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In die eerste uitgawe van die Nova Mentis-koerant het ek 
geskryf dat Nova Mentis aan die voorpunt van feite en nuwe 
idees sou staan, en dat ons gedeelde aanspreeklikheid sou 
bevorder, groei en ontwikkeling in plaas van transformasie en 
herverdeling sou benadruk en ‘n gelyke aandeel vir almal in ‘n 
ware nie-rassige staat sou bevorder. Daardie visie is vandag 
meer lewendig as ooit, en ons strewe na nuwe maniere om 
dit te bevorder, op ‘n wyse wat met moderne tendense en 
realiteite tred hou. 
Ná ons in November, 2019 sukses behaal het met die skep-
ping van ‘n loodstydskrif het ons meedoënloos gewerk om 
dít wat u nou lees tot stand te bring: die eerste uitgawe van 
ons tydskrif. Ons hoop dat ons in ons poging geslaag het om 
aan u feite- en datagebaseerde analises gepaard met unieke 
dog praktiese en teoreties lewensvatbare oplossings, te bied.
Die doel van die kwartaallikse Nova Mentis-tydskrif is om 
kreatief uitdrukking te gee aan die beste idees van ons jeug-
dige denkskrum, bestaande uit lede regoor die land. Ons mis-
sie is om hierdie tydskrif te posisioneer as ‘n manifestasie van 
verstandige, oplossing-gebaseerde analises deur vooraan-
staande jong denkers en akademici, en dit te versprei aan 
daardie individue en organisasies wat diskoers en beleid in 
Suid-Afrika beïnvloed. 
Ons glo dat hierdie projek geskik is om beleid en belangrike 
besluite te beïnvloed, en om diskoers in Suid-Afrika weg te lei 
van ideologie en politiek – veral identiteitspolitiek – af, na ‘n 
toekomsgedrewe soeke na oplossings.
Ons glo derhalwe dat hierdie projek kritieke belang vir die 
toekoms inhou, en ons maak op u ondersteuning staat om 
hierdie projek te verbeter en te onderhou. 
Die mislukkings wat ons rondom ons ervaar kan ongedaan 
gemaak word. Ons kan ons denke verander, ons besluite ver-
ander, ons koers verander en ons manier van dink oor die ver-
lede en toekoms verander, en sodoende onsself red. Of, ons 
kan stilweg berus te midde van die ideologiese, oplossingvrye 
winde van vernietiging wat, indien geïgnoreer word, ons land 
sal vernietig. Nova Mentis kies die eersgenoemde. Ek hoop 
van harte dat u ons sal bystaan.

Tian Alberts

Boodskap 
van die 
Redakteur
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bare praktiese implikasies het 
die koronaviruspandemie die 
wêreld op sy knieë gedwing. 
Wat aanvanklik as ’n kom
plotteorie en mediasensasie 
afgemaak en met tipiese min
agting behandel is, het in ’n 
wêreldwye gesondheidskrisis 
ontaard. Ondanks hierdie in
ternasionale gesondheids
ramp, het die mensdom nie
temin steeds ’n goeie kans 
indien – en slegs indien – ons 
almal sekere ongemaklike 
waarhede aanvaar en daarvol
gens handel.

Koronavirus (ernstige akute 
respiratoriese sindroomko
ronavirus 2, of “SARSCoV2”) 
behoort tot die koronavirus
familie en het in Wuhan, China, 
ontstaan. Die virus veroorsaak 

koronavirussiekte, of COVID19, 
wat die lugweë aantas. 

Sowat 801 061 mense in 200 
lande was reeds teen 31 Maart 
geïnfekteer. Van die 211 068 
gevalle met bekende uit
komste het 172 319 herstel en 
38 749 gesterf. Die Verenigde 
State, Italië en Spanje het 
onderskeidelik die hoogste 
getal COVID19gevalle. Met 
meer as 93 131 bevestigde 
gevalle is die Verenigde State 
tot die nuwe middelpunt van 
die pandemie verklaar. Op 31 
Maart het SuidAfrika 1 326 
gevalle gehad en plaaslike oor
drag is in heelparty provinsies 
aangemeld.

Soortgelyk aan 
griep?

Die versoeking bestaan 
om COVID19 met seisoens
griep gelyk te stel, en daarom 
verbaas dit nie dat ’n aan
sienlike klomp mense op dié 

standpunt terugval nie. Nog
tans is hierdie siening nie net 
onwaar nie, maar hou dit ook 
’n ernstige bedreiging vir die 
mensdom se gesondheid in. ’n 
Magdom betroubare data oor 
die erns van COVID19 is vry e
lik beskikbaar, en die meeste 
daarvan word aangebied op 
’n manier wat ’n intellektuele 
begrip van die pandemie be
vorder. Die mensdom se stryd 
teen die virus sou heelwat 
daarby baat as hierdie inligting 
mense nie tot stilstand skok 
nie, maar eerder tot aksie. 

Aansteeklikheid is ’n belang
rike deel van die omvattende 
ontleding van die sterftesyfer 
van ’n oordraagbare siekte. Soos 
alle ander oordraagbare siektes, 
word die aansteeklikheid van 
COVID19 deur ’n statistiese 
waarde genaamd R0 (Rnul) 
gekwantifiseer. Hierdie waarde 
bepaal hoeveel mense ’n draer 
waarskynlik met die siekte sal in

George van Dyk

Koronaviruspandemie
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fekteer. Enige waarde bo 1 is nie 
selfregulerend nie, wat beteken 
dat ingrypende maatreëls soos 
sosiale distansiëring of ’n ent
stof vereis word om te keer dat 
die siekte handuit ruk. Kom ons 
stel sake in perspektief: Die R0
waarde vir masels is iewers tus
sen 11 en 18. Sonder ’n entstof 
sou masels dus die ondergang 
van die mensdom beteken het. 
Volgens verskillende bronne, 
waaronder die New England 
Journal of Medicine, is die R0
waarde vir COVID19 tussen 
2 en 3,11, en dié vir influensa 
(griep) 1,3. Dít maak COVID19 
dubbel so aansteeklik as griep.

Die sterftekoers
In die lig van die tendens 

dat die sterftesyfer van ‘n nuwe 
pandemie oor tyd afneem 
soos wat ‘n toenemende aantal 
mense getoets word wat min
der geneig is om ernstig simp
tomaties te wees en te sterf, 
is dit moontlik dat die mees 
konserwatief geskatte sterfte
syfer vir COVID19 minder as 
1% kan wees. Daar is egter nie 
tans data om daardie aanname 
te ondersteun nie. Dit is ook 
noemenswaardig dat sterftesy

fers komplekse funksies behels 
en van streektotstreek verskil.  
Nietemin, vir die doeleindes 
van hierdie analise is die mees 
konserwatief geskatte sterfte
syfer vir COVID19, wat alle ou
d erdomsgroepe en lande in ag 
neem, 1%. Daarteenoor is die 
sterftesyfer vir seisoensgriep 
ongeveer 0,1%, aldus Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, direk
teurgeneraal van die Wêreld
gesondheidsorganisasie (WGO). 
Die Sentrums vir Siektebeheer 
en voorkoming (CDC) het 
hierdie syfer ten opsigte van die 
Verenigde State bevestig. Op 
die oog af lyk 1% en 0,1% na lae 
sterftesyfers. Tog is 1% ’n volle 
grootteorde meer as 0,1%, wat 
COVID19 tien keer dodeliker as 
griep maak. Daarby het hospi
tale ’n beperkte getal ventilators 
en word hulle deur COVID19
gevalle oorval. Uiteindelik word 
dit dus aan húlle oorgelaat om 
te besluit wie leef en wie sterf. 
Namate hospitale al hoe verder 
oorlaai word, hou die sterftesy
fer aan styg. 

Daarbenewens het die 
CDC aangedui dat sowat 31 
miljoen mense in die Ver
enigde State in 2018/19 sei

soensgriep opgedoen het. ’n 
Mens kan dus redelikerwys 
aanneem dat COVID19, sonder 
enige ingrypende voorko
mingsmaatreëls, maklik ten 
minste 62 miljoen Amerikaners 
alleen kan infekteer – wat teen 
’n sterftesyfer van 1% tot 620 
000 sterftes kan lei. Dié getal 
verdubbel bykans tot 1,197 
miljoen sterftes as die huidi
ge sterftesyfer in die VSA van 
1,93% gebruik word, en neem 
drievoudig toe tot 2,108 mil
joen sterftes in die Verenigde 
State as die WGO se geskatte 
sterftesyfer van 3,4% gebruik 
word. Sonder voldoende 
voorsorgmaatreëls kan tot 210 
miljoen mense wêreldwyd 
hulle lewens verloor. Terwyl 
hierdie syfers nie beslissend 
die uiteindelike werklikheid 
kan voorspel nie, is dit steeds 
noodsaaklik om te aanvaar dat 
COVID19 moontlik 12 keer do
deliker is as seisoensgriep.

Sosiale distansiëring 
en verspreide 
berekening

Sosiale distansiëring is 
presies wat die naam sê: die 
beperking van fisiese sosiale 

interaksie. In die praktyk word 
dit op verskeie maniere bereik. 
Metodes met die grootste im
pak is die sluiting van skole en 
universiteite, ’n verbod op reis, 
’n verbod op byeenkomste 
van meer as 100 mense, en 
die moontlikheid om van die 
huis af te werk. Basiese higiëne, 
waarvan gereelde handewas 
die belangrikste is, bly natuur
lik ook deurslaggewend.

Wat egter tot dusver 
in mediadekking en die al
gemene diskoers ontbreek, 
is presies hoe die deursnee
persoon die pandemie kan 
help oplos eerder as dit net te 
temper. ’n Mens kan met re
delike sekerheid aanneem dat 
hierdie nagmerriepandemie 
slegs opgelos sal word as die 
wêreld met ’n veilige, doeltref
fende entstof vorendag kom, 
wat volgens mediese kenners 
tot 18 maande kan duur.

