaarlikse
ATKV-Kongres stuur en nie meer na ŉ afsonderlike ATKV-Dames-kongres nie. Hierdie
laaste ATKV-Dames-jaarvergadering se tema was ATKV-Dames: vroue met visie (ATKVKongresjaarboek 2005:31).
Tussen 2006 en 2009 het die damestakke voortgegaan om te fokus op hulle opdrag,
naamlik die bevordering van vrouebelange en die ontleding van omstandighede en
behoeftes met die oog op armoedebekamping en -verligting (ATKV-Jaarverslag 2009:23).
Die komitee het egter hulle werksaamhede gekonsolideer in een projek genaamd
AbbAsorg. Hierdie projek het geselekteerde gesinne in spesifieke gemeenskappe betrek
by praktiese armoedeverligting en -bekampingsprogramme, soos dit gestel is, “in belang
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van

ŉ

suksesvolle

multikulturele

Suid-Afrika”

(ATKV-Jaarverslag

2008:20).

Die

Dameskomitee is egter op 1 Mei 2010 ontbind omdat die direksie hulle komitees wou
herstruktureer en hulle mandate wou aanpas (ATKV-Jaarverslag 2010:19). Takke met ŉ
fokus ten opsigte van damesbelange het egter steeds bly voortbestaan, maar nou as een
van die vier kategorieë takke wat deur die Afdeling Takke bestuur is. Die ander drie was
gesinstakke, jeugtakke en belangetakke.
Wanneer die Burden-model op die werksaamhede van die ATKV-takke toegepas word,
bied dit, soos in die geval van die verskeidenheid hoofkantoorprojekte waarna in hoofstuk
5 verwys is, weer eens perspektief op die verskillende oorvleuelende dimensies wat by
takprojekte ter sprake is en wat in verskillende verhoudinge tot mekaar staan. As ŉ geheel
is al die dimensies egter herkenbaar, dit wil sê tasbaar of nietasbaar, volks of patrisiër en
tradisioneel of eietyds. Ongeag die verhouding waartoe hierdie dimensies ten opsigte van
mekaar staan, was ATKV-takke se projekte deurgaans kultuur in die ware sin, dit wil sê
produkte is geskep as gevolg van die taklede se behoeftes, en dit het in alle gevalle ook
die kenmerke gedra van produkte van die menslike gees (Burden 2000:19).
6.4.4. Die stand van transformasie by takke teen 2009
Aan die begin van die 2008/9-boekjaar gee ŉ bestuursverslag ŉ beeld van die stand van
transformasie binne die Afdeling Takke. Dit toon aan hoe takke reeds aangepas het ten
opsigte van hulle aanbod aan die breë Afrikaanse gemeenskap asook tot watter mate
veral bruin en swart mense toenemend by takstrukture betrek is. Die verslag meld die
volgende statistiek en ander inligting:
Teen 2009 was daar 262 takke in die ATKV, waarvan 213 uit slegs wit lede, 22 uit slegs
bruin lede, 3 uit slegs swart lede, en 23 takke uit wit en bruin lede bestaan het. In een tak
was daar swart, bruin en wit lede. Die verhouding van wit takke tot die res was dus 81:19.
Die verslag wys daarop dat die Afrikaanse gemeenskap demografies oneweredig oor
Suid-Afrika versprei is. Dit maak dus sin om ŉ prentjie te skets van wat die stand van
transformasie in elk van die agt ATKV-takstreke op daardie stadium was, en dan ŉ
oorkoepelende gevolgtrekking te maak aangaande die nasionale stand.
Mpumalanga, Limpopo en die Oos-Rand is uit die Randburg-streekkantoor bedien. Al die
takke op een na in hierdie streek het uit slegs wit lede bestaan. In Reigerpark (Boksburgomgewing) was daar een tak wat uit slegs bruin, volwasse middelklaslede bestaan het.
Hulle fokus was op die jeug en hulle het die ATKV beskou as ’n voertuig om hierdie
bepaalde behoefte in die bruin gemeenskap te hanteer. Hulle was ook uitgesproke positief
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oor samewerking met wit takke, waarvan daar twee in die Boksburg-omgewing is. Ten
spyte van die groot wit-oorwig was dit opvallend dat meer as 80% van hierdie takke deur
die loop van ’n jaar ’n projek aangepak het wat alle groepe insluit en wat veral op nood- en
armoedeverligting gerig was. Daar was dus positiewe tekens ten opsigte van die
gesindheid van wit lede teenoor bruin lede, en dit sou teen 2009 ŉ klimaat skep wat meer
bruin mense by ATKV sou betrek.
Die Gauteng-streek is ook vanuit die Afdeling Takke by die ATKV-hoofkantoor in
Randburg bestuur. Van die 31 takke in hierdie streek was daar in 2009 slegs een tak wat
nie uit slegs wit lede bestaan het nie. Dit was ’n tak bestaande uit swart jongmense in
Soweto. Takke het wel saamgewerk aan projekte wat gerig is op ondersteuning van ander
bevolkingsgroepe as die wit groep. Die taal- en kultuurverskille tussen wit en swart was op
daardie stadium die grootste struikelblokke wat oorkom moes word ten einde meer swart
mense by takke betrokke te laat raak.
Die Bloemfonteinse streekkantoor het die Vrystaatstreek bedien. Slegs twee takke uit
hierdie streek het teen 2009 wit en bruin lede gehad. Die res was almal wit takke. Volgens
die verslag het die twee takke met wit en bruin lede suksesvol gefunksioneer. Die
algemene gevoel was egter positief teenoor verandering op takvlak.
Suid-Wes en Noord-Kaap is deur die Oudtshoorn-streekkantoor bedien. Teen 2009 was
dit die streek waar transformasie en inklusiwiteit die verste gevorder het. Daar was op
daardie stadium 11 eksklusief bruin takke, terwyl die ander 24 takke oorwegend wit was.
Nege van laasgenoemde takke se besture was uit wit en bruin lede saamgestel. As geheel
was 25% van die takke in die streek dus inklusief ten opsigte van taklede en 17% ten
opsigte van bestuursamestelling. By jeugtakke het die inklusiwiteitsproses heel spontaan
plaasgevind en die verslag berig dat by die nuutgestigte Calviestak by Hoërskool Calvinia,
die voorsitter ’n bruin dogter en die kongresafgevaardigde ’n bruin seun was. Die
taksamestelling in hierdie streek was 50/50 bruin/wit. Daar was ook ŉ tendens dat
nuutgestigte takke reeds by hulle stigting inklusief ten opsigte van tak- en
bestuursamestelling was. Volgens die organiseerder was die rede vir die sukses met
taktransformasie dat belangstellende lede eerder by bestaande takke ingeskakel word in
plaas van om eksklusiewe wit, swart of bruin takke te stig.
KwaZulu-Natal, Oos-Vrystaat en Mpumalanga is deur die Pietermaritzburg-streekkantoor
bedien. KwaZulu-Natal vorm die grootste deel van hierdie streek. In die geval van
potensiële bruin taklede was daar reeds teen 2009 dié uitdaging dat 95% van hulle Engels
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as huistaal gehad het. Die swart mense in hierdie streek verkies ook tradisioneel Engels
as tweede taal, wat Afrikaans meestal tweede viool laat speel het wat takstigting met ŉ
ras-inklusiewe samestelling betref. Die takke in hierdie streek het almal slegs wit lede
gehad en het nie ’n groot drang na inklusiwiteit getoon nie. Dit is egter belangrik om te
noem dat takprojekte in hierdie streek nie noodwendig ŉ eksklusiewe wit karakter gehad
het nie. Heelwat projekte van ’n uitreik-aard – veral op sosiaal-maatskaplike gebied – is
aangebied en het mense uit die breë gemeenskap, anders as slegs wit mense, betrek.
Die Oos-Kaap, met sy streekkantoor in Port Elizabeth geleë, se takke was teen 2009 op
een na almal wit. Die bevolkingsamestelling van die Oos-Kaap is van so ’n aard dat die
oorweldigende meerderheid mense swart is, van wie die meeste se tweede taal Engels is.
Teen 2009 is historiese patrone ten opsigte van eksklusiewe wit takke dus steeds
voortgesit. Ook hier is heelwat projekte aangebied wat na ander bevolkingsgroepe
uitgereik het en van ’n sosiaal-maatskaplike aard was. Dit moet egter genoem word dat
daar wel ŉ beduidende bruin, Afrikaanssprekende groep mense in veral ŉ stad soos Port
Elizabeth teenwoordig was. Die verslag meld egter nie dat daar op ŉ doelbewuste wyse na
hulle uitgereik is om as lede aan te sluit en dan by takke betrokke te raak nie. Dit kan
geïnterpreteer word as ŉ leemte waarop die takke-afdeling meer moes gefokus het.
Noordwes, die Noord-Kaap en Namibië se takke is ook soos twee ander streke waarna
reeds verwys is, vanuit die ATKV-hoofkantoor bestuur. Teen 2009 het die takke in hierdie
streek deurgaans slegs wit lede bevat. Die inklusiwiteitskwessie was nie hier hoog op die
agenda nie, en volgens die verslag is taklede in hierdie streke as oorwegend behoudend
beskou. Nogtans was daar projekte wat na ander bevolkingsgroepe uitgereik het.
In die Wes-Kaap, met sy streekkantoor in Stellenbosch, was die verdeling volgens die
demografie van die streek baie gebalanseerd. Teen 2009 was daar 11 wit takke, 10 bruin,
11 met wit en bruin lede, en een met swart, wit en bruin lede. Hoewel dit op die oog af
gelyk het of transformasie ten volle ondersteun word, was daar tog wit takke wat op
daardie stadium gevoel het dat die bereiking van inklusiwiteit ŉ natuurlike proses moes
wees, wat by implikasie beteken het dat hulle gevoel het dat daar druk vanaf hoofkantoor
was om te transformeer. Daar was ook nog voorbeelde van paternalisme van wit takke
teenoor bruin takke, wat die indruk geskep het dat die wit takke die bruin takke moes
“help”. Daar was egter ook tekens van goeie samewerking tussen baie takke in dié streek
en takke met bruin en wit lede het suksesvol gefunksioneer. Veral jeugtakke by skole het
geen tekens van bevooroordeeldheid tussen lede van verskillende bevolkingsgroepe
getoon nie en was in vele opsigte ’n voorbeeld van hoe mense mekaar rondom ’n
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gemeenskaplike doel kan aanvaar en kan saamwerk. Dit was ook duidelik dat ŉ
eksklusiewe bruin projek soos die ATKV se nasionale rieldanskompetisie baie positief deur
bruin taklede beleef is en dat soortgelyk projekte die kloof wat nog vir sekere taklede
bestaan het, kon oorbrug (Interne ATKV-takke-dokument 2008/9:1-4).
Die oorkoepelende gevolgtrekking waartoe die verslag kom, was dat die Wes- en SuidKaap die streke was waar die grootste inklusiwiteit by takke voorgekom het. Dit is
toegeskryf aan die groot persentasie bruin mense in die streke wat Afrikaans as huistaal
het en wat met die ATKV se visie assosieer. As gevolg van die gemene deler, Afrikaans,
het integrasie in takverband makliker plaasgevind. Die groot taal- en kultuurverskille met
die swart mense is die grootste rede waarom daar teen 2009 so min takke van hierdie
aard was. Volgens die verslag blyk die oplossing in gefokusde bemarking ten opsigte van
die swart mark te lê. In die algemeen gesien, was die persepsie dat ATKV-taklede positief
oor transformasie binne die ATKV is, maar dat baie wit takke nie tot inklusiwiteit geforseer
wou word nie. ’n Tak wou graag die mense van sy keuse by die tak betrek, wat
geïnterpreteer kan word dat daar by sommige takke nie ŉ affiniteit vir verandering was nie.
Die suksesse wat op daardie stadium reeds met geïntegreerde takke bereik is, het takke
wat op daardie basis wou funksioneer, aangemoedig om dit te propageer. Die verslag kom
verder tot die gevolgtrekking dat die transformasieproses toegelaat moet word om teen sy
eie pas te ontwikkel. Daar was reeds so ŉ natuurlike proses aan die gang. Dit het dus
volgens hierdie verslag teen 2009 gelyk of die takke van die ATKV oor die potensiaal
beskik om mettertyd die ware agente van verandering binne die organisasie te wees
(Interne ATKV-takke-dokument 2008:1-4).
Laastens is dit insiggewend om te noem dat die momentum van transformasie sedert 2009
so versnel het dat aan die begin van 2011 uit die 284 takke die samestelling soos volg
verander het: Daar was toe reeds 41 takke met slegs bruin lede, drie met slegs swart lede,
36 ras-inklusief (dit wil sê wit, bruin en swart lede), en die res, naamlik 204, takke met
slegs wit lede (Interne ATKV-takke-dokument 2011:1). Die persentasie takke met slegs wit
lede het dus sedert 2009 van 81,29% tot 71,83% van die totale getal takke afgeneem. Die
persentasie takke met slegs bruin lede het toegeneem van 8,39% na 14%, en die
persentasie ras-inklusiewe takke van 9,16% na 12,67% (Interne ATKV-takke-dokument
2008/9:1; 2011:1).
ATKV-takke het dus, veral sedert die aanbreek van die nuwe millennium, ŉ baie
belangrike rol gespeel om ŉ klimaat te help skep wat verandering en aanpassing in die
organisasie moontlik gemaak het. Hierdie aanpassings het wel teen ŉ stadiger tempo as
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die hoofkantoor-kultuurprojekte plaasgevind, omdat in takke se geval dit vrywilligers was
wat reeds in gevestigde takgroepe gefunksioneer het. Aanpassings sou gevolglik
hoofsaaklik deur middel van nuwe takstigtings of die geleidelike integrasie van sommige
van die bestaande takke plaasgevind het. Uiteindelik was dit ŉ weerspieëling van die
meeste lede op grondvlak se aanvaarding van die implikasies wat die veranderende
politieke en kulturele milieu in Suid-Afrika vir die ATKV ingehou het.
6.5.

STEM VAN DIE LEDE

Aan die einde van die 2008/9-verslagjaar was daar ŉ totaal van 264 takke. Veertig van
hierdie takke was damestakke en 40 jeugtakke. Die takke se provinsiale verspreiding was
soos volg: Wes-Kaap 64, Gauteng 56, Vrystaat 37, Oos-Kaap 27, KwaZulu-Natal 24,
Noordwes 17, Mpumalanga 13, Noord-Kaap 12, Limpopo en Namibië sewe elk (ATKVJaarverslag 2009:25).
Afgevaardigdes van takke na die algemene jaarvergadering van die ATKV dien as die
“stem” van die ATKV-lede. Mosies en beskrywingspunte wat tydens kongresse dien, was
oor die jare een van die belangrikste maniere waarop die objektiewe waarnemer die denke
van ATKV-lede oor kultuur-politiese en ander aktuele kwessies kon peil.
Daar word vervolgens kortliks aandag gegee aan hierdie denke van die ATKV-lid in die
tydperk sedert die bedanking van die besturende direkteur, dr Kok, in 2006 tot en met die
algemene jaarvergadering van 20 tot 22 Augustus 2009. Dit dek die tydperk waartydens
die wysigings aan die akte van oprigting en die statute van die ATKV finaal goedgekeur is
en die wenstrategie sy beslag gekry het. Die wenstrategie word in hoofstuk 7 uiteengesit.
In 2006 dui die kongrestema reeds op die ATKV se verbintenis tot groter relevansie in die
veranderende politieke, kulturele en tegnologiese omgewing. Dit lui: Relevant Afrikaans @
atkv.kom/SAam. Geskryf in rekenaarterme, nooi die tema Suid-Afrikaners uit om saam
met Afrikaanssprekendes ŉ relevante deel van ŉ toekomstige Suid-Afrika te wees. Tydens
die kongres dien mosies en beskrywingspunte wat ŉ spektrum van aktuele sake belig. In
die algemeen gesien, blyk die onderwerpe redelik behoudend te wees en handel dit onder
meer oor die volgende:
•

Kommer aangaande geweldsmisdade en moorde, met ŉ versoek aan die regering
om die herinstelling van die doodstraf te oorweeg

•

Standpuntinname oor die taalbeleid van die Noordwes-Universiteit

•

Die miskenning van die Afrikaanse taal en kultuur in die algemeen

249

•

Mnr Johan Rupert se positiewe standpuntinname oor Afrikaans in die sakewêreld

•

Die vakbond Solidariteit se hulp aan 3 500 werklose mynwerkers en hulle gesinne
in Stilfontein

•

Voorkeur aan Afrikaanssprekendes wat hulle met die doel en strewe van die ATKV
vereenselwig wat betref die vul van personeelposte binne die ATKV

•

Die behoud van die naam van Pretoria

•

Die bevordering van nasiebou op plaaslike vlak

•

Behoud van die Afrikaanse karakter by ATKV-oorde

•

Bevordering van toneel op die platteland

•

Ondersteuning en erkenning van opvoeders in voorskoolse en basiese onderwys

•

Die keurige gebruik van Afrikaans

•

Die ondersteuning van minstens twee universiteite vir Afrikaanssprekendes (ATKVKongressakelys 2006:43-46).

Met die nuwe wenstrategie ŉ baie aktuele besprekingspunt in die organisasie was die
2007-kongrestema:
dieptebespreking

ŉ
van

ATKV-wenstrategie
hierdie

onderwerp

vir

2010

tydens

en
die

daarna.
kongres,

Benewens

die

is

en

mosies

beskrywingspunte voorgelê wat onder meer oor die volgende handel:
•

Bevordering van die Afrikaanse boek

•

Ondersteuning aan bejaardes

•

ATKV-betrokkenheid by godsdiensprogramme oor die radiostasie RSG en
waardering vir die werk van Radiokansel

•

Dank aan die kunstenaar Steve Hofmeyr vir sy ondersteuning van die Afrikaanse
taal en bewusmaking van Afrikanerskap, asook sy standpuntinname teen misdaad
(ATKV-Kongressakelys 2007:45-47).

Die buitengewone kongres van 21 Februarie 2008, waarna in hoofstuk 7 verwys word, se
mosies en beskrywingspunte toon weer eens ŉ behoudende karakter. Dit handel oor:
•

Die gebruik van Afrikaans teenoor besoekers by oorde, LAPA Uitgewers en
inbellers
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•

Die demonstreer van Christelike waardes by die huis, skool en kerk en in die
openbare lewe deur ATKV-lede

•

Bekommernis oor hoë misdaadvlakke, padwoede en vreemdelingehaat in SuidAfrika

•

ŉ Beroep op sigbare polisiëring, wetstoepassing en padinstandhouding

•

ŉ Beroep op lede om die Afrikaner Erfenissentrum by die Voortrekkermonument te
besoek en te ondersteun

•

Dank aan die Solidariteit-organisasie vir die werk wat in belang van blanke
Afrikaners gedoen word ten opsigte van armoedeverligting (Notule van die
Buitengewone ATKV-Kongres 2008:108-109).

Tydens die kongres van 14 tot 16 Augustus 2008 met die tema Leef Afrikaans, handel
mosies en beskrywingspunte oorwegend oor die behoud van Afrikaans op skool en by
tersiêre inrigtings, hoewel daar ook tekens is van uitreiking na die breër Suid-Afrikaanse
gemeenskap. Dit handel oor die volgende:
•

Die belang van moedertaalonderrig van graad 1 tot 6 in basiese onderwys

•

Die behoud van Afrikaans as eerste, tweede of derde taal by skole en tersiêre
instellings

•

Gelukwense aan Hoërskool Ermelo, wat deur middel van regstappe sy status as
Afrikaanse enkelmediumskool behou het

•

Die billike behandeling van Afrikaans as onderrigtaal aan universiteite

•

Afkeer van die manier waarop Afrikaans as karikatuur deur kykNET voorgestel word

•

Die ATKV se verbintenis tot respek vir alle tale en kulture

•

Gelukwensing aan mnr Zuma met sy verkiesing tot president van Suid-Afrika, asook
vir die hand van vriendskap wat hy na Afrikaners en Afrikaanssprekendes in SuidAfrika uitgesteek het

•

Ondersteuning van die Suid-Afrikaanse sokkerspan met die oog op die FIFAWêreldbekertoernooi wat in 2010 in Suid-Afrika aangebied sou word (ATKVKongressakelys 2008:34-36).
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Tydens die 2009-kongres is die tema Die ATKV: ŉ kultuurtuiste vir Afrikaanssprekendes.
Mosies en beskrywingspunte handel onder meer oor die volgende:
•

Die moontlikheid van die instel van ŉ onderwyslessenaar binne die ATKV wat sal
fokus op onderwysverwante kwessies soos motivering van leerders en opvoeders,
ouerhuis-

en

gemeenskapsbetrokkenheid

en

die

ondersteunende

rol

wat

uitnemende skole in die sukses van die onderwysstelsel as geheel kan speel
•

Gehalte-onderrig vir kleuters en onderrig vir leerders met spesiale leerbehoeftes,
asook ten opsigte van taal- en leesontwikkeling

•

ŉ Bevestiging van die organisasie se Christelik-Bybelse grondslag (ATKVKongressakelys 2009:12-14).

Samevattend kan gesê word dat die “stem van die lede”, soos dit uit bogenoemde vier
kongresse se mosies en beskrywingspunte na vore kom, ŉ stem was vir die behoud van
moedertaalonderrig en bepaalde waardes (meer spesifiek Christelike waardes), asook die
koestering van die Afrikanererfenis, maar ook ŉ uitreik na die breë Afrikaanse
gemeenskap en die breër Suid-Afrikaanse gemeenskap. Dit was dus sprekend van ŉ
organisasie in transformasie wat sy kernwaardes probeer behou en uitleef het.
6.6.

