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Opsomming 
Wêreldwyd word dikwels sosiopolitieke kritiek teen standaardvariëteite van tale die wêreld oor 
uitgespreek. Met betrekking tot Afrikaans beland die Taalkommissie (TK) en die ortografie van 
Afrikaans wat deur die TK saamgestel word, die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS), 
dienooreenkomstig dikwels ook onder skoot.  

Inbegrepe die geldigheid van sulke sosiopolitieke kritiek op die werk van die TK oor meer as ŉ eeu, wil 
ons in hierdie referaat aantoon dat taalkundige norme, soos ander sosiokulturele norme, ŉ refleksie 
en produk van die tydsgees is. Die standaardtaalvariëteit is op enige gegewe moment in tyd weinig 
meer as daardie gebruiksvariëteit wat die sosiopolitiek, sosiokultureel en sosio-ekonomies dominante 
groep taalgebruikers  in die voorafgaande vyf tot vyftien jaar gebruik het. ŉ Standaardiseringsliggaam 
(soos die TK) se werk is om hierdie gebruiksvariëteit en hoe dit verander deurlopend in die vorm van 
ŉ ortografie (soos die AWS) te beskryf. Standaardisering is daarom altoos ŉ stadige, retrospektiewe en 
deskriptiewe proses – anders as wat dikwels deur die vox populi geglo of beweer word.  

In hierdie referaat gee ons eerstens ŉ kort historiese oorsig oor taalstandaardisering, beginnende by 
die rol wat Dante Alighieri aan die begin van die veertiende eeu gespeel het in die ontwikkeling van 
gesproke volkstaalvariëteite (Italiaanse dialekte) om as geskrewe standaardtaalvariëteit te kan deug. 
Ons fokus daarna vlugtig op hoe die eerste standaardisering van Nederlands ook tydsgeesgedrewe 
was, voor ons ons blik verskuif na hoe die Suid-Afrikaanse tydsgees aanleiding gegee het tot 
verskillende stadia in die standaardisering van Afrikaans. Ons gebruik die publikasiedatums van die 
verskillende uitgawes van die AWS om stadia van standaardisering te identifiseer. Ons argumenteer 
dan dat die Suid-Afrikaanse sosiopolitieke, sosiokulturele en sosio-ekonomiese tydsgees die 
veranderinge en toevoegings wat in die betrokke AWS aangebring is, kontekstualiseer. Ons sluit af met 
ŉ paar gedagtes rondom die toekoms van standaardtaalvariëteite in die algemeen en 
Standaardafrikaans spesifiek, asook oor die hedendaagse en toekomstige rol van ŉ 
standaardiseringsliggaam soos die TK. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Aantekeninge 
1. Vooraf  

a. Wie is ons? 
Professioneel gesien identifiseer ons beide in volgorde as: 

i. taalkundiges (met spesialisering in beskrywende Afrikaanse taalkunde); en 
ii. taaltegnologiespesialiste (hetsy in die ontwikkeling van hulpbronne en 

toepassings, of die gebruik van tegnologie om taalkunde te beoefen). 

Persoonlik gesien identifiseer ons beide as: 
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iii. Ou Skool-liberaliste (dus eksplisiet nie as nieuliberaliste nie) wat in bloed en 
niere die konstitusionele waardes ondersteun en bevorder);  

iv. sprekers van sogenaamde Noordoostelike Afrikaans; en 
v. skrywers van wat ons algemene Afrikaans noem – 'n begrip wat ons later 

meer sal toelig. 

Ons besef dat ander mense ons dalk identifiseer as “lede van die Taalkommissie”, 
as “wit”, as “gebruikers van sogenaamde Standaardafrikaans”.  Wie dit wil doen: 

• Ons respekteer jou siening want ons verstaan waarom jy dit doen.  
• Ons versoek egter om te probeer om ons vir die volgende vyftien minute 

eerder as taalkundiges en as variëteitsprekers te sien. 
b. Hoekom? 

Want ons is as taalkundiges met hierdie navorsing besig, omdat ons diep 
geïnteresseerd is in taalverandering. Nie net in Afrikaans nie, maar taalverandering 
in die algemeen.  

i. As variëteitsprekers is dit vir ons interessant en boeiend hoe ons eie taal 
verander (dat ek my “betrap” dat ek in sommige kontekste nog 
Noordwesafrikaans praat), dat woorde van variëteit tot variëteit nie net van 
betekenis nie, maar ook veral van vorm kan verskil. 

ii. En ons wil vandag eintlik spesifiek vra: 
1. Watter eksterne kragte het 'n invloed op standaardisering?; en 
2. Tot watter mate het dit 'n invloed op taalverandering? 