Verspreide berekening 
bied ’n belowende oplossing 
vir hierdie krisis. Verspreide 
berekening bestaan uit ’n reke
naarstelsel met komponente 
wat oor ’n netwerk gekoppel
de rekenaars versprei is, wat 
dit moontlik maak om take oor 

Kumulatiewe COVID-19 gevalle, herstelgevalle en sterftes. Logaritmiese skaal; reguit lyne dui op eksponensiële groei.
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die hele netwerk te voltooi. 
Folding@home is een so ’n ver
spreideberekeningsprojek wat 
die uitdaging aanvaar het om 
COVID19 te help bestry. Deur 
middel van hulle vryelik toe
ganklike en veilige web tuiste, 
foldingathome.org, word 
jou rekenaar gekoppel aan ’n 
netwerk simulasies van CO
VID19 en hoe die proteïenmo
lekules “vou”, vandaar die pro
jeknaam. ’n Simulasie van hoe 
die proteïenmolekules vou, 
verbeter begrip van hoe die vi
rus werk. Dít bewerkstellig op 
sy beurt die ontwikkeling en 
toetsing van nuwe behande
lings, maar veral ook ’n entstof. 
Teen 23 Maart was 110 685 re
kenaars reeds aan die Folding  
@homenetwerk gekoppel.

Simulasies en 
navorsing

Elke simulasie gebruik 
’n aantal parameters en vas
tepuntwaardes, wat in
voerveranderlikes genoem 
word. Daar is miljoene kombi
nasies invoerveranderlikes, en 
elke simulasie moet van begin 
tot einde uitgevoer word, wat ’n 
enorme hoeveelheid tyd in be
slag neem. In eenvoudige taal is 

elke simulasie dus ’n tipe lotery
kaartjie vir ’n moontlike entstof 
vir COVID19. Om maksimum 
gerief te verseker, word hierdie 
“loterykaartjies” as ’n agter
grondproses bedryf, en kan dit 
dus saam met jou gewone re
kenaartake gedoen word.

Die Universiteit van Kaap
stad se strewe na die ontwikke
ling van ‘n entstof vir COVID19 
dui daarop dat navorsingsin
tensiewe universiteite ook ’n 
belangrike rol in dié verband 
het. Nie net behoort hulle ’n 
aansienlike gedeelte van hulle 
massiewe navorsingsvermoë 
aan COVID19navorsing te 
wy nie, maar hulle enorme 
berekeningsvermoë, wat op 
robuuste veselraamwerke 
berus, moet boonop vir ver
spreideberekeningsprojekte 
soos Folding@home aange
wend word. So ’n bydrae tot ’n 
COVID19entstof is uiters kos
tedoeltreffend, want alle kapi
taalkoste (die berekeningsver
moë en die netwerke self) is 
reeds gedek. Natuurlik behoort 
dit ’n streng beheerde, ge
koördineerde poging te wees 
wat die alternatiewe koste vir 
ander navorsingsprojekte in 
ag neem. Daarom moet hulp

bronne doeltreffend en billik 
verdeel word, sonder enige 
bottelnekke in die netwerk.

Herinrigting van 
produksielyne

Die herinrigting van groot 
maatskappye en vervaardigers 
se produksielyne – hoewel 
minder haalbaar vir die deur
sneepersoon as verspreide 
berekening, en ’n tempering
strategie eerder as ’n oplossing 
op sigself – is ewe belangrik. 
Die Louis Vuittonmodehuis 
het byvoorbeeld sy parfuum
produksielyn aangepas om 
handontsmetmiddel met ’n al
koholbasis te maak. Rolls Royce 
vervaardig op sy beurt ventila
tors, en voertuigvervaardigers 
in Uitenhage, OosKaap, volg 
hulle voorbeeld. Hierdie inno
verende veranderinge sal oor
laaide gesondheidsorg stelsels 
wêreldwyd ondersteun en 
lewens red. Ander produk
sielyne behoort ook aangepas 
te word om skaars noodsaak
likhede soos ventilators, toets
stelle en vele meer te voorsien. 

In dieselfde trant moet 
die wêreld sy produksielyne 
gereed kry vir die ongekende 
vervaardiging van die CO VID

19entstof sodra dit beskikbaar 
kom. Inentings werk slegs as 
almal dit kry – ’n konsep ge
naamd groepsimmuniteit. Dít 
is waarom dit noodsaaklik is 
dat die aanbod genoeg is om 
in die vraag te voorsien. Hierdie 
produksielyne sal ongetwy
feld winsgedrewe wees, wat 
’n goeie ding kan wees, mits 
wêreldregerings ingryp om re
delike prysbepaling te verseker. 
’n Laissezfaireekonomie1 sal 
gewoon nie deug nie.

COVID19 is ’n menslike 
tragedie, maar aan die einde 
van die wapad brand wél ’n lig. 
Om dié lig te bereik, moet ons 
saamwerk. Ons moet innoveer. 
Ons moet die ontstellende 
inligting aanvaar wat kenners 
ons gee, die sensasionele 
histerie van die media verwerp, 
en dienooreenkomstig optree. 
Selfs belangriker is egter dat 
ons moet saamstaan en besef 
ons vyand is COVID19.

1 Laissezfaire is Frans vir ‘laat 

maar loop’ en word op ekonomiese 

gebied gebruik om te verwys na 

’n ekonomie waar privaat partye 

geheel en al onafhanklik van re

gerings funksioneer, sonder enige 

staatsingryping soos regulering en 

belasting.

Berekeningsvermoë van Folding@home tydens die vorige 50 dae, soos op 27 Maart 2020.
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Philasande Shongwe

G r a t i s  i s 
d u u r d e r

D ie brandende kwessie in 
die voortslepende dis
koers oor gratis onder
wys (miskien selfs meer 
as die brandstigting by 

geboue van die Universiteit van Kwa
ZuluNatal in Februarie) is hoe ’n mens 
’n ekonomie bou wat vir alle SuidAfri
kaners werk. Volgens ons ontslape oud
president Nelson Mandela is onderwys 
onmiskenbaar die belangrikste pilaar 
van enige welvarende samelewing. Dit 
kom dus nie as ’n groot verrassing dat 
baie SuidAfrikaners 2017 as ’n enorme 
sprong vooruit beskou nie, gegewe 
voormalige president Jacob Zuma se 
aankondiging van gratis hoër onderwys 
vir “arm en werkersklas” studente. Onge

lukkig is die realiteit van “gratis” onder
wys nie so rooskleurig of eufories nie.

Lesse uit verlede
Kundiges in geskiedenis en ekono

mie het sedert die bekendstelling van 
die uitdrukking “die armes en die wer
kersklas” in die politieke sfeer tydens die 
middel19de eeu al hoe meer met die 
frase te doen gekry. Ekonomiese belei
de is sedertdien ingestel om historiese 
ongeregtighede reg te stel en die be
nadeeldes te bemagtig. Die altruïstiese 
behoefte om die armes te help, is nie 
nuut of uniek aan SuidAfrika nie. Para
doksaal gesproke het dit ons gewys dat 
die weg na die hel dikwels met goeie 
bedoelings geplavei is.

’n Les wat SuidAfrika skynbaar on
willig is om te leer, is dat lande soos 
Duitsland en Noorweë se aandrang 
op gratis onderwys van gehalte met ’n 
sterk ekonomie gepaard gaan. ‘n Sterk 
ekonomie dien as voorloper vir die 
haalbaarheid van gratis hoër onder
wys. Daarbenewens is dit niks anders 
as gewoon obskurantisme wat die 
ontkenning van die pynlike lesse uit 
die Mosambiekse FRELIMOdistopie 
en die mislukte gratis hoëronderwys
model van Kenia aanmoedig nie. Die 
hoëronderwysdeelnamevlak onder 
FRELIMO in die mid1990’s was laer as 
1% en is tans laer as 10%, terwyl ’n deel
namevlak van minstens 50% volgens in
ternasionale standaarde ideaal is. Kenia 
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kon hul universiteitsinskrywings van 571 
studente in 1964 tot 5 411 in 1980 ver
hoog. Afgesien daarvan kon slegs 14% 
van laerskoolleerders in die 1970’s die 
akademiese prestasie behaal om aan ’n 
hoërskool te kon inskryf wat deur die 
staat bedryf word. 

Mites oor onderwys
Daarbenewens behoort enkele 

mites uit die weg geruim word. Die 
eerste en algemeenste is dat gratis hoër 
onderwys die armes help. Alhoewel die 
afskaffing van tersiêre onderriggelde die 
vraag na tersiêre onderrig verhoog, is 
dit ewe waar, en waarskynlik van groter 
belang, dat die aanbod onveranderd ge

bly het. Slegs ongeveer 5% van SuidAf
rikaners tussen die ouderdom van 15 
en 34 jaar is aan universiteite ingeskryf. 
Dit beteken dat universiteite volgens 
hul bestaande kapasiteit ’n geringe 
18% van SuidAfrikaanse matrikulante 
kan akkommodeer. Die sukses van ’n 
beleid berus dus nie op die veronder
stelde edele bedoelings daarvan nie, 
maar op die onaantasbare pragmatisme 
daaragter.

Dit is ’n ongemaklike waarheid dat 
toegang tot universiteite deesdae nie 
minder moeilik is as wat dit ’n paar deka
des gelede was nie en dit bly ’n wed
yweringsgeleentheid tussen studente 
dwarsoor die wêreld. Minderbevoorregte 

studente wat die swakste skole in die land 
bywoon, vaar gevolglik swak teenoor hul 
meerbevoorregte eweknieë.