LAPA UITGEWERS

JP van der Walt & Seun het op 1 Oktober 1996 deel van die ATKV geword. Die doel van
die aankoop van ŉ eie uitgewery was om die Afrikaanse taal en kultuur prakties te
bevorder en uit te brei. Daarom is aanvanklik slegs in Afrikaans gepubliseer. Dit is dus in
die eerste plek as ŉ nuwe produkaanbod vir lede beskou (ATKV-Kongresjaarboek
1997:43-45). Aanvanklik sou die uitgewery finansieel swaar trek as gevolg van die
ekonomiese klimaat in die land. Daar was veral kommer oor die skolemark, wat in die
1997/98-boekjaar ŉ ernstige afswaai beleef het (ATKV-Jaarverslag 1997/98:36-49).
In 1999 het die uitgewer se eerste gratis boekvoordeel vir lede verskyn. Dit was getiteld
Gesinsomnibus saamgestel deur Maretha Maartens. Lede kon ook korting van 30% op die
aankoop van boeke by dié uitgewer ontvang. Die swak ekonomiese situasie het sy effek
ook op die Afrikaanse boekebedryf gehad, maar daar is steeds gepoog om voort te gaan
met

nuwe

publikasies,

intensiewe

werwingsveldtogte

vir

boekklubs

en

samewerkingsooreenkomste met oorsese agente en uitgewers (ATKV-Jaarverslag
1999:23).
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Sedert 1 April 2000 staan JP van der Walt Uitgewers bekend as LAPA Uitgewers. Die
naam is met behulp van ŉ advertensiemaatskappy uit ŉ kortlys van voorgestelde name
aangewys. Die naam LAPA simboliseer ŉ gesellige, ontspanne kuierplek vir die gesin en
vriende. Die akroniem kan ook omskryf word as “Lees Afrikaans, Praat Afrikaans”. LAPA
het aan die einde van die 1999/2000-boekjaar vir die eerste keer sedert sy oorname deur
die ATKV ŉ wins getoon. Die uitgewer se fokus was op daardie stadium steeds om
gehalteleesstof teen ŉ bekostigbare prys aan elke gesinslid te verskaf (ATKV-Jaarverslag
2000:31-32).
Gedurende 2001/2 is 120 nuwe boektitels uitgegee. Die fokus op kinderboeke was baie
suksesvol. ŉ Skryfkompetisie vir kinderverhale is ook aangepak. Prof. Hans du Plessis se
bundel Griekwapsalms, Innie skylte vannie Jirre, was ŉ groot sukses en het die
rekordverkope van vorige Afrikaanse poësiebundels deur LAPA Uitgewers oortref. Die
gratis boek aan lede het ook toenemend as trekpleister vir voornemende ATKV-lede
gedien (ATKV-Kongresjaarboek 2002:30-31). In die 2002/3-boekjaar is 410 000 boeke
verkoop en het die omset van verkope by kunstefeeste en ander uitstallings ŉ gemiddelde
groei van 30% getoon.
Verskeie boeke wat deur LAPA uitgegee is, is in hierdie verslagjaar bekroon (ATKVKongresjaarboek 2003:16). In 2003/4 was daar 131 nuwe publikasies en is 442 000 boeke
verkoop. Belangstelling in die ATKV se lidmaatskapsvoordeel van ŉ gratis boek het ook
aansienlik begin toegeneem. Sedert die instelling van dié voordeel in 1999 het die aantal
lede wat van hierdie voordeel gebruik gemaak het van 2 000 tot 16 833 toegeneem
(ATKV-Kongresjaarboek 2004:25). In 2004/5 was daar weer ŉ goeie aantal publikasies,
naamlik 139. Die uitgewery het nou sy begrote wins oortref en 408 000 boeke is verkoop.
Die boekvoordeel aan lede het steeds in gewildheid toegeneem en 17 038 lede het ŉ
keuse tussen vyf gratis boeke uitgeoefen. Volgens die jaarverslag het LAPA Uitgewers
hom nou gevestig as ŉ toonaangewende uitgewery van Afrikaanse boeke in verskillende
genres (ATKV-Kongresjaarboek 2005:25).
Die aantal lede wat van die gratisboekvoordeel gebruik gemaak het, het in 2006 steeds
gegroei tot 21 132 persone. In dié boekjaar het 199 produkte op die mark verskyn wat aan
die behoeftes van LAPA Uitgewers se lesersmark voldoen het. Verskeie boeke wat in die
verslagjaar deur LAPA Uitgewers uitgegee is, is bekroon. LAPA se bydrae tot die
Afrikaans Kook!-veldtog van die 75ste feesjaar in 2005 was ŉ kompetisie vir kindersêgoed
in samewerking met Vrouekeur. Die sêgoed is uiteindelik opgeneem in ŉ publikasie
getiteld Thlik ŉ pit, man! En ander pittige kindersêgoed. Carina Diederichs-Hugo is deur
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LAPA bekroon met die prys vir die skrywer van wie die meeste eksemplare van ŉ enkel
titel in ’n gegewe boekjaar verkoop is. Dit was vir die boek Moord.net (ATKVKongresjaarboek 2006:43).
Teen 2006 het die uitgewer sy voete finansieel en andersins begin vind. Die oorspronklike
visie met die aankoop van die uitgewery, naamlik om die Afrikaanse taal en kultuur
prakties te bevorder en uit te brei, het geleidelik begin realiseer. Aan die einde van die
2007/8 finansiële jaar het LAPA een van sy hoofdoelwitte geformuleer as die uitbreiding
van sy mark om ook alle bruin Afrikaanssprekendes in Suid-Afrika sowel as in die
buiteland in te sluit. Dit was in lyn met die ideaal van die nuwe wenstrategie (ATKVJaarverslag 2008:35).
Teen 2009 was LAPA Uitgewers, volgens die besturende direkteur: LAPA Uitgewers, goed
geposisioneer ten opsigte van die ATKV se wenstrategie. Die uitgewer het sy beeld
suksesvol vernuwe, onder meer deur sy boekeaanbod in ŉ meer omvattende kwartaallikse
katalogus aan potensiële lesers aan te bied. Verder het hy sy bemarkingsbasis uitgebrei,
veral in die Wes-Kaap. Lesers op die platteland kon nou meer by sy produkte baat. Dit sou
dan ook sy visie, naamlik om die breër Afrikaanssprekende gemeenskap as lesers te wen,
verder ondersteun. Laasgenoemde is onder meer gedoen deur lees- en skryfklubs onder
behoeftige Afrikaanssprekendes as deel van ŉ geborgde gemeenskapsprojek in die
Upington-omgewing aan te bied.
LAPA Uitgewers was teen 2009 steeds die markleier wat betref Afrikaanse kinder- en
jeugboeke. Dit was egter ook duidelik dat die uitgewer teen 2009 die negatiewe stand van
die land se ekonomie as deel van sy sake-strategie in ag moes neem. Uitgawes is dus
besnoei, voorraadvlakke laag gehou deur kleiner oplae te druk, en daar is hoofsaaklik
boeke uitgegee wat vinnig verkoop (ATKV-Kongresjaarboek 2009:37-38).
LAPA Uitgewers gee tans ook sommige boeke in Engels uit (Internet:LAPA Uitgewers).
Die gevolgtrekking wat gemaak word, is dat die uitgewer aanvanklik eers finansieel op sy
voete moes kom om na 13 jaar onder ATKV-beheer ook sy visie in belang van die breë
Suid-Afrikaanse gemeenskap te kon begin realiseer.
6.7.

KORPORATIEWE BEMARKING EN KOMMUNIKASIE

Goeie bemarking en kommunikasie is van groot belang indien ŉ organisasie soos die
ATKV sy visie, missie en waardes – en daarmee saam sy produkte – aan sy lede en die
publiek wil aanbied. Kotler en Armstrong verduidelik die verband tussen hierdie twee
begrippe deur te sê dat organisasies nie net waarde vir die verbruiker moet skep nie
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(bemarking),

maar

dit

ook

op

ŉ

duidelike,

oortuigende

manier

moet

oordra

(kommunikasie). Hulle praat dan ook van geïntegreerde bemarkingskommunikasie waar
alle raakpunte deur die kliënt herken word, waar ook al hy die maatskappy en sy
handelsmerk teëkom. Hulle lê ook klem op die belang van sterk verhoudinge met die
kliënt. Verder is die uitdra van dieselfde positiewe boodskap en beeld van die organisasie
in veranderende omstandighede uiters belangrik. Die rede hiervoor is dat eksterne faktore,
byvoorbeeld veranderinge in die politieke omgewing, ook van die organisasie vereis om by
die bemarkingsomgewing aan te pas (Kotler & Armstrong 2011:406, 408, 409-410, 412).
Vervolgens ŉ kort uiteensetting van hoe die ATKV, veral sedert die begin van die nuwe
millennium, sy bemarkings- en kommunikasiestrategie aangepas het om by veranderende
omstandighede aan te pas. Synde ŉ kultuurorganisasie, was veral sy verhouding met sy
lede van kardinale belang.
6.7.1. Bemarking
ŉ Reklameagentskap, AdzPlus, het teen 2000 die ATKV se formele bemarking behartig.
Die korporatiewe nisveldtog het tot op daardie stadium bestaan uit advertensies vir beide
die kultuur- en die oorde-afdeling. Die nuwe oorkoepelende bemarkingsveldtog het op drie
hoofstrategieë berus, naamlik:
•

Fokus op die primêre teikenmark, naamlik die lede, personeel en die Afrikaanse
kultuurgemeenskap, met die klem op die veelsydigheid van die ATKV.

•

Posisionering van die ATKV met die doel om algemeen aanvaar te word as
verteenwoordigend van die “toekomsgerigte Afrikaanse kultuurgemeenskap”, soos
dit gestel is.

•

Werwingsveldtogte onder invloedrykes wat die ATKV steun.

Tesame hiermee is voortgebou op ŉ sogenaamde “ATKV-babaveldtog”. Die baba, bekend
as “Boetie” wat reeds deel van die veldtog op hierdie stadium was, het nou ŉ ouer broer
bygekry, bekend as “Boetman”. Boetman simboliseer die Afrikaanse kultuur oor ŉ wye
spektrum. Hy is die oudste seun van ŉ Afrikaanse gesin wat ook ATKV-lede is. Boetie sien
op na Boetman as ŉ leiersfiguur en vra sy raad oor alle aspekte van die lewe en van
grootword. Hulle twee is gereeld in die openbare oog oor standpunte oor die ATKV en
Afrikaans. Hulle het dus die basis gevorm van ŉ deurlopende reklameprojek wat die
bemarkingstrategie van die ATKV ondersteun het (ATKV-Kongresjaarboek 2001:18–20).
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Gedurende die 2001/2002-boekjaar het die volgende bemarkingsaangeleenthede aandag
geniet:
•

Die

ATKV

se

embleemportefeulje,

bestaande

uit

sestien

embleme,

is

gestandaardiseer.
•

Die ATKV se betrokkenheid by kunstefeeste is vergroot.

•

Daar is gefokus op die bemarking van die ATKV se reeks produkte en dit is deur
brosjures ondersteun.

•

Die handelsmerking van die organisasie is bygewerk met die oog op ŉ
professionele beeld by skoue en feeste.

•

ATKV-takke het met die hulp van die takstreekkantore ondersteunend opgetree met
betrekking tot die landwye verspreiding en uitstalling van ATKV-uitstalmateriaal.

•

Strategiese bemarkingsdokumente is opgestel en in gebruik gestel.

•

Die ATKV-oorde se bemarkingsmateriaal is uitgebrei ten einde hulle beter te
bemark.

•

ŉ Beeldontwikkelingsveldtog is begin wat elke ATKV-produk sy unieke handelsmerk
gee, maar wat steeds deel van die ATKV se korporatiewe handelsmerk bly.

Daar is ook gefokus op groter skakeling met die media en gemiddeld 16 mediavrystellings
is per maand vanuit die ATKV-hoofkantoor met die media gekommunikeer (ATKVKongresjaarboek 2001:18-20). In die 2002/3-boekjaar is voortgebou op hierdie
bemarkingstrategie.

Bykomende

aksies

was

onder

meer

ŉ

strategiese

ontwikkelingsproses wat deur die ATKV-oorde se vakansieboek, bekend as Vakansiepret,
ondergaan is. Die ATKV het ook opgetree as prysborg vir kykNET se Sakkie
Langarmkompetisie, wat groot TV-dekking gekry het. Daar is voortgegaan met ŉ borgskap
van die Christelike radioprogram op RSG, asook RSG se Loof die Here-program, wat in
die Pretoriase stadsaal plaasgevind het (ATKV-Kongresjaarboek 2003:23-24).
In 2004 het die ATKV as prysborg opgetree vir die SA Raad vir Blindes se landwye
fondsinsamelingsprojek

by

skole,

asook

vir

vier

kategorieë

van

die

Geraas-

musiektoekennings en Belboks op SABC2. Oor RSG is ŉ kompetisielyn bekendgestel
waarop 3 000 telefoniese inskrywings ontvang is. Die advertensiewaarde hiervan is
bereken op R334 800 (ATKV-Kongresjaarboek 2004:18).
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In die 2004/5-boekjaar is samewerkingsooreenkomste met Vodacom aangegaan. Dit het
die aanbied van die KlassickRock!-produksie ingesluit. Hierdie produksie is in die
oorwegend bruin mark in die Johannesburgse woonbuurt Eldoradopark en tydens die
Innibos Kunstefees in die destydse Nelspruit (tans Mbombela) aangebied. ŉ Ooreenkoms
is ook aangegaan met betrekking tot die viering van Vrouedag by Vodaworld (Vodacom se
hoofkwartier), wat weer die ATKV se verbintenis tot nasiebou bevestig het (ATKVKongresjaarboek 2005:23).
Tydens die 75ste feesjaar (2005) van die ATKV het die bemarkingsafdeling op hoofsaaklik
drie veldtogte gefokus, naamlik die bestaansjaarvieringe, Afrikaans Kook! en die musieken sangproduksie, Afrikiti’s, wat landwyd aangebied is. Met die bewusmaking van
Afrikaans is op die klinkreël Trots Afrikaans, trots in Afrikaans en trots Suid-Afrikaans
gefokus. Hiermee is die organisasie se fokus op die totale Afrikaanse gemeenskap sowel
as die breë Suid-Afrikaanse gemeenskap bevestig. In hierdie veldtogte is gebruik gemaak
van radio, televisie, die gedrukte media en die Internet. Toyota, Absa, Budget en Motion
het as ander borge opgetree (ATKV-Kongresjaarboek 2006:39).
6.7.2. Eksterne kommunikasie met die media
Goeie betrekkinge is met die gedrukte en elektroniese media gehandhaaf, en volgens die
jaarverslag van 2000/1 is daar in dié verslagjaar daagliks iewers in Suid-Afrika ŉ berig oor
die ATKV gepubliseer. RSG, streekradiostasies en die TV-diens van die SABC het ook
blootstelling aan ATKV-bedrywighede verleen (ATKV-Kongresjaarboek 2001:40-41).
Amptelike mediaskakelingsgeleenthede is gedurende 2002/3 by die ATKV se hoofkantoor
in Randburg gehou en die organisasie het in 72 radio- en televisieonderhoude gefigureer.
ŉ Gemiddeld van 16 ATKV-nuusvrystellings is op hierdie stadium na 140 mediapunte
landwyd gekommunikeer (ATKV-Kongresjaarboek 2003:16). In die 2004/5-boekjaar is
bereken dat mediavermeldings oor die ATKV gewissel het van tussen 80 tot 120 per
maand. ŉ Gemiddeld van 13 nuusvrystellings per maand is op hierdie stadium vanuit die
ATKV-Hoofkantoor aan 260 mediapunte gestuur (ATKV-Kongresjaarboek 2005:23;
2006:39). Daar was dus nou ŉ opmerklike groter fokus op eksterne kommunikasie. Die
ATKV was besig om sy produkaanbod oor ŉ wyer front as voorheen te bemark en te
kommunikeer.
6.7.3. Interne kommunikasie met lede: Die Taalgenoot
Die eerste uitgawe van die ATKV-spreekbuis, Taalgenoot, het in Desember 1931 die lig
gesien en het dus in die 2000/1-boekjaar sy 70ste bestaansjaar gevier. ŉ Spesiale
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gedenkuitgawe met ŉ vorige Crescendo-wenner, Anna Davel, op die voorblad, is in hierdie
jaar uitgegee. Die voorblad van die eerste Taalgenoot het deel uitgemaak van die dubbele
uitvou-voorblad op die gedenkuitgawe. Die gedenkblad het bestaan uit artikels, rubrieke
en advertensies wat sedert 1931 in Taalgenoot verskyn het, asook ŉ oorsig van die
geskiedenis van die Afrikaanse taal en die ATKV die vorige 70 jaar (ATKVKongresjaarboek 2001:18).
ŉ Artikel wat in die November/Desember 1996-uitgawe verskyn het, Van vegter tot
versoener in digterstaal, is ook ingesluit. Dit het gehandel oor die ANC-premier van
Mpumalanga, Matthews Phosa, wat in dieselfde jaar ŉ debuutdigbundel, Deur die oog van
ŉ naald, laat verskyn het. Daarin verwoord hy sy gevoelens oor Afrikaans. Volgens hom
het die taal “ŉ skans geword waaragter ons (bedoelende die onderdruktes) die
onderdrukker gesien het en wat nie die sondaar was nie, maar die kanaal waardeur die
sonde hom aan ons opgedring het” (Die Taalgenoot Januarie/Februarie 2001:22-23).
Die besturende direkteur, dr Kok, maak in sy bydrae tot die gedenkuitgawe die stelling dat
die ATKV se boodskap nog nooit verander het nie. Volgens Kok bly die doelwit steeds om
die toekoms met ywer en in geloof aan te pak en geesdriftig ŉ bydrae in en tot Afrikaans te
lewer (Die Taalgenoot Januarie/Februarie 2001:33). Uit Die Taalgenoot van Oktober 2000
word ook ŉ artikel in die gedenkuitgawe ingesluit met die titel Afrikaner word wakker uit jou
droomlose slaap! Dit is geskryf deur Carina Carshagen. Daarin doen sy ŉ beroep op die
leser om die begrip Afrikaner te herdefinieer. Volgens haar moet mense die vraag
beantwoord oor watter soort Afrikaners hulle is. Vir Carshagen lê die droom vir die
Afrikaner dat hy eers ŉ bydrae tot ŉ suksesvolle Suid-Afrika sal lewer en dan sal kyk hoe
hy sy posisie as Afrikaner kan verbeter (Die Taalgenoot Januarie/Februarie 2001:52-53).
Artikels soos hierbo was ŉ weerspieëling van die tydskrif se bydrae om, in ŉ tydperk van
verandering, ŉ klimaat van bereidheid tot aanpassing onder sy lesers te probeer skep.
Sedert 2000/1 is die getal bladsye van die publikasie vermeerder van 48 tot 56 en papier
van ŉ beter gehalte sou voortaan gebruik word. Bykomend is ook aandag gegee aan beter
uitleg en ontwerp, sodat dit in pas gekom het met ander nasionale en internasionale
publikasies. Die taknuusbrief, bekend as Kraai, is ook in Taalgenoot as ŉ bylaag onder die
naam Voël opgeneem. ŉ Verdere bylae, die Griffel, het prosa en poësie van skrywers wat
die ATKV-Skryfskool se kursusse bygewoon het, bevat. Op hierdie manier is ontluikende
skrywers se werk gepubliseer. Verder het ŉ Woordkunswedstryd (ŉ prosa- en
poësiewedstryd vir skrywers wat nog nie gepubliseer het nie) ook deur middel van
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Taalgenoot plaasgevind. Driehonderd inskrywings is van oor die hele land en Namibië
ontvang.
Daar was op hierdie stadium ook gereeld leesstof vir jongmense in Taalgenoot wat handel
oor die werksaamhede van jeugtakke, tienermenings en jongmense wat ŉ verskil in die
gemeenskap maak. In die 2000/1-boekjaar was die tydskrif se drukoplaag 50 000. Daar
was ook private intekenaars in lande soos Pole, Engeland, Portugal, Australië, NieuSeeland, België, Nederland en Kanada (ATKV-Kongresjaarboek 2000:18-20).
In die 2002/3-verslagjaar het die tydskrif weer ŉ verjongingskuur ondergaan en is
ontwerpaanpassings gedoen. Sekere van die gereelde rubrieke het ook ŉ meer moderne
styl aangeneem. As rede hiervoor word in die jaarverslag genoem dat dit te doen het met
die Afrikaanse leser wat meer ontvanklik is vir verandering en op ŉ meer moderne manier
na dinge kyk. Volgens die verslag versterk die publikasie die Afrikaanssprekendes se
identiteitsgevoel en help dit lesers om positief teenoor verandering te wees, eerder as om
bang te wees daarvoor. Die redaksie se benadering is dan ook uitgesproke ten gunste
van, soos dit in die jaarverslag gestel word, die “weerspieëling van die inklusiewe
Afrikaanse kleur van die Suid-Afrikaanse reënboog” (ATKV-Kongresjaarboek 2003:19-20).
Teen die einde van die 2004/5-boekjaar het die sirkulasiesyfer, dit wil sê die getal
eksemplare wat aan hooflede van die organisasie gestuur is, tot nagenoeg 63 000 gestyg,
wat beteken dat die getal potensiële lesers nagenoeg 200 000 was. Laasgenoemde syfer
het die hooflid en sy/haar gesin ingesluit (ATKV-Kongresjaarboek 2005:20; 2006:33;
2009:21).
In die November/Desember 2006-uitgawe is weer eens ŉ gedenkuitgawe van Taalgenoot
gepubliseer om saam te val met die tydskrif se 75ste bestaansjaar. Hierdie uitgawe gee ŉ
goeie beeld van aan die een kant behoudende denke en aan die ander kant ook
aanpassingsdenke binne die organisasie. Die redakteur, Marelize Leyden, bevestig in haar
redaksionele kommentaar dat die ATKV verbind bly aan die Afrikaanse kultuur en verwys
na die nagenoeg 260 000 lojale lesers van dié tydskrif. In een van die briewe uit die Maart
2003-publikasie word ŉ Afrikaanssprekende uit Chicago aangehaal. Sy vertel dat sy en
haar man daar gaan aftree het om naby hulle kinders te wees. Hulle is deel van ŉ klub vir
Suid-Afrikaanse gesinne wat gereeld bymekaarkom en dan in Afrikaans gesels, vleis braai
en koeksisters en poetoepap eet (Die Taalgenoot November/Desember 2006:4, 6).
Onder die titel 75 jaar jonk! huldig die direksievoorsitter, Johan van Schoor, die vorige
redakteurs Kosie Jacobs en Dawid Brand. Van Schoor se wens vir die toekoms is dat die
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tydskrif steeds ŉ ledetydskrif sal bly en sal voortgaan om die organisasie se
kommunikasiekanaal te wees. Volgens hom is die ideaal dat dit ŉ selfversorgende tydskrif
sal word wat sy koste deur inskrywings en advertensiegeld sal kan dra (Die Taalgenoot
November/Desember 2006:7).
In Augustus 2006 is die oplaag van sirkulasie deur ABC (Audited Bureau of Circulation) as
61 000 aangetoon. Dit het op daardie stadium Die Taalgenoot die grootste Afrikaanse
kliëntetydskrif in Suid-Afrika gemaak (Die Taalgenoot November/Desember 2006:11). In
die gedenkuitgawe van 2006 word ook die stelling gemaak dat Die Taalgenoot oor die jare
ŉ platform vir gesprekke en debatte oor taalsake was. In 1980 word byvoorbeeld
uittreksels uit ŉ toespraak van prof WL Mouton tydens die 50-jarige feeskongres
gepubliseer. Hy beklemtoon daarin die belang van meertaligheid en moedig mense aan
om Afrikaans doelbewus onder anderstaliges te bemark. Volgens Mouton kan dit alleen
geskied as mense met respek en menswaardigheid behandel word (Die Taalgenoot
November/Desember 2006:15).
In die neëntigerjare herinner Die Taalgenoot die lesers deurgaans aan belangrike mylpale
in Afrikaans se geskiedenis. Die redaksie maak die stelling dat baie bydraes weerspieël
hoe Die Taalgenoot tred gehou het met die veranderende politieke klimaat in die land,
asook as deel van ŉ nuwe veeltalige samelewing. In die Januarie/Februarie 1999-uitgawe
is daar ŉ uittreksel van prof Hein Willemse oor Afrikaans se rol as brugbouer en
versoeningstaal. ŉ Artikel van die skrywer Elias P Nel word in die Mei 1999-uitgawe onder
die titel Stresvrye Afrikaans in die nuwe millennium gepubliseer. In die 2006gedenkuitgawe van Die Taalgenoot word verwys na ŉ aantal aspekte van die Afrikaanse
taal waaroor sedert die jaar 2000 berig is, naamlik: Afrikaans as universiteitstaal, omstrede
Afrikaanse slagspreuke op T-hemde en dan ook artikels oor Afrikaanse musiek, skrywers,
kunstenaars, sakebedrywighede, politiek en politici (Die Taalgenoot November/Desember
2006:14-15).
Die Taalgenoot het oor die jare ook heelwat artikels wat vir vroue van belang mag wees,
gepubliseer. In die 75ste gedenkuitgawe in 2006 word interessante feite aangaande die
geskiedenis van die tydskrif weergegee, waarna daar hierna verwys word. In die
tagtigerjare is meestal artikels geplaas wat handel oor onderwerpe soos misdaad, gesond
eet en die dilemma van kinders wat te veel TV kyk. In die neëntigerjare is op
omgewingskwessies soos die doodmaak van robbe gefokus. Dan is die probleem van
stilswye oor verkragting ook belig. Verder is gekonsentreer op die profiele van suksesvolle
vroue en bekende Afrikaanse kunstenaars, geldmaak uit tuisnywerhede, vlooimarkte,
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MIV/vigsprojekte, piramideskemas en handwerk (Die Taalgenoot November/Desember
2006:18-19).
Daar is ook aan die kinders aandag gegee. In 1991 is die rubriek ATKV-Tekkies ingespan
om die beoordeling van kinderboeke saam met die TV-programme Wielie Walie en
Tekkies te doen. Die kinderrubriek vir die kleintjies, KultuurKuikenKlub, is voortgesit deur
tannie Santa, wat spesiaal vir die “kultuurkuikens” skryf. Verdere ondersteuning is in die
April 1991-uitgawe van Die Taalgenoot aan skoliere gegee met die verskyning van Skop.
Daarin is inligting vervat wat handel oor skooltake, nuus oor Suid-Afrikaanse kunstenaars
en baie inligting oor selfone en rekenaarspeletjies (Die Taalgenoot November/Desember
2006:20).
Die Taalgenoot se voorblaaie het oor die jare ook baie verander. Advertensies en
natuurtonele is mettertyd vervang met sprankelpersoonlikhede. Een van die grootste
projekte in dié verband was die Januarie 2005-uitgawe, wat ŉ voorbladfoto was van
bekende vroue wat “twaalf lewende legendes” genoem is. Voorblaaie was, soos bepaalde
artikels waarna reeds verwys is, ook ŉ weerspieëling van die ATKV se aanpassing by die
veranderende politieke klimaat.
Seker die mees omstrede voorblad was dié van die April 2005-uitgawe. Die bruin TVpersoonlikheid Michelle Pienaar is by die Voortrekkermonument gefotografeer. Die
fotosessie sou buite die monument plaasvind, maar weens die gure weer is besluit om dit
binne-in die monument te doen (Die Taalgenoot November/Desember 2006:30). Beeld
berig oor dié gebeure in ŉ voorbladberig onder die opskrif Monument boos oor sepiester.
Daarin spreek die uitvoerende hoof van die Voortrekkermuseum, genl Opperman, sy skok
en verontwaardiging uit oor die foto’s, waarvan een onder meer in ŉ lê-posisie op die
senotaaf geposeer is (Beeld April 2006:1). Die Centurion Pretoria Record het berig dat
mense vra dat die publikasie van Die Taalgenoot gestaak moes word (Kruger: 1 April
2005).
Dr. Kok, die besturende direkteur, moes namens die ATKV verskoning gemaak vir die jong
redaksie se goedbedoelde poging om die monument as moderne simbool voor te stel.
Volgens Kok was hulle nie bewus van die simboliese waarde wat sommige mense
daaraan heg nie. Die senotaaf was, volgens Opperman, ŉ simboliese graf van die
Voortrekkers wat met agting en respek beskou word (Beeld April 2006:1). Die situasie is
uiteindelik ontlont toe die redakteur van Die Taalgenoot, Dawid Brand, en Michelle Pienaar
Opperman besoek het. Opperman het verduidelik dat daar reeds sedert die neëntigerjare
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gepoog is om die beeld van die monument as bastion van die Afrikaner te verander sodat
almal in hierdie erfenisskat welkom kon voel (Williamson 2005:9).
In die gees van die herdenking van Suid-Afrika se tiende jaar van demokrasie in 2004 is ŉ
foto van die aktrise Nina Swart (destyds van 7de Laan-faam) in die apartheidsmuseum op
die voorblad van die Julie/Augustus-uitgawe gebruik. Daar word in die gedenkuitgawe
daarna verwys dat die idee van hierdie voorbladkeuse was om terug te gaan “op die
voetspore van respek, gelykheid, diversiteit, rekonsiliasie, vryheid en verantwoordelikheid”
(Die Taalgenoot November/Desember 2006:30). Die gebruik van die apartheidsmuseum
as foto-agtergrond was duidelik ŉ poging om die ATKV-lid en ander lesers aan die
waardes van die nuwe demokrasie versus bepaalde waardes van dié van die
apartheidstydperk te herinner. Ten spyte daarvan dat die foto op sigself nie hierdie
boodskap ten volle kon oordra nie, was dit tog ŉ poging van Die Taalgenoot om sy
benadering as ŉ agent van verandering binne die ATKV in woord en beeld gestand te
doen.
In 2008 is besluit dat die tydskrif nie kommersieel bemark sou word nie en dat dit steeds
as die amptelike mondstuk van die ATKV sou dien. Daar is ook besluit om die letters TG
as die nuwe mashoof vir die tydskrif te gebruik. Sy sukses as ledetydskrif van gehalte is
reeds in Julie 2007 bevestig toe die South African Publication Forum TG as tweede beste
interne korporatiewe tydskrif in Suid-Afrika uit 160 inskrywings aangewys het (ATKVJaarverslag 2008:12).
ŉ Uitbreiding op Die Taalgenoot se diens aan lede was die daarstelling van ŉ Afrikaanse
leefstyl-kindertydskrif, Hoezit!, wat gerig is op kinders van 9 tot 12 jaar. Hierdie tydskrif,
wat in die 2007/8- finansiële jaar begin is, het klaarblyklik in ŉ behoefte voorsien. Teen
2009 kon hy reeds met 3 000 intekenaars spog (ATKV-Jaarverslag 2008:12; 2009:20).
6.7.4. Kommunikasie met die publiek: ATKV-webwerf (http://atkv.org.za)
Die ATKV se eerste webwerf is in die jaar 2000 geïmplementeer en het bewys gelewer
van die organisasie se pogings om eietyds te wees en dat hy by veranderende tye
aanpas. Die aanvanklike webwerf het uit 115 bladsye bestaan wat inligting oor die ATKV
se projekte, die oorde en ander bedrywighede van die organisasie bevat het. Dit het onder
meer die volgende interaktiewe dokumentasie ingesluit:
•

Aansoek om lidmaatskap

•

Verblyfbesprekingsvorm vir alle oorde
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•

ŉ “Sê-jou-sê” bladsy, waar menings oor die ATKV gelug kan word

•

ŉ Bladsy vir Afrikaanssprekendes in die buiteland

•

ŉ “Soek-ŉ tak”-bladsy

•

Argiewe vir DieTaalgenoot (ATKV-Kongresjaarboek 2001:24).

