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Geagte Akademielede 
 

Die trustees van Het Jan Marais Nationale Fonds het op 30 Mei 
2015 aangekondig dat die Fonds, in vennootskap met Media24 
en die Universiteit Stellenbosch, met ingang 2016 die Jan H. 
Marais-prys instel. Die besondere doel van die prys is die 
erkenning van 'n uitstaande bydrae tot Afrikaans as weten-
skapstaal deur wetenskaplike werk en publikasies op hoë vlak en 
van uitmuntende gehalte in Afrikaans. Die prys beloop 'n half-
miljoen rand per jaar en is internasionaal oop vir sosiale- en 
natuurwetenskaplike prestasies in Afrikaans. Dit kan daarom met 
reg die Afrikaanse "Nobelprys" genoem word. Die trustees van 
die Fonds het groot vertroue in die Akademie gestel om hierdie 
groot toekenning te bestuur. Hierdie prestigeryke toekenning sal 
jaarliks (op 30 Mei, die herdenking van Jan H. Marais se 
verjaardag, of so na as moontlik daaraan), in Stellenbosch 
oorhandig word. Dit is met genoegdoening dat ek prof. Hermann 
Giliomee van harte gelukwens as eerste ontvanger van die Jan H. 
Marais-prys. Die prys word op 30 Mei 2016 in Stellenbosch 
formeel aan prof. Giliomee oorhandig. 
 

Erelidmaatskap: Erelidmaatskap word vanjaar aan prof. Adam 
Small toegeken. Verlening van erelidmaatskap is die hoogste eer 
wat die Akademie aan iemand kan bewys. 
 

Bekronings: Die Raad van die Akademie het op die toekenning 
van 20 pryskategorieë vir 2016 besluit. Van hierdie pryse is in 
onderafdelings verdeel, byvoorbeeld die Stalspryse is vanjaar 
binne die vakgebiede Geskiedwetenskappe, Politieke Wetenskap 
en Ekonomie toegeken. Hartlik geluk aan die dertigtal prys-
wenners. Ofskoon die Akademie besonder in sy skik met al die 
bekronings is, lig ek graag twee uit: Die Hertzogprys vir Prosa 
word aan Willem Anker vir Buys: 'n Grensroman toegeken. Die 
Hertzogprys is die vernaamste prestigeprys in die Afrikaanse 
letterkundige wêreld. Die M.T. Steynprys vir Natuurwetenskaplike 
en Tegnologiese prestasie word aan prof. Ivan Horak van die 
Universiteit van Pretoria toegeken. Die M.T. Steynprys is die 
belangrikste eerbewys van die Akademie vir leierskap op die 
hoogste vlak op die gebiede van die natuurwetenskappe en die 
tegnologie. Sowel die Hertzogprys as die M.T. Steynprys gaan 
met  die  toekenning  van  ŉ  medalje  en  'n  kontantbedrag  van  
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Voorwoord (vervolg) 

 

R50 000 gepaard. Hartlike dank aan al die lede van die keurkomitees en kommissies wat oor die 
bekronings moes besin. Die opoffering van u kosbare tyd en beskikbaarstelling van u kundigheid word 
opreg waardeer. Die pryse sal na keuse van die bekroondes tydens bekroningsplegtighede, 
onderskeidelik op 29 Junie te Pretoria en op 7 Oktober in Stellenbosch oorhandig word. 
 

Jaarvergadering en Simposium: Die Algemene Jaarvergadering, Jaarlikse Simposium en Bekro-
ningsplegtigheid word vanjaar op 6 en 7 Oktober in Stellenbosch gehou. U is hartlik welkom om hierdie 
geleenthede by te woon. Elders in die nuusbrief verskyn besonderhede oor die temas wat tydens die 
Simposium aan die orde kom. U word vriendelik uitgenooi om opsommings van moontlike voordragte 
aan dr. Linda Brink te stuur. Raadpleeg gerus die Akademie se webtuiste in hierdie verband 
(www.akademie.co.za). 
 

Nuwe lede: Gedurende 2015 het 'n relatief groot groep persone op uitnodiging ná portuurevaluering 
lidmaatskap van die Akademie aanvaar. Dit sluit ook nuwe lede in die buiteland in. Hiermee 'n 
besondere woord van welkom aan u. Soos in vorige Nuusbriewe, benadruk ek dat die ledekorps van 
die Akademie nog nie die ware ouderdoms-, gender-, demografiese en vakgebiedprofiel van die groep 
hoogsverdienstelike Afrikaanssprekende  akademici, kundige praktisyns en kunstenaars in die wêreld 
verteenwoordig nie, maar ons beweeg wel nader aan hierdie doelwit. Die tydige erkenning van 
akademici/beroepslui en kunstenaars se verdienste en hulle werwing bly voortdurend 'n ideaal. Alle 
persone wat vir lidmaatskap gewerf word, moet besef dat die Akademie hulle uit verdienstelikheid in die 
organisasie se midde wil hê. Net so moet alle genooides slegs lidmaatskap aanvaar indien hulle dit met 
trots en oortuiging as erkenning van hulle verdienste deur 'n gesogte organisasie ervaar. Die Akademie 
is groter as die somtotaal van sy lede se indiwiduele hoedanighede, die Akademie is so groot soos die 
sinergistiese produk van sy korps van lede se hoedanighede in 'n samewerkende organisasie. Tydige 
werwing van verdienstelike akademici, beroepslui en kunstenaars sal opvolgbeplanning vir die 
Akademie aansienlik vergemaklik. 
 