Die tweede aanspraak rakende gratis 
hoër onderwys waarmee gerus wegge
doen kan word, is dat dit sogenaamd gra
tis is. Politici gebruik dikwels eufemi stiese 
taal om hul kiesers te mislei. Die ANC 
het te midde van die tegniese resessie 
verklaar dat SuidAfrika “negatiewe groei 
ervaar”. Dit is ’n ernstige vergissing, aan
gesien die ekonomie nie negatief groei 
nie – maar wel inkrimp. Die Wêreldbank 
het onlangs ’n artikel gepubliseer waarin 
diepe besorgdheid uitgespreek word oor 
“SuidAfrika se gratis onderwysplan van 
R172 miljard” wat totaal in stryd is met 

GRADUERINGSKOERS 

VIR UNIVERSITEITE  

IN SA

Bron vir data: Organisation for Economic Co-operation and Development
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die SuidAfrikaanse ekonomie, ’n ekono
mie wat sedert president Cyril Ramapho
sa aan bewind gekom het, aansienlike 
agteruitgang ervaar.

Benewens hierdie eietydse ekono
miese probleme, het die universiteitsuit
valsyfer nie verlangsaam nie. ’n Onge
looflike 47% van die bogenoemde 18% 
matrikulante wat aan universiteite in
geskryf is, staak hulle studies. Dit alles is 
ondanks die afskaffing van studiegelde. 
Van die 53% wat gradueer (wat 9,5% van 
alle matrikulante is), bly 31% werkloos.

Gratis is nie haalbaar nie
Indien die voorsiening van gelyke 

geleenthede vir studente ongeag hul 
agtergrond die belangrikste doelwit is 
(wat dit inderdaad moet wees), is gra
tis hoër onderwys nie die antwoord 
nie. Gratis onderwys is nie haalbaar nie 
en word boonop nie op die regte vlak 
geïmplementeer nie.

In plaas daarvan behoort die perde
bynes van die Nasionale Kurrikulum vir 
Basiese Onderwys (NKBO) (wat primêre 
sowel as sekondêre onderwys omvat) 
die hoogste prioriteit te geniet. In ’n 
studie wat die Organisasie vir Ekono
miese Samewerking en Ontwikkeling in 
2015 uitgevoer het, het Suid Afrika 75ste 
uit 76 lande gevaar, inderdaad ’n klaag
like mislukking. Die toenemende afwe
sigheidsyfer onder onderwysers vererg
er natuurlik hierdie probleme.

SuidAfrika behoort Zimbabwe se 
voorbeeld te volg deur ’n internasio
nale kurrikulum te aanvaar, welke stap 
gemaak het dat hulle met een van die 
beste onderwysstelsels ter wêreld kan 
spog. Só ’n skuif sou ook die uitvalsyfer 
effektief beheer en verseker dat stu
dente beter op die universiteitslewe 

voorberei is. Die kennis wat in wiskunde, 
Engels, wetenskap, rekeningkunde en 
ekonomie verwerf word, is universeel. 
Die standaard waarop hierdie vakke 
onderrig en getoets word, behoort der
halwe in pas met hul universele aard te 
wees en nie in die gedrang te kom nie.

Dit is belangrik dat die aanvaarding 
van ’n internasionale kurrikulum en die 
bewaring van plaaslike kultuur en ken
nis nie noodwendig onderling uitslui
tend is nie. Dit is inderdaad moontlik 
om struktureel ’n Britse of Amerikaanse 
kurrikulum te aanvaar, maar nogtans tra
disioneel SuidAfrikaanse/Afrikaleringe 
onder meer deur gefokusde ge
skiedenissklasse te kan bewaar.

Daarbenewens beteken die aan
vaarding van ’n internasionale kurriku
lum nie die afskaffing van inheemse 
tale en geskiedenis in skole nie. Plaaslike 
tale kan en behoort aangeleer te word, 
aangesien dit nuttige literatuur bevat 
van gerespekteerde inheemse skry
wers wie se kennis van die inheemse 
tale en geskiedenis belangrike insigte in 
die plaaslike kulture bied. Plaaslike ge
skiedenis moet ook voorrang geniet.

Verder behoort SuidAfrika ’n ver
goedingstelsel vir onderwysers te im
plementeer wat nie net op hul bywo
ning gebaseer is nie, maar ook aan die 
slaagsyfer van hul studente gekoppel 
is. Dit sal harde werk beloon en onbe
voegdheid en apatie ontmoedig.

Paradigmaverskuiwing
Natuurlik is ekonomiese gesond

heid ’n integrerende deel van onder
wysgesondheid. ’n Ekonomie wat 
onder skuld, afgraderings van beleg
gings, korrupsie, en voortdurende 
resessies gebuk gaan, is eenvoudig 

onaanvaarbaar. As sodanig moet die 
verantwoordelikheid om minderbe
voorregte studente op te lei nie op die 
skouers van ’n enkele organisasie rus 
nie, soos tans met die Nasionale Finan
siële Hulpskema vir Studente (NSFAS) 
in SuidAfrika die geval is nie. Hierdie 
verantwoordelikheid behoort eerder 
tussen private en openbare onderne
mings versprei te word, wat dit kan be
kostig. Bystand in hierdie verband sal 
druk op die fiskale beursie verlig en die 
regering in staat stel om meer op die 
bou van universiteite te fokus. Gevolg
lik behoort universiteitsinname te ver
beter, tesame met die gehalte van die 
onderrig aan bestaande universiteite.

Studente wat nie universiteits
opleiding wil deurloop (of dit nie kan 
bekostig) nie, moet ook nie oorgehaal 
word om te dink dat ’n graad alles is nie. 
Tegniese en Beroepsgerigte Onderwys 
en Opleiding  (TBOO )kolleges bied wel 
’n goeie alternatief. Dit berei studente in 
’n korter tydperk as universiteite voor vir 
die werkswêreld, en is aansienlik goed
koper. Die stigma rondom hierdie kol
leges is dat hulle kwalifikasies aanbied 
wat minder in die werkswêreld betaal 
as dié wat universiteite aanbied. Al is dit 
oor die algemeen waar, is die keuse vir 
die meeste SuidAfrikaners nie tussen ’n 
hoë loon en ’n lae loon nie, maar tussen 
’n lae loon en geen loon nie.

Gratis onderwys is onlosmaaklik 
deel van ’n gesonde ekonomie en moet 
teen daardie agtergrond geïmplemen
teer word. Indien nie in ons eie belang 
nie, dan in belang van die miljoene me
deSuidAfrikaners wie se armoede op 
sy beste as ’n politieke stormram gebruik 
word.

Die sukses van ’n beleid berus  nie op die 
veronderstelde edele bedoelings daarvan nie,  
maar op die onaantasbare pragmatisme daaragter.
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Ekonomiese oplossing lê in 
g e m e e n s k a p p e

E nige twyfel oor 
die SuidAfri
kaanse ekono
mie se donker 
vooruitsig is deur 

die impak en potensiële toe
komstige impak van die CO
VID19virus uitgewis. Dis noe
menswaardig dat Moody’s 
SuidAfrika se beleggingstatus 
tot rommelstatus afgegradeer 
het, die werkloosheidskoers 
in die eerste kwartaal van 
2020 die 29,1%kerf bereik 
het, ekonomiese groei al vir ’n 
geruime tyd stagneer, beurt
krag ’n bykans daaglikse rea
liteit geword het, en mislukte 
staatsondernemings aansien
like druk op die regering se 
reeds onbeheerbare skuldlas 
plaas.

Probleem is 
struktuur

Wat hou die toekoms dan 
vir die SuidAfrikaanse ekono
mie in? Dit is duidelik dat daar 
strukturele onreëlmatighede 
in die SuidAfrikaanse ekono
mie is wat oor die langtermyn 
gelei het tot negatiewe ek
sternaliteite soos ’n hoë werk
loosheidskoers, ongelykheid 
en lae ekonomiese groei. Met 
ander woorde, dit is nie die 
seisoenale reën wat die krake 
in die huis se muur veroor
saak het nie, maar eerder die 
swak fondamente waarop dit 
gebou is. Die konvensionele 
argument is dat SuidAfrika 
se strukturele probleme (die 
swak fondamente) uit apart
heiderastrukture dateer. 

Vandaar die rasionalisering van 
swart ekonomiese bemag
tigingsbeleid, voorkeur ver
krygingsbeleid en ander be
leidsrigtings wat ekonomiese 
aktiwiteit op grond van ras regu
leer. Die waarheid is egter dat 
hoewel apartheiderastruk
ture ’n duidelike aandeel in 
SuidAfrika se hedendaagse 
ekonomiese ellendes het, die 
selferkende verwaarlosing 
van infrastruktuur – veral Es
kom se fasiliteite – onder die 
ANCregering die wortel van 
die kwaad is. In 1987 het Es
kom ’n geïnstalleerde kapasi
teit van 33 000 MW gehad, 
met ’n nasionale bevolking van 
ongeveer 35,2 miljoen mense 
en ’n nominale brutobinne
landse produk (BBP) van so

wat 107,4 miljard Amerikaanse 
dollar. Vandag het SuidAfrika 
’n bevolking van ongeveer 59 
miljoen mense en ’n BBP van 
sowat 358 miljard dollar, met 
’n geïnstalleerde kapasiteit van 
ongeveer 44 000 MW. Kortom, 
Eskom se kapasiteit word nie 
tans deur die regering uitge
bou en onderhou om die toe
name in die bevolking en BBP 
te akkommodeer nie. 