Ons gebruik hoofsaaklik Afrikaans as 'n gevallestudie. 

c. Oorsig 

 

____________________________________________________________________________ 

2. Hoekom verander tale?  
Daar is al biblioteke vol geskryf oor taalverandering. Vir doeleindes van vandag, net die 
volgende drie punte: 

a. Alle tale verander altyd! Soms vinniger, soms stadiger; soms eers hier, dan daar. 
Maar alle tale verander altyd. Dis 'n wet. 

b. Taalverandering vind in een rigting plaas: van gesproke taal na geskrewe taal. 
i. Geen taalkundige wat ons ken, sal stry dat gesproke taal primêr tot geskrewe 

taal is. Dit is nie net millennia en millennia ouer as geskrewe taal nie, maar 
dit is ook in wese die rede waarom geskrewe taal bestaan. Sonder gesproke 
taal is daar eintlik nie geskrewe taal nie. 

1. Dit is uiteraard waar in 'n kosmiese makrobeskouing. 
2. In 'n lokale mikrobeskouing kan geskrewe taal ook 'n invloed hê op 

gesproke taal. Ek het "ofskoon” en “desalnietemin" definitief in 
geskrewe vorm teëgekom en aangeleer, maar ek gebruik dit graag in 
my gesproke taal. Maar sulke veranderinge is idiolekties, hoogstens 
miskien sosiolekties (soos in akademiese taal) - dit is nie eers iets om 
eintlik in die ondersoek na taalverandering te noem nie. 
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ii. Geskrewe taal verander die hele tyd, nie net op grond van gesproke taal nie. 
Kwessies soos of woorde los of vas  geskryf word, of hoofletters gebruik 
moet word, waar koppeltekens moet staan, het natuurlik niks met 
taalverandering te make nie. Dis nie die taal wat verander nie; dis die 
skrifbeeld wat verander. 

c. Die enigste aandrywer van taalverandering is die sprekers: Taal verander omdat 
mense verander. 

Redes met betrekking tot eksterne invloede: 

i. Fisieke verandering (bv. ontwikkeling van stembande) 
ii. Taalkontak (bv. kontak tussen die Germaanse stamme en die Fenisiërs het ŉ 

baie belangrike rol gespeel in hoe Germaans al verder en verder van Indo-
Europees af verander het) 

iii. Standaardisering (bv. die proses van latinisering waardeur Nederlands in die 
18e eeu gegaan het, hervestig naamvalle en geslag in Nederlands (want dit 
was toe al eintlik tot ŉ groot mate onstabiele verskynsels, soos ook in Engels 
op daardie stadium) 

1. Taalkontak is verreweg die belangrikste en algemeenste rede vir 
taalverandering m.b.t. eksterne invloede. Die ander twee is werklik 
miniskuul in vergelyking met taalkontak. Dit is selfs ook miniskuul in 
vergelyking met interne faktore soos effektiewer en ekonomieser 
kommunikasie, en meganismes soos klankverandering, nieuanalise, 
analogisering en sistematisering. 

Watter eksterne invloede speel in op hierdie redes vir taalverandering? 

i. FISIEKE VERANDERING 
1. Omgewing:  

a. Klimaatsverandering > larinks (200k jaar gelede) > 
stembande (100k jaar gelede) 

2. Tegnologie (eintlik belangrikste eksterne faktor wat invloed op alles 
uitoefen)  

a. Uitvinding van vuurmaakmetodes 1 miljoen jaar gelede > 
ander eetgewoontes > verander ons palatum sodat ons 
ander tipes klanke kan voortbring 

b. Ook vice versa: Omdat daar fisieke veranderinge is, skep ons 
nuwe tegnologie. Die feit dat ons opponeerbare duime 
ontwikkel het, maak dat ons handgereedskap kon ontwikkel, 
wat weer lei tot die uitvinding van vuurmaakmetodes 

ii. TAALKONTAK 
1. Tegnologie – eintlik eindelose voorbeelde.  

a. Ontdekking van kommersiële skeepvaart deur Fenisiërs lei 
tot taalkontak met verskeie ander spraakgemeenskappe, wat 
o.a. lei tot die verspreiding van skrif en ŉ alfabet (wat 
natuurlik ook tegnologie is); skeepvaart lei ook daartoe dat 
Europeërs na Afrika kom. 

b. Dink ook aan die geweldige taalkontaksituasies wat deur die 
Internet teweeg gebring is. 
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2. Migrasie – ook eindelose voorbeelde, o.a. mense wat suidwaarts uit 
Afrika na SA getrek het, Nederlanders wat hierheen migreer het, 
Dorslandtrek wat Afrikaans in Namibië in geneem het, ens. 
 