Die webwerf het gedurende die 2002-KKNK ŉ verdere diens aan sy lede en die publiek
gelewer. Internetgebruikers kon met behulp van ATKV-webKYK inskakel op die ATKV se
amfiteater-aktiwiteite

en

dit

regstreeks

beleef

(ATKV-Kongresjaarboek

2002:24).

Gedurende die 2002/3-verslagjaar is vir die eerste keer ŉ voltydse webadministrateur
aangestel (ATKV-Kongresjaarboek 2003:16). In die 2003/4-verslagjaar het bykans 46 000
internetgebruikers die ATKV se webwerf besoek en het 964 persone deur middel van die
webwerf as nuwe lede aangesluit (ATKV-Kongresjaarboek 2004:18). Die getal
internetgebruikers het in die 2004/5-boekjaar na bykans 74 456 toegeneem. Skakels is
ook ingestel na 54 Afrikaanse webwerwe onder die naam Kubervriende. Dit het skakels na
lande in Europa ingesluit (ATKV-Kongresjaarboek 2005:23; 2006:39).
6.7.5. Gevolgtrekking
Teen 2009 het die ATKV se bemarkings- en reklamefilosofie gefokus op die lééf van
Afrikaans. Deur middel van ŉ radio-, gedrukte media en televisie-veldtog was hy op
daardie stadium reeds baie goed gevestig as ŉ kultuurorganisasie wat trots Suid-Afrikaans
in

Afrikaans

was

(ATKV-Jaarverslag

2009:23).

Die

analitiese

benadering

tot

kultuurgeskiedskrywing het in hierdie hoofstuk aangetoon dat verandering in ŉ
kultuurorganisasie soos die ATKV nie vanself plaasvind nie. Verandering moet doelbewus
deur agente bevorder word, en dit was die geval in die ATKV.
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HOOFSTUK 7
STRATEGIESE HERPOSISIONERING 2005-2009
7.1.

STRATEGIESE POSISIONERING TEEN 2005

7.1.1. Agtergrond
In 1997 bedank die direksievoorsitter van die ATKV, mnr Peet van der Watt, weens
sakeverpligtinge. Hy word opgevolg deur mnr Bertie Heckroodt. In mnr Heckroodt se tyd
as voorsitter (1997 tot 2000) het ŉ aantal kontensieuse sake aandag geniet. Daar was
onder meer ŉ wysiging van die bewoording van die ATKV-missie (ATKV-direksienotule
1997:besluit 89/97). Verder is ŉ toekenning deur die ATKV-Dames aan me Madeleine van
Biljon teruggetrek, wat opslae in die media tot gevolg gehad het. Die terugtrekking is
gedoen vanweë haar uitspraak in die tydskrif Finesse dat sy die soenverdienste van
Christus aan die kruis as ŉ mite beskou (ATKV-direksienotule 1998:besluit 33/98). Wat
hierdie saak op die voorgrond geplaas het, was dat dit in stryd was met die uitgesproke
Christelik-Bybelse waardes van die ATKV (ATKV-direksienotule 1998:besluit 39/98). Die
hantering van die saak het tot groot spanning in die direksie gelei (ATKV-direksienotule
1998:besluit 31/98).
Benewens bogenoemde saak is daar in 1998 ŉ verslag van die maatskappy
PricewaterhouseCoopers (PWC) hanteer wat gehandel het oor knelpunte in die
organisasie. In hierdie verslag was daar onder meer onderwerpe wat op die bestuur en
beheer van die organisasie betrekking gehad het. Groter eenheid is byvoorbeeld in die
organisasie bepleit en daar is gevoel dat die oorde en die kultuurafdeling as ŉ integrale
eenheid bestuur moes word. Daar was ook die behoefte dat aandag gegee word aan die
rolle, verantwoordelikhede en bemagtiging van die direksie, die besturende direkteur, die
personeel, die dagbestuur en komitees (ATKV-direksienotule 1999: besluit 3/2/99).
Mnr Heckroodt is in 2000 deur mnr Johan van Schoor as voorsitter opgevolg. Mnr. Van
Schoor sou homself uiteindelik midde in die aanpassings bevind wat in die
daaropvolgende paar jaar op strategiese vlak in die organisasie sou plaasvind (ATKVKongressakelys 2001:3).
Die herdenking van die ATKV se 75ste bestaansjaar in 2005 kan beskou word as ŉ
historiese mylpaal vir die organisasie. Soos reeds aangetoon, is daar sedert sy 50ste
herdenking in 1980 veel op kultuur- en sakegebied vermag. ŉ Veranderende politieke en
kulturele milieu in Suid-Afrika sedert 1980 het egter die organisasie genoodsaak om sy
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strategiese benadering voortdurend aan te pas. In hierdie verband was die organisasie se
missie en waardes die riglyn. Benewens reaksie op PricewaterhouseCoopers se
bevindings waarna hierbo bewys is, moes die heersende kultuur-politieke denke in
leidende Afrikaanse geledere ten opsigte van die organisasie se strategiese denkrigting
ook in ag geneem word. Daar kan dus die gevolgtrekking gemaak word dat daar reeds
voor 2005 van die direksie se kant ŉ sterk behoefte aan ŉ strategieaanpassing was.
Vervolgens ŉ uiteensetting van die breë verloop van hierdie strategiese veranderinge en
herposisionering soos dit in die jare 2005 tot 2009 binne die ATKV plaasgevind het.
7.1.2. Kernoogmerke van die organisasie
ŉ Verandering in strategiese benadering moes steeds die organisasie se kernoogmerke as
vertrekpunt neem. In die inleiding tot die ATKV-Jaarverslag vir die boekjaar 1 April 2004
tot 31 Maart 2005 word die kernoogmerke soos volg geformuleer:
“Die kernoogmerke van die ATKV lê opgesluit in die missie van die organisasie: Die ATKV
is ŉ kultuurorganisasie waardeur die Afrikaanse kultuur as geheel op ŉ byderwetse en
dinamiese wyse beleef, bevorder, verdiep en uitgebrei word om ŉ positiewe en onmisbare
bydrae binne Suid-Afrika te lewer. Daardeur wil die ATKV sy droom uitbou dat die
Afrikaanse gemeenskap in die 21ste eeu steeds onmisbaar deel sal wees van ŉ
suksesvolle Suider-Afrikaanse geheel waarbinne die ATKV ŉ bepalende en aanvaarbare
rol sal speel tot voordeel van die groter Suid-Afrikaanse gemeenskap. Om dié strewe te
verwesenlik, poog die ATKV om doeltreffend in die behoeftes van die Afrikaanse
kultuurgemeenskap te voorsien en daarom is die organisasie betrokke by die breë
Afrikaanse gemeenskap. Die ATKV woeker dus doelgerig en prakties op tientalle terreine”
(ATKV-Kongresjaarboek 2005:7). Daar word later in hierdie hoofstuk aangetoon hoe die
bewoording van hierdie missie aangepas is as deel van die organisasie se strategiese
herposisionering. Vervolgens word daar aandag gegee aan hoe die ATKV se missie met ŉ
leidende politikus, mnr FW de Klerk, se kultuur-politieke denke op daardie stadium
gesinchroniseer het.
7.1.3. Sinchronisasie met leidende kultuur-politieke denke
Reeds in 1999, tydens die ATKV-kongres by ATKV-Goudini, het verteenwoordigers van
die ATKV kennis geneem van die gasspreker, pres Mbeki, se uitsprake oor die rol wat die
organisasie in Suid-Afrika speel en ook in die toekoms kan speel. Volgens hom kon die
ATKV tot die verwesenliking van die droom van ŉ verenigde Suid-Afrikaanse nasie bydra.
Hy sien die ATKV as veranderingsagent wat die samelewing op ŉ praktiese wyse kan
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hervorm. Volgens die president sou die ATKV dit kon doen deur, behalwe die bevordering
van die Afrikaanse taal en kultuur, ook ander tale en kulture in die land te ondersteun. Die
ATKV kan dit doen deur hulpbronne onderling te deel. Dit sou kon dien as belangrike
vereiste vir kulturele en wedersydse begrip. In sy toespraak lê mnr Mbeki ook klem op
nasionale empatie vir minderbevoorregtes. Wat hom betref, hang volledige versoening
hiervan af. Volgens pres Mbeki is die ATKV en sy lede een van die waardevolste bates
van die land wat ŉ ware Suid-Afrikaanse kultuur gestalte kan laat kry deur middel van
respek teenoor alle tale en kulture (ATKV-Kongresnotule 1999:12).
Tydens die 75ste herdenkingsjaar van die ATKV in 2005 is die voormalige staatspresident
mnr FW de Klerk die gasspreker tydens die openingsdinee van die ATKV-kongres op
ATKV-Buffelspoort (ATKV-Kongressakelys 2006:29). Mnr. De Klerk was vantevore ook die
gasspreker in Augustus 1990, kort ná sy Februarie 1990-toespraak in die parlement.
Kongresgangers kon toe sy denke as staatspresident volg in verband met politieke
verandering en hoe dit ŉ kultuurorganisasie soos die ATKV se toekoms kon raak (ATKVKongresjaarboek 1990/91:19). Kongresgangers (wat direksielede, personeel en lede
ingesluit het) kon dus vyftien jaar ná die dramatiese gebeure van 1990 weer in 2005 na die
voormalige staatspresident se perspektief luister. Hy het nou ŉ uiteensetting gegee van
waar Afrikaans homself bevind en watter uitdagings ten opsigte van die toekoms bestaan
het (Notas, De Klerk 2005:1-5).
Daar word vervolgens na enkele kernaspekte uit laasgenoemde toespraak verwys omdat
daar teen 2005 ŉ opvallende sinchronisasie tussen sy kultuur-politieke sieninge en die
ATKV se posisionering op kultuur-politieke gebied bestaan het. Mnr De Klerk maak onder
meer uitsprake oor die begrip identiteit in die Afrikaanse kultuurwêreld. Sy opmerkings kan
as rigtinggewend beskou word ten opsigte van die politieke transformasieperiode waarvan
die ATKV as kultuurorganisasie op daardie stadium deel was. Hy verwys na “ons mense”
en definieer dit as “almal wat Afrikaans erken as hul moedertaal en wat deel het aan die
breë Afrikaanse kultuur” (ATKV-Kongressakelys 2006:29). Hy beskou Afrikaans as ŉ
inklusiewe begrip wat nie deur ras of politieke sienswyse omgrens word nie. Hy bevestig
sy trots op sy Afrikaanse identiteit, sy wortels, taal en kultuur. Hy wys ook daarop dat hy ŉ
trotse burger van die nuwe Suid-Afrika is. Mnr De Klerk beskou ook nie sy verskillende
identiteite as in botsing met mekaar nie. Volgens hom is diversiteit en eenheid met mekaar
versoenbaar. Suid-Afrikaners kan mekaar nou as gelykes en medeburgers in die oë kyk.
Mnr De Klerk bevestig ook sy toewyding aan die bevordering van ŉ visie van geregtigheid,
gelykheid en kulturele diversiteit wat in die Grondwet vervat is. Volgens hom beskerm en
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koester dit mense se kulturele diversiteit. Hy doen ŉ beroep op alle Afrikaanses om hande
te vat en, in die gees van die ATKV-kongres se tema, te “Kook vir Afrikaans”. Hy wys op
die lotsgebondenheid tussen almal vir wie Afrikaans belangrik is en ander Suid-Afrikaanse
taal- en kultuurgemeenskappe. Hy glo dat Afrikaanses hulle met sowel algemene
landsprobleme as met hulle eie besondere probleme moet besig hou. Mnr. De Klerk voel
baie sterk oor die belang van moedertaalonderrig en beskou dit as hoeksteen van
kulturele diversiteit. Dit moet egter nie gebruik word om mense op grond van ras of kleur
uit te sluit nie. Hy is ook van mening dat ŉ redelike aantal universiteite toegelaat behoort te
word om Afrikaans as die dominante akademiese taal te kan handhaaf. Die mislukking van
die breër onderwyssisteem is vir hom ŉ bekommernis en daarom is Afrikaanse skole se
uitnemendheid vir hom ŉ kernbate vir die land.
Mnr De Klerk doen verder ŉ beroep op Afrikaanssprekendes – bruin en wit – om ook die
groot aantal swart Suid-Afrikaners se vaardigheidsvlakke te help ontwikkel. Hy wys ook op
die feit dat Suid-Afrika, ondanks die Grondwet se toewyding aan gelykheid, op daardie
stadium ŉ minder gelyke land as in 1994 was as gevolg van werkloosheid en armoede. Hy
doen dus weer ŉ beroep op die ATKV en sy lede om deel van die oplossing te wees en
om meelewend na almal in nood uit te reik. Volgens hom moet Afrikaanse belange nie al
wees waarop mense konsentreer nie. Vir hom lê die oplossing in gemeenskapsleiers soos
kultuurleiers wat positiewe tendense ondersteun en bevorder (ATKV-Kongressakelys
2006:29; Notas, De Klerk 2005:1-5).
Die ATKV-denke was op hierdie stadium duidelik in sinchronisasie met dié van die
oudpresident. Woorde en sinsnedes in die ATKV-missie soos “byderwets”, “dinamies”,
“onmisbare bydrae”, “onmisbare Afrikaanse gemeenskap”, “bydrae tot ŉ suksesvolle
Suider-Afrikaanse gemeenskap” en “die breë Suid-Afrikaanse gemeenskap”, bevestig
hierdie stelling (ATKV-Kongresjaarboek 2005:7).
7.2.

BEHOEFTE AAN STRATEGIEAANPASSING TEEN 2005

7.2.1. Historiese agtergrond
Cummings en Worley wys daarop dat daar ŉ verskil is tussen ŉ organisasie se
kernoogmerke en ŉ strategie. Die kernoogmerke is die rede vir ŉ organisasie se bestaan
asook sy eie verstaan van sy beeld en reputasie. Strategie is hoe hy die doel wat hy vir
homself gestel het, gaan bereik. Hulle noem verder dat organisasie-ontwikkeling daarop
gemik is om beplande verandering teweeg te bring met die doel om die organisasie se
effektiwiteit, asook sy vermoë om homself te verander, te verhoog (Cummings & Worley
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2001:23). Volgens Kotter word suksesvolle verandering teweeg gebring as individue of
groepe ernstig na ŉ organisasie se mededingende posisie, posisie in die mark,
tegnologiese neigings en finansiële prestasies begin kyk (Kotter 1995:60).
Die hoofrol van die raad of direksie is tweeledig, naamlik strategiese beheer en finansiële
kontrole. Wat strategiese beheer betref, word die volgende aspekte beklemtoon:
definiëring van die besigheid, ontwikkeling van ŉ visie en missie, ontleding van die
eksterne omgewing en die implementering van ŉ keuse van strategieë (Hendry & Kiel
2004:500-501). Lynch tref die onderskeid tussen ŉ voorskriftelike en ŉ voorkomende
benadering tot verandering. Die voorskriftelike benadering word gevolg wanneer die
situasie voorspelbaar is en die organisasie getransformeer kan word met behulp van ŉ
aantal duidelik gestelde doelwitte. In die geval van die voorkomende benadering is die
situasie

waarbinne

verandering

moet

plaasvind

minder

voorspelbaar.

Die

veranderingsproses ontwikkel deurentyd gebaseer op veranderinge in die eksterne
omgewing (Lynch 2009:564).
Soos vroeër aangetoon, was die ATKV onderhewig aan drastiese politieke veranderinge in
die eksterne omgewing wat tot ŉ groot mate onvoorspelbaar was. Hy was dus genoodsaak
om ŉ voorkomende benadering ten opsigte van verandering te volg.
Daar is reeds aangetoon hoe hierdie interne veranderingsproses sedert die tagtigerjare
ten opsigte van inklusiewe projekdeelname merkbaar was. Dan was daar ook gedurende
die begin neëntigerjare strategiese aanpassings ten opsigte van lidmaatskapsvoorwaardes
(kyk na hoofstuk 4.2.3), asook ŉ mislukte poging tot struktuurwysigings (wat
statuutwysigings sou behels) teen 1995 (ATKV-Kongresjaarboek 2007:6; 2009:5-7; ATKVVisiegebaseerde Wenstrategie 2006:4).
Binne die ATKV het daar gevolglik teen die middel van 2005 ŉ daadwerklike ontwikkeling
ten opsigte van strategieverandering plaasgevind. Op 24 Junie 2005 hanteer die direksie ŉ
verslag deur die maatskappysekretaris aangaande bevindings wat rakende die prestasie
van individuele direkteure gemaak is. Die verslag het ook gehandel oor die effektiwiteit van
die ATKV-direksie as geheel. Die persepsies wat bestaan het oor individuele direksielede
asook van die topbestuur van die organisasie is as bevindings aan die direksie voorgehou.
Benewens hierdie navorsing is ook ŉ omvattende studie onderneem wat die bestudering
van organisasiedokumente en die vergelyking daarvan met beste praktyk ingesluit het. Dit
het onder meer beteken dat reglemente van komitees hersien moes word (ATKV-direksienotule 2005:besluit 37/2005; ATKV-direksienotule:besluit 41/1/2005). Verder is artikel 33.4
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van die ATKV se statute, wat bepaal dat die besturende direkteur onder die toesig van die
direksie is, gewysig om te lui: “Die besturende direkteur staan onder die beheer van die
direksie en is verantwoordelik vir die behartiging van sake wat die direksie aan hom opdra”
(ATKV-direksienotule 2001: besluit 47/1/2005). Daar was dus ŉ duidelike poging om
uitklaring te gee oor die rol en verantwoordelikhede van die direksie teenoor dié van die
besturende direkteur.
Na aanleiding van bogenoemde verslae aan die direksie word in September 2005 ŉ besluit
geneem dat die afwenteling van die besturende direkteur se gedelegeerde bevoegdhede
gefinaliseer moet word. As rede is aangegee dat verseker moes word dat bestuur
behoorlik bemagtig is en vir die uitvoering van hulle pligte aanspreeklik gehou kan word
(ATKV-direksienotule 2005:besluit 106/2005). ŉ Deel van hierdie direksievergadering wy
ook aandag aan die ATKV-denke ten opsigte van sy plek binne die nuwe Suid-Afrikaanse
konteks.
Van die indringende vrae wat gevra word, is of die organisasie kultuurpolitiek wil bedryf en
of hy slegs kultuuraktiwiteite wil aanbied. Die direksie se gevoel was dat dit nie die een of
die ander is nie. Daar is ook bevestig dat taal die enigste bindende element binne die
breëre Afrikaanssprekende groep is en dat die ATKV se benadering dus eerder inklusief
as eksklusief moet wees. Die teikengroep vir die kultuurorganisasie is geïdentifiseer as die
totale Afrikaanse gemeenskap, wat alle Afrikaanssprekendes insluit.
As gevolg van die ATKV se verbintenis tot ŉ suksesvolle Suid-Afrika identifiseer die
direksie gevolglik moontlike langtermyn-scenario’s vir Suid-Afrika wat ook ŉ impak op die
ATKV kan hê. Hiervolgens voorsien hulle ŉ groter kultuurbewustheid, nasionalisme wat
doelbewus afgeskaal sal word en ŉ grenslose en naatlose samelewing. In aansluiting by ŉ
groter kultuurbewustheid voorsien hulle ook dat nisbelange meer aandag as algemene
nasionale belange sal geniet. As langtermynvisie vir Suid-Afrika identifiseer die direksie
die volgende: ŉ duidelike Suid-Afrikaanse identiteit, ŉ naatlose Afrikaanse gemeenskap, ŉ
gesonde menseregtekultuur en intergroepgesindhede, asook ŉ Suid-Afrika waar almal
bemagtig is.
Hierdie gesprek deur die direksie lei tot ŉ besluit om negatiewe faktore teen te werk.
Hierdie faktore word beskou as die vasklou aan apartheid, Afrikanerhardkoppigheid,
oormatige klem op Afrikanereksklusiwiteit en die stigmatisering van Afrikaanssprekendes.
ŉ Strategie hiervoor is as noodsaaklik beskou. Verder is die eerste bruin lid van die ATKVdireksie, mnr Herman Bailey, versoek om ŉ gespreksgroep onder lede van die bruin
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gemeenskap te identifiseer en gesprekke met hulle te begin. Wat die visie en missie van
die organisasie betref, is ŉ subkomitee aangestel om die bewoording daarvan onder die
loep te neem. Tot tyd en wyl sou die bestaande bewoording van krag bly. Wat betref die
waardes van die ATKV, is besluit dat die bewoording ook onveranderd bly, onder meer dat
die ATKV sy aktiwiteite op Christelik-Bybelse grondslag baseer en bestuur (ATKVdireksie-notule 2005:besluit 118/2005; ATKV-direksienotule 2005:besluit 109/2005; ATKVdireksie-notule 2005:besluit 110/2005).
Wat sakebelange betref, word besluit om ŉ groei- en diversifikasiestrategie op te stel om
die ATKV se inkomstebronne uit te brei en te diversifiseer om sodoende fondse te
genereer vir die langtermynfinansiering van die ATKV se kultuuraktiwiteite (ATKVdireksienotule 2005:besluit 113/2005). Bogenoemde benadering kan beskou word as die
begin van beplande verandering deur die direksie.
Volgens Cummings en Worley kan beplande verandering gebruik word om ŉ organisasie
se probleme op te los, uit sy ervaring te leer, gedeelde persepsies te herbedink, by
eksterne omgewingsveranderinge aan te pas, uitsette te verbeter en toekomstige
verandering te beïnvloed (2001:23).
In Oktober 2006 word ŉ interne dokument, ATKV-Visiegebaseerde Wenstrategie, deur die
direksie bespreek. In hierdie dokument word die volgende stellings gemaak: Ten spyte van
uitstaande prestasies van die verlede, het die maatskappy sekere tekortkominge. Hierdie
tekortkominge het verhoed dat die ATKV sy potensiaal benut en ŉ nasionale bate in
belang van die Afrikaanse gemeenskap en Suid-Afrika geword het. Volgens dié dokument
het hierdie tekortkominge gewissel van “strukturele hindernisse tot prosedurele probleme,
van persoonlikheidsverskille tot rolverdelings en verskille in bestuurstyl tot strategiese
benadering” (ATKV-Visiegebaseerde Wenstrategie 2006:3).
Volgens dié dokument het die ATKV reeds ongeveer 25 jaar gelede ŉ rigtingverandering
gemaak van ŉ organisasie wat gekonsentreer het op ledevoordele en projekte gerig op sy
eie lede, na projekte gerig op die groter Afrikaanse gemeenskap. Daar word verwys na die
direksie se pogings in 1995 om op grond van die inkomste uit sy sakeondernemings en
ook as gevolg van die bestuurstyl wat in die organisasie gegeld het, ŉ tweede pos,
naamlik besturende direkteur vir die oorde-afdeling te skep. ŉ Voorgestelde wysiging van
die statute het egter tydens die kongres van 1995 misluk en sakebedrywighede is steeds
tot ŉ groot mate soos ŉ kultuurorganisasie bestuur (ATKV-Visiegebaseerde Wenstrategie
2006:4). Die direksie het gevolglik geoordeel dat die maatskappy se bestuursbenadering,
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sowel as die waardeaanbod (produkte) en beeld, die maatskappy daarvan weerhou om
van ŉ goeie na ŉ uitnemende organisasie te groei. Die dokument kritiseer ook die direksie
se onvermoë en onwil (“onbetrokkenheid en abdikasie” genoem) om verandering te laat
gebeur. Daar is, volgens die dokument, eerder op die simptome as die oorsake van die
probleme gefokus (ATKV-Visiegebaseerde Wenstrategie 2006:4).
Kotter wys daarop dat die hoof uitvoerende beampte van ŉ maatskappy die sleutel tot
hernuwing is indien die verandering die totale maatskappy raak. Ook afdelingshoofde
behoort vernuwend te dink en kampioene vir verandering wees (1995:60). Burnes waarsku
egter dat organisasies wat ŉ lang, stabiele agtergrond het, minder geneig sal wees om
verandering maklik en vinnig te aanvaar (2004:338). Miller bevestig hierdie siening deur te
sê dat hoe meer suksesvol organisasies in die verlede was, hoe groter die traagheid en
weerstand teen verandering sal wees (Miller 1993, soos aangehaal deur Joniken
2012:14).
Binne die ATKV het die direksie nou meer op die rol van die besturende direkteur en sy
bestuurspan as agente vir verandering binne die maatskappy begin fokus. In die lig van
die veranderinge wat reeds sedert die tagtigerjare onder die bestuursleierskap
plaasgevind het, is dit debatteerbaar of daar van laasgenoemde se kant weerstand teen
verandering was. Die onus was gevolglik op die direksie om met sy beplande wenstrategie
sy visie vir verdere veranderinge in die maatskappy uit te stippel.
7.2.2. ŉ Omdraaistrategie en voorgestelde korrektiewe aksies
Reeds in Februarie 2006 is ŉ aantal bekommernisse rakende die ATKV wat oor jare
opgebou het tydens ŉ vergadering van die mensehulpbron- en vergoedingskomitee (MHVkomitee) aan die besturende direkteur, dr Kok, voorgelê. Die saak is op die spits gedryf
toe die besturende direkteur se voorgestelde korrektiewe aksies nie vir die direksie
aanvaarbaar was nie. Dit het aanleiding gegee tot ŉ direksievergadering op 31 Maart
2006. Tydens hierdie vergadering is besluit dat ŉ eenmankomitee, bestaande uit die
direksievoorsitter, kragtens artikel 35.12 van die statute aangestel word. Hierdie komitee
sou onder die beheer van die direksie, maar, soos dit gestel is “binne die voorsitter se
diskresie”, met die ondersteuning van die besturende direkteur en sy personeel, sekere
opdragte moes uitvoer (ATKV-direksienotule 2006:besluit 1/2006).
Die groot magte wat deur hierdie besluit volgens die statute aan die direksievoorsitter
verleen is, kon uit beide ŉ administratiewe en bestuursoogpunt enigsins sensitief wees,
hoewel klaarblyklik nie ongrondwetlik nie. Die afleiding word egter gemaak dat die direksie
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die saak van strategiese verandering as so dringend beskou het, dat dit drastiese optrede
soos die uitbreiding van die magte van die direksievoorsitter genoodsaak en geregverdig
het. Uit ŉ demokratiese oogpunt is dit belangrik om die waarneming te maak dat ŉ
eenpersoonkomitee altyd riskant is, aangesien dit baie maklik tot subjektiwiteit kan lei.
Die opdrag van die direksie was dat ŉ draaistrategie vir die ATKV saam met die
besturende direkteur geformuleer word. Die volgende sake moes ook dringend aandag
geniet naamlik die:
•