Weg met 
sentralistiese model

Teen die agtergrond van 
die ekonomiese impak van 
Eskom se mislukkings, wat 
vererger word deur die im
pak van COVID19, moet die 
oplossing vir die opheffing van 
die SuidAfrikaanse ekonomie 

Ruan Goosen

Desentralisering is ons hoop
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in strukturele verbeteringe 
gevind word. As voorvereiste 
moet strukturele probleme kor
rek geïdentifiseer word. Een so 
’n probleem is waarskynlik dat 
SuidAfrika se unitêre (sentra
listiese) regeringsmodel, wat 
in 1910 tot stand gebring is en 
tot op hede die hoeksteen van 
die land se politieke en ekono
miese paradigmas vorm, eko
nomiese groei dwarsboom. 
Die tyd is miskien ryp om die 
idee van ’n sentrale, nasion
ale regering wat onverstoord 
nasionale beleid afdwing, te 
bevraagteken. Trouens, die 
WesKaapse regering toets 
reeds die grense van provinsi
ale bevoegdheid deur hul eie 
polisiemag onder die vaandel 
van ‘wetstoepassing’ op te 
lei, en inisiatiewe te loods om 
die WesKaap onafhanklik van 
die nasionale kragnetwerk te 
maak. Daar is reeds planne 
om George in die SuidKaap 
deur middel van sonplase 
onafhanklik te maak van die 
nasionale elektrisiteitsnetwerk. 
Dui al hierdie verskuiwings op 
’n behoefte om stukstuk weg 
te breek van ’n unitêre model 
wat nie rekening hou met die 

uiteenlopende werklikhede 
landswyd nie? So ’n werklik
heid is byvoorbeeld dat die 
WesKaap waarskynlik die bes 
regeerde streek in Afrika suid 
van die Sahara is, maar dat 
goeie provinsiale beleid en ini
siatiewe steeds gekelder word 
deur ’n nasionale politieke si s
teem wat homogene ontwik
keling afdwing en uitskieters in 
hul spoor stuit.

Bemagtig 
gemeenskappe

’n Oplossing vir die land 
se ekonomiese ellende lê in 
die omkering van die histo
riese tendens van nasionale 
regerings wat onder die ei en 
aardigste omstandighede vir 
soveel jare geskoei was (en 
is) op die oorheersing van 
een bepaalde nasionalistiese 
groepering oor ander groepe. 
Ten einde hierdie tendens 
om te keer moet meer poli
tieke mag in die hande van 
gemeenskappe geplaas word 
sodat hulle ten minste deels 
onafhanklik van die nasionale 
regering hul eie lot kan be
werkstellig. As ŉ stap in die 
regte rigting kan provinsies 

hul grondwetlikaangewese 
provinsiale bevoegdhede 
omarm en hul eie strukture 
oprig wat, onafhanklik van na
sionaalgeïnduseerde misluk
kings, voortgaan om suksesse 
te behaal. Sulke verskuiwings 
sal ook die verskynsels van 
staatskaping en korrupsie die 
hoof bied, aangesien groot 
monopolistiese staatsinstel
lings soos Eskom, wat teel
aardes geword het vir korrup
sie en staatskaping, se mag 
verwater word in ’n land waar 
gemeenskappe (ook provin
sies) byvoorbeeld hul eie krag 
opwek en daardeur onafhank
lik van die staat funksioneer. ’n 
Studie deur Aleksander Moisiu 
in 2013 beklemtoon die nut 
van politieke desentralisering: 
sy studie bevind dat plaaslike 
regerings met meer politieke 
mag beter bevoeg is om finan
siële hulpbronne te bestuur en 
boonop beter verantwoording 
doen aan plaaslike gemeen
skappe omdat die plaaslike re
gerings ‘nader’ aan hul kiesers 
is. 

Die oplossings vir Suid 
Afrika se ekonomiese ellende 
is nie in korttermynkitsoplos

sings te vinde nie. Ons het nuwe 
beleidsparadigmas nodig wat 
die oorsaak van onhoudbare 
strukturele spanning teiken en 
beredder. ’n Diverse land met 
uiteenlopende werklikhede se 
politieke stelsel kan nie daar
op geskoei wees om ’n ‘een
groottepasalmal’oplossing 
van bo af op honderde uiteen
lopende gemeenskappe af 
te dwing nie. Gemeenskappe 
– hetsy geografies, kultureel 
of andersins omskryf – moet 
die geleentheid gegun word 
om alternatiewe ekonomiese 
infrastruktuur op die been te 
bring. Dit sal aanleiding gee 
tot positiewe eksternaliteite 
soos gesonde kompetisie, po
litieke verantwoordbaarheid 
en gemeenskapsgedrewe 
oplossings wat tred hou met 
individuele gemeenskappe se 
unieke behoeftes en werklik
hede. As baie gemeenskappe 
landswyd hul harte mag belê 
in unieke oplossings vir u nieke 
gemeenskap  gebaseerde 
probleme, onderskraag deur 
’n nasionale regering wat nie 
te veel inmeng nie, dan is ons 
halfpad daar wat betref die 
herlewing van die ekonomie.

Bronne: Wêreldbank, ONS UK, Eskom

67,47%

304,19%

33.33%

Bevolkingsgroei van  
1987 tot 2020

Toename in jaarlikse  
BBP van 1987 tot 2020

Toename in 
opwekkingskapasiteit van 
Eskom van 1987 tot 2020
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Tyren van der Spuy

Los Eskom- 
probleem só op

S uidAfrikaners is 
bewus van die 
negatiewe gevol
ge wat ’n be
leërde elektrisite

itsverskaffer op die land het. 
Be perkte toegang tot elektrisi
teit is nie net ongerieflik nie, 
maar dit skep ook ’n knelpunt 
wat ekonomiese prestasie 
betref. Volgens ’n model wat 
die ekonome van die Efficient 
Group saamgestel het, het 
beurtkrag tot ’n afname van 
0,3% in die BBPgroei vir 2019 
gelei, wat op ongeveer R8,5 
miljard neerkom. Ondanks die 
erns van die benarde situasie 
waarin SuidAfrika tans ver
keer, is daar nietemin steeds 
rede om optimisties te wees. 
Die probleem is uiteindelik 
met die nodige erns bejeën 
en eerlike gesprekke tussen 
die regering, die nutsmaat
skappy en die publiek het 
gevolg.

Huidige gesprek
Besprekings van moont

like oplossings vir die ener
giekrisis word uit talle hoeke 
benader. Die media is rede
lik versadig aan debatte oor 
bestuur en leierskap, on
betaalde munisipale dienst
erekenings, die ontbondeling 
van Eskom en die moontlike 
privatisering van kragop
wekking, ekonomiese en 
politieke faktore, sowel as 
’n magdom ander interne 
en eksterne invloede op die 
nuts maatskappy.

Vroeg in 2019 is daar be
werings teen die regerende 
party gemaak dat daar voor 
die verkiesing druk op Eskom 
geplaas is om beurtkrag te 
voorkom, wat teen groot kos
te via die bedryf van diesel
opwekkers gedoen is. In die 
tweede helfte van die jaar het 
die Eskombestuurslid, Busisi
we Mavuso, beweer dat in

5-15 
jaar

Lewensduur van 
batterye in ’n 

afnetstelsel

34 
munisipaliteite

Hoeveelheid munisi pa-
liteite uit ’n totaal van 

278 wat vir die SSEG-
program voo rsi   e- 

 ning maak

25-30 
jaar
Lewensduur van 
PV-panele in ’n 
netwerkgekoppelde 
stelsel

10-30%
Opbrengs van ’n 
netwerkgekop pelde 
stelsel op eiendom

menging deur die regering die 
direksie verhoed het om be
sluite te neem wat die beleërde 
nutsmaatskappy kon help.

Die nuut aangestelde HUB, 
André de Ruyter, het ondervin
ding in die oorname van ’n suk
kelende maatskappy as gevolg 
van sy ampstermyn by Nam
pak. As korrupsie en regerings
ingryping onder sy lei ding 
vermy kan word, sal Eskom die 
geleentheid hê om homself 
reg te ruk, wat hopelik meer 
bekostigbaar sal wees as om 
die nutsmaatskappy in geheel 
te sluit. Hoe dit ook al sy, die 
algemene publiek het skynbaar 
weinig van ’n keuse in die saak.

Kernkwessie
Alhoewel hierdie kwes

sies uiters relevant is, en die 
bespreking daarvan openlik 

en eerlik moet plaasvind om 
vordering te verseker, is dit van 
kritieke belang om die presiese 
resultaat van hierdie probleme 
te begryp ten einde ’n vinnige, 
effektiewe oplossing daarvoor 
te kan vind. ’n Mens kan kies 
om Eskom se aandag te vestig 
op die probleem en die daar
opvolgende oplossing wat die 
maatskappy bedink, ofskoon 
die kruks van die saak dieselfde 
bly: die opwekkingskapasiteit 
van Eskom kan nie in die vraag 
voorsien nie, en Eskom kan nie 
die opwekkingskapasiteit teen 
dieselfde koers uitbrei as wat 
die vraag toeneem nie.

Sonkrag-insigte
Om die aanbod aan die 

vraag gelyk te kan stel, moet 
verhogings in die opwek
kingskapasiteit in die vorm 
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Maandelikse kWu aangegaan deur gewone elektriese toestelle en gepaardgaande 
koste vir kragaankope-ooreenkomste vir sonkrag en steenkool onderskeidelik. 

van hernubare bronne soos 
sonkrag geskied. Gelukkig 
het SuidAfrika ’n klimaat wat 
dit ideaal geskik maak vir son
krag. Op die lang termyn kan 
sonkragaanlegte met min
der instandhoudingskoste en 
deurlopende insetkoste as 
steenkoolaangedrewe aan
legte bedryf word.