Twee belangrike faktore wat tot migrasie lei: 

c. Omgewing: Klimaatsverandering speel ŉ baie groot rol, bv. 
200k jaar gelede toe Homo sapiens vanuit Afrika 
noordwaarts getrek het; ook die migrasie vanaf die Swartsee 
in die res van Europa en Asië in 

d. Siekte: Bv. Swart Pes van die 14e eeu, toe anti-Semitiese 
geweld jode na Pole laat vlug > NB invloed op die groei en 
ontwikkeling van Jiddisj 

i. Wat gaan invloed van Covid-19-pandemie wees? 
Babas het nie kontak met ander babas nie; babas 
leer nie om lippe te lees nie, ens. 

3. Oorlog 
Migrasie lei tot oorlog, en oorlog lei tot taalkontak, net soos wat 
migrasie tot politieke magstryde lei, wat weer tot oorlog lei, wat 
weer tot taalkontak lei. 

e. Om maar een voorbeeld te noem: Die Suid-Afrikaanse 
Oorlog van 1899-1902 het ŉ kernrol gespeel in die 
taallandskap in Suid-Afrika  
 

iii. STANDAARDISERING 
1. Politiek en veral identiteitspolitiek lei tot mense se behoefte/drang 

om die variëteit wat hulle gebruik, in hoër funksies (soos onderwys 
en letterkunde) te gebruik 

2. Tegnologie, met eindelose voorbeelde: 
a. 1000 VHJ: Fenisiese alfabet 
b. 1440: Drukpers 
c. 1875: Telefoon 
d. 1910’s: Radio 
e. 1920’s: Klank in film 
f. 1950’s: TV (vestiging) 
g. 1980’s: Persoonlike rekenaar 
h. 1990’s: Selfoon en internet (1997 > emotikons) 
i. 2000’s: Sosiale media 

 
3. Ons het begin skryf omdat ons gereedskap ontdek het 
4. Ons het begin tik omdat ons boekdrukkuns ontwikkel het 
5. Intellektualisering 
6. Industrialisering 
7. Kommodifisering 
8. Digitalisering  
9. Deëlitisering (politiek) > populisme 
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d. DUS: 
i. gesproke taal > geskrewe taal >  

ii. kodifisering (taalkundige beskrywing) > standaardisering (primêr vir 
onderwys en regering; ook media)  >  

iii. gebruik in geskrewe taal > gebruik in gesproke taal > 
iv. taalverandering (in gesproke taal > geskrewe taal ...) 

 

____________________________________________________________________________ 

3. Standaardisering? 
a. Wat is standaardtaal en standaardisering? 

 Baie belangrik om te onderskei tussen kodifisering en standaardisering 
• 'n Kodifiseerder se taak is om 'n taal of variëteit te beskryf deur die 

reëls, beginsels, tendense, ens. op te skryf. Idealiter moet 
kodifisering wetenskaplik (d.i. taalkundig verifieerbaar en 
falsifiseerbaar) wees. 

o Die Taalkommissie is dus besig met kodifisering 
 'n Kodifiseerder is egter net so goed soos die 

beskikbare data. Die kodifiseringsproses kan dus 
gekniehalter word as die beskikbare data nie 
verteenwoordigend genoeg is van die 
sprekergemeenskap nie. In die verlede was die 
beskikbare data selfs beperk tot die sinne in 'n paar 
mense se koppe. 

 Kodifiseerders is verder ook individue – mense met 
'n eie identiteit. As daar  nié streng aan die 
wetenskaplike proses gehou word nie, bestaan die 
gevaar dat subjektiwiteit (d.i. die eie identiteit) 
werksaamhede kan beïnvloed. 