identifisering, hersiening of daarstelling van die nodige prosesse;

•

aanpassing van die posbeskrywings van die uitvoerende direkteure;

•

finalisering van die aanstelling van uitvoerende direkteure;

•

daarstelling van die hersiene operasionele planne van uitvoerende direkteure;

•

finalisering en implementering van ŉ optimale belastingstrategie vir die ATKV;

•

implementering van ŉ proses van beste praktyk onder die verskillende
besigheidseenhede;

•

deurlopende en gereelde prestasiebestuur en prestasie-evaluering van die
besturende direkteur om tekortkominge in algemene prestasie, maar veral ook
bestuurstyl, te hanteer;

•

daarstelling van gepaste opvolgbeplanning; en

•

die hantering van die eksterne posisionering van die ATKV as ŉ prioriteit.

Die direksie sou die vordering van bogenoemde opdrag deurlopend moniteer en goedkeur
indien nodig. Verder sou ŉ kommunikasieplan deur die voorsitter en besturende direkteur
geformuleer moes word om die impak van bogenoemde besluit intern en ekstern te
kommunikeer sonder benadeling van die beeld van enige van die individue of van die
ATKV (ATKV-direksienotule 2006:besluit 1/2006).
Na afloop van die besturende direkteur se voorlegging van ŉ ATKV-strategie en
besigheidsplanne vir die 2006/7-boekjaar, word besluit 4/2006 deur die direksie geneem.
Hiervolgens sou die prestasiefokus wat deur die direksie aan die maatskappy vir 2006/7
gestel word die volgende wees:

272

•

Die toekomstige eksterne posisioneringsfokus sal wees om die ATKV te
herposisioneer as relevant.

•

Wat die strategiese en risikobestuursprosesse betref, sou veral aandag aan groei,
ledetalle en nuwe besigheidsontwikkeling gegee word.

•

Die organisasie sou herontwerp word wat betref bestuurstrukture, bedryfs- en
besluitnemingsprosesse.

•

Wat betref die personeel sou die fokus wees op bekwaamheid, retensie, moraal,
ontwikkeling, opvolgbeplanning en prestasiemeting.

•

Interne dinamiek sou fokus op skakeling tussen die direksie en bestuur en bestuur
onderling; ŉ organisasie-etos ten einde tred te hou met die groei van die
organisasie en voorsiening te maak vir strategiese posisionering, en dan sou daar
ook gefokus word op die aksieprofiel van die organisasie.

•

Effektiewe finansiële, bestuurs- en gebruikerstelsels sou geld.

Die besturende direkteur se gedelegeerde bevoegdhede is ook gewysig sodat die limiet vir
enige aanstelling van professionele konsultante deur die besturende direkteur beperk word
tot die bedrag van R500 000. Die direksie het verder die strategiese plan, doelwitte en
maatstawwe, soos voorgelê vir 2006/7, bevestig. ŉ Deel daarvan was dat aangepas sal
word by nuwe Suid-Afrikaanse vereistes, wat insluit die uitbou van die ATKV se
infrastruktuur en netwerk, die bewerkstelliging van ledegroei, ontwikkeling van die
taknetwerk,

ontginning

indiensnemingsplan,

van
en

vennootskappe,
dan

ook

die

voldoening

opstel
aan

van

ŉ

swart

nuwe

gelyke

ekonomiese

bemagtigingsvereistes. Die direksie het dit egter ook baie sterk in sy besluit gestel dat
kennis geneem moet word van ŉ draaistrategie, waarin, soos dit gestel word, “ŉ vernuwing
van denke as uitgangspunt vereis gaan word” (ATKV-direksienotule 2006:besluit
4/2006,6/2006). Die opdrag is gegee dat laasgenoemde so gou moontlik in plek gestel sal
word (ATKV-direksienotule 2006:besluit 4/2006, 6/2006).
Die direksie het verder sy teleurstelling uitgespreek dat die Afrikaans Kook!-projek wat die
kern van die 75ste verjaarsdagvieringe van die ATKV was, nie die impak gemaak het wat
voorsien is nie. Daar is ook ernstige kommer uitgespreek oor begrotingsoorskryding van
die projek, asook die feit dat ledegroei as ŉ uitvloeisel van dié projek nie na verwagting
was nie. Die projek se impak het ook nie ŉ wesenlike verbetering ten opsigte van die
maatskappy se resultate gehad nie. ŉ Bruin lid van die direksie, mnr Herman Bailey, het
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ook sy teleurstelling uitgespreek dat so min bruin mense met die takke se
feestoekennings,

naamlik

Afrikone,

bekroon

is

(ATKV-direksienotule

2006:besluit

19/2006). Die afleiding kan dus gemaak word dat daar op daardie stadium ŉ groot mate
van ongemak in die direksie bestaan het oor ŉ aantal aspekte van die bestuursbenadering
binne die organisasie, asook oor uitsette wat deur bestuur gelewer is.
7.2.3. Bedanking van die besturende direkteur
Bogenoemde benadering van die direksie het op 31 Maart 2006 tot die bedanking van dr
Frits Kok as besturende direkteur gelei. Hy het dus die organisasie amptelik aan die einde
van Mei 2006 verlaat (ATKV-Visiegebaseerde Wenstrategie 2006:4). Ná die bedanking
van dr Kok is besluit dat die direksievoorsitter, mnr Johan van Schoor, in samewerking met
die direksiekomitees en topbestuur, sou voortgaan met die formulering van die
omdraaistrategie. Hierdie strategie sou later algemeen bekendstaan as die “wenstrategie”.
Die direksie het verder besluit om tydens sy beplande strategiese beraad van September
2006 aandag te gee aan die bewoording van die ATKV se visie en missie (ATKVVisiegebaseerde

Wenstrategie

2006:3-4;

ATKV-Kongresjaarboek

2007:6).

Die

oorgangsproses sou deur die MHV-komitee bestuur word (ATKV-direksie-notule
2006:besluit 29/2006).
7.2.4. Die einde van ŉ era
In sy laaste jaarverslag aan die kongres van 2006 maak dr Kok ŉ aantal belangrike
stellings oor die ATKV se bestaansdoel en noem hy die uitdagings wat die proses van
transformasie, na sy mening, vir die organisasie inhou. Hy sê onder meer die volgende:
•

Kultuur, en in besonder die Afrikaanse kultuur, is die rede vir die organisasie se
bestaan.

•

ŉ Veranderende omgewing bring kultuurveranderings en nuwe kultuurbehoeftes en
die ATKV moet, om relevant te bly, bewus wees van hierdie veranderende
kultuurbehoeftes en daarin voorsien.

•

Die ATKV moet tydens die proses van transformasie toesien dat ruimte geskep
word waarbinne elke kultuurgroep in Suid-Afrika sy eie kulturele regte kan uitleef
om sodoende deel van die groter geheel te vorm.

•

Transformasie en regstellende aksie is ŉ gegewe en die ATKV moet kreatief daarby
aanpas en op dié wyse voortgaan om dit ŉ land van geleenthede vir almal te maak.
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•

Die Afrikaanse gemeenskap het nie elders ŉ heenkome nie en is onlosmaaklik deel
van Suid-Afrika en daarom lê hulle lojaliteit by Suid-Afrika (ATKV-Kongresjaarboek
2006:59, 61).

Dr Kok se vertrek na 25 jaar as besturende direkteur kan as die einde van ŉ era in die
geskiedenis van die ATKV beskou word. Die Sondagkoerant Rapport publiseer op 23 April
2006 ŉ artikel onder die opskrif Mnr. ATKV: Genoeg is genoeg, waarin hy sê dat daar ŉ
tyd is om te kom en ŉ tyd om te gaan. Volgens Kok was die ATKV finaal op ŉ pad van
transformasie (Retief 2006:10).
Dr Kok is in 2017 met erelidmaatskap van die organisasie vereer. In die volgende jaar het
hy as gasspreker tydens die ATKV-Kongres opgetree en is opnuut aan hom hulde gebring
vir sy jarelange leiding van die ATKV en sy bydrae tot die Afrikaanse gemeenskap (ATKVdireksie-notule 2006:besluit1260/2006; ATKV-Kennisgewing 2018/19:25). Sy alma mater,
die Noordwes-Universiteit, vereer hom ook in 2017 met ŉ Noordwes-Universiteit Alumnitoekenning vir sy bydrae tot Suid-Afrika se kulturele en taallandskap en as dinamiese leier
wat horisonne verbreed en mense byeengebring het. Volgens die universiteit het hy die
ATKV omvorm om sy impak op plaaslike gemeenskappe regoor taal- en kultuurskeidings
te vergroot. Hulle verwys na sy talle brugbou- en bemagtigingsprojekte en skakeling met
regeringsdepartemente, hoofde van groot maatskappye asook gemeenskaps- en
kultuurleiers op die hoogste vlak nasionaal en internasionaal. Die universiteit maak ook
melding van sy uitsonderlike invloed op die kultuursfeer van Suid-Afrika (Internet:NWU
Alumni).
7.3.

’N VISIE-GEBASEERDE WENSTRATEGIE WORD GEÏMPLEMENTEER

7.3.1. Tussentydse bestuursleiding en visie
Tydens die 2006-kongres wat op ATKV-Hartenbos plaasgevind het, gee die voorsitter van
die direksie, mnr Johan van Schoor, in sy voorsittersverslag sý interpretasie van die
organisasie se visie. Hy sê dat die ATKV se droom welbekend is, naamlik “om oor 100 jaar
nog steeds onlosmaaklik deel van ŉ groter, suksesvolle Suider-Afrikaanse geheel te wees
waarbinne die Afrikaanse gemeenskap met sy taal, kultuur en kundigheid ŉ saakmakende
rol speel en as onmisbaar beleef word. Om dié strewe te verwesenlik, poog die ATKV om
doeltreffend in die behoeftes van die Afrikaanse kultuurgemeenskap te voorsien en is die
organisasie betrokke by die breë Afrikaanse en Suid-Afrikaanse gemeenskap” (ATKVKongresjaarboek 2006:9).
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Volgens mnr Van Schoor moet die ATKV meer doen om taal en kultuur te laat voortleef.
Die winsgewendheid van die organisasie sal egter verhoog moet word. Die ATKV is sedert
2006 belastingpligtig en sal na raming nagenoeg R4,5 miljoen aan maatskappybelasting
moet betaal, wat andersins vir kultuurbevordering aangewend sou kon word. Die feit dat
feitlik die hele kultuurdividend op hierdie stadium net uit die oorde afkomstig was, hou ŉ
risiko vir die ATKV in. Om hierdie risiko te bestuur, sal ernstig aandag gegee moet word
aan die ontginning van nuwe sakegeleenthede. Daar sal dus nie net op sake verwant aan
die bestaande besighede van die ATKV gekonsentreer moet word nie, maar ook aan
nieverwante sakegeleenthede. Die voorwaarde sou winsgewendheid moes wees, asook
dat dit binne die organisasie se waardestelsel bedryf moet kan word en die nodige
kundigheid en entoesiasme vir die saak verkry kan word. Volgens die voorsitter is dit ook
belangrik dat kultuur koste-effektief bedryf word om sodoende die maksimum waarde vir
geld te kry.
Op kultuurgebied sal die klem moet verskuif van eienaarskap en beheer oor projekte na
inisiëring en aanbied van projekte. Hy is ook van mening dat die bestaande beeld van die
ATKV reggestel behoort te word deur die verlangde beeld eerstens duidelik te definieer en
daarna te bemark (ATKV-Kongresjaarboek 2006:9). Die beeld wat hy graag gevestig sal
wil sien, is “Die ATKV is in Afrikaans Suid-Afrikaans”. Vir mnr Van Schoor is dit dus
belangrik om deurlopend na die bestaande kultuurprojekte te kyk en, indien nodig, aan te
pas en nuwe produkte daar te stel. Hy voel ook dat die verskillende Afrikaanse
kultuurorganisasies moet saamwerk om die voortbestaan van die Afrikaanse gemeenskap
in belang van Suid-Afrika te verseker.
Hy wys daarop dat die struktuur van die ATKV volgens genoemde behoeftes aangepas sal
moet word. Die organisasie sal in twee duidelike afdelings (wat hy “divisies” noem) verdeel
word – een onder leiding van ŉ uitvoerende direkteur: sake, en die ander onder leiding van
ŉ uitvoerende direkteur: kultuur. Die uitvoerende direkteur: sake, sal die bestaande
sakebedrywighede en die uitbreiding daarvan op normale sakebeginsels bedryf met groei
en maksimalisering van die kultuurdividend as primêre doelwitte. Die kultuurdivisie sal
maksimum kultuurbehoeftebevrediging van die Afrikaanse gemeenskap as doelwit hê.
Verder voorsien hy ŉ ondersteunende groephoofkantoor. Hy noem dat die moontlikheid
bestaan dat die twee divisies in die toekoms in twee maatskappye verdeel sal word om
nog groter fokus te bewerkstellig. Hy verwys na die waardesisteem van die ATKV as die
“randstene of lyndrade” van die toekomspad (ATKV-Kongresjaarboek 2016:15). In hierdie
verband beklemtoon hy die beginsels van geen diskriminasie teen enigiemand nie,
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samewerking met enigeen wat die bevordering van die Afrikaanse taal en kultuur ten doel
het, en dan ook die ATKV se verwagting dat lede die organisasie se Christelik-Bybelse
waardes sal onderskryf, nastreef en respekteer. Lede sal ook moet aanvaar dat die ATKV
die Christelike boodskap uitbou. Hy stel dit soos volg: “Die ATKV is dus nie net
onbeskaamd Afrikaans nie, maar ook onbeskaamd Christelik” (ATKV-Kongresjaarboek
2006:5-7).
Uit bogenoemde toespraak van mnr Van Schoor was dit duidelik dat hy as
direksievoorsitter ŉ duidelike visie vir die ATKV-pad vorentoe gehad het. Die groter klem
op kultuur as ŉ besigheid is onmiskenbaar uitgespel. Oor kernaspekte van hierdie visie het
hy egter die lede se ondersteuning benodig. Hierna word later in hierdie hoofstuk verwys.
7.3.2. Inhoud van die wenstrategie
Vervolgens ŉ bondige weergawe van die inhoud van die wenstrategie soos dit in die
dokument ATKV-Visiegebaseerde Wenstrategie van Oktober 2006 uiteengesit is.
Hiervolgens omvat die wenstrategie ŉ proses van strategiese herposisionering van die
organisasie op die terreine van beeld en waardeaanbod, besigheidsprosesse en struktuur
(die fokusareas van die wenstrategie). Die begrip beeld en waardeaanbod word soos volg
verduidelik: vernuwing/nuwe produkte is wesenlik noodsaaklik vir die dinamiese
vooruitgang en uitbreiding van die organisasie in ŉ veranderde en veranderende
omgewing. Die wenstrategie maak dus voorsiening vir die ondersoek van die beeld en
waardeaanbod en onderskeidende elemente in bestaande produkaanbiedinge, sodat die
inherente mededingende krag daarin, asook die mate waartoe dit die ATKV se
opdrag/missie ondersteun, verstaan kan word en verder uitgebou kan word om
mededingendheid en dus opbrengs op belegging te verhoog.
Die proses moet ook voorsiening maak vir die ontwikkeling van nuwe produkte wat
gebaseer is op die hefboomkrag van die ATKV se huidige vermoëns. Wat
besigheidsprosesse betref, is die doel om bestaande prosesse, waardeaanbiedings en
waardekettings op al die vlakke in die organisasie te dokumenteer. So word
probleemgebiede, duplisering, behoeftes en aanpassings, en die skep van nuwe
moontlikhede moontlik sodat die prosesse se doelmatigheid en koste-effektiwiteit verbeter
word. Dit word die herontwerpproses genoem. Wat struktuur betref, word die noodsaak
van die omvorming van die organisasie se struktuur beklemtoon. Die doel hiermee is om
die taal/kultuuraspek organisatories en sigbaar enersyds en andersyds die sake-aspekte
van die ATKV se werksaamhede te weerspieël. Op hierdie wyse word groter fokus op
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kultuur-en sakeaktiwiteite onderskeidelik verseker. Elkeen van die drie divisies moet dus ŉ
afsonderlike opdrag/missie (ŉ hoëvlakstrategie ter bereiking van die visie) ontwikkel om
relevansie en funksionaliteit te verseker (ATKV-Visiegebaseerde Wenstrategie 2006:22).
ŉ Belangrike definisie vir die begrip organisasie word in die dokument as uitgangspunt vir
die direksie se strategiegesprek gebruik, naamlik:
“ŉ Organisasie is ŉ stelsel wat bestaan om aan belangegroepe se behoeftes te voldoen.
Die stelsel pas voortdurend aan by veranderende en ontluikende nuwe behoeftes in die
omgewing. Hierdie aanpassing van response word beïnvloed deur leierskapsaspirasies,
bedoelings, oortuigings, aannames en vaardighede. Individuele denkpatrone – wêreld- en
lewensbeskouing, denkmodelle – word gevorm deur waterskeidingsmomente in elke
individu se lewe, maar dieselfde geld vir organisasie-etos” (ATKV-Visiegebaseerde
Wenstrategie 2006:9). Die kultuurdivisie se opdrag/missie word in die lig van die
wenstrategie soos volg gedefinieer: “Om die Afrikaanse kultuur te bedryf tot voordeel van
die maatskappy, die Afrikaanse gemeenskap en ŉ suksesvolle, multikulturele Suid-Afrika”
(ATKV-Visiegebaseerde Wenstrategie 2006:22).
In sy verslag oor 2008/9 se werksaamhede verwys die uitvoerende direkteur: kultuur, dr
Danny Titus, na die volgende sake: die ATKV reik deur middel van sy groot
verskeidenheid kultuurprojekte en sy takke uit om brûe tussen alle Afrikaanssprekendes te
bou en diversiteit in sy volle omvang te bevorder; die ATKV se kultuurprojekte is vir almal,
ook vir niemoedertaalsprekers van Afrikaans; die toenemende openheid in veral bruin,
maar ook swart gemeenskappe teenoor die ATKV is vir die ATKV van groot waarde.
Volgens dr Titus is die impak van die ATKV se talle kultuurprojekte op deelnemers, sowel
as op buitestaanders en toeskouers, “onmeetbaar groot” (ATKV-Jaarverslag 2009:13).
Die strategie-oefening van die direksie was die aanloop tot die formulering van die
wenstrategie. Faktore (“dryfvere” genoem) is onder meer geïdentifiseer wat in die toekoms
ŉ invloed op die ATKV se suksesvolle uitvoering al dan nie van sy visie en missie kon hê.
Eksterne faktore het die volgende ingesluit: tegnologie, sosiaal-maatskaplike en
ekonomiese faktore, die omgewing, globalisering en internasionale verhoudinge en dan
ook kompetisie (waaronder genoem is AfriForum, Solidariteit, kykNET, die Afrikaanse
Handelsinstituut en ook Nasionale Pers) (ATKV-Visiegebaseerde Wenstrategie 2006:4).
Wat laasgenoemde aspek betref, wys Flanagan en Finger daarop dat ŉ maatskappy sy
kompetisie kan troef as hy ŉ verskil in aktiwiteite kan vestig wat die maatskappy kan
handhaaf (2000:285).
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Benewens die groot verskeidenheid kultuuraktiwiteite wat in hoofstuk 5 aangetoon is, was
deel van die ATKV se strategie oor die jare die beginsel van diversifikasie. Die uitbreiding
van sy aantal selfsorg-vakansieoorde asook sy uitgewery het deel van hierdie strategie
gevorm. In hierdie opsig was die organisasie egter nie uniek nie, aangesien daar ander
soortgelyke organisasies was wat ook oor oorde en ŉ uitgewery beskik het. Hulle is
byvoorbeeld die FAK se vakansieoord by Rivierplaas (Udolpho) langs die Vaalrivier
(Internet: FAK Rivierplaas), en Kraal Uitgewers, wat in 1999 gestig is en sedert 2010 deel
van die Solidariteitbeweging is (Internet: Kraal Uitgewers).
Ten spyte van kompetisie slaag die ATKV daarin om sy verskillende aktiwiteite volhoubaar
te bedryf en uit te brei. Die aantal oorde wat suksesvol bedryf word, staan teen 2009 reeds
op sewe (ATKV-Jaarverslag 2007:26). Die wenstrategie was juis daarop gerig om nog
verder te diversifiseer. Dit sou uiteindelik ook die ontwikkeling van aftreebehuising insluit
wat as die Negester-projekte bekend sou staan en waarvan die eerste ontwikkeling die
Negesterlandgoed by Klein-Kariba was (ATKV-Jaarverslag 2012:17).
Benewens bogenoemde faktore het die direksie ook die rol en invloed van politiek as
faktor geïdentifiseer wat in die daarstel van ŉ nuwe ATKV-strategie met die oog op die
toekoms verreken sou moes word. Hierdie faktore het veral te doen gehad met die invloed
van wetgewing op die organisasie se korporatiewe bestuur en sy personeel, asook op die
kultuurkarakter van die ATKV.
Faktore wat die ATKV se korporatiewe bestuur en personeel direk kon raak, is
geïdentifiseer as onder meer die volgende: wetgewing met betrekking tot privaatheid van
inligting; die omvang van kundigheidsverlies in die ATKV (by sy lede en die groter SuidAfrika), die effek van swart ekonomiese bemagtiging (SEB) op die ATKV, asook die
moontlike impak van arbeidswetgewing op die ATKV.
Faktore wat ŉ moontlike invloed op die Afrikaanse kultuurkarakter van die organisasie kon
hê, is as die volgende geïdentifiseer: die stigma rondom Afrikaans waarmee die
organisasie deur sommige geassosieer is; die impak wat ŉ politieke keuse ten gunste van
ŉ enkele taal kon hê; die kommoditeitswaarde van kultuur; globalisering en
homogenisering van kulture; groter kultuurbewustheid; die invloed van plaaslike
regeringsontwikkeling op infrastruktuur-verskaffing en dienslewering, wat veral die
selfsorg-vakansieoorde kon raak; die omvang en impak van Afrikaanse (politieke) bagasie
in die toekoms; die omvang en invloed van multikulturele erkenning en diversiteit; die
invloed van Afrikanerfundamentalisme en neo-konserwatisme; die mate waartoe
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“behorendheid tot ŉ kultuurgroep” (kultuur-DNA) bestaan en kultuurbelewing in ŉ
gemeenskap vereis word, en laastens die mate van politieke betrokkenheid van die
Afrikaanse gemeenskap (ATKV-Visiegebaseerde Wenstrategie 2006:4-5, 9, 18-21).
Nog ŉ faktor wat die direksie geïdentifiseer het, is geformuleer as die “luuksheid van
kultuur in ŉ ontwikkelende omgewing” (ATKV-Visiegebaseerde Wenstrategie 2006:18-21).
Hierdie