Die koste van elektrisi
teit wat deur sonpanele op
gewek word, het drasties 
afgeneem, met kommersiële 
kragaankope ooreenkomste 
wat so min as R0,65 per kWu 
kos, terwyl steenkool tot hoër 
as R1 per kWu geklim het. 
Hier die prysverskil, tesame 
met enorme oorskrydings in 
skedules en begrotings by 
sowel Medupi as Kusile, maak 
die beweging na hernubare 
energie ’n duidelike keuse wat 
toekomstige verhogings in 
kapasiteit betref.

Hoe aanloklik dit ook al 
mag wees om ’n vyand van 
Eskom te maak, moet Suid
Afrikaanse burgers sowel as 
regeringsamptenare intussen 
so ondersteunend as moontlik 
wees indien daar enige hoop 
op sukses in hierdie oorgang 
is. Terwyl Eskom poog om sy 
vermoë te verbeter om in die 
land se behoeftes te voorsien, 
behoort ’n groter poging 
aangewend te word om die 
invloed van beurtkrag op 
die publiek en die ekonomie 
te verminder. Innoverende 
korttermynoplossings is nodig 

om die gaping te oorbrug, en 
die regering behoort alles in 
sy vermoë te doen om insen
ti ewe daarvoor aan Suid 
Afrikaanse huishoudelike ene r  gi e 
gebruikers beskikbaar te stel.

“Afnetwerkstelsel”
In die huishoudelike sek

tor het die onbetroubare 
Eskomaanbod sommige 
huiseienaars laat besluit om 
“van die net af te gaan” deur 
toerusting te installeer om 
hernubare energie in hul hui
se te oes. Fotovoltaïese (FV) 
sonpanele is veral gewild vir 
hierdie doel. Alhoewel effek
tief en beslis produktief wat 
die vermindering van die las 
op Eskom en die omgewing 
betref, bied hierdie strategie 
enkele probleme.

Die bykomende panele en 
batterye wat benodig word 
om ’n afnetstelsel te bedryf, 
maak dit ’n baie duurder opsie 
wat die omgewing en mo
netêre uitgawes betref, aan
gesien batterye 30 tot 40% 
van die koste behels en tipies 
’n leeftyd van 5 tot 15 jaar het 
(vergeleke met 25 tot 30 jaar 
vir hoëkwaliteit FVpanele).

Dit is dus voordeliger om 
’n netwerkgekoppelde stelsel 

voor te staan, aangesien so ’n 
stelsel aansienlik makliker en 
goedkoper is om te installeer 
en in stand te hou, en ’n klei
ner fisiese voetspoor as die 
afnetwerkstelsel laat. Verder 
kan enige kapasiteit geïn
stalleer word, aangesien die 
huiseienaar steeds kan staat
maak op energie wat deur 
Eskom gelewer word, wat die 
toegangsprobleem aansienlik 
verminder.

Die belangrikste voordeel 
van só ’n stelsel is waarskyn
lik dat oortollige energie tot 
die net toegevoeg kan word, 
soortgelyk aan die netwerk
gekoppelde stelsels wat in 
kommersiële kragaankope 
ooreenkomste aangetref 
word. Dit beteken dat selfs al 
is jy by die werk, weg van die 
huis vir die naweek of met 
vakansie, al die krag wat die 
stelsel opwek, tot die res van 
SuidAfrika se voorraad toe
gevoeg kan word. Alhoewel 
dit beslis iets is om na te streef, 
sou só ’n geïnstalleerde stelsel 
in elke huis ’n beduidende las 
van Eskom verwyder, en dit is 
presies wat die maatskappy 
benodig: die verposing om 
die toestand van sy huidige 
bedrywighede te verbeter.

Geleentheid vir 
banksektor

Daar is nog twee pro
bleme met hierdie moontlike 
oplossing. In die eerste plek 
kan min SuidAfrikaners die 
uitgawe bekostig om selfs ’n 
klein netwerkgekoppelde FV 
stelsel te installeer. Ongeluk
kig beskik die meerderheid 
SuidAfrikaners nie oor die 
kapitaal vir so ’n beduidende 
voorafbelegging nie. Onder
steuning deur die regering in 
die vorm van kortings, soos 
Eskom se huidige opgeskorte 
korting vir hernubare energie, 
dien as ’n sterk motiveerder, 
alhoewel dit verstaanbaar 
is dat fondse nie geredelik 
beskikbaar is nie.

Daarom bestaan daar 
’n geleentheid vir die bank
sektor. As ’n huiseienaar finan
siering kan kry om ’n FVstel
sel te installeer, kan dit uit die 
huiseienaar se maandelikse 
elektrisiteitsbesparing terug
betaal word. Die lang lewens
duur van netwerkgekoppelde 
stelsels maak dit moontlik dat 
so ’n lening binne ’n soortge
lyke tydraamwerk as ’n ti
piese huislening terugbetaal 
kan word. Dit verhoog ook 
die waarde van die eiendom, 

R0,65

>R1/kWu

Koste van ’n kommer siële 
kragaankope‑ooreenko m‑
ste vir sonkrag

Koste van ’n kommersiële 
kragaankope‑ooreenko m‑
ste vir steenkool
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wat dit ’n betreklik veilige 
belegging maak, met tipiese 
opbrengste in die omgewing 
van 10 tot 30%. Hierdie sake
model is suksesvol in die kom
mersiële sektor, en hoewel 
sulke verskaffers gewoonlik 
min in kleinskaalse bedry
wighede belangstel, dien dit 
wel as aanmoediging dat ’n 
soortgelyke ooreenkoms met 
huiseienaars winsgewend sal 
kan wees.

Munisipale 
konsekwentheid 
vereis

Tweedens is vergoe
ding vir energie wat tot die 

netwerk toegevoeg word 
inkonsekwent tussen munisi
paliteite, en boonop dikwels 
onvoldoende. Die invoer 
van energie in die netwerk 
word tans op munisipale vlak 
hanteer in oorleg met die 
reëls vir Kleinskaalse Inge
boude Opwekking (SSEG). In 
2019 het die SuidAfrikaanse 
Vereniging vir Plaaslike Re
gering aangedui dat 34 uit 
278 munisipaliteite vir die 
SSEGprogram voorsiening 
maak, maar dat slegs 18 oor 
amptelike tariewe beskik. Die 
nasionale en provinsiale re
gering moet dus vinnig op
tree om te verseker dat meer 

munisipaliteite aan boord 
kom.

Die Stad Kaapstad bied 
tans ’n invoertarief van 73,87s/
kWu aan, wat dit vir die eie
naars van netwerkgekoppelde 
stelsels werklik die moeite werd 
maak, terwyl Johannesburg ’n 
aansienlik laer tarief van 42,79s/
kWu aanbied. Sou die regering 
’n groter mate van konsekwent
heid tussen munisipale invoer
tariewe kon afdwing en verse
ker dat die registrasieproses 
behoorlik toeganklik is, sal meer 
huiseienaars geneig wees om 
aan die program deel te neem 
en daardeur die las op Eskom 
verminder.

Voortgesette pogings is 
nodig om die voorgestelde 
oplossings wat in die pro
ses van implementering is, 
te kan uitvoer. Die regering 
behoort Eskom egter ’n rede
like tydraamwerk en ruimte 
daarvoor te bied, hoewel daar 
besef moet word dat deur 
gewoon meer hulpbronne in 
die nutsmaatskappy te pomp, 
nie die probleme sal oplos nie. 
Intussen kan talle kleinskaalse 
bydraes op huishoudelike vlak 
help om die druk op Eskom en 
die inwoners van SuidAfrika te 
verlig, dit wil sê indien die re
gering voldoende aansporings 
vir deelname kan voorsien.

Billike opvoeding deur 
entrepreneurskap
“ Wins is ŉ fantastiese motiveerder en kan weer in 
die maatskappy ingestoot word.... “

Josie Rey

H i s t o r i e s 
gesproke is 
die SuidAfri
kaanse onder
w y s s t e l s e l 

se beduidende begrotings
toewysing veranker in en 
geregverdig deur die na
strewing van gehalte en bil
likheid. Vandag beloop die 
SuidAfrikaanse regering se 
gesamentlike besteding op 
basiese en hoër onderwys 
meer as 7% van die nasio nale 
BBP en maak dit ongeveer 

20% uit van die nasionale 
begroting vir 2020/2021. Ten 
spyte daarvan dat hierdie be
drae die Wêreldbank se aan
bevole minimumbelegging 
in onderwys oorskry, is die uit
koms van hierdie beste ding 
(met ŉ toegewese R248,6 mil
jard vir basiese onderwys al
leen) nie gunstig nie. Die Ver
enigde Nasies se Kinderfonds 
beskryf die SuidAfrikaanse 
onderwysstelsel as “stagnant” 
en “beperk”. Die situasie kan 
met ŉ eenvoudige beginsel 

opgesom word: SuidAfrika se 
beduidende finansiële verbin
tenis tot die onderwys word 
nie in betekenisvolle impak 
omgeskakel nie. 

Dis nie ŉ nuwe waarne
ming nie. Die gedagte vorm 
reeds vir baie jare die on
derliggende tema van die 
gesprek oor die onderwys en 
die blaam is lank geplaas op ŉ 
tekort aan opgeleide opvoe
ders, ŉ gebrek aan noodsaak
like leerinfrastruktuur, die 
niegeringe provinsiale on

derbesteding en onbesonne 
beleidsimplementering. Die 
regering se onvermoë om 
toepaslike beleid te ontwikkel 
en doeltreffend te implemen
teer het egter unieke moont
likhede vir SuidAfrikaanse 
sosiale entrepreneurs geskep.