• Standaardisering is die proses waartydens 'n bepaalde kodifisering 
versprei, gepropageer en gevestig word as die standaardvariëteit van 
'n taal, meestal vir onderwys-, regerings- en mediadoeleindes 

o Instansies soos die SAAWK, mediahuise en die 
onderwysdepartement is tipies verantwoordelik vir die 
standaardiseringsproses 
 'n Standaardtaal is daarom gewoon die variëteit van 

die sprekers wat die politieke mag, die wil om in hul 
eie variëteit te praat en te skryf, en die beursie het 

 Standaardisering is dus eintlik die deurlopende 
bevordering van identiteitspolitiek deur geskrewe 
taal 

b. Gerda Odendaal (2021) illustreer die herstandaardiseringsproses 
i. Ek wil nie veel daaroor sê nie – ek wil net illustreer dat kodifisering eintlik ŉ 

baie klein deeltjie uitmaak van die groter standaardiserings- en 
herstandaardiseringsproses 
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c. Ek wil vervolgens ŉ paar voorbeelde gee van hoe die tydsgees die 
standaardiseringsproses beïnvloed 

 
d. Die standaardisering van Italiaans 

Ons sien die invloed van die tydsgees reeds duidelik in die eerste 
standaardiseringsproses: dié van Italiaans 
 In die Middeleeue was Latyn die dominante geskrewe taal in Europa 
 Daar was egter baie min mense wat nog Latyn gepraat het  
 Vulgêrlatyn ontwikkel in verskillende volkstale – wat later sou ontwikkel in 

die Romaanse tale wat ons vandag ken 
 Die meeste mense kon nie lees en skryf nie; religieuse hooggeplaastes skryf 

dinge neer vir religieuse doeleindes 
 Teen die einde van die Middeleeue, ná die val van die Romeinse Ryk, is Italië 

verdeel in verskillende stadstate wat gereeld oorlog gemaak het onder 
mekaar. Oorloë lei tot die opbloei van patriotisme en nasionalistiese trots 
onder die inwoners van verskillende state.  

 In hierdie omstandighede is Dante Alighieri 'n sterk voorstander van die 
Vulgêrlatyndialekte 

• In plaas daarvan om in Latyn te skryf, skryf hy dus in die dialek wat in 
Florence – die stad van sy oorsprong - gepraat word 

• Gevolglik is sy skryfwerk aanvanklik baie gewild in Florence 
• Sy La Divina Comedia word egter 'n topverkoper in die hele Italië en 

die kodifisering wat deur Dante gebruik is, word die standaard wat 
elke geleerde inwoner van Italië moet kan gebruik. Dit word dus die 
heel eerste voorbeeld van standaardisering en die taal Italiaans word 
hieruit gebore. 

 Hierdie eerste standaardiseringsproses is per ongeluk uitgevoer deur 'n man 
wat nasionalisties gemotiveer is  om te skryf vir die mense van sy area in die 
taal wat hulle die beste sou kon verstaan. Die feit dat hy in sy eie volkstaal 
wou skryf, het hom gedwing om 'n kodifiseringsproses uit te voer en toe sy 
skryfwerk wyd bekend geword het, is hierdie kodifisering van Dante deur 
ander rolspelers in die sprekergemeenskap verhef tot die standaard. 

 

e. Die standaardisering van Nederlands 
 Die standaardisering van Nederlands was 'n meer doelbewuste proses 
 Eerste poging aan die begin van die 16e eeu as gevolg van die Renaissance 

en 'n nuwe belangstelling in die Klassieke 
• Mense begin boeke lees en skryf 
• Reflekteer op die manier waarop taal gebruik word 
• Begin werk aan verskeie grammatikas en woordeboeke 
• Begin dink aan maniere waarop taalgebruik beïnvloed en verbeter 

kan word 
• Hierdie pogings word egter in die wiele gery deur die Tagtigjarige 

Oorlog 
 Ná die oorlog breek die sogenaamde Nederlandse Goue Eeu aan 
 Nederland word 'n koloniserende wêreldmag om mee rekening te hou 
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 Speel 'n beduidende rol in die Europese politiek, belangrike en invloedryke 
akademiese navorsing word gedoen, en belangrike intellektuele 
(byvoorbeeld Spinoza) word invloedryk 

 As 'n wêreldmag het Nederland nou ook 'n taal nodig wat pas by hulle nuwe 
rol 

 Die taal wat op daardie stadium die nodige aansien geniet het, was Latyn 
 Daar vind daarom 'n doelbewuste proses van latinisering plaas tydens die 

kodifisering van Nederlands om aan die taal die aansien mee te bring wat 
Latyn geniet het 

 'n Voorbeeld van hierdie latiniseringsproses is grammatikale geslag: 
Nederlands het voor die latiniseringsproses nie grammatikale geslag gehad 
nie, maar Latyn het. Grammatikale geslag is dus doelbewus in Nederlands 
ingevoer tydens die aanvanklike standaardiseringsproses. 

