
Taalgebruik en taal van 
rekord in die howe 

Verslag deur Dennie du Preez 
van die Pretoriase Balie 

EBertelsmann se en M 0 du 

Preez van die Pretoriase Balie 
het op 9 Februarie 1998 die werks

winkel oor taalgebruik en taal van rekord 

in die howe by die lustisie Kollege in Pre

toria bygewoon. 

In sy openingsrede het die Minister 
van lustisie aangedui dat die onderwerp 

van die werkswinkel ' n kontensieuse en 

dikwels emosionele aangeleentheid is. Hy 
het versoek dat die aangeleentheid open

liken indien moontlik, objektiefbespreek 

word sonder dat die deelnemers enigsins 
ge"inhibeer voel. Hy het benadruk dat die 

Departement van lustisie nie ' n geheime 

plan het wat betref die taalgebruik in die 

howe en die taal van rekord nie en dat die 
werkswinkel onder andere in die 

verband behulpsaam kan wees. 
Ten opsigte van die status van die 

werkswinkel het die minister aangedui 
dat dit nie ' n besluitnemingsliggaam was 

nie, maar bloot ' n besprekingsforum. Die 

besprekings en aanbevelings oor die 

onderwerp sal in die verdere besluit

nemingsproses oorweeg word. 
Na die opening deur die minister het 

die werkswinkel in twee groepe verdeel , 

naamlik: Groep I: Taalgebruik in die 

howe; Groep 2: Die taal van rekord in 

die howe. Die teenwoordiges is nie 

formeel voorgestel nie, maar dit het 
voorgekom asof dit hoofsaaklik beamptes 

van die Department van lustisie en 

landdroste was. Daar was ook verteen

woordigers van die prokureur-generaal se 

kantoor. 

Die taalgebruik tydens die werks

winkel was uit die staanspoor uitsluitlik 

en deurgaans Engels. 

Taalgebruik in die howe 
Tydens die besprekings in Groep 2 is 

hoofsaaklik die volgende standpunte 

gestel: 

Benewens Engels moet Afrikaans as 

taal van rekord in die howe behou 

word; Afrikaans het as regstaal 

ontwikkel en is in die verband 

gelykstaande aan Engels; die infra

struktuur vir die gebruik van Afri
kaans in die howe is gevestig en goed 

ontwikkel ; terwyl Afrikaans as taal van 

rekord behoue bly, moet die ander 
inheemse tale ontwikkel word om ook 

mettertyd as taal van rekord in die 
howe gebruik te word. 

Engels moet die enigste taal van re
kord in die howe wees; vir sprekers 
van die nege ander inheemse tale is 

Engels 'n tweede taal en hulle is bereid 

om ' n kompromie aan te gaan dat 
Engels as taa] van rekord in die howe 

gebruik word, Afrikaanssprekendes 

behoort ook so ' n toegewing te doen; 

deur Afrikaans naas Engels te behou 
as taal van rekord sou daarop neerkom 

dat aan Aflikaans meer status verleen 
word as aan die ander inheemse tale 

wat ongrondwetlik is; Engels word 

intemasionaal gebruik en deur Engels 

die enigste taal van rekord te maak 

salons howe se uitsprake steeds 
intemasionaal toeganklik wees. 

Die standpunt dat Engels die enigste taal 
van rekord in die howe moet wees en die 

onderliggende motivering daarvan was 
verreweg die meerderheidstandpunt. 

By terugrapporteling was Groep I ad 

idem dat al die inheemse tale in die howe 

gebruik moet word deur getuies, part ye 

en beskuldigdes - dit is ' n grondwetlike 

reg. Mee11aligheid in die howe kan verder 
bevorder word deur professionele tolk

dienste. In siviele sake behoort die staat 

die koste van tolkdienste te dra. Die 
uitsluitlike gebruik van sekere inheemse 

tale in die streke waar so 'n taal domi

nant is en al die betrokkenes dit magtig 

is, sal fragmentasie in die hand werk en 

is nie bevorderlik nie, aangesien die 

administrasie van die reg 'n nasionale 

aangeleentheid is en nie 'n streeksaan

geleentheid nie. 

Tydens die terugrapportering van 

groep 2 is die standpunt dat Engels die 

enigste taal van rekord in die howe moet 
wees as meerderheidstandpunt aange

bied. Tydens hierdie terugrapportering is 

ook melding gemaak dam'van dat Afri

kaans nog deur die gebruikers van die 

ander inheemse tale ervam' word as die 

taal van die onderdrukkers en daarom nie 

aanvaarbaar is as taal van rekord nie. 

Bizos se het teen laasgenoemde stand-

punt beswaar aangeteken en gese dat 

heelwat Afrikaanssprekendes soos wyle 
Bram Fischer, dr Beyers Naude, regters 

Kriegler en Ackermann, die digter 

Breyten Breytenbach en talle ander Afri
kaanssprekendes was of is en nie as 

onderdrukkers beskou word nie - dit is 
hoofsaaklik Afrikaner-politici wat as 

onderdrukkers beskou word. 

Taal van rekord: koste 
Tydens die besprekings na terugrapporte
ring is die praktiese aspekte om beide Afri

kaans en Engels as taal van rekord te behou 

en die koste-effek daarvan bespreek. Die 
koste-effek damvan om al die tale as taal 

van rekord in die howe te gebruik, hoewel 

' n ideaal, het geblyk onprakties te wees op 

hierdie stadium. Beamptes van die Depart
ment van lustisie kon nie aandui wat die 

koste verbonde aan tolkdienste tans is nie 
en oak nie wat die koste verbonde aan die 

vertaling van uitsprake beloop nie. Daar is 

gewys op die staat se verpligting om at die 
inheemse tale te bevorder en in die verband 

is daarop gewys dat Afrikaans as vaktaal 

hoogs ontwikke1 is en die ander inheemse 
tale ook tot dam'die vlak ontwikkel moet 
word. Vir die huidige lyk dit egter asof 

Engels die taal van rekord in die howe 

behoort te wees. 

Gevolgtrekking 
Ek het min twyfel dat wat die taal van 

rekord in die howe betref, die standpunt 

dat dit Engels behoort te wees geseevier 
het met die geleidelike uitfasering van 

Afrikaans. Die dokument wat tydens die 

werkswinkel gebruik is, steun ook die 

standpunt dat Engels minstens vir eers 

die enigste taal van rekord in die howe 

beho0l1 te wees. m 

Justice Vision 2000 
Business Conference 

Report by Bill Prinsloo SC, who 
represented the General Council 
of the Bar at the conference held 
in March 1998 

TI conference was opened by the 

Deputy Minister of lustice, Or M 

E Tshabalala-Msimang. The main 

thrust of the conference, however, took the 

form of an appeal by Mr Sydney Pilane, 
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