Opvoedkundige 
tegnologie

Opvoedkundige tegnolo
gie, of OpTeg, omskryf ŉ nis 
wat deur dienste, platforms 
en produkte gevul word wat 
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ontwerp is om leerders en 
opvoeders te bevoordeel. 
ŉ Stygende toename in die 
aanvraag na alternatiewe om 
staatsondersteunde onder
wys te supplementeer lei 
daartoe dat OpTegoplossings 
al oor die hele Afrika versprei 
het en SuidAfrika is geen uit
sondering nie. Verskillende 
ondernemings – elkeen ge
mik op spesifieke probleem
areas in die onderwysstelsel 
– lok nie net belegging en be
langstelling uit nie, maar ook 
behaal ook bedryfsukses. 

Campus Connect is een 
so ŉ onderneming. Dis ge
mik op studente in die hoër 
onderwys wat gehalte en 
bekostigbare bykomstige 
studiemateriaal nodig het 
en fokus op die geleenthede 
wat die kenmerkende hoë 
student–dosentverhouding 
in universiteitsomgewings 
bied. Medestigter Ramoabi 
Matabane beskryf OpTeg as 
iets wat ŉ stelsel van groter 
doeltreffendheid bevorder, 
aangesien dit studente ek
sterne, betekenisvolle onder
steuningstrukture bied en 
gevolglik druk op die stelsel 
verminder. 

Gesien die uitdagings wat 
die SuidAfrikaanse onder
wysstelsel die hoof moet bied, 
beklemtoon Matabane dat 
OpTeg gebruik moet word om 
“’n opvoedkundige grondslag” 
vir elke student na te streef 
deur te verseker dat studente 
die opvoedkundige bouste
ne en hulpbronne tot hulle 
beskikking het om hulself te 
bemagtig en akademiese 
uitnemendheid te behaal, 
eerder as wat die tegnologie 
gebruik word vir winsbejag 
en gevolglik afbreuk doen aan 
billikheid. Natuurlik sluit die 
bedryf nie wins uit nie. Wins is 
ŉ fantastiese motiveerder en 
kan weer in die maatskappy 
gestoot word om sodoende 
die gehalte van die aanbod te 
verhoog – tot regsreekse voor
deel van die teikenmark.

Matric Live
Matric Live, nog ŉ on

derneming, bevorder soort
gelyke ambisies, maar fokus 
op basiese onderwys. Dis 
gemik op leerders wat ŉ Na
sionale Senior Sertifikaat of 
Onafhanklike Eksamen
raadkwalifikasie nastreef en 
bied vaartbelynde toegang tot 

studiemateriaal, ou eksamen
vraestelle en bykomende 
steun. Dis die geesteskind van 
Lesego Finger, ŉ selfopgeleide 
programmeerder. Hy het besef 
dat die basiese onderwysstel
sel se poging om tegnologie 
by die klaskamer in te bring 
deur ta blette te gebruik aflei
ding eerder as doeltreffende 
leer in die hand werk. Hierdie 
besef het hom aangespoor 
om die Matric Liveplatform 
te ontwikkel en dui op die 
entrepreneursgeleenthede 
wat moontlik is as gevolg van 
ondoeltreffendheid in die 
bestaande onderwysstrukture.

Staat nie 
kwytgeskeld

Gesien OpTeginisiatiewe 
se vermoë om betekenisvol
le voordele te bied aan in
stansies met ŉ tekort aan 
hulpbronne en die leerders 
en studente wat hulle moet 
ondersteun, bestaan die ver
soeking om entrepreneurskap 
as die oplossing vir SuidAfri
ka se onderwyskrisis te be
skou. Die beskikbaarheid van 
OpTeginisiatiewe moet egter 
nie die gesprek oor die onder
wys of die implementering 
van moontlike oplossings rig 
nie. Die toeganklikheid van hier
die sakemoontlikhede dien 
nie vir regeringsleiers en be
leidsmakers as kwytskelding 
nie – hulle het grondwetlike 
verpligtinge en verantwoor
delikhede. Dit verminder ook 
nie die dringende behoefte 
om die doeltreffendheid van 
die SuidAfrikaanse onder
wysstelsel te verbeter nie. 

Die pad vorentoe ver
eis nie net entrepreneurskap 
nie, maar ook die erkenning 
dat die probleme wat inhe
rent is aan die SuidAfrikaanse 
onderwys nie net verband 
hou met die ontoereikende 

verspreiding van fondse nie. 
Die regering moet met en
trepreneurs saamwerk en die 
proses fasiliteer om OpTeg
i nisiatiewe te verwesenlik. Dit 
kan deur verskeie praktiese 
maatreëls bereik word, in
sluitende belastingkorting 
en –verlaging, rentevrye ka
pitaallenings, die voorsiening 
van die nodige infrastruktuur 
vir aanlyn leer, en toegang 
tot ander nodige hulpbronne 
en bates. Die regering moet 
veral die administratiewe 
rompslomp verminder wat 
ervaar word wanneer eni
ge sodanige inisiatief begin 
word. Vermoeiende en on
nodige papierwerk is nadelig 
vir die entrepreneur en die 
onderwyssektor as ŉ geheel. 
Entrepreneursamewerking 
kan gefinansier word deur on
bestede geoormerkte fondse 
te gebruik en sodoende die 
impak van provinsiale onder
besteding teen te werk.

In die tussentyd behoort 
die rol wat OpTegentrepre
neurs speel om SuidAfri
kaanse leerders en studente te 
bemagtig en op te hef almal 
te inspireer. Dis noodsaaklik 
om dinamiese ondernemings 
te ondersteun, veral as dit deel 
van hulle sakemodel is om 
positiewe maatskaplike veran
dering teweeg te bring. Ter
selfdertyd is dit nodig om te 
erken dat, hoewel OpTegini
siatiewe ŉ belangrike stap ver
teenwoordig om SuidAfrika 
se onderwyskrisis op te los, 
hulle ŉ tussentydse maatreël 
is. Om ŉ lewendige en 
florerende onderwysstelsel te 
bied wat tot voordeel van alle 
SuidAfrikaanse leerders en 
studente funksioneer, sal ge
samentlike en gekoördineerde 
pogings deur die regering, 
entrepreneurs en studente
korpse vereis.

OpTeg-inisiatiewe soos Campus Connect kan betekenisvolle 
voordele bied aan instansies met ŉ tekort aan hulpbronne 
en die leerders en studente wat hulle moet ondersteun. Die 
beskikbaarheid van OpTeg-inisiatiewe moet egter nie die re-
gering van sy grondwetlike verpligtinge en verantwoorde-
likhede om voorsiening te maak vir voldoende onderwys in 
Suid-Afrika, kwytskeld nie. Die pad vorentoe vereis nie net 
entrepreneurskap nie, maar ook die erkenning dat die pro-
bleme wat inherent is aan die Suid-Afrikaanse onderwys nie 
net verband hou met die ontoereikende verspreiding van 
fondse nie. Die regering moet belastingkortings en –verla-
gings, rentevrye kapitaallenings, en die nodige infrastruktuur 
vir aanlyn leer voorsien. Die regering moet veral die admini-
stratiewe rompslomp verminder wat ervaar word wanneer 
inisiatiewe soos Campus Connect begin word.

NEUTEDOP
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W e t e n d 
óf on
w e t e n d 
het die 
m e e s t e 

SuidAfrikaners wat die ge
wone en sosiale media dop
hou al met die verskynsel 
van kansellasiekultuur kennis 
gemaak – ’n hiperreaktiewe 
aanlyn stelsel van openbare 
verantwoordbaarheid wat 
op dinamiese en polities kor
rekte voorskrifte vir sosiale 
optrede berus. Dié stelsel 
funksioneer naas die reg en 
ander legitieme stelsels vir 
verantwoordbaarheid wat 
die Grondwet onderskryf, 
en word op sosiale media in 
stand gehou deur ’n toene
mende groep mense – veral 
jonges – wat oorwegend glo 
dat aanstoot gegee eerder as 
geneem word. Dié “soldate” 
van kansellasiekultuur spring 
gewoonlik op aandag wan

neer veral ’n bekende of ge
saghebbende figuur of instel
ling (dog ook gewone mense) 
die nimmereindigende en 
arbitrêre lys reëls verontag
saam wat veronderstel is om 
die perke van sosiale aanvaar
baarheid te bepaal. Wanneer 
dít gebeur, bestorm die eie
geregtige soldate die sosiale 
media om hulle misnoeë aan 
die wêreld te verkondig en 
sodoende die “oortre der” te 
“kanselleer”. Ontstoke kom
mentators en allesbehalwe 
objektiewe joernaliste in 
die hoofstroommedia sien 
dit raak, spring op die la
waaiwa, en plaas druk op 
instellings wat met die “oor
treder” verbind word om die 
reeds veroordeelde “skurk” 
te verwerp. Uiteindelik is die 
gedemoraliseerde “oortre
der” sy/haar werk kwyt, en sit 
die persoon boonop met ’n 
reputasie wat veel te wense 

oorlaat. En daarmee is die 
kansellasieproses voltooi.

Die tande van 
postmodernisme

Kansellasiekultuur heers 
dwarsoor die Westerse wêreld 
– veral in die korporatiewe 
wêreld, media en akademie. 
Dit is die tande van postmo
derne politiek, en ’n vervleg
ting van politieke korrektheid 
en die onverdraagsaamheid 
van algeheel verveeldes wat 
glo dat dit hulle plig is om na
mens ander op te staan, selfs 
al het niemand hulle gevra om 
dit te doen nie. SuidAfrika is 
geen uitsondering nie. Plaaslik 
is Standard Bank se Chris Hart 
“gekanselleer” toe hy hom oor 
die slagoffermentaliteit van 
die jeug uitgespreek het. Stu
dente van #RhodesMustFall 
wat waardevolle kunswerke 
by die Universiteit van Kaap
stad (UK) verbrand het, is be

loon met die verwydering van 
’n standbeeld, waarskynlik 
omdat die UKbestuur bang 
was vir kansellasie indien hulle 
nie aan die “aktiviste” se eise 
gehoor gee nie. 