 Hierdie standaardiseringsproses was dus ook die resultaat van politieke en 
sosio-ekonomiese omstandighede. Nederland het 'n belangrike wêreldmag 
geword en daarom moes Nederlands gestandaardiseer word. Die 
standaardiseerders het ook probeer om die status van Nederlands te 
verhoog deur elemente van die belangrikste wêreldtaal, Latyn, in Nederlands 
in te voer. 

 
f. Die standaardisering van Afrikaans  

Die aanvanklike standaardisering van Afrikaans is insgelyks 'n reaksie op sosio-
politieke omstandighede 
 Die informele kodifisering van Afrikaans begin reeds in die 19e eeu toe die 

eerste Afrikaanse tekste geproduseer word 
 Dit sluit in godsdiensgeskrifte (bv. koplesboeke (1825) en Bayan al‑Dan 

(1869; 1877)), informele geskrifte (bv. Trichardt se dagboek uit 1836-1838) 
en die eerste Afrikaanse koerant (bv. Die Afrikaanse Patriot vanaf 1876)) 

 Die eerste konsepspelreëls word ook in dié tyd geskryf. Dit sluit in:  
• Genootskap van Regte Afrikaners (GRA) se spelreëls (vanaf 1875) 
• Zuid‑Afrikaansche Taalbond se vereenvoudigde Nederlandse spelling 

(Desember 1904) 
• Afrikaanse Taalvereniging en Afrikaanse Taalgenootskap se spelreëls 

en grammatika (1904) 
 Aan die begin van die 20e eeu lei die Suid-Afrikaanse gemeenskap 'n groot 

nederlaag teen Brittanje in die Suid-Afrikaanse oorlog 
 Dit veroorsaak 'n anti-Engels-sentiment onder Afrikaanssprekers wat ons 

vandag nog onder anglisismejagters sien 
 In 1910 word SA 'n unie en in die jare ná uniewording is daar 'n opbloei in 

Afrikanernasionalisme wat aangevuur word deur die anti-Engels-sentiment 
 Op hierdie stadium is Afrikaans die lingua franca in 'n groot deel van Suid-

Afrika – dit was natuurlik nie Afrikaans soos ons dit vandag ken nie 
 Baie van die lede van die SA gemeenskap was kinders wat in huise 

grootgeword het waar slegs Afrikaans gepraat is, as gevolg van die Engels-
haat 
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 Daar was dus 'n groot behoefte aan 'n gestandaardiseerde vorm 
(institusioneel gekodifiseerde vorm) van Afrikaans wat  vir kinders op skool 
geleer kon word 

 Langenhoven het hierdie feit gebruik om hom te beywer vir die 
standaardisering van Afrikaans 

 Hy sit prosesse aan die gang wat lei tot die publikasie van die 
konsepspelreëls in 1915 en die publikasie van die eerste AWS – wat eksplisiet 
op skoolkinders gemik is – in 1917 

 So kan daar ook aangetoon word hoe die situasie in Suid-Afrika en in die 
wêreld, 'n invloed op Standaardafrikaans gehad het 

 

____________________________________________________________________________ 

4. Standaardafrikaans? 
a. Hoe lyk die toekoms van Standaardafrikaans? 

i. Ons is van mening dat dit toenemend “onbelangrik” word ...  
ii. Ons sit tans in 'n situasie waar 'n handjievol mense (meestal mense wat al vir 

jare in die uitsaaidiens werk) Standaardafrikaans kan skryf, met nog 'n kleiner 
groepie mense wat Standaardafrikaans (kan) praat 

iii. Die standaardvariëteit het dus eintlik reeds só vêr verwyderd geraak van die 
taal wat deur gebruikers geskryf en gepraat word, dat – op enkele 
uitsonderings na – alle Afrikaanssprekers minderwaardig moet voel wanneer 
hul taalgebruik aan Standaardafrikaans gemeet word 