Onderwyskommissie:  In die voorwoord van die vorige Nuusbrief het ek onderneem om in hierdie 
uitgawe uit te wy oor die werksaamhede en rol van die Onderwyskommissie van die Akademie. Die 
Onderwyskommissie beywer hom om sy stempel op verskeie terreine binne die gebied van onderwys 
positief af te druk. Die blote bestaan van die Onderwyskommissie is glashelder wanneer in ag geneem 
word dat onderwys die grondslag van alle akademiese bedrywighede vorm. Gesonde opleiding en 
opvoeding is onomstootlik die fondament van enige akademiese wetenskapsbeoefening – en in die 
geval van die Onderwyskommissie die strewe dat wetenskapsbeoefening ook in Afrikaans kan 
plaasvind. Die Kommissie word deur die Raad aangestel uit die name van persone wat deur die 
uittredende Kommissie voorgelê word.  Die Raad kan self ook name op die groslys plaas.  Lede van 
albei Fakulteite kan aangewys word om in die Kommissie te dien. Die dienstermyn van die Kommissie 
is drie jaar. Die lede van die nuutverkose Kommissie kies self uit eie geledere 'n voorsitter. Die 
Kommissie kan na goeddunke advies van buite inwin, 'n adviseur na 'n vergadering nooi en persone vir 
'n bepaalde doel koöpteer. Die Kommissie lê jaarliks 'n verslag van hulle werksaamhede aan die 
Akademieraad voor.  



 

Dit is met genoeë dat ek dr. Pierre Edwards, Hoof: Afrikaans
gelukwens wat met ingang 31 Maart 2016 as die nuwe voorsitter van die Onderwyskommi
gewys is. Op die gebied van die Afrikaanse taal en kwellende sake wat onderwys in die algemeen raak, 
word daar groot uitdagings op die skouers van dr. Edwards en die Kommissie geplaas. Gelukkig weet 
die meeste van ons dat dr. Edwards 
ons met ŉ ronde bal kan regkry, veral as die speelveld nie altyd gelyk is nie en doelpal
spreek graag my hartlike dank en waardering uit teenoor prof. Irma Eloff wat pas as voorsitter van die 
Kommissie uitgetree het. Prof. Eloff tree eersdaags ook uit as die dekaan van die Fakulteit Opvoed
kunde aan die Universiteit van Pretoria
dien. Ek is goed vertroud met prof. Eloff se hoedanighede, want as die huidige ondervoorsitter van die 
Akademie is sy ŉ steunpilaar wat ŉ voorsitter net 
 

Take wat op die weg van die Onderwyskommissie lê, sluit onder meer in om verantwoordelik op eie 
inisiatief, of op versoek van die Raad, die Raad te adviseer ten opsigte van alle fasette van die 
onderwys- en opleidingstoneel; asook ontwikkelinge in die onderwys en 
verband met die toekenning van pryse te adviseer
Vakbevordering; en (2) die Elizabeth C. Steijnmedalje. Ander aksies waarby die Onderwyskommissie 
betrokke is, sluit in die reël van seminare en spitsberade oor aktuele onderwerpe.
 

Prof. Wessel Pienaar, Voorsitter

 

Prof. Adam Small, 'n vorige ontvanger van die Hertzogprys vir Letterkunde (

aanbieder van 2015 se Hertzoggedenklesing. Prof. Pienaar het ná 25 jaar se diens by die Universiteit 
Stellenbosch afgetree en is sedert begin 2016 as navorsingsgenoot in die De
Bedryfsingenieurswese van die Universiteit Sellenbosch werksaam.

Proff. Lizette Rabe, Wessel Pienaar en 
Adam Small in gesellige luim by die 
kanseliersete van die Universiteit

van Stellenbosch  
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Voorwoord (vervolg) 

Dit is met genoeë dat ek dr. Pierre Edwards, Hoof: Afrikaanse Hoër Seunskool Pretoria
gelukwens wat met ingang 31 Maart 2016 as die nuwe voorsitter van die Onderwyskommi
gewys is. Op die gebied van die Afrikaanse taal en kwellende sake wat onderwys in die algemeen raak, 

op die skouers van dr. Edwards en die Kommissie geplaas. Gelukkig weet 
die meeste van ons dat dr. Edwards ŉ ovaalbal verder en akkurater kan skop as wat die meeste van 

ŉ ronde bal kan regkry, veral as die speelveld nie altyd gelyk is nie en doelpal
spreek graag my hartlike dank en waardering uit teenoor prof. Irma Eloff wat pas as voorsitter van die 
Kommissie uitgetree het. Prof. Eloff tree eersdaags ook uit as die dekaan van die Fakulteit Opvoed
kunde aan die Universiteit van Pretoria. Gelukkig is sy gewillig om nog in die Onderwyskommissie te 
dien. Ek is goed vertroud met prof. Eloff se hoedanighede, want as die huidige ondervoorsitter van die 

ŉ steunpilaar wat ŉ voorsitter net van kan droom. 

e Onderwyskommissie lê, sluit onder meer in om verantwoordelik op eie 
of op versoek van die Raad, die Raad te adviseer ten opsigte van alle fasette van die 

asook ontwikkelinge in die onderwys en 
verband met die toekenning van pryse te adviseer, bv. (1) die Erepenning vir Wetenskaplike 

en (2) die Elizabeth C. Steijnmedalje. Ander aksies waarby die Onderwyskommissie 