‘n Illusie
Nogtans berus die mag 

van kansellasiekultuur op 
’n illusie: Kansellasiekultuur 
het slegs mag indien die tei
kens daarvan, en diegene 
wat met hulle verbind word, 
toegewings maak. Juis daar
om is dit maklik om die valse 
mag van kansellasiekultuur 
te knak en stelselmatig met 
’n verantwoordelike stelsel 
vir openbare verantwoord
baarheid te vervang. As ’n 
normatiewe uitgangspunt, 
moet geregverdigde kritiek in 
die media en aanlyn voorop
gestel word – kritiek wat ten 
doel het om individue en in
stellings aanspreeklik te hou. 

Tian Alberts

“ Ons kan gewoon nie meer hulle 
besluitnemingsprosesse aan ’n spul 
onverdraagsame aanlyn krygers 
uitkontrakteer nie. “

Paradigmas vir  
Gesonde  
Verantwoordbaaaarheidid
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Die toets vir gesonde verant
woordbaarheid is of klaers 
bereid sou wees om rondom 
die spreekwoordelike tafel te 
sit, hulle teiken ’n kans te gun 
om hom/haarself te verde
dig en ondersoek in te stel na 
die werklike omvang van die 
teiken se stellings of optrede. 
Neem byvoorbeeld Helen 
Zille se kolonialismetwiets. 
Hoeveel ontstokenes het 
daarin belang gestel om uit te 
vind wat Zille werklik met haar 
stellings bedoel het voordat 
hulle op die lawa ai  wa gespring 
het om haar te veroordeel? 
Hoeveel het geweet dat 
waarvan hulle haar beskuldig, 
nie strook met wat sy werklik 
gesê het nie? 

‘n Gesonde 
alternatief

Om prakties te werk te 
gaan om kansellasiekultuur 
met gesonde verantwoord
baarheid te vervang behels 
eerstens om die openbare 
debat te verskuif van kor
tervormmedia soos Twitter en 
Facebook na langervormme
dia soos webseminare (ofte
wel “webinare”). Podsen dings 
en webinare is gewilde 
maniere om ’n diversiteit van 
menings oor ’n omstrede 
onderwerp om een “tafel” 
te laat lug, sonder om veel 
ruimte vir wanvoorstellings 
van ander se menings te laat. 
Deelnemers kan monde
lings oor hulle menings en 
bedoelings gekonfronteer 
word. Twitter, Facebook en 
WhatsApp moet slegs bloot
stelling aan hierdie langer me
diavorms verdiep. 

Maatskappye, universi
teite en regerings sal ook 
moet besef dat gebruikers 
van sosiale media – veral ek
streme politieke groepe wat 
individue agter skuilname 

wegsteek – nie noodwendig 
hulle kliënte, studente, bur
gers en ander belangegroepe 
verteenwoordig nie. Trouens, 
die realiteit is moontlik net 
mooi die teenoorgestelde. 
In hierdie verband moet in
stellings wat werklik moeite 
doen om die ware behoef
tes van hulle belangegroepe 
vas te stel, beloon word met 
die instelling van ’n universe
le standaard. Bloot omdat ’n 
bevooroordeelde joernalis ’n 
artikel skryf oor ’n maatskappy 
se weiering om institusioneel 
standpunt in te neem oor ’n 
aanlyn georganiseerde poli
tieke groep se aandrang dat 
iemand afgedank word, of dat 
’n produk aan die mark ont
trek word omdat dit skynbaar 
aan die ou SuidAfrikaanse 
vlag se kleure herinner, bete
ken nie die maatskappy se 
reputasie sal skade ly nie. Die 
maatskappy se werklike be
langegroepe verskil dalk sterk 

met die onoordeelkundige af
leidings van die betrokke aan
lyn drukgroep. ’n Ontleding 
van onlangse tendense toon 
juis dat diegene wat teen 
kansellasiekultuur opstaan 
– gewoonlik omdat hulle vir 
hulle belangegroepe opstaan 
– met groter gewildheid en 
aansien beloon word, en nie 
andersom nie.

Teenstanders van kansel
lasiekultuur sal uitvind dat ’n 
beginselvaste weiering om 
voorgesê te word die teengif 
is vir onverdraagsame po
gi n gs om hulle monde te snoer. 
Daarteenoor is ’n apologie 
gelykstaande aan ’n skulder
kenning, en is die wysiging 
van besluite en standpunte ’n 
aanduiding dat jy in die toe
koms wéér bereid sal wees 
om jou mening, besluitne
mingsmag of die maatskap
py se identiteit en beginsels 
prys te gee. Ongelukkig sal 
’n paar moedige instellings 

en individue die kans moet 
waag en moet deurdruk wan
neer hulle beginsels deur ’n 
onverdraagsame aanlyn leër 
van kansellasiesoldate op die 
proef gestel word. Hulle sal ’n 
nuwe presedent moet skep, 
naamlik dat opbouende kri
tiek en gegronde aanklagtes 
voortaan die enigste manier 
sal wees om mense tot ver
antwoording te roep, en dat 
kansellasietaktieke om mag 
op te eis en monde te snoer 
met die nodige minagting 
verwerp sal word. Individue 
en instellings kan gewoon nie 
meer hulle besluitnemings
prosesse aan ’n spul onver
draagsame aanlyn krygers 
uitkontrakteer, wat nie eens 
die moeite sal doen om me
riete en konteks om ’n t afel 
te bespreek nie. Ons moet 
die paradigma na ’n aanvaar
ding en inwerkingstelling van 
gesonde verantwoordbaar
heid verskuif.

Hierdie grafiek vertoon ’n vergelyking tussen die werklike ondersteuning van politieke partye 
(hoe veelheid stemme in die 2019 algemene verkiesing verwerf), teenoor hulle sosiale media steun 
tydens die verkiesing. Terwyl dit op sosiale media blyk dat die EFF die mees dominante party in 
Suid-Afrika is, sien die realiteit veel anders daaruit. Insgelyks, wanneer iemand op Twitter geteiken 
word oor ’n sogenaamde “problematiese” mening, mag die meeste Suid-Afrikaners eintlik met 
die geteikende persoon eerder as met “Twitter” saamstem. Terwyl die media gereeld na “Twitter” 
verwys asof dié netwerk ’n werklike mens of groep is, bevind ons dat die gebruikers van Twitter nie 
noodwendig die beskouings en behoeftes van Suid-Afrikaners verteenwoordig nie.

Bron: Business Insider South Africa

Sosiale media volgelinge teenoor politieke stemme
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I n die meertalige 
SuidAfrikaanse same
lewing het die idee 
van moedertaalonder
rig, en derhalwe ook 

meertaligheid, emosionele 
en plofbare konsepte geword.  
Sommige voel dat moeder
taalonderrig nie anders kan 
as om te verdeel nie, juis om
dat daar soveel verskillende 
moedertale is. By implikasie 
moet daar dus net soveel 
verskillende instellings of, ten 
minste, klaskamers ingerig 
word.  

Aan die keersy glo ander 
weer dat moedertaalonderrig 
die enigste manier is om 
ons land vorentoe te neem. 
Hierdie mense voer dikwels 
aan dat kinders in hulle 
moedertaal dink, en daarom 
sukkel om hulle gedagtes in 
die onderrigtaal om te skakel 
of oor te swaai waar dít van 
die moedertaal sou verskil.

Hierdie artikel probeer 
die emosie uit die debat haal 

om ’n nugter blik te bied op 
wêreldwye praktyke en belei
de, en die werklike gevolg van 
moedertaalonderrig én die 
ontneming daarvan. Nuwe 
benaderings tot hierdie veel
besproke kwessie word ook 
ondersoek.

Die werklike stand 
van sake

SuidAfrika het tans 26 
universiteite, wat universiteite 
vir tegnologie insluit. Almal 
bied Engels as een van die 
taalopsies. Trouens, by 24 is dit 
in beginsel die enigste opsie. 
Dit gebeur dalk dat ’n dosent 
op die NoordwesUniversi
teit (NWU) se Mafikengkam
pus soms iets hoofsaaklik in 
Tswana verduidelik, of dat ’n 
dosent aan die Universiteit 
van Fort Hare in Alice soortge
lyk met Xhosa omgaan. Wat 
die amptelike toedrag van 
sake betref, is slegs die NWU 
se Potchefstroomkampus en 
die Universiteit Stellenbosch 

egter nog deels Afrikaans. 
In albei gevalle is Afrikaans 
onder kwaai druk, en by Stel
lenbosch word dit oënskynlik 
as ’n nagedagte aan die einde 
van lesings gebruik.

Gevolglik het Engels die 
akademiese sowel as die sake
taal in SuidAfrika geword. Die 
afleibare gevolg sou wees dat 
vakkundige terme ook slegs in 
Engels onderrig word. Hierdie 
toedrag van sake is vir heel
party ’n emosionele een, maar 
as emosie vir eers opsygeskuif 
word, is dít die werklikheid.

Hoe staan sake 
internasionaal?

Die QSwêrelduni versi     te      
it sran  glys word algemeen as 
die betroubaarste aanwy ser 
van die aansien van universi
teite wêreldwyd beskou. 
Onder die voorste 50 uni
versiteite op die ranglys van 
2020 is daar slegs een waar 
die onderrigtaal nié die 
moedertaal van die meerder

heid in die land is nie, naam
lik die Nanyang Universiteit 
vir Tegnologie in Singapoer. 
Singapoer is bekend vir sy 
beleid van uitsluitlik Engelse 
onderrig, hoewel plaaslike 
burgers se moedertaal in 
feitlik alle gevalle Chinees 
(Mandaryns) is. Van die 50 
beste universiteite ter wêreld 
bied 49 dus onderrig hetsy 
ten volle of gedeeltelik in die 
moedertaal van die plaaslike 
bevolking aan.  