formulering

val

enigsins

vreemd

op,

komende

van

ŉ

professionele

kultuurorganisasie. Vanuit ŉ kultuurhistoriese hoek gesien, is kultuur nie ŉ luuksheid nie.
Dit is ŉ daaglikse skepping deur die mens en word nie bepaal deur die graad van
ontwikkeling van die skeppers daarvan of deur die omgewing waarin hulle hulle bevind nie.
Soos dit in die dokument gestel is, sou die maghebbers van die dag die professionele
bedryf van kultuur (soos die ATKV dit doen) as iets kon beskou wat net vir sekere mense
of kultuurgroepe beskore is. Dit verleen aan die begrip luuksheid ŉ ideologiese betekenis
wat teenstrydig is met die ruimte wat die Suid-Afrikaanse Grondwet aan die beginsel en
praktyk van kulturele uitlewing bied. Aan die ander kant bevestig die gebruik van die
sinsnede wel die sensitiwiteit en tot ŉ mate die wanbegrip wat rondom die term kultuur
bestaan.
Laastens het die direksie as deel van sy strategie-oefening ernstig besin oor die
Afrikaanse gemeenskap en die problematiek rondom dié begrip. Faktore wat in dié
verband verreken is, het ingesluit ontkenning van “Afrikaansheid” deur subgroepe in die
Afrikaanse gemeenskap; gemeenskaplike DNA en historiese wortels en die konnotasie
wat daaraan geheg word; marginalisering van subgroepe binne die Afrikaanse
gemeenskap, asook die mate van histories gefundeerde vyandigheid teenoor die
Afrikaanse gemeenskap. Daar is ook besin oor regstelling op verskeie gebiede in die
samelewing en waarvoor ŉ polities stabiele omgewing uiters noodsaaklik was (ATKVVisiegebaseerde Wenstrategie 2006:4-5, 9, 18-21).
Uiteindelik moes die ATKV-direksie deur middel van bogenoemde strategie-oefening
besluit hoe hy homself prakties moes posisioneer ten opsigte van die steeds
veranderende politieke en kulturele milieu.
7.3.3. Momentum ten opsigte van strategiese aanpassings in 2006/7
In die gees van strategiese aanpassing neem die voorsitter van die direksie, mnr Johan
van Schoor, sedert 1 Junie 2006 vir tien maande van die 2006/7-verslagjaar as
besturende direkteur waar. Dit was ŉ uitsonderlike situasie en mnr Van Schoor maak ook
in sy 2006/7-jaarverslag die opmerking dat dr Kok se bedanking onverwagse uitdagings
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meegebring het (ATKV-Jaarverslag 2007:5). Dit het onder meer tot gevolg gehad dat mnr
Van Schoor effektief verantwoordelik was vir leiding ten opsigte van die implementering
van die wenstrategie (ATKV-direksienotule 2006: 24/06/2006:2).
Hierdie uitsonderlike posisie as tegelykertyd voorsitter van die direksie en waarnemende
besturende direkteur, sou van hom uitnemende leierskap en terselfdertyd effektiewe
bestuursvernuf vereis. Anton Rupert verwys in sy boek, Leiers oor Leierskap, na hoe
belangrik visie vir leierskap is. Volgens hom veronderstel visie genoeg verbeeldingskrag
om tendense raak te sien, probleme te antisipeer en dan inisiatief te neem om op te tree
ten einde die probleme op te los. Hy noem ook dat die toets van leierskap daarin lê om op
presies die regte tydstip ŉ verandering te maak (1967:24-25). Mnr Van Schoor het in sy
tyd as waarnemende besturende direkteur dadelik die personeelstruktuur aangepas. Daar
is vir elke groepsaktiwiteit binne die organisasie ŉ uitvoerende direkteur aangestel. Hulle
was mnre Hennie Bekker (ondersteuningsdienste), Schalk Cilliers (sake) en Coenie de
Villiers (kultuur). As uitvoerende direkteure het hulle dus ook deel van die direksie en die
uitvoerende komitee van die ATKV gevorm. Dr Wim de Wet is ook as besturende direkteur
van LAPA Uitgewers aangestel (ATKV-Kongresjaarboek. 2007:5).
In sy voorsittersrede tydens die 2007-kongres verwys mnr Van Schoor uitvoerig na die
“wenstrategie” van die ATKV. Volgens hom is daar sedert 1990 verskeie strategiese
verstellings gemaak. Dit het egter duidelik geword dat sekere aanpassings gemaak moes
word ten einde te verseker dat die ATKV sy droom vir die Afrikaanse gemeenskap en
Suid-Afrika kon verwesenlik. Hy verwys na insette van die 2006-kongres en die strategiese
sessie wat die direksie gedurende September 2006 op ATKV-Drakensville gehou het. Die
doel was, soos mnr. Van Schoor dit stel, “om te besin oor ŉ strategie om te verseker dat
die Afrikaanse kultuur, kennis en kreatiwiteit ŉ onmisbare deel van ŉ suksesvolle SuidAfrika sal wees” (ATKV-Kongresjaarboek 2007:6).
Volgens mnr Van Schoor sê die ATKV met bogenoemde visie dat die maatskappy en sy
lede, sowel as die Afrikaanse gemeenskap as geheel, deel wil wees van Suid-Afrika, ŉ
onmisbare rol in die land se sukses kan en wil speel, en dat hierdie rol die beste in
Afrikaans vertolk kan word. Hy brei dan uit op hoe hierdie visie verwesenlik kan word en
sê dat die ATKV moet:
•

ŉ kultuurtuiste wees wat na binne en buite geloofwaardig is

•

oor ŉ wye netwerk beskik
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•

ekonomies kragtig en relevant wees

•

ŉ sigbare nasionale bate en deel van die hoofstroom wees

•

die demografie van die Afrikaanssprekende verteenwoordig wat lede, leiers,
produkte en personeel betref en

•

ŉ eietydse en jeugdige beeld en gesig hê.

Hierdie wenstrategie sal, volgens mnr Van Schoor, oor die kort en medium termyn op die
volgende aspekte fokus, naamlik taal, kunste, damesbelang en sosio-maatskaplike
verantwoordelikheid, die jeug, lede en takke, die organisasie se inkomstebasis, en
laastens bevestig hy dat die organisasie onbeskaamd Christelik is. ŉ Belangrike
opmerking in laasgenoemde verband is mnr. Van Schoor se verwysing na die 2005kongres waartydens die verklaring wat voornemende lede moes aflê, alreeds gewysig is.
Daarvolgens kan nie-Christene ook lid van die ATKV word indien sodanige persoon bereid
is om die waardes (wat insluit die Christelike waardes) van die organisasie te respekteer
en te aanvaar (ATKV-Kongresjaarboek 2007:5-8).
Die sensitiwiteit rondom hierdie aspek van die ATKV se organisasiewaardes het juis in
2005 ŉ hoogtepunt bereik toe dr Kok, as verteenwoordiger van die ATKV, ŉ voorlegging
aan die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie gemaak het. Die klagte van drie Moslempersone voor die Menseregtekommissie was dat daar op grond van hulle geloof teen hulle
gediskrimineer word omdat hulle nie soos lede, 30% afslag kry as hulle die ATKV-oorde
besoek nie (South African Human Rights Commission Report 2005:5). Dr Kok het in sy
voorlegging geargumenteer dat aktiwiteite op ATKV-oorde op so ŉ manier uitgevoer word
dat dit die Christelike godsdiens en die Afrikaanse kultuur bevorder. Hy het verder
geargumenteer dat die behoefte onder Christene om hulle kulturele aktiwiteite in
ooreenstemming met hulle Christelike waardes te beoefen, nie gegrond is op onregverdige
diskriminasie teenoor nie-Christene nie. Om ŉ lid te kan wees, moet die organisasie se
kultuur van die erkenning en uitbouing van die Christelike godsdiens egter aanvaar word.
Nielede mag egter, ongeag ras of geloof, wel oorde besoek. Die Menseregtekommissie se
bevinding was dat hoewel die ATKV wel diskrimineer teen geloof, dit nie onregverdige
diskriminasie is om op grond van sy toelatingsvoorwaardes nie aan nie-lede dieselfde
voordele as aan lede te gee nie (South African Human Rights Commission Report
2005:9).

282

Kundiges aangaande transformasie in organisasies, soos Cummings en Worley, wys
daarop dat die uitvoerende bestuurder en lynbestuurders in alle fases van die proses ŉ
kritieke rol te speel het. Die uitvoerende bestuurder moet ŉ duidelike, geloofwaardige visie
van die nuwe strategiese oriëntasie hê. Daar moet trots op die organisasie se verlede
wees, asook entoesiasme oor die toekoms. Daarmee saam moet die leier en sy span deur
hulle voorbeeld hulle opgewondenheid oor die uitvoering van die strategie toon. Derdens
moet hulle die personeel onder hulle bemagtig om die strategie met behulp van die nodige
hulpbronne te laat realiseer (2001:508). Wat die leierskap in die ATKV betref, was hierdie
elemente vir die voorwaardes tot sukses klaarblyklik aanwesig, soos hieronder aangedui
sal word.
In die ATKV se jaarverslag van 2006/7 word daar met betrekking tot die herposisionering
van kultuur die stelling gemaak dat daar tekens is dat die breë Suid-Afrikaanse
gemeenskap kontak wil maak met ŉ instelling wat die inklusiewe Afrikaanse gemeenskap
verteenwoordig. Volgens dié verslag stel die kultuurafdeling homself daarop in om deur
middel van sy projekte sodanige platform daar te stel (ATKV-Kongresjaarboek 2007:10).
Hierdie opmerking is weerspieël in ad hoc-kultuurprojekte soos die veeltalige en
interkulturele projek wat in die nuwe ontwikkeling rondom die Markteater in Johannesburg
plaasgevind het. Samewerking (ook in die vorm van finansiële ondersteuning) is in dié
verband van die Johannesburgse Stadsraad gekry (ATKV-Kongresjaarboek 2007:10-12).
Op hierdie wyse het die ATKV met van sy kultuurprodukte by die breë Suid-Afrikaanse
gemeenskap betrokke geraak.
In die gees van die herevaluering van projekte se lewensvatbaarheid en relevansie is die
jaarlikse Crescendo-kompetisie met die ATKV-Crescendo Kreatief-kompetisie vervang. In
hierdie projek is daar gefokus op nuwe liedjieskryf-talent in Afrikaans. Die doel was om
meer kreatiewe, nuutgeskrewe liedjies in Afrikaans daar te stel en dit onder die SuidAfrikaanse publiek te bevorder. Nog ŉ nuwe projek wat amateurkunstenaars wou
ondersteun met hulle loopbane, genaamd “Entrepreneurs in die Kunste” is aangebied. In
samewerking met die Instituut vir Kunstebestuur en Ontwikkeling van die NoordwesUniversiteit is ŉ entrepreneurskursus vir amateurkunstenaars en ander belangstellendes
aangebied. Daar is onder meer gekyk na hoe om die media te hanteer, hoe om jou eie
besigheid as opkomende kunstenaar te begin, en wat ŉ kunstenaar van agente en
bestuurders behoort te weet. Aangesien die ATKV een van die hoofborge van die
Afrikaanse kykNET-Idolskompetisie van 2006 was, is die top12 deelnemers, waaronder
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die wenner, Dewald Louw, uitgenooi om die entrepreneurskursus op ATKV-Klein-Kariba
as gaste van die ATKV by te woon.
Verder is die ATKV se betrokkenheid by studenteaktiwiteite uitgebrei. Hy het byvoorbeeld
as borg opgetree vir die Joolprogram van die Universiteit Pretoria en die NoordwesUniversiteit. Daar is

ook as hoofborg opgetree vir die jaarlikse Universiteite

Serenadekompetisie (ATKV-Kongresjaarboek 2007:10-12, 18, 20).
Met

die

herstrukturering

van

die

ATKV-groep

kon

nou

meer

aandag

aan

sakebedrywighede gegee word. Die doel met die nuwe sakedivisie was om die
deurlopende prestasie van sakebedrywighede te verseker, uit te brei en te verhoog. Die
divisie se bestaansrede is geformuleer as dat dit deur groei en dividend-optimalisering wil
verseker dat die ATKV ekonomies kragtig en relevant sal wees deur die bedryf van
sakeaktiwiteite vir aanwending deur die groep. Daar is nou op nuwe en verwante
sakegeleenthede gefokus. Die visie van die ATKV-oorde is geformuleer as dat hulle
winsgewend en ŉ eerstekeuse-vakansiebestemming wil wees waar vakansiegangers
verseker is van ŉ Afrikaanse vakansie-ervaring (ATKV-Kongresjaarboek 2007:25).
Die

nuwe

ondersteuningsdiens

was

ná

herstrukturering

verantwoordelik

om

ondersteuningsfunksies aan die bedryfsdivisies van die ATKV te verskaf. Die doel hiermee
was dat hierdie divisies in staat gestel moes word om op hulle kernfunksies, naamlik die
bedryf en uitbou van sakegeleenthede en kultuurbedrywighede, te fokus. Hierdie
ondersteuningsdienste
informasietegnologie

het
(IT),

uit

die

skakeling

volgende
en

departemente

bemarking,

bestaan:

menslike

finansies,

hulpbronne

en

administratiewe dienste, wat ook die administrasie van die hoofkantoorgebou in Randburg
ingesluit het (ATKV-Kongresjaarboek 2007:33).
Die 2006/7-verslagjaar was volgens die jaarverslag uit ŉ finansiële oogpunt gesien die
beste jaar wat die ATKV nog ooit gehad het. Dit is gemeet aan belasting voor wins en met
voorsiening vir prestasiebonusse. In die proses is R30 miljoen aan kultuurbevordering
bestee. In die 2006/7-jaarverslag word ook berig dat LAPA Uitgewers besonder goed
presteer het. Die aantal eenhede wat verkoop is, was 82 000 meer as die begrote aantal
eenhede van 485 000.
LAPA Uitgewers is ook aan herstrukturering onderwerp. Wetgewing wat op 11 Februarie
2007 van krag geword het, het hom gedwing om proaktief aandag te gee aan swart
ekonomiese bemagtiging (SEB) (ATKV-Kongresjaarboek 2007:5, 39).
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Nog ŉ area waaraan groot aandag gegee is in die 2006/7-boekjaar is die bedryf van die
ATKV op grond van goeie korporatiewe bestuurstandaarde. In hierdie verband doen die
voorsitter verslag dat die beginsels van die King Kode van Korporatiewe Praktyk en
Gedrag (King 11) gevolg word. Die direksie het sy opdrag veral gesien aan die hand van
die strategiese herposisionering van die organisasie, veral wat betref beeld en waardeaanbod en die gevolglike struktuuraanpassings. Daar sou dus gepoog word om al meer
waarde te skep in belang van die Afrikaanse taal- en kultuursaak, maar ook om
ledewaarde te ontwikkel. Risikobestuur en prosesontwerp het ook nou in belangrikheid
toegeneem, asook ŉ kollektiewe selfevaluering deur die direksie.
Verder is bestuur toenemend bewus gemaak van statutêre nakomingsvereistes ingevolge
nuwe bepalings in die Wet op die Ouditeursprofessie. Die samestelling van die direksie is
ook heroorweeg om te verseker dat kundigheid, vaardigheid en ondervinding vanuit ŉ
verskeidenheid besighede en dissiplines in die direksie beskikbaar is. ŉ Reglement is ook
ontwikkel waarvolgens die direksie sy korporatiewe bestuursverpligtinge sou uitoefen.
Sommige van die spesifieke aangeleenthede wat vir die direksie van belang is, en uit die
reglement blyk, was die volgende: bepaling van die visie, oogmerke en waardes van die
ATKV, die strategiese rigting, strategie, begrotings en besigheidsplanne en die monitering
van prestasie teen hierdie kriteria, finansiële jaarstate, die bepaling van ŉ etiese kode vir
die ATKV, bepaling van die ATKV-profiel ten opsigte van die maatskappy se risiko’s en sy
bestuursbeleid, die daarstelling van maatskappybeleide, nakomingsmonitering van
toepaslike wetgewing en regulasies, risikobestuur en interne beheer asook prestasieevaluering van die direksie en individuele direkteure, aanstelling en afdanking van die
besturende direkteur, gekoöpteerde direkteure, ander uitvoerende direkteure en die
maatskappysekretaris, asook die bepaling van hulle diensvoorwaardes en vergoeding,
delegasie

van

bevoegdhede

aan

die

besturende

direkteur,

aanstelling

van

direksiekomitees en die daarstelling van reglemente en bevoegdhede (ATKV-Jaarverslag
2007:41-43).
Die direksie het ook reeds in Maart 2007 ŉ aantal besluite geneem na aanleiding van logoen beeldnavorsing rakende die korporatiewe identiteit van die ATKV. Daar is besluit dat
die bestaande logo in gebruik bly, maar voorgestelde deviese (kentekens) is goedgekeur
vir aanwending by nuwe projekte en aksies. Daar sou van handelsmerk-verlenging gebruik
gemaak word ten einde die logo van ŉ bestaande produk uiteindelik op eie bene te laat
staan (ATKV-direksie-direksie-notule 2007:besluit 17/2007).
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Met al bogenoemde veranderings wat reeds in volle swang was, moes die direksie en
bestuursleierskap die ander baie belangrike komponent van die organisasie, naamlik sy
lede, ten volle van hierdie nuwe aanpassingspatroon deel maak.
7.3.4. Die buitengewone kongres van Februarie 2008
Die aanvaarding van die wenstrategie het bepaalde gevolge vir die statute van die ATKV
gehad. Daar is gevolglik tydens die 2007-kongres van kongresgangers gevra om ŉ
spesiale besluit (besluit 14/2007) te aanvaar, waarvolgens die akte en oprigting en statute
van die ATKV gewysig word. Die hoofrede vir die wysigings is voorgehou as dat die ATKV
se struktuur in enkele opsigte gemoderniseer moes word “om by veranderde
omstandighede aan te pas, nuwe geleenthede te benut en uitdagings die hoof te bied,
sonder om die hoofdoel en bestaansrede van die ATKV, naamlik die bevordering van die
Afrikaanse taal en kultuur in al sy fasette, aan te raak” (ATKV-Kongresjaarboek 2008:19,
43). Na intense bespreking is die besluit oor die wysigings aan die akte van oprigting en
die statute van die ATKV nie goedgekeur nie (ATKV-Kongresjaarboek 2008:23).
Die verwerping van die voorstelle ter wysiging van die akte van oprigting en statute van die
ATKV lei gevolglik tot ŉ buitengewone kongres, wat op Donderdag 21 Februarie 2008 op
ATKV-Buffelspoort gehou is. Twee spesiale besluite is aan kongresgangers voorgehou vir
oorweging en moontlike goedkeuring, naamlik spesiale besluit 1, wat vra vir wysiging van
die akte van oprigting, en spesiale besluit 2, wat vra vir wysiging van die statute, soos in
twee bylaes aan kongresgangers voorgehou is. Die implikasies van die wysigings is weer
aan afgevaardigdes voorgehou en is nou soos volg gemotiveer:
•

Die ATKV sou nuwe geleenthede kon benut vir die generering van fondse wat
uiteindelik vir die hoofoogmerk en -doelstellings van die ATKV aangewend kon
word.

•

Die lede sou groter inspraak in die verkiesing van direkteure kry.

•

Die

nominasieproses

sou

voorsiening

maak

vir

die

daarstelling

van

ŉ

gebalanseerde direksie deur die vaardighede, ondervindingsvlakke en profiele
(ingesluit geografiese en demografiese verteenwoordiging) waaroor ŉ direksielid
moet beskik, vooraf te formuleer en bekend te maak; die nominasieproses sou
deursigtig wees omdat benewens die direksie daar ook twee stemgeregtigde
afgevaardigdes wat deur die algemene jaarvergadering verkies is, sou wees om die
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direksie by te staan met die opstel van ŉ kortlys vir die verkiesing van direkteure
deur die algemene jaarvergadering.
•

Die nominasieproses sou voorsiening maak vir ŉ meer geordende en gerigte
inspraak deur lede in die nominasie van direkteure.