iv. Hierdie afstand kan groter en groter word, wat die daarstelling van 'n 
standaardvariëteit heeltemal nutteloos maak 

b. Ons wil daarom 'n pleidooi rig dat daar weggedoen moet word met die term 
Standaardafrikaans en dat ons in plaas daarvan eerder moet praat van algemene 
Afrikaans 

i. Wat is algemene Afrikaans? 
1. Vorm van Afrikaans wat al die sprekers/skrywers tot 'n meerdere of 

mindere mate met mekaar gemeen het 
2. Sommige maniere van praat/skryf is dalk meer algemeen in sekere 

groepe of gemeenskappe as in ander, maar is ook algemeen 
verstaanbaar en/of herkenbaar in die groter Afrikaanse 
sprekergemeenskap, en dit sal daarom deel wees van algemene 
Afrikaans 

3. Algemene Afrikaans kan dus gedefinieer word as die wyds 
verspreide en ongemerkte vorm van Afrikaans 

Byvoorbeeld:  
a. In die spreek- en soms skryftaal van sekere gemeenskappe 

word adjektiewe meer dikwels geaffigeer met die 
attributiewe -e as in ander. So byvoorbeeld sê/skryf 
sommige Afrikaanssprekers dit is 'n warme dag terwyl daar 
in koerantartikels byvoorbeeld geskryf sal word dit is 'n 
warm dag. Alhoewel die vorm sonder die attributiewe -e 
tradisioneel beskou word as die ongemerkte vorm, word 
warme en warm beide beskou as deel van algemene 
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Afrikaans omdat albei vorme wyd verspreid voorkom en dit 
deur lede van die groter Afrikaanse sprekergemeenskap 
verstaan kan word. 

b. Daarteenoor word 'n woord soos nademaal en 'n uitdrukking 
soos ten laste lê geassosieer met die taalgebruik in die 
regsdomein. Dit kom nie wyd verspreid voor in die 
Afrikaanse sprekergemeenskap nie en dit kan daarom dalk 
moeilik wees vir baie Afrikaanssprekers om te 
verstaan/prosesseer. Hierdie woord/uitdrukking behoort tot 
'n spesifieke gebruiksvariëteit - Regsafrikaans – en vorm nie 
deel van algemene Afrikaans nie. 

c. Dus, ons sien die volgende taakverdeling: 
i. Kodifiseer: TK 

ii. Standaardiseer: onderwys, Netwerk24, SABC, SAAWK (publiseer die AWS) 

 

__________________________________________________________________________________ 

Fases in geskrewe Afrikaans/Standaardafrikaans se ontwikkeling 
1) Fase 1: Pre-1915: Geskrewe taalvorme en informele kodifisering 

iii. Eerste tekste: godsdiensgeskrifte (bv. koplesboeke (1825), Bayan al‑Dan 
(1869; 1877)), informele geskrifte (bv. Trichardt se dagboek uit 1836-1838), 
koerante (bv. Die Afrikaanse Patriot vanaf 1876), woordelyste (bv. Changuion 
(1844), Pannevis (1880)) 

iv. Eerste konsepspelreëls 
1. Genootskap van Regte Afrikaners (GRA) se spelreëls (vanaf 1875) 
2. Zuid‑Afrikaansche Taalbond se vereenvoudigde Nederlandse spelling 

(Desember 1904) 
3. Afrikaanse Taalvereniging en Afrikaanse Taalgenootskap se spelreëls 

en grammatika (1904) 
v. Anti-Engelse sentimente 

vi. Onderwysbehoeftes op voetsoolvlak 
2) Fase 2: 1915-1918: Identiteitsvorming /  Institusionele kodifisering 

vii. Eerste Spellingcommissie 
viii. AWS1 en AWS2  

3) Fase 3: 1919-1964: Afrikaanse intellektualisering en vernederlandsing 
ix. AWS3 - AWS7 
x. Groei van Afrikanernasionalisme  

xi. Bruin mense verloor stemreg 
4) Fase 4: 1965-1991: Afrikaanse industrialisering en kommodifisering 

xii. AWS8 
5) Fase 5: 1992-2002: Popularisme en deëlitisering 

xiii. AWS9 
6) Fase 6: 2003-2017: Digitalisering 

xiv. AWS10 en AWS11 
7) Fase 7: 2018 – : Verengelsing 
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