Hoe nou gemaak?
Dit sou oneerlik wees om te 

beweer dat moedertaalonderrig 
geen uitdagings inhou nie. In 
Bloemfontein praat mense 
hoofsaaklik Afrikaans en 
Sotho. Hoe kan ’n mens 
albei hierdie diverse groepe 
in ag neem en laat floreer? 
Om terug te val op Engels 
as ’n gemeenskaplike taal, 
hoewel dit dalk sommige 
se tweede, derde of vierde 
taal is, is moontlik sinvoller as 

Moedertaal  
onder die mikroskoop

Paul Maritz

Hallo

Thobela

Molo

Hello Sawubona
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om twee of drie taalstrome 
te skep. Daarteenoor sou dit 
ewe oneerlik wees om te sê 
dat uitsluitlik Engelse onderrig 
die perfekte oplossing is. 
’n Magdom internasionale 
studies toon immers dat 
moedertaalonderrig sowel 
slaag as deurvloeisyfers 
(d.w.s. hoe vinnig studente 
afstudeer) laat styg.

Om ’n paar aparte univer
siteite vir elke kultuurgroep te 
hê sal sonder twyfel tot ge
fragmenteerde onderrig lei, 
en hou enorme risiko’s in. Die 
antwoord lê dus iewers in die 
middel – tussen afsonderlike 
universiteite vir elke kultuur, 
en universiteite wat kennis 
oordra sonder enige kultuur.

Druk terug 
Hiervoor moet daar eers

tens aktief teruggedruk word 
teen die golf van absolute 
eentaligheid en kultuurloos
heid wat die afgelope tyd die 
norm in SuidAfrika geword 
het. Studentedrukgroepe sal 
daarop moet aandring dat 
hulle tale op die een of ander 
manier aan universiteite ver
teenwoordig word. Sodra die 
gedagte van meertaligheid 

hoort dus Tswana op aka
demiese vlak te kan gebruik 
sodat, as hulle Engels kies, 
dit waarlik ’n keuse is, en nie 
die enigste opsie nie. Dít laat 
ontstaan natuurlik die vraag 
oor ’n standaard sowel as 
’n akademiese Tswana. In 
dié verband behoort prof JC 
Steyn se boek Ons gaan ’n 
taal maak, wat die ontwikke
lingspad van Afrikaans uitlê, 
standaardleeswerk te word. 
Die boek beklemtoon hoe 
tale met ’n informele oor
sprong uitgebou kan word 
tot gevestigde instrumente 
deur moeite, ywer en die 
besef dat moedertaalonder
rig die pad na uitnemend
heid is.  

In SuidAfrika is daar ’n 
demografiese golf op pad. 
Hierdie jongmense sal met 
die wêreld moet meeding, en 
sommige sal weliswaar bo die 
taaluitdaging uitstyg. As ons 
egter akademici wil kweek wat 
die energie, water, omge
wings en wie weet watter an
der probleme van die toekoms 
op ’n vernuwende manier die 
hoof kan bied, moet ons besef 
dat ons dit in hulle moedertaal 
sal moet doen.

dan normaliseer, behoort die 
praktyk uitgebou te word tot 
’n ware en volwaardige onder
nabooplossing.  

By stedelike universiteite 
is die spesifieke kultuurgroep 
moontlik klein. In so ’n 
geval kan ’n behoudende 
kultuurvereniging, sowel as 
akademiese fokusgroepe 
wat moeilike konsepte buite 
die klaskamer in die groep se 
moedertaal verduidelik, dus 
op die been gebring word. 

Dít kan gebeur sonder dat die 
universiteit se bestuur hulle 
aktief probeer uitwerk.

Landelike universiteite 
sal van nature daartoe ge
neig wees om duideliker 
kultuurlyne te trek, sonder 
dat dit noodwendig so be
plan word. Waar ’n kampus 
twee dominante kultuur
groepe bevat, behoort hulle 
tale juis op akademiese vlak 
formeel ontwikkel te word. 
Studente in Mafikeng be

‘n Groot aantal internasionale studies het getoon dat 
moedertongonderrig veroorsaak dat beide slaag- en 
deurvloeisyfers (d.w.s. hoe vinnig studente gradueer) styg.

Salibonani

Lumela

Dumela

Avuwani

Abusheni

Van die 50 beste universiteite ter 
wêreld bied 49 dus onderrig hetsy ten 
volle of gedeeltelik in die moedertaal 
van die plaaslike bevolking aan.  

Nanyang Universiteit vir Tegnologie 
in Singapoer bied uitsluitlik Engelse 
onderrig aan, hoewel plaaslike burgers 
se moedertaal in feitlik alle gevalle 
Chinees (Mandaryns) is. 

95%

0%

Geen Suid-Afrikaanse universiteit 
bied ’n volwaardige stroom moe-
dertaalonderrig in enige ander taal as 
Engels aan nie, terwyl Zoeloe (25,5%), 
Xhosa (14,8%) en Afrikaans (12,2%) 
die mees gesproke moedertale in 
Suid-Afrika is.

Die NWU se Potchefstroomkampus 
bied weliswaar slegs deels Afrikaans 
as onderrigtaal aan, terwyl die Uni-
versiteit Stellenbosch Afrikaans as ’n 
nagedagte aan die einde van lesings 
gebruik.
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? By Nova Mentis bied ons lesers 
’n volledig tweetalige ervaring, 
omdat ons glo meertaligheid is 
van uitsonderlike belang vir die 
toekoms. Ons voorsien dat ons 
publikasies vorentoe in vele an-
der Suid-Afrikaanse tale uitge-
gee sal word.

Ofskoon meertaligheid ’n 
grondwetlike onderneming is, 
beklemtoon navorsing ook die be
lang van leer en lees in ’n mens se 
moedertaal. In sover as wat taal ’n 
belangrike kulturele komponent is, 
vorm dit ook die kern van opvoed
kundige en ekonomiese ontwik
keling. Moedertaalonderrig – veral 
in die vroeë lewenstadiums tot en 
met tersiêre onderrig – verhoog 
die vooruitsigte op betekenisvol
le opvoedkundige sukses, wat ’n 
ondernemender samelewing en 
sterker ekonomiese groei beteken.

Wat van die skaarsheid van 
hulpbronne, kan mens vra?

In teenstelling met die al
gemene beskouing is die duplise
ring van inhoud in veelvuldige tale 
nie duur nie en put dit nie ander 
bronne uit nie. Dit kan selfs die 
wins van jou maatskappy verhoog 
indien dit ’n maatskappy met wins
oogmerk is (in teenstelling met 
Nova Mentis, wat ’n maatskappy 
sonder winsoogmerk is). By Nova 
Mentis moedig ons skrywers aan 

om in hul moedertaal te skryf. Dit 
verseker beter formulering en in
houd van ’n hoër gehalte vir ons 
lesersgemeenskap. Ons stuur die 
inhoud na een van die vele on
dernemings wat inhoud vertaal, 
en betaal om die inhoud te laat 
vertaal uit die brontaal (die taal 
waarin dit oorspronklik geskryf is), 
in dié geval Engels of Afrikaans. 
Die koste verbonde daaraan, 
asook die uitgawes verbonde aan 
bykomende bladsye wat vir die 
tydskrif gedruk moet word, behels 
minder as 10 % van ons produksie
begroting en word verhaal deur ’n 
toename in finansiële steun deur 
lesers wat nou kan kies om die in
houd in hul huistaal te lees. Klink 
goed, nè?

Wat is ons mening oor die 
feit dat Engels die de facto- 
amptelike taal van Suid-Afrika 
en die kommersiële taal van 
die wêreld is, terwyl Afrikaans 
’n plaaslike taal is wat geleidelik 
van die kommersiële, regs- en 
opvoedkundige terrein, asook 
ander terreine verdwyn?

Die antwoord is eenvoudig 
dat sinvolle leer en lees in Afri
kaans – of enige ander moedertaal 
behalwe Engels – nie volledige 
taalvaardigheid in Engels uitsluit 
nie. In werklikheid is daar bewys 
dat die leer en lees van vakinhoud 

eerstens in die moedertaal, en 
daarna in Engels, nie net ’n beter 
uiteindelike begrip van die Eng
elsvakinhoud moontlik maak 
nie, maar ook ’n dieperliggende 
kennismaking met die wese van 
die vakinhoud bevorder. In teen
stelling hiermee, waar vakinhoud 
slegs in Engels aangeleer word (en 
die leerder nie ’n Engelsmoeder
taalspreker is nie), sal die insig in 
die vakinhoud waarskynlik meer 
oppervlakkig wees.

Tweetaligheid is nie dieself-
de as meertaligheid nie. Waar-
om slegs Afrikaans en Engels?

Meertaligheid sluit as ’t ware 
tweetaligheid in. Meertaligheid 
is eenvoudig ’n “hoër vorm” van 
tweetaligheid. Ons wil tweetalig
heid eers behoorlik onder die knie 
kry, voor ons ander tale by die oe
fening insluit.

Die antwoord op “waarom 
tweetalig” is eenvoudig dat 
tweetaligheid, of meertaligheid 
(selfs beter), die slim ding is om 
te doen. Of jy nou ’n leerder, ’n 
onderneming, ’n organisasie 
sonder winsoogmerk, of ’n skool 
of universiteit is wat vir die vorm-
ing van generasies betekenisvol 
opgeleide burgers verant-
woordelik is – vertrou 
ons met hierdie 
een!
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