Die kern van spesiale besluit 1 het daarop neergekom dat dit voorsiening sou moes maak
vir voldoening aan die bepalings van die Inkomstebelastingwet 1962, soos gewysig, vir
sover dit nodig is om die belastingstatus van die maatskappy as weldaadsorganisasie en
andersins te optimaliseer, en andersyds om die organisasiestruktuur van die maatskappy
kragtens bestaande en beoogde maatskappywetgewing in te rig om aan algemeen
aanvaarde korporatiewe bestuurspraktyk te voldoen. Die ATKV se bevoegdhede sou ook
met die aanvaarding van hierdie besluit aangepas kon word sodat hy filiaalmaatskappye
en ander strukture kan oprig en belange daarin kan bekom sonder dat die ATKV
noodwendig die volle ledebelang in sodanige maatskappy of strukture hou. Hy sou ook
dan sy eiendomme na filiaalmaatskappye en ander strukture kan oordra, mits de factobeheer in sodanige filiaal-maatskappye of strukture (en dus van die eiendomme) in die
ATKV vestig. Die geheel of die grootste deel van ŉ oordeiendom kan nie vervreem word
deur die ATKV of die bogenoemde filiaalmaatskappye of strukture sonder goedkeuring van
die ATKV-lede nie. Die ATKV sal ook gemagtig word om sy bedrywighede uit te brei.
Die uitkoms van die buitengewone kongres was egter teleurstellend vir die direksie en dié
lede en ander wat bepaalde verandering wou sien plaasvind. Die voorgestelde wysigings
aan die ATKV se akte van oprigting en statute is in die meerderheid gevalle weer deur die
algemene jaarvergadering verwerp.
7.3.5. Die Augustus 2008-kongres konsolideer
Benewens die oorkoepelende strategie se implementering het dit nou van die direksie en
bestuur ŉ verdere strategie geverg om die lede van die noodsaak en gevolge van hierdie
veranderinge te oortuig. Cummings en Worley noem drie strategieë wat noodsaaklik is om
teenstand teen verandering te hanteer. Dit is (1) empatie en ondersteuning aan die mense
wat die veranderinge moet aanvaar – hulle moet voel dat daar opreg in hulle gevoelens en
persepsies belanggestel word. Die leierskap moet dus oor die vermoë beskik om aktief te
luister. (2) Weerstand vind ook plaas as daar ŉ gebrek aan goeie kommunikasie
aangaande die gevolge van die veranderinge is. Dit lei tot praatjies en riemtelegramme,
wat weer lei tot angstigheid. (3) Die derde strategie sal wees om betrokkenheid van die
weerstandiges te verkry (Cummings & Worley 2001:167).
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Joanne Fritz sê dat vrywilligers wil voel dat hulle waardeer word, dat daar so veel as
moontlik so goed as moontlik met hulle gekommunikeer moet word, en dat hulle wil weet
dat hulle ŉ verskil maak as vrywilligers (Fritz 2019:9-12). Die ATKV se leierskap het aan al
drie bogenoemde strategieë aandag gegee, maar soos in 7.3.3 hierbo uiteengesit word,
was daar ernstige uitdagings om dié mense wat die veranderinge moes aanvaar, van die
noodsaak en logika daarvan te oortuig. Dit het onder meer ŉ buitengewone kongres
behels (ATKV-Kongresjaarboek 2008:23).
Die waarnemende besturende direkteur, mnr Johan van Schoor, beskryf in sy 2007/8direkteursverslag die jaar as een van “berge en dale” (Kitsgids tot die ATKV 2008:6).
Volgens hom was dit die jaar waarin die ATKV se wenstrategie neerslag in die praktyk
begin vind het. Mnr. Van Schoor sê in sy verslag dat vir baie lede die wenstrategie na ŉ
“totale breuk met die verlede” lyk. Dit is egter belangrik dat die veranderinge van die jaar
verstaan moet word as die “uiteinde van jare se kreatiewe dink en doen binne die ATKV”
(Kitsgids tot die ATKV 2008:6). Die voorsitter se perspektief op die eise van verandering
en aanpassing vorm gevolglik ŉ belangrike deel van sy boodskap aan lede. Dit was
duidelik dat hy bewus was van die feit dat hy sensitief met lede moes omgaan ten einde
hulle steun vir die organisasie te behou.
Mnr Van Schoor beklemtoon dat verandering nooit sonder pyn is nie, want verandering
veronderstel aanpassing. Hy wys ook daarop dat een vereiste vir suksesvolle aanpassing
ook elemente van behoudendheid moet bevat. Mnr Van Schoor glo dat die ATKV net
suksesvol kan verander as hy in wese bly wat hy nog altyd was: onbeskaamd Christelik en
onbeskaamd Afrikaans. Hy maak dan hierdie veelseggende stelling: “As die ATKV sy
bestaansreg moet prysgee, wil ek nie aanpas nie” (Kitsgids tot die ATKV 2008:6). Hy is
ook van mening dat die ATKV van kultuur ŉ kommoditeit moet maak. Vir hom is Afrikaans
nie meer ŉ bate as die Afrikaanse kultuurproduk nie ŉ nut vir Suid-Afrika het nie. Dis
belangrik dat kultuur geld moet kan maak. “Daarom moet die ATKV vernuwe en aanpas,
sonder dat ons ons siel verkoop,” sê mnr Van Schoor (Kitsgids tot die ATKV 2008:6). Sy
perspektief op die ATKV se taak en rol in die breër Suid-Afrikaanse gemeenskap is hier
opvallend, maar ook sy beslistheid oor bepaalde aspekte van die organisasie wat behou
moet word.
Tydens die 2008-kongres op ATKV-Goudini Spa word bogenoemde twee spesiale besluite
wat die akte van oprigting en statute van die ATKV wysig dus vir die derde keer voor die
kongres gelê vir goedkeuring. Sedert die 2007-kongres is aandag gegee aan bestaande
insette en voorgestelde wysigings ten einde die twee spesiale besluite vaartbelyn te maak.
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Hierdie wysigings het verder ook die volgende aanbevelings gekonsolideer: dié van die
buitengewone kongres van Februarie 2008, die voorstelle van die direksie, en dan ook dié
van ŉ gekose adviserende komitee, wat uit lede van die buitengewone kongres
saamgestel is. Die spesiale besluite is uiteindelik tydens die Augustus 2008-kongres
aanvaar (ATKV-Jaarverslag 2009:10-11).
In Desember 2008 is die gewysigde akte van oprigting en statute van die ATKV deur die
Registrateur van Maatskappye goedgekeur (ATKV-Jaarverslag 2009:9). ŉ Belangrike
uitkoms van die wenstrategie is nou verwesenlik en daar kon voortgegaan word met
verdere veranderings soos in die vooruitsig gestel is.
7.4.

DIE ATKV-VISIE, -OPDRAG EN -WAARDES: ’N HERFORMULERING TEEN 2007

Soos vroeër in hierdie hoofstuk aangedui is, was deel van die opdrag aan die direksie om
die bewoording van die visie, opdrag en waardes van die ATKV te herformuleer (ATKVVisiegebaseerde Wenstrategie 2006:3-4; ATKV-Kongresjaarboek 2007:6). Sedert 2007
vorm hierdie formulering ŉ integrale deel van gepubliseerde jaarverslae en lui soos volg:
“ATKV-visie:
Vir die ATKV is die Afrikaanse kultuur, kennis en kreatiwiteit onmisbaar deel van ŉ
suksesvolle Suid-Afrika. Daarom sal die ATKV:
•

die Afrikaanse kultuurtuiste in Suid-Afrika wees en relevant na binne en buite
geloofwaardig wees;

•

wyd genetwerk wees;

•

ekonomies kragtig en relevant wees;

•

ŉ sigbare nasionale bate en deel van die hoofstroom wees;

•

die demografie van die Afrikaanssprekende verteenwoordig wat lede, produkte en
personeel betref;

•

ŉ eietydse en jeugdige beeld en gesig hê;

•

sorg dra dat die sinsnede “aangebied deur die ATKV” kwaliteit, kreatiwiteit en
gesogtheid beteken.

289

ATKV-opdrag:
Die ATKV is ŉ kultuurorganisasie wat die Afrikaanse kultuur kreatief bedryf tot voordeel
van die maatskappy, die Afrikaanse gemeenskap en ŉ suksesvolle, multikulturele SuidAfrika.
ATKV-waardes:
•

Die ATKV word as kultuurorganisasie gekenmerk deur sy Christelik-Bybelse
grondslag.

•

Die ATKV diskrimineer nie teen enige persoon op grond van ras of geslag nie.

•

Die ATKV is verbind tot professionele gedrag en etiese standaarde in al sy
optredes.

•

Die ATKV bedryf al sy aktiwiteite volgens gesonde sakebeginsels.

•

Die ATKV respekteer die menswaardigheid van sy werknemers en beskou hulle as
ŉ onmisbare bate.

•

Die ATKV beskou sy lede en kliënte as sy belangrikste bate (ATKV-Jaarverslag
2007:2).”

In die lig van die konseptualisering in hoofstuk 1 is die gebruik van bepaalde begrippe in
hierdie visie en opdrag sprekend van ŉ duidelike aanpassingspatroon by die ATKV. Die
volgende waarnemings is veral noemenswaardig:
•

Die term Afrikanerkultuur is nou vervang met Afrikaanse kultuur en Afrikaanse
kultuurgemeenskap, wat ŉ wye begrip impliseer en dui op die volle diversiteit van
almal wat met Afrikaans assosieer.

•

Die demografie van alle Afrikaanssprekendes word nou verteenwoordig, nie net
wat lede en personeel betref nie, maar ook toenemend in produkte, dit wil sê groter
aandag aan die Afrikaanse kultuuruitinge van bruin mense, swart mense en
Indiërs.

7.5.

STAND VAN KORPORATIEWE EN SAKE-AANGELEENTHEDE TEEN 2009

7.5.1. Korporatief
Lynch wys daarop dat ŉ korporatiewe strategie fundamentele besluite neem aangaande
die toekomstige rigting wat ŉ organisasie inslaan, dit wil sê die organisasie se doel, sy
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hulpbronne en wat sy verhouding is met die omgewing waarbinne hy funksioneer. Alle
aspekte van die organisasie speel, volgens Lynch, ŉ rol in hierdie strategie, naamlik
mense, finansies, produksiemetodes en die omgewing, insluitende sy kliënte (2005:2).
Toegepas op die ATKV se wenstrategie het hy inderdaad aan hierdie vereistes van ŉ
korporatiewe instelling voldoen, ten spyte van die feit dat hy as kultuurorganisasie oor
unieke eienskappe beskik het. Dit sluit aspekte in soos wie sy kliënte is, die
kultuuromgewing waarbinne hy funksioneer en die produksiemetode wat in die vorm van
die bevordering van kultuur gevolg word.
Coenie de Villiers se aanstelling as uitvoerende direkteur: kultuur in 2006 was ŉ poging
om aan ŉ nuwe kultuurbeeld van die ATKV te bou. Daar is na hom as die “nuwe gesig van
die ATKV” verwys (Internet:Roekeloos).
De Villiers beskryf die ATKV as ŉ organisasie wat die wil en die vermoë het om werklik ŉ
verskil te maak en daadwerkliks iets te dóén (Bouwer 2007:11). Hy bedank egter na ŉ jaar
in die pos. Na aanleiding hiervan beskryf Thys Human in ŉ artikel op die webwerf van
PRAAG (Pro-Afrikaanse Aksiegroep) die ATKV as ŉ “monolitiese, geslote granietblok” wat
die vorige aantal jare deur die topbestuur geskep is”. Hy vra dan die vraag of die ATKV
besig is om “die een kraak na die ander te kry” (Human 2007:3), of De Villiers se vertrek
aanduidend is daarvan dat die ATKV as Afrikanerorganisasie met hierdie optrede weer na
sy wortels terugkeer en of hy “totaal en al in die hande van Afrikaner-haters en
volksvreemdes” verval het (Human 2007:1). Hierdie kommentaar was sprekend van een
kant van die spektrum van denke wat daar oor die ATKV as veranderende kultuurtuiste vir
Afrikaanssprekendes geheers het. ŉ Ander perspektief kom van Charles Malan in ŉ artikel
in Beeld onder die opskrif Denkendes lei nou Afrikaner. Volgens hom is die “grootste, eens
verkrampte kultuurvestings” soos die FAK, die ATKV en die SA Akademie vir Wetenskap
en Kuns deur “liberale intellektuele leiers verower” wat nou die rigtingveranderings vir die
Afrikaner aandui (Malan 2007:15).
Na Coenie de Villiers se bedanking word dr Danny Titus in Maart 2008 as die eerste bruin
persoon in ŉ ATKV-topbestuurspos in sy plek aangestel.
Na afloop van die registrasie van die gewysigde akte van oprigting en statute van die
ATKV aan die einde van 2008, is die proses om ŉ nuwe besturende direkteur aan te stel,
voortgesit. Die nuwe besturende direkteur is in April 2009 aangewys en het op 1 Junie
2009 diens aanvaar. Die proses om die wenstrategie verder te implementeer, is ook
versnel toe die direksie ŉ aantal direksiekomitees ingestel het om hom met die uitvoering
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van sy pligte te help. Hierdie komitees was die volgende: ŉ mensehulpbron- en
vergoedingskomitee, ŉ sakekomitee, ŉ finansieskomitee, ŉ ouditkomitee, ŉ dameskomitee
(met hooffunksie om sosiaal-maatskaplike dienste te lewer en vrouebelange in die
gemeenskap te bevorder) en ŉ dagbestuur wat dringende direksieaangeleenthede sou
behartig. Die kultuurkomitee is steeds as een van die direksiekomitees behou. Die doel
van

dié

komitee

was

om

binne

die

konteks

van

die

kultuurbehoeftes

van

Afrikaanssprekendes die strategiese en sakeplan vir die kultuuraktiwiteite van die ATKV te
oorweeg. Verder moes die komitee ook kennis neem van die wyse waarop uitvoering
gegee word aan die beleid ten opsigte van die strategiese en aksieplanne vir
kultuuraangeleenthede (ATKV-Jaarverslag 2009:45-53). Die formulering van hierdie taak
van die komitee dui op ŉ professionele benadering tot die bedryf van kultuur as ŉ
besigheid.
7.5.2. Oorde
Die oorde van die ATKV was oor die jare die hoofbron van inkomste van die organisasie.
As sodanig is dit beskou as die belangrikste komponent van die sake-aktiwiteite van die
ATKV en is hulle volgesn gesonde sakebeginsels bedryf.. Soos reeds aangedui, was daar
vóór die statuutwysigings van 2008 beperkinge op die organisasie se sake-aktiwiteite,
maar ná die wysigings was groter diversifikasie op grond van sake-aktiwiteite moontlik. Vir
die organisasie om sy rol as kultuurorganisasie te speel, was die oorde se rol as sakeentiteit wat die maksimum inkomste genereer, onontbeerlik. Daar is reeds in hoofstuk 6
verwys na LAPA Uitgewers se fokus op die bevordering van lees. Hierdie entiteit word
egter ook gedeeltelik as sakeaktiwiteit van die ATKV gekategoriseer.
Aan die einde van die 2008/9-verslagjaar rapporteer die uitvoerende direkteur: sake, dat
die sakeafdeling gefokus is op groei en diversifikasie as boustene van die oorkoepelende
ATKV-strategie. Wat die vakansieoorde betref, is steeds gekonsentreer op bekostigbare
verblyf, gehaltediens, netheid en veiligheid. Die fokus was veral op die posisionering van
die ATKV-oorde as eerstekeuse-vakansiebestemmings. Om dit te kan doen, berig die
uitvoerende direkteur: sake dat ŉ diensleweringsprogram bekend as “Op die hande dra”
geïmplementeer is. Dit behels vinniger en meer effektiewe dienslewering asook die
aanbied van skoonmaakdienste vir vierster-eenhede. Verder is die unieke Afrikaanse
ervaring versterk deur die aanbied van vermaak deur topkunstenaars. Dit het selfs by nieAfrikaanssprekende besoekers groot byval gevind. Vermaak is ook gerig op alle
ouderdomsgroepe. Met die oog op vermaak aan jongmense tussen 15 en 25 jaar is ŉ
sogenaamde “Na donker”-program geïmplementeer, waar saans saam gekuier en ontspan
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kon word. Op hierdie manier is gepoog om ATKV-oorde vir ouers en hulle kinders ŉ veilige
vakansiebestemming te maak. Oorde is ook deurlopend ontwikkel en opgegradeer.
In ooreenstemming met die wenstrategie se diversifikasiestrategie is aandag aan die
ontsluiting van ATKV-bates gegee. Een voorbeeld is die vordering wat gemaak is met die
beplanning en ontwikkeling van ŉ aftreeoord genaamd Botanika, aangrensend aan ATKVKlein-Kariba. Dié projek is in samewerking met twee ander vennote aangepak.
Wat die

uitbreiding van

ledevoordele

betref,

is

ŉ

nuwe

stelsel,

bekend

as

“VakansieRande”, ingestel wat by ATKV-oorde aangewend sou word. Hiervolgens verdien
ATKV-lede VakansieRande deur gebruik te maak van ŉ mededingende aanbod van
korttermynversekering deur Absa-makelaars en huisverbande wat deur BondExcel
geadministreer word. VakansieRande wat deur korttermynversekering verdien word, word
aan die einde van ŉ boekjaar aan die hand van die premiebedrag bereken. In die geval
van huisverbande word dit by registrasie toegeken (ATKV-Kongresjaarboek 2009:28–29).
Wat veral opval, is dat hierdie oorde, benewens hulle aanbod as vakansiebestemmings,
ook fokus op gemeenskapsbetrokkenheid. Dit dien weer die ATKV se visie en missie, wat
gerig is op ŉ bydrae tot ŉ suksesvolle Suid-Afrika.
Vervolgens ŉ kort oorsig van die stand van die ATKV-oorde in chronologiese volgorde van
die langste tot die mees onlangse in besit van die ATKV soos hulle teen 2009 bedryf is.
7.5.2.1.

ATKV-Hartenbos

Die oudste oord (aangekoop in 1936), naamlik ATKV-Hartenbos, is sowat 8 kilometer van
Mosselbaai geleë. Teen 2009 het die oord oor 237 rondawels, huise en kamers, en nege
ablusieblokke (ook vir gestremdes) beskik. ŉ Jaarlikse hoogtepunt as deel van die
vermaakprogram is die Kersliedere by kerslig-aanbieding wat by ŉ amfiteater in
samewerking met die NG Gemeente Hartenbos aangebied word. Die oord is ten nouste by
die gemeenskap en plaaslike instansies betrokke. Dit vorm ŉ integrale deel van
Mosselbaai se toerismevereniging en kry blootstelling op kykNET. Daar word ook met die
polisie saamgewerk met die oog op maksimum sekuriteit. Die Hartenbosmuseum is een
van die groot aantrekkingskragte vir besoekers. Dit beeld die Groot Trek van 1835 tot
1848 uit (ATKV-Kongresjaarboek 2009:32-33).
7.5.2.2.

ATKV-Natalia

Die oord is geleë aan die KwaZulu-Natalse Suidkus en is in 1956 aangekoop. Die oord
was

oor

die

jare

ŉ

gewilde

vakansiebestemming,

maar

beskik

nie

oor
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uitbreidingsmoontlikhede nie. Dit is veral bekend vir huisvesting aan sosiale groepe soos
skool- en kerkgroepe. Teen 2009 het dit geblyk dat daar ŉ behoefte aan die opgradering
van die konferensiefasiliteite bestaan het. Die oord werk met plaaslike kerke saam met die
aanbied van aanddienste tydens Kersvakansies en het ook skenkings gemaak aan
Bibliathon, wat sendingwerk in die Durbanse hawe doen. In die jaarverslag word daar
genoem dat daar veral ŉ behoefte is aan die lok van meer besoekers buite spitstye
(ATKV-Kongresjaarboek 2009:33-35).
7.5.2.3.

ATKV-Klein-Kariba

Hierdie groot oord naby Bela-Bela in Limpopo bied, soos die ander oorde,
selfsorgvakansiebehuising en ontspanningsgeriewe van ŉ hoë gehalte. Die oord is reeds
in 1973 aangekoop. In 2008 het die restaurant afgebrand, maar dit is in dieselfde jaar
herstel.

Die

oord

is

veral

ingestel

op

die

uitbreiding

van

wildgetalle

as

toeristeaantreklikheid. Daar is ŉ sportskool wat deur veral skoolgroepe benut word en
steeds bemark word. Die oord beskik oor ŉ kleuterskool wat voorsiening maak vir die
kinders van oordpersoneel en ander kinders vanuit die plaaslike omgewing. Daar word wel
in die 2009-verslag genoem dat die oord se inkomstedoelwitte ten opsigte van sy
konferensiefasiliteite nie behaal is nie. Dit is deur die oordbestuur toegeskryf aan die oord
se ligging en die heersende ekonomiese klimaat (ATKV-Kongresjaarboek 2009:33-34).
7.5.2.4.

ATKV-Goudini Spa

Hierdie oord, geleë in die Breederiviervallei naby Rawsonville, is in 1993 deur die ATKV
van Rondalia Toerklub oorgekoop. Tydens ŉ regeringstoerisme-inisiatief, Indaba 2009, in
Durban, het die oord die AA Travel Guide’s American Express Accommodation Awardstoekenning ontvang vir die wenner in die kategorie: luukse vakansieoord met ŉ
verskeidenheid akkommodasietipes. Gedurende die voorafgaande vyf jaar is R50 miljoen
bestee om die oord se wooneenhede en ŉ relatief nuwe uitbreiding, die Slanghoekfasiliteit,
op te gradeer. Die oord is ook selfvoorsienend wat betref kragopwekking.
ATKV-Goudini Spa is ŉ gewilde konferensiebestemming en die konferensiefasiliteite kan
tot 800 konferensiegangers akkommodeer. Die konferensie-afdeling en sy bestuurspan
het in beide 2008 en 2009 toekennings van die Suid-Afrikaanse Weermag vir uitmuntende
diens ontvang. In ruil vir blootstelling in die oord se vermaakprogram is vennootskappe
aangegaan met onder meer Vodacom, Die Burger, Nestlé en die Slanghoek- en
Badsberg-wynkelders. Wat gemeenskapsbetrokkenheid betref, bied die oord jaarliks ŉ
gholfdag aan, waarvan die opbrengs aan die Kankervereniging van Suid-Afrika (KANSA)
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geskenk word. Die oord finansier ook ŉ eie kleuterskool en ondersteun skole in die
onmiddellike omgewing van die oord (ATKV-Kongresjaarboek 2009:32-32).
7.5.2.5.

ATKV-Buffelspoort

Dié oord is geleë naby Rustenburg in Noordwes en is volkome selfversorgend. Dit is in
1993 deur die ATKV aangekoop. Die oord bied selfsorgeenhede, ŉ vierster-woonwapark,
driester-konferensiegeriewe, ŉ geriefswinkel, restaurant met ŉ kitskosafdeling en ŉ
verskeidenheid ontspanningsgeriewe. Die oord is al deur die tydskrif Caravan and Outdoor
Life as een van die beste kampeerbestemmings in Suid-Afrika aangewys. Die oord is
betrokke by die Christelike Maatskaplike Raad (CMR) in die omgewing. Donasies word
van oordbesoekers ingesamel en saam met deurkollektes wat deur kerke ingesamel word
aan die CMR geskenk (ATKV-Kongresjaarboek 2009:29-30).
7.5.2.6.

ATKV-Drakensville

As tweede jongste toevoeging tot die ATKV se oorde in 2006 het ATKV-Drakensville
mettertyd heelwat opgradering ondergaan. Sy gunstige ligging ten opsigte van KwaZuluNatal en die Vrystaat maak van hom ŉ gewilde vakansiebestemming vir veral die sentrale
en noordelike Drakensberggebied. Benewens gehaltediens aan besoekers in die gees van
die “Op die hande dra”- projek waarna verwys is, word daar onder meer gefokus op
basiese rekenaaropleiding aan personeel. Afrikaanse klasse word aangebied ten einde
hulle makliker met medepersoneel en besoekers aan die oord te laat kommunikeer.
Finansieel het dit op hierdie stadium goed gegaan met die oord en het sy inkomste
verdubbel sedert dit deur die ATKV bestuur word. Ten opsigte van sy maatskaplike
verantwoordelikheid ondersteun die oord die Môrester-kinderhuis op Ladysmith met
skenkings van linne, gordyne en kruideniersware. Daar word ook jaarliks Afrikaanse boeke
vir die prysuitdeling van die plaaslike laerskool geskenk. Plaaslike inwoners word gereeld
betrek om gaste op Zoeloedanse en koorsang te trakteer. Op hierdie manier word
kultuurbrûe gebou (ATKV-Jaarverslag 2009:28-35).
7.5.2.7.

ATKV-Eiland Spa

Teen 1 April 2009 het die ATKV sy sewende selfsorgvakansie- en konferensieoord in
gebruik geneem. Dit was Eiland Spa, oos van Tzaneen in die Bosveld. Benewens tweeen driester-akkommodasie in 103 lugversorgde rondawels, bied die oord ook 250
kampeerplekke, ŉ jeugtuiste vir 64 mense, asook vyf konferensielokale. Die hidrospakompleks met ŉ saunabad, stoombad en gimnasium, asook ŉ goed toegeruste winkel,
gelisensieerde

restaurant,

dameskroeg

en

wegneemrestaurant

is

nog

van

die
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ontspanningsgeriewe op die oord. Soos in die geval van die meeste ander ATKV-oorde is
daar ook warm- en kouewaterswembaddens, ŉ glybaan, minigholf-, rolbal-, tennis- en
jukskeibane (ATKV-Kongresjaarboek 2009:35).
7.6.

SAMEWERKING MET ANDER AFRIKAANSE KULTUURORGANISASIES

Samewerking met ander Afrikaanse kultuurorganisasies moet beoordeel word uit die
perspektief van die ATKV se visie en missie om as Afrikaanse komponent van die SuidAfrikaanse gemeenskap deel te wees van ŉ suksesvolle Suid-Afrika. Die organisasie was
oor die jare deel van kommunikasie tussen Afrikaanse kultuurorganisasies. Hy was vir jare
ŉ geaffilieerde lid van die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (FAK). Verskille
oor die strategie wat gevolg moes word om Afrikanereenheid tussen Afrikaanse
kultuurorganisasies te bereik, het in 1998 daartoe gelei dat die ATKV sy affiliasie by die
FAK gekanselleer het. Volgens ŉ direksiebesluit sou die ATKV homself voortaan as gelyke
vennoot van die FAK beskou. Hy sou ook in die toekoms sy eie diskresie gebruik wat
betref gesprekke oor Afrikanereenheid (ATKV-direksienotule 1998:besluit 6/9/98). Sy
affiliasiegeld sou wel steeds as skenking aan die FAK oorbetaal word. Daar is ook besluit
dat toekomstige samewerking tussen die twee organisasies nie uitgesluit sou word nie.
Die ATKV sou ook nie meer ŉ voltydse lid van die bestaande TAB (Tussentydse
Afrikanerberaad)

wees

nie

(ATKV-dagbestuursnotule

1998:

besluit

104/98).

Uit

bogenoemde twee besluite kan afgelei word dat die organisasie besig was om homself
kultuurpolities ten opsigte van die breër Afrikaanse gemeenskap te herposisioneer. Om dit
te kon doen, moes die ATKV vry wees van moontlike beperkinge wat affiliasie by die FAK
en ander soortgelyke instellings (wat meer op Afrikanereenheid gefokus het) op sy
besluitneming kon lê.
Gesprekke oor samewerking in organisasieverband het steeds voortgegaan. In September
2005 het die ATKV, in samewerking met die Afrikanerbond, die inisiatief geneem om ŉ
Afrikaanse samewerkingsmeganisme daar te stel wat Afrikaanse organisasies sou betrek.
Die eerste gesprek van Junie 2006 het plaasgevind tussen die Afrikanerbond, die SuidAfrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, AfriForum, Solidariteit en die ATKV. Hierdie
forum het opdrag aan die FAK gegee om, ingevolge artikel 185 van die Grondwet van die
RSA, die Afrikanerkultuurraad te stig. Die ATKV het egter besluit om nie ŉ
verteenwoordiger op dié raad aan te wys nie.
Op daardie stadium is die totstandkoming van ŉ ander inisiatief, naamlik ŉ Afrikaanse
Taalraad (ATR), reeds ondersoek. Die Afrikaanse Taalraad sou die breë Afrikaanse
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taalgemeenskap en nie net die Afrikanergemeenskap betrek nie en die ATKV se
toenemend inklusiewe benadering het hierby aanklank gevind. Die ATKV was deel van die
NFA (Nasionale Forum vir Afrikaans), wat die aanvoorwerk vir die totstandkoming van
hierdie raad gedoen het. Die ATKV het gevolglik om lidmaatskap van die Afrikaanse
Taalraad aansoek gedoen. In Junie 2007 het ŉ verdere inisiatief tussen ŉ groepering van
persone en organisasies met ŉ meer inklusiewe benadering ŉ Nasionale Afrikaanse
Netwerk (NAN) voorgestel. Hierdie netwerk sou ten doel hê om deur netwerking en
samewerking inhoud te gee aan die ontwikkeling van ŉ selfonderhoudende, geïntegreerde
en waardetoevoegende Afrikaanse gemeenskap. Die ATKV-direksie het hom ook positief
oor hierdie inisiatief uitgespreek (ATKV-direksienotule 2007:besluit 66/2007). Dit was op
hierdie stadium duidelik dat die ATKV toenemend met inisiatiewe geassosieer het wat
samewerking in die breë Afrikaanse gemeenskap vooropgestel het.
7.7.

DIE

ATKV

TEEN

2009:

’N

AFRIKAANSE

KULTUURORGANISASIE

IN

TRANSFORMASIE
Die ATKV se missie om in ŉ veranderende politieke en kulturele milieu ŉ kultuurtuiste vir
alle Afrikaanssprekendes te wees, word waarskynlik die beste verwoord in ŉ besluit van
die ATKV-direksie van 10 November 2007 (ATKV-direksienotule 2007:besluit 104/2007).
Die besluit is ŉ bevestiging van die kultuurkomitee se formulering van sekere standpunte
aangaande die Afrikaanse gemeenskap en die tydperk van transformasie waarin die
organisasie hom op daardie stadium bevind het. Dit lui soos volg:
•

“Dat Afrikaanses (sinoniem vir Afrikaanssprekendes) en Afrikaners beide deel is
van die Afrikaanse gemeenskap en nie onderling uitsluitend is nie. Ofskoon die
ATKV nie mense definieer nie en almal vryheid van assosiasie het, is alle
Afrikaanssprekendes, wat alle ander Afrikaanssprekendes as deel van die
Afrikaanse gemeenskap beskou, welkom in die ATKV;

•

Daar bestaan wel iets soos ŉ Afrikaanse gemeenskap, maar dit is nie naatloos nie.
Dit is soos ŉ lappieskombers waarvan die lappies verskil in kleur en patroon, maar
wat ŉ eenheid moet vorm om effektief te wees;

•

Dat daar wel iets soos ŉ Afrikaanse kultuur bestaan, maar met sub-kultuurgroepe”
(ATKV-direksienotule 2007:besluit 104/2007).

Die bewoording van bogenoemde standpunt deur die direksie bevestig die sensitiwiteit van
die formulering van bepaalde begrippe. Die gebruik van die frase “alle ander
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Afrikaanssprekendes” kom enigsins definiërend voor. Dit skep die indruk van ŉ “onsversus-hulle”-benadering. Die “ons” verwys dus na die wit mense of dan tradisionele
ATKV-lede en “hulle” is die “alle ander” (niewit mense) na wie verwys word. Hoewel die
probleem met hierdie standpunt as ŉ “formuleringsprobleem” beskryf sou kon word, sou
die formulering nie gebeur het as daar nie ŉ diep-gesetelde instelling van “ons” en “hulle”
was nie. Dit is ŉ bewys dat ŉ lewensingesteldheid wat oor dekades en generasies heen
gekweek en voortgedra is, nie maklik en net met goeie bedoelings uitgewis word nie. Daar
moet baie hard gewerk word aan ŉ houdingsverandering, en nie net ŉ versigtige omgaan
met woorde nie.
Die direksie het met hierdie besluit die kultuurkomitee se siening bevestig dat, vir die
ATKV om as ŉ getransformeerde Afrikaanse taal- en kultuurvereniging beskou te word, sy
wit lede se denke so verander moet word dat hulle aanvaar:
•

Dat die Afrikaanse taal en kultuur aan alle Afrikaanssprekendes behoort.

•

Dat alle Afrikaanssprekendes, ongeag ras of kleur, by die ATKV sal aansluit om so
deel te word van die transformasie.

•

Dat bruin mense in die direksie en senior bestuursposte binne die ATKV aangestel
word (ATKV-direksienotule 2007:besluit 104/2007).

Teen 2009 was daar wel bruin mense in leiersposisies in die ATKV verteenwoordig. Mnr.
Herman Bailey, ŉ gemeenskapsleier van Wellington in die Wes-Kaap, was sedert 2001 ŉ
gekoöpteerde direksielid en is in 2009 tot die eerste bruin nie-uitvoerende direkteur verkies
(ATKV-Kongressakelys 2009:37). Prof Edna van Harte, ŉ akademikus, is ook reeds in
2006 tot die direksie gekoöpteer, terwyl bekende bruin leiers soos mnre Christo van der
Rheede en Heinrich Wyngaard in dieselfde jaar op die direksie se kultuurkomitee
gekoöpteer is (ATKV-Jaarverslag 2006/7:45). Dr Danny Titus, ŉ akademikus en
regsgeleerde, is op 1 April 2008 as die eerste bruin persoon in ŉ topbestuursposisie in die
ATKV aangestel, en wel in die pos van nie-uitvoerende direkteur: kultuur (ATKVJaarverslag 2007/8:52).
In sy voorsittersverslag tydens die ATKV se algemene jaarvergadering van 2009 berig
mnr. Johan van Schoor die volgende aangaande die omvang van kultuur-, sake- en ander
aktiwiteite binne die ATKV. Dit dui ook op die organisasie se verbintenis tot die praktiese
uitlewing van sy visie, missie en waardes. Benewens ŉ fokus op die uitbreiding van sy
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kultuuraanbod, kan die stand van transformasie binne die organisasie onder meer uit
elemente van hierdie oorsig afgelei word. Hulle is die volgende:
•

Die organisasie speel sy rol wat betref opheffing en armoedeverligting deur middel
van sy AbbAsorg-projek en takke wat ŉ sosiaal-maatskaplike fokus het.

•

Die ATKV aanvaar en akkommodeer verskillende kulture en wil ŉ kultuurtuiste vir
alle Afrikaanssprekendes wees.

•

Die organisasie wil ook deel wees van Suid-Afrika en wyd genetwerk wees en wil
daarom relevant wees.

•

Die ATKV wil nie geïsoleer bestaan nie, maar wil ŉ nasionale bate wees wat deel is
van die hoofstroom.

•

Die ATKV is reeds suksesvol wat betref die rol wat sy sakebedrywighede speel ten
einde die organisasie as kultuurorganisasie te help bedryf, maar moet ook sy
risiko’s verminder deur sy sakebelange te diversifiseer.

•

Dit is belangrik dat die ATKV voortdurend by veranderende omstandighede aanpas
en daarom moet strategieë voortdurend ontwikkel word en aangepas word om
binne ŉ veranderde omgewing suksesvol te wees.

Volgens mnr Van Schoor het die ATKV oor die jare daarin geslaag om aanpassings wat
nodig was, te maak. Na sy mening was die oopstelling van ATKV-lidmaatskap die
belangrikste aanpassing. Hy glo ook dat die organisasie se buigsaamheid bewys word
deur die wysigings van die akte van oprigting en statute in 2008. Op hierdie wyse is
aangepas by veranderde wetgewing en bestuurspraktyke en kon voortaan in die
sakeomgewing meegeding word. Volgens mnr. Van Schoor slaag die ATKV steeds deur
middel van sy kultuur- en oordprodukte daarin om aan te pas by veranderde behoeftes en
slaag die organisasie daarin om ŉ jeugdige beeld uit te straal. Die waardestelsel en etiese
beginsels van die organisasie het na sy mening die toets van die tyd deurstaan. Hy glo
dat, as die ATKV sy visie om onmisbaar in Suid-Afrika te wees voor oë hou, hy
“gesindhede en uitgediende voorkeure en persepsies” sal verander (ATKV-Jaarverslag
2009:5-7). Of die organisasie wel hierdie rol as veranderingsagent in die tydperk onder
bespreking in die groter Suid-Afrikaanse opset gespeel het, word ook onder meer in
hoofstuk 8 geëvalueer.
Daar is ook nog ŉ ander verwante saak waaraan laastens aandag gegee word, en dit is
die uitdagings ten opsigte van wat in die hele proses van verandering behou en bewaar
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moet word. Dit bepaal uiteindelik of die organisasie sy unieke karakter sou behou of nie.
Volgens Hughes is nie alle verandering goed nie. Om ŉ organisasie te verander net ter
wille van verandering, is nie ŉ oplossing nie. Daar moet ŉ rede vir verandering wees. Hy
glo ook dat te uitgebreide verandering te spanningsvol vir lede van die organisasie kan
wees en dat dit in die slegste gevalle tot ŉ afname in verbintenis en motivering kan lei
(Hughes, soos aangehaal deur Jokinen 2010:5-6). As organisasie wat voortdurend die
behoeftes van vrywilligers voor oë moet hou, moes die ATKV dus in hierdie tydperk van
aanpassing by verandering daarteen waak om sy lede te vervreem. Jokinen verwys in
hierdie verband na ŉ styl van manipulasie en dwang wat onsuksesvol sal wees (2012:1).
Een van die faktore wat tot vervreemding kan lei, is dat die persepsie kan ontstaan dat die
organisasie te gedienstig aan die beleidsrigtings van die regering van die dag geword het.
Vanuit ŉ kultuurhistoriese hoek beroep Bakker en Muller hulle op die staat se grondwetlike
verpligting ten opsigte van die bewaring van, onder meer, ŉ kultuurgroep se nietasbare
erfenis. In hulle artikel, Intangible Heritage and Community Identity in Post-Apartheid
South-Africa, kritiseer hulle die post-1994-staat se hegemoniese, dominante benadering
tot die bewaring van nietasbare erfenis in Suid-Afrika. Hulle wys op die reg wat elke
individu en elke gemeenskap het op die bevordering van kulturele uitdrukking en
herinnering en die bevordering van kulturele diversiteit, asook die behoud van kulturele
identiteite (2010:49).
Hierdie bekommernis word bevestig deur dr Danie Langner in ŉ artikel, Dinamiese
Afrikanerskap, op die webblad van die NP van Wyk Louwsentrum vir Gemeenskapstudies.
Hy maak die stelling dat sommige Afrikanerkultuurorganisasies ná die politieke oorgang
van 1994 “hul Afrikaneridentiteit en historiese wortels onderspeel en getrou aan die politiek
van die dag transformasieteikens begin najaag [het]” (Langner 2017:2). Alhoewel hy nie sê
wie hierdie organisasies is waarna hy verwys nie, kan afgelei word dat hy moontlik onder
meer na organisasies soos die ATKV verwys, wat positief teenoor transformasie gestaan
het en veral sedert 1994 verskeie veranderings in die organisasie geïmplementeer het,
soos onder meer reeds in hoofstuk 3 tot 6 in die ATKV-konteks aangetoon is. Volgens
Langner het sommige Afrikaners probeer om die nuwe regering polities korrek te dien. Hy
gee die redes hiervoor aan as “vrees vir etikettering, beskuldigings oor apartheid en
etnosentriese verwyte” (Langner 2017:2).
Die ATKV se besluit om te transformeer van ŉ Afrikanerorganisasie na ŉ taal- en
kultuurorganisasie vir die Afrikaanse gemeenskap het hom natuurlik blootgestel aan
kritiek. Daar is van hom verwag om sy standpunt oor sake wat Afrikaans en die
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Afrikaanssprekende raak, asook oor sake van nasionale belang, te laat hoor. In 2007
verskyn byvoorbeeld ŉ berig in Volksblad onder die opskrif ATKV verbreek stilswye oor
Afrikaans en ander SA kwessies. In hierdie berig word gesê dat die ATKV afwesig was in
die openbare debat oor Afrikaans en Afrikaanssprekendes wat op daardie stadium
geheers het. In reaksie hierop het die voorsitter van die direksie, mnr Van Schoor, die
volgende aan die koerant gesê: “Die organisasie se manier waarop hy gewenste uitkomste
najaag verskil van ander organisasies” (O’Connor 2007:9).
Volgens Van Schoor was die ATKV nie bang om gehoor te word nie. Debatte moes egter
opbouend vir ŉ jong demokrasie wees en nie mense in kampe jaag nie. Hy maak ook
melding van die organisasie se steun vir die president (op daardie stadium mnr Mbeki) se
voorneme om misdaad met erns te hanteer en beklemtoon die ATKV se geloof in
onderhandeling en ŉ positiewe praktiese bydrae om dit wat verkeerd is, reg te stel.
Volgens mnr Van Schoor doen die ATKV meer en praat minder en was die organisasie in
sy bestaan nog altyd a-polities, en het hy steeds nie ŉ politieke agenda nie (O’Connor
2007:9).
Die ATKV het homself dus teen 2009 in die posisie bevind dat hy ter wille van oorlewing ŉ
keuse vir verandering gemaak het en dit bepaalde gevolge vir die organisasie se beeld en
ooreenstemmende optrede gehad het. Hoewel sy uitsprake en optrede waarskynlik meer
as in die verlede onder die vergrootglas geplaas is wat politieke korrekte optrede betref,
was daar tog, soos in hoofstuk 4 tot 7 aangedui, baie tekens dat dit ŉ keuse vanuit
innerlike oortuiging was. In haar laaste toespraak voordat die voormalige Britse eerste
minister, Theresa May, haar pos in Julie 2019 ontruim het, maak sy ŉ stelling oor die
noodsaak van verandering ten einde dit wat die moeite werd is, te behou. Sy sê dit in die
konteks van Brittanje se besluit om aan die Europese Unie te onttrek en die onsekerheid
wat dit oor die toekoms meebring. Sy glo dat behou moet word wat van waarde is sonder
om weg te skram van verandering en sê dan dat in sulke tye erken moet word dat “often
change is the way to conserve” (www.youtube.com/watch?v=-fo8bwDF6e8). Die ATKV se
keuse om te transformeer het die organisasie teen 2009 in dieselfde situasie geplaas. Die
veranderende politieke en kulturele milieu het die organisasie uitgedaag om die boodskap
aan sy lede en aan Suid-Afrika te kommunikeer dat as die ATKV dit wat vir hom waardevol
is, wil behou, hy moet verander. Die geskiedenis sal leer of dit wat die organisasie wou
behou, wel behoue gebly het deurdat hy die pad van verandering gekies het.
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HOOFSTUK 8
EVALUERING
8.1.

INLEIDING

Afrikaanse kultuurorganisasies in Suid-Afrika het in die tydperk 1980 tot 2009 hulleself in
’n veranderende politieke en kulturele milieu bevind. Die ATKV was een van hierdie
organisasies en is as gevallestudie gebruik om te bepaal wat sy reaksie op hierdie
veranderende milieu was. Hy moes, ter wille van oorlewing, ’n keuse vír of téén bepaalde
aanpassings maak. Hierdie studie het bevind dat die organisasie homself tot ’n mindere of
meerdere mate by hierdie veranderinge aangepas het. Die ATKV kan dus teen 2009
steeds as ’n suksesvolle Afrikaanse kultuurorganisasie beskou word, waarvan die
voortbestaan, ten minste op die kort tot medium termyn, nie in gedrang gekom het nie.
Om tot bogenoemde gevolgtrekking te kom, is die uitkomste van die drie hoofdoelwitte van
die studie as basis geneem. Die probleem wat in die inleiding van die studie geïdentifiseer
is, naamlik of die ATKV as kultuurorganisasie hom in die tydperk 1980 tot 2009 suksesvol
by veranderende politieke en kulturele eise kon aanpas ten einde sy volhoubaarheid en
voortbestaan as taal- en kultuurorganisasie op medium en lang termyn te verseker, is
indringend ondersoek. Die aanpassingspatrone (kyk na die definisie in hoofstuk 1.1.1) wat
in die loop van die studie uitgewys en in diepte bespreek is, is ŉ bevestiging van die feit
dat die ATKV aanpassings oor ŉ baie wye front gemaak het. Dit word in die ontleding wat
hier volg, geanaliseer.
8.2.

FOKUSAREAS EN AANPASSINGSPATRONE

Vervolgens ’n uiteensetting van elk van die fokusareas van ondersoek wat gevolg word
deur formulerings van die toepaslike aanpassingspatrone wat by elk as uitkomste
geïdentifiseer is. Daar word in alle gevalle na die inhoud, soos nagevors, as bewyse
terugverwys.
8.2.1. Beeld van die ATKV
In hoofstuk 2 is daar na die beeld van die ATKV teen 1980 verwys as dié van ’n
eksklusiewe, wit Afrikanerorganisasie. Wat lidmaatskap betref, was dit vir die dekade
tussen 1980 en 1990 slegs toeganklik vir werknemers van die Suid-Afrikaanse Spoorweë
en

Hawens.

Die

ATKV

was

op

hierdie

stadium

’n

georganiseerde

struktuur

verteenwoordigend van ’n deel van die groter Afrikanervolk. Die probleem wat ter sprake
gekom het, was dat die ATKV sy beeld na buite, wat sy eksklusiwiteit ten opsigte van
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lidmaatskap ingesluit het, as ’n struikelblok vir die voortbestaan van die organisasie
beskou het. Daar word aangetoon hoedat die negatiewe persepsie van die Afrikaner, as
die implementeerder en onderhouer van apartheid, ook aan die ATKV as een van baie
Afrikanerorganisasies gekoppel is.
Die ATKV se dominante rol in die organisering van nasionale herdenkings van verskillende
Afrikanerfeesgeleenthede, soos byvoorbeeld die Simboliese Ossewatrek van 1938, het sy
beeld as aanvuurder van die nasionale sentiment en entoesiasme onder Afrikaners
versterk. Dit word selfs gekoppel aan die uiteindelike stigting van die latere radikale
Ossewabrandwagbeweging (Patterson 1957:268). Hoewel die ATKV homself dus sedert
sy stigting in 1930 met die nasionale strewe van die Afrikaner vereenselwig het, het hy
teen die tagtigerjare tot die oortuiging gekom dat hy hierdie beeld sou moes aanpas. As
kultuurorganisasie wou hy deel van die “nuwe” Suid-Afrika bly. Indien hy egter aan’n
verouderde, negatiewe beeld sou bly vashou, kon dit potensieel sy voortbestaan in
gedrang bring (kyk na hoofstuk 3.4.2 en 3.5).
Die volgende aanpassingspatrone wat bewys lewer van die ATKV se doelbewuste strewe
na ’n nuwe beeld in die tydperk 1980 tot 2009 is geïdentifiseer:
•

Die organisasie het hom ná 1990 openlik verbind tot die nuwe Suid-Afrika en tot die
gevisualiseerde reënboognasie, in teenstelling met hoe hy homself in die vorige
politieke bedeling baie meer op die versterking en uitbouing van Afrikanerskap en die
Afrikaner se volkstrewe gerig het (hoofstuk 3.4.2 en 3.5).

•

In 1991 het hy sy lidmaatskap vir alle rasse oopgestel in teenstelling met sy
eksklusiwiteit ten opsigte van lidmaatskapvoorwaardes van vroeër (hoofstuk 2.1.3.3 en
3.4.3.1).

•

Die ATKV-leierskap het deurlopend uitsprake gelewer oor die noodsaak van
aanpassing by verandering. Lede is gevolglik tot ’n baie groter mate as in die verlede
eksplisiet tot aanpassing by ’n spesifieke veranderde politieke bedeling opgeroep
(hoofstuk 2.7.1. en 3.4.2).

•

Anders as in die verlede is hoofsaaklik verligte denkers as gassprekers genooi om
tydens amptelike openbare geleenthede soos die jaarlikse kongresse op te tree. Hulle
uitsprake was ’n bevestiging van ’n aanpassingspatroon van die organisasie ten
opsigte van wie se sieninge hy met die ATKV geassosieer wou hê ten einde ’n
bepaalde beeld te skep (hoofstuk 3.4.2 en 5.1).
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•

’n Ras- en kultuur-inklusiewe benadering het in hierdie tydperk binne die organisasie
na vore getree, veral wat betref deelname aan ATKV-kultuurprojekte sedert die
tagtigerjare, en toenemend sedert die neëntigerjare (hoofstuk 3.4.3.2, 5.2, 5.3 en 5.4).
Voor 1980 was dit nie die geval nie.

•

Die ATKV-direksie het sterk leiding geneem ten opsigte van openbare uitsprake oor
die ATKV se rol en bydrae tot ’n suksesvolle Suid-Afrika, veral ná 1994. Dit het baie
meer as tevore betrokkenheid van die organisasie by aktuele kultuurverwante sake op
nasionale vlak behels (hoofstuk 5.3).

•

Wysigings aan die bewoording van die organisasie se visie, missie en waardes om, ’n
meer inklusiewe beeld van die ATKV uit te straal, was een van die belangrikste
aanpassingspatrone (hoofstuk 4.1.4, 7.3.3. en 7.4);

•

Die ATKV het homself strategies herposisioneer met die aanvaarding van die
sogenaamde wenstrategie sedert 2006. Dit is gedoen om aan te pas by nuwe
korporatiewe wetgewing wat deel was van die nuwe politieke bedeling. Dit is onder
meer gedoen om sy finansiële volhoubaarheid te verseker met die oog op die
finansiering van die hoofbesigheid van die organisasie, naamlik kultuurbevordering
(hoofstuk 7.2, 7.3, 7.5 en 7.7).

•

Daar is aangepas wat betref die rol van die bemarkings- en kommunikasieafdelings.
Hulle fokus het veral sedert 2000 ’n meer opvallende beeld van aanpasbaarheid by die
nuwe politieke bedeling uitgestraal (hoofstuk 6.7).
8.2.2. ’n Veranderende Afrikaneridentiteit se impak op die ATKV
Kultuur en identiteit word normaalweg gebaseer op gedeelde fundamentele waardes. In
dié verband verwys Jan van der Merwe na die verlies van die Afrikaner se amptelike
identiteit (veral post-1994). Volgens hom is hierdie identiteit besig om te verander deurdat
die Afrikaner se emosionele en intellektuele bande met die Afrikaanse kultuur, kerke,
politiek en die Afrikaanse taal besig is om te verander. Dit neem nou toenemend ’n
kosmopolitiese identiteit en leefwyse aan (2008:360).
Van Zyl Slabbert was van mening dat daar selfs mense was wat wou afstand doen van die
begrip Afrikaner omdat dit te verdelend en uittartend is. Hierdie mense was van mening
dat taal die gemeenskaplike deler moet wees. Hy verskil van hierdie siening en wys
daarop dat so ’n uitspraak eintlik ideologies is omdat dit ’n waardeoordeel is wat as ’n
feitelike stelling voorgehou word. Vir Slabbert het dit die implikasie dat ’n klein groepie
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mense wat hulleself Afrikaners noem, eintlik die term vir hulleself opeis en so ander
Afrikaanssprekendes wegdefinieer (1999:59–60). Die standpunt van die ATKV-direksie in
2007, waarna in hoofstuk 7 verwys is, sluit hierby aan en bevestig die organisasie se
besinning en standpunt oor ’n veranderende Afrikaneridentiteit wat eintlik ’n nuwe
Afrikaanse gemeenskap veronderstel.
Onderstaande denkaanpassings oor Afrikaneridentiteit wat sedert 1980 by die organisasie
waargeneem is, word gesien as aanpassingspatrone by die veranderende politieke en
kulturele milieu waarin die organisasie hom bevind het. Hulle word soos volg geformuleer:
•

In die vorige politieke bedeling het die ATKV namens voornemende lede en
deelnemers besluit hoe hulle gedefinieer word. Dit was nou nie meer die geval nie.
Sedert 1991, met die oopstelling van lidmaatskap, het die ATKV amptelik alle
Afrikaanssprekendes wat met die Afrikaanse gemeenskap assosieer in sy midde
verwelkom en dit in 2007 herbevestig (kyk na hoofstuk 2.1.3.3 en 7.7).

•

Die ATKV het sy visie, missie en waardes aangepas. Hy het dit beklemtoon dat hy
’n kultuurtuiste vir alle Afrikaanssprekendes wil wees. Hy het dit ook beklemtoon dat
hy wat sy lede, produkte en personeel betref, verteenwoordigend van die
demografie van Afrikaanssprekendes wou wees. Daar is ook in die waardestelling
van die organisasie beklemtoon dat die ATKV nie teen enige persoon op grond van
ras

of

geslag

diskrimineer

nie

(kyk

na

hoofstuk

7.4).

Bogenoemde

aanpassingspatroon is bevestig deur uitsprake van kongresafgevaardigdes soos in
hoofstuk 3.4 weergegee wat spesifiek op ’n verandering in die siening van die
Afrikaneridentiteit dui. Daar was byvoorbeeld uitsprake soos dat dit nie meer nodig
is om “die kraal dig te hou” nie; dat die kulturele mikpunte van die organisasie moet
verskuif, dat daar groter aanvaarding van bruin mense in die organisasie moet
wees, en dat die Afrikaanse kultuur en taal nie net die besit van “blanke Afrikaners”
is nie (hoofstuk 3.4.2). Die bewoording van die visie teen 2009 het ook die term
Afrikaner uitgelaat en deurgaans vervang met Afrikaanssprekende (hoofstuk 7.4).
Laasgenoemde term kom ooreen met die definisie van Afrikaanse taalgemeenskap
soos in hoofstuk 1.1.10 aangedui.
•

Die ATKV het, in teenstelling met die verlede, teen 2007 amptelik duidelikheid
gegee oor sy aanvaarding van die bestaan van ’n Afrikaanse kultuur bestaande uit
subkultuurgroepe (hoofstuk 7.4, ATKV-direksienotule 2007:besluit 104/2007, asook
hoofstuk 1.1.3, 1.1.8 en hoofstuk 2.3.3.3 aangaande bruin en wit identiteit).
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•

Nog ’n opvallende aanpassingspatroon was die gebruik van terminologie wanneer
daar na die identiteit van die sprekers van Afrikaans verwys is. Dit het dramaties
verander in vergelyking met hoe dit aan die begin van die tydperk onder bespreking
gebruik is. Dit word in onder meer notules, direksiebesluite en jaarverslae bevestig.
Waar daar in die vroeë tagtigerjare nog gereeld tydens debatte tussen
kongresafgevaardigdes,
besturende

in

direkteur

direksiebesluite

en

en

direksievoorsitters

tydens
na

toesprake
die

deur

Afrikaner

die
en

Afrikanergemeenskap verwys is (hoofstuk 3.4.1 en 3.4.2), is die terme mettertyd
toenemend

vervang

taalgemeenskap,

met

die

die

terme

Afrikaanse

Afrikaanssprekendes,
gemeenskap

en

die
die

Afrikaanse
Afrikaanse

kultuurgemeenskap (hoofstuk 3.4.2, 4.2.1, 4.2.2, 6.2, 6.7 en 7). Die dokument wat
die wenstrategie uiteensit, verwys uitsluitlik na die Afrikaanse gemeenskap
(hoofstuk 7.3.2). In hoofstuk 1 is die onderskeid tussen al dié begrippe uitgewys en
bespreek. Die verskuiwing in die gebruik van bepaalde terme word daaraan
toegeskryf dat dit die inklusiwiteit van die organisasie wou bevestig (lees:
kultuurtuiste vir alle Afrikaanssprekendes) ten spyte van verskille oor watter
definisie die begrip inklusiwiteit die beste verwoord het. Die drastiese afskaal van
die terme Afrikaner en Afrikanervolk moet egter ook gesien word as ’n bewuste
keuse (’n aanpassingspatroon) ten einde polities korrekte taal te gebruik. Die ATKV
was immers openlik verbind tot samewerking met die nuwe regering ná 1994 en,
soos reeds aangetoon, het daar op daardie stadium ’n bepaalde stigma aan die
term Afrikaner gekleef wat die organisasie liefs wou vermy (ATKV-Kongresjaarboek
1987:15).
•

Waar dit in die nuwe tydvak vir die ATKV gegaan het oor die gebruik van die
korrekte terme, is dit ook uit notules en ander amptelike stukke duidelik dat nog ’n
aanpassingspatroon die uitskakeling van potensieel kwetsende etniese en rasterme
was. In die tagtigerjare is nog gereeld verwys na niewit mense as anderskleuriges
en na bruin mense as Kleurlinge. Die gebruik van hierdie terme is egter mettertyd
heeltemal vermy weens die politieke sensitiwiteit daarvan. In ’n onlangse werk
waarin bruin mense oor hulle eie belewenis en keuse van terme skryf, is dit egter
interessant dat daar nie eenstemmigheid oor die term bruin mense teenoor
Kleurling bestaan nie (Carstens & Le Cordeur 2016: 140, 143, 146-147). Dit is dus
te verstane dat die ATKV in die tydperk onder bespreking sensitief met bepaalde
terme omgegaan het. Hierdie aanpassingspatroon sou egter nie beskou kan word
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as politieke korrektheid nie, maar eerder ’n bevestiging van een van die organisasie
se waardes wat die menswaardigheid van alle mense respekteer.
•

Die takke van die ATKV het veral sedert 2000 ’n opvallende aanpassingspatroon
getoon. Die veranderende identiteitsbeskouing van die Afrikaner is duidelik
geïllustreer deur ’n toename in nie net bruin takke nie, maar veral ook takke met ’n
inklusiewe samestelling wat betref wit en bruin lede. Die feit dat daar jaarliks
projekte aangepak is wat deur wit en bruin lede (en in sommige gevalle ook swart
lede) saam beplan en uitgevoer is, dui op hierdie nuwe beskouing van wat die
begrip Afrikaanse kultuur vir baie ATKV-taklede beteken het (hoofstuk 6.4.4). Dit
moet egter genoem word dat nie alle lede en takke ewe ontvanklik was vir die
aanpassings soos geïdentifiseer nie.
Die gebruik van die term vrye assosiasie in die verslag oor die stand van
transformasie skep die indruk dat dit ŉ manier was van sommige takke om
eksklusief wit te bly. Die ironie hiervan is dat alle taklede die saak van die ATKV op
grond van sy visie, missie en waardes dien en dit dus vreemd sou voorkom as vrye
assosiasie die uitsluiting van potensiële taklede op grond van ras sou beteken. Aan
die ander kant is dit egter ook ŉ feit dat in veral stedelike gebiede baie takke teen
2009 in woonbuurtes wat redelik rashomogeen was, bestaan het. Raseksklusiewe
takke was dus ŉ noodwendige gevolg en dit het nie net vir sogenaamde “wit” takke
alleen gegeld nie.

Bogenoemde aanpassingspatrone, soos in die ATKV vergestalt, bevestig die antropoloog
Van der Merwe se gevolgtrekking aangaande die Afrikaner se identiteitsverandering
sedert die tagtiger- en neëntigerjare. Volgens hom is laasgenoemde ’n gevolg van die
identiteitskrisis wat die Afrikaner in die nuwe politieke en kulturele milieu beleef en steeds
moet verwerk. Volgens hom besef die Afrikaner toenemend dat hy nie ’n homogene groep
is nie. Van der Merwe verwys ook daarna dat daar nie sprake van sterk etniese
mobilisasie onder die Afrikaners is soos nog teen 1980 die geval was nie, en dat die
Afrikaner dieselfde bekommernisse en frustrasies met bruin mense deel.
Verder is Van der Merwe van mening dat die Afrikaner se prioritisering van sy waardes
drasties verander het. Die Christelik-nasionale lewens- en wêreldbeskouing van vroeër
word nou toenemend vervang met ’n ingesteldheid op ekonomiese welvaart en materiële
sukses. Daar is dus ’n groter verbruikerskultuur en individuele ingesteldheid onder die
Afrikaner waarneembaar. Volgens Van der Merwe verander die Afrikaner se identiteit ook
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omdat daar ŉ gebrek aan rolmodelle, meningsvormers en vertolkers van die
Afrikanergeskiedenis is (2008:369-370). Die aanpassings wat baie ATKV-lede ten opsigte
van hulle eie identiteit gemaak het, is dus as aanpassingpatroon binne die organisasie
vergestalt. Die nuwe inhoud en betekenis wat aan die begrip Afrikaanse kultuur geheg is,
bevestig dit.
8.2.3. Kultuuraktiwiteite as maatstaf vir aanpassing
In hoofstuk 3 tot 6 is ’n uiteensetting gegee van hoe die ATKV deur middel van sy
kultuuraktiwiteite bewys gelewer het van sy verbintenis tot aanpassing by die eise van ’n
veranderende politieke en kulturele milieu. Hierdie aanpassingspatrone het die volgende
vorme aangeneem:
•

Hoewel daar reeds aan die begin van die tagtigerjare tekens daarvan was, was dit
duidelik dat ’n groot aantal kompetisies en opleidingsprojekte sedert die begin van
die neëntigerjare rasinklusiwiteit ten doel gehad het. Hierna is in besonderhede in
hoofstuk 3 en 5 verwys, waar projekte op die gebied van musiek, toneel,
redevoering, slypskole en kursusse op ’n rasinklusiewe basis aangebied is.

•

Taalprojekte wat spesifiek gerig is op leerders en volwassenes wie se moedertaal
nie Afrikaans is nie, is op baie groter skaal aangebied. Op hierdie wyse is’n groot
aantal inskrywings vanuit die bruin, Indiër- en swart gemeenskappe ontvang.
Sommige van hierdie projekte het selfs opleiding in Afrikaanse kreatiewe skryfkuns
onder laasgenoemde gemeenskappe bevorder (hoofstuk 5.2).

•

Die ATKV se Taalplan wat in 1991 aanvaar is, het die grondslag gelê van die
organisasie se latere meertaligheidsbenadering. As sodanig kan dit beskou word as
’n belangrike proaktiewe aanpassingspatroon van die ATKV ten opsigte van die
nuwe taalbedeling in Suid-Afrika (hoofstuk 3.4.3.2). Dit sou deel uitmaak van die
nuwe politieke bedeling wat volgens die Grondwet gelykberegtiging aan 11
amptelike landstale sou waarborg, waarvan Afrikaans een was.

•

Projekte wat spesifiek op kontak tussen kinders uit verskillende kultuuragtergronde
en die bou van kultuurbrûe gerig is, is nou aangebied. In hoofstuk 5 word in hierdie
verband na onder meer ATKV-Ubuntu verwys.

•

Sosio-maatskaplike projekte soos Projek Handevat en Afrikinners (hoofstuk 5.2) is
as ondersteuning in skole en aan dagsorgmoeders in armer gemeenskappe gebied.
ATKV-Dames se groot rol in die aanbied van sosiaal-maatskaplike projekte was ’n
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belangrike aanpassingspatroon in dié verband (hoofstuk 6.4.3). Die fokus van
projekte het nou toenemend verskuif van die belange van die tradisionele
Afrikaanse vrou na die bemagtiging van veral bruin en swart vroue op sosiaalmaatskaplike gebied (hoofstuk 6.4.3).
•

Die takke se rol as veranderingsagent binne die ATKV was veral ná 2005 prominent
as ’n belangrike aanpassingspatroon. Hier het dit nie net oor die toenemende
diversiteit en inklusiwiteit ten opsigte van takke se samestelling gegaan nie, maar
ook oor die tipe projekte wat ’n aanduiding was van die aanpassings op grondvlak
binne die organisasie. Soos in hoofstuk 6.4 aangetoon is, is die toenemende
betrokkenheid van bruin en swart taklede as vrywillige werkers by ’n saak waarin
hulle glo, aanduidend van die organisasie se aanpassing by verandering en dat hy
inderdaad toenemend ’n kultuurtuiste vir alle Afrikaanssprekendes geword het.

•

Die ATKV se benadering tot bemarking en kommunikasie word ook as
aanpassingspatroon beskou (hoofstuk 6.7). Die boodskap van die organisasie as ’n
inklusiewe,

diverse

kultuurtuiste

vir

alle

Afrikaanssprekendes

is

op

’n

verskeidenheid maniere onder die publiek en lede se aandag gebring. Die
Taalgenoot as amptelike spreekbuis van die organisasie het met sy inhoud en
redaksionele kommentaar ’n beeld geskep van ’n organisasie in transformasie en
so hierdie aanpassingspatroon bevestig.
•

Die ATKV-direksie se wenstrategie word beskou as ’n bevestiging van die
organisasie se verbintenis tot aanpassing. Dit het onder meer ŉ nuwe strategie vir
kultuurbevordering ingesluit wat in nuwe en bestaande kultuurprojekte neerslag
gevind het. Hiervolgens is die herformulering van die ATKV se visie, missie en
waardes as uitgangspunt geneem (hoofstuk 7.4). Die implementering van die
wenstrategie het ook gelei tot ŉ wesenlike verandering in die organisasie se
korporatiewe struktuur, wat ook die personeelstruktuur ingesluit. Uiteindelik het dit ŉ
impak op die totale omvang van die ATKV as maatskappy gehad (hoofstuk 7.2 tot
7.5).

8.3.

ALGEMENE GEVOLGTREKKINGS

8.3.1. Oorkoepelende perspektief
Die ATKV het die veranderende politieke en kulturele milieu in die tydperk 1980 tot 2009
as geleentheid tot positiewe verandering benut. Hierin het die leierskap van die

309

besturende direkteur, dr Frits Kok, ’n uiters belangrike rol gespeel. Die kontinuïteit wat in
die bestuur van die organisasie onder die leierskap van dr Kok bestaan het, is
kernbelangrik. Sy bestuurs- en akademiese onderlegdheid en sy ervaring in die
kultuurwêreld oor 25 jaar, asook sy vermoë om met behulp van bekwame personeel teorie
in praktyk te omskep, moet as sy grootste nalatenskap beskou word (hoofstuk 6.2).
Volgens Lok en Crawfort het leierskapstyl, tesame met ŉ bepaalde organisasiekultuur, ŉ
uiters belangrike effek op werksbevrediging en toegewydheid van ŉ organisasie se
personeelkorps (2004:333). In hoofstuk 7.2.1 word bestuurstyl beklemtoon as een van die
middele waarmee die direksie teen 2005 die maatskappy van goed na uitnemend wou
aanpas en daarom ŉ draaistrategie vir die organisasie begin inisieer het. In hierdie
verband is ŉ hoë premie geplaas op die rol wat die besturende direkteur hierin moes speel
(ATKV-Visiegebaseerde Wenstrategie 2006:3-4). Kotter beskou die hoof uitvoerende
beampte van ŉ organisasie as die sleutel tot hernuwing in tye van verandering (1995:60).
Uiteraard moet die ATKV-direksie, aan wie dr Kok as besturende direkteur verantwoordelik
was, ook krediet kry vir die rol wat hulle as oorkoepelende beheerliggaam van die
organisasie gespeel het. Soos in besonderhede in hoofstuk 3.4.2 en 4.2 aangetoon is, het
die direksie inderdaad die ATKV in turbulente politieke tye tot die nodige aanpassings
gelei sonder dat die organisasie se voortbestaan in gedrang gebring is. Die direksie se
grootste nalatenskap moet beskou word as sy volgehoue positiwiteit oor die toekoms, sy
vermoë om, ten spyte van die politieke skeuring van die tagtigerjare, eenheid binne die
organisasie te behou en sy vermoë om die nodige klimaat te skep waarbinne die
organisasie by die veranderende politieke en kulturele milieu kon aanpas. Die direksie het
inderdaad daarin geslaag om die oorgrote persentasie van sy lede agter hom te skaar en
kon so die ATKV se volhoubaarheid en voortbestaan vir ten minste die kort en medium
termyn verseker.
8.3.2. Perspektief op die ATKV as organisasie
Die studie toon dat die ATKV as organisasie ’n groter soepelheid as vantevore ontwikkel
het om aan te pas by veranderende omstandighede. Daar kan geen twyfel wees nie dat
daar binne die organisasie ’n groter bewustheid ontwikkel het van wat die invloed van
politiek op georganiseerde kultuur is. In hierdie verband het dit hom gedwing om elke keer
na sy visie, missie en waardes terug te keer en interne selfondersoek te doen oor sy
bestaande posisie en hoe hy homself ten opsigte van die toekoms moes posisioneer. Ook
die veranderende identiteit van die Afrikaner het in die organisasie neerslag gevind en
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bygedra tot die geboorteproses van ’n “nuwe ATKV” wat sy mark aansienlik verbreed het
met die definisie daarvan as die Afrikaanse gemeenskap.
8.3.3. Die ATKV se rol in die Suid-Afrikaanse konteks
In die Suid-Afrikaanse konteks toon hierdie studie aan dat ’n kultuurorganisasie soos die
ATKV ’n regmatige plek en ’n rol het om in die nasionale konteks te speel. Die organisasie
se visie, missie en waardes is versoenbaar met die Suid-Afrikaanse Grondwet, wat in
artikel 2, subartikel 31(1)(b) die volgende bepaal: “Persone wat aan ’n kultuur-, godsdiens
of taalgemeenskap behoort, mag nie die reg ontsê word om saam met ander lede van
daardie gemeenskap hul kultuur-, godsdiens- en taalverenigings en ander organe van die
burgerlike gemeenskap te vorm, in stand te hou en daarby aan te sluit nie” (Grondwet van
die Republiek van Suid-Afrika 1996:13). Tot die jaar 2009 was daar ’n groot mate van
verdraagsaamheid van die Suid-Afrikaanse regering se kant om kultuurorganisasies soos
die ATKV binne die bepalings van die Grondwet te akkommodeer. Of dit tien jaar later
teen die afhandeling van hierdie studie nog die geval is, is debatteerbaar.
Die debat rondom die teorie en praktyk van die sinsnede nasiebou en versoening en die
ATKV se sterk verbintenis daartoe in die tydperk ná 2009, verg verdere besinning. Theuns
Eloff wys op ŉ aantal elemente van versoening en verdraagsaamheid wat dié idee kan laat
werk. Volgens hom veronderstel dit ŉ samelewing waarin verskille voorkom, en nie ŉ
homogene een met een nasie nie. Verder kan dit net plaasvind waar mense ŉ gesonde
begrip

van

ŉ

gedeelde

patriotisme

het

(2016:211-214).

In

die

lig

van

die

aanpassingspatrone soos aangedui, word ’n oorkoepelende gevolgtrekking gemaak dat
die ATKV homself teen 2009 so geposisioneer het dat hy steeds sy ideaal kon nastreef
om, in die woorde van sy visie, “ ’n onmisbare rol in ’n suksesvolle Suid-Afrika” te kon
speel (ATKV-Jaarverslag 2007:2). Sy rol sal egter slegs onmisbaar kan wees indien hy
voortdurend by die uitdagings van ŉ Suid-Afrika-in-transformasie kan bly aanpas. Of
hierdie aanpassings teen ŉ prys vir die Afrikaanse gemeenskap sal geskied, sal die
toekoms leer.
8.3.4. Bydrae tot vakgebiede
Die uitkoms van hierdie studie is van waarde vir die vakdissiplines Kultuurgeskiedenis
sowel as Geskiedenis. Enersyds is ’n beeld van die organisasie se feitelike geskiedenis
gegee, en andersyds is die politieke en kulturele elemente vanuit ’n kultuurhistoriese
uitgangspunt ondersoek. Die geestesklimaat van die tyd onder bespreking, asook die
interkulturele beïnvloeding wat daarmee gepaardgaan, vorm die hooffokus van die
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kultuurhistoriese studie. ’n Analise van die aanpassingspatrone wat voorgekom het, kan
ten opsigte van die ATKV in ’n enkele klinkreël saamgevat word, naamlik “’n Nuwe ATKV
vir ’n nuwe Suid-Afrika”.
Omdat die organisasie se hoofbesigheid die bedryf van kultuur is, word ook die volgende
gevolgtrekking gemaak: Die tydperk van 1980 tot 2009 het ’n proses van herdefiniëring
van die begrip Afrikaanse kultuur ingelui met die begrip vryheid van assosiasie as
uitgangspunt en grondwaarde. Vanuit ’n kultuurhistoriese hoek plaas dit Lauwers se
stelling oor die rol van kultuurorganisasies binne alle kultuurgemeenskappe onder die
soeklig. Hy sê dat kultuurorganisasies “de eminente dragers van elke volkscultuur” is
(Lauwers soos aangehaal deur Kok 1992:240). In die geval van die ATKV is die vraag: Die
draer van watter volkskultuur? Die ATKV-direksie se antwoord hierop was in 2007 dat daar
vir hom wel soiets soos ’n Afrikaanse kultuur bestaande uit subkultuurgroepe is (hoofstuk
7.4, Direksiebesluit 104/2007). Die direksie het die standpunt ingeneem dat bruin mense
as deel van die Afrikaanse kultuur gesien word. Bruin mense kon dus op grond van vrye
assosiasie deel wees van die Afrikaanse kultuur wat die ATKV bedryf en bevorder het
(Direksiebesluit 104/2007). Ten opsigte van die betekenis van vrye assosiasie sou dit
natuurlik ook swart mense en Indiërs insluit, dit wil sê alle Afrikaanssprekendes – ook dié
ATKV-lede wat hulleself steeds as Afrikaners uit die vroeër tradisie van die organisasie
beskou het, maar hulleself by die veranderende identiteit van die organisasie kon aanpas.
Bogenoemde standpunt van die direksie kan met die eerste oogopslag in sommige opsigte
paternalisties voorkom. Dit word egter eerder beoordeel as ŉ poging van die direksie om
namens die ATKV sy eie assosiasie te verklaar en homself so midde-in die Afrikaanse
gemeenskap te plaas.
8.3.5. Die noodsaaklikheid van aanpassing deur kultuurorganisasies
In die konteks van die taak en rol van ’n kultuurorganisasie in ’n gemeenskap bevestig
hierdie studie Kok se siening dat dit die bewaring, handhawing en uitbouing van ’n
spesifieke groep se kultuurgoedere is. Kok beskou die belangrikste taak van die
kultuurorganisasie om na die behoeftes van die kultuurgemeenskap waarbinne dit
funksioneer, om te sien. Om dit effektief te kan doen, moet die organisasie ter sake bly
(1992:240-241, 252).
Collins en Porras bevestig ook die belang van ŉ duidelike maatskappyvisie as hulle sê:
“Truly great companies understand the difference between what should never change and
what should be open to change, between what is genuinely sacred and what is not”
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(Collins & Porras 1996:66). Die belangrikste uitkoms van hierdie studie is dat die
kultuurorganisasie wat as gevallestudie gebruik is, steeds ter sake gebly het vir dié lede
van die Afrikaanse gemeenskap wat met hom wou assosieer. In die ATKV se geval het dit
daadwerklike aanpassings geverg. Die aard en inhoud van aanpassings in veranderende
tye is egter vir elke kultuurorganisasie om self te bepaal na gelang van sy eie, unieke
identiteit as organisasie.
Die geïdentifiseerde aanpassingspatrone binne die ATKV tussen 1980 en 2009 lewer talle
bewyse van ’n organisasie wat oor die wil beskik het om by verandering aan te pas. Wat
die toekoms betref, is sy grootste uitdaging om die Afrikaanse gemeenskap wat hy bedien
en waarvoor hy homself as kultuurtuiste beskikbaar stel, goed te ken en te verstaan. Die
“nuwe” ATKV het hom teen 2009 onherroeplik tot aanpassing by eksterne veranderinge
verbind. Hierdie steeds veranderende politieke en kulturele milieu sal voortdurend nuwe
eise aan die organisasie stel wat sy volhoubaarheid en voortbestaan onder druk sal plaas.
Die ATKV se sukses as kultuurorganisasie sal gevolglik in die toekoms toenemend
gemeet word aan die realisering van sy visie, missie en waardes. Dit sal ŉ demonstrasie
moet wees van die organisasie se wil en vermoë om as kultuurtuiste vir ’n ander mark as
in die verlede – naamlik die totale Afrikaanse gemeenskap – ŉ diens as kultuurtuiste te
lewer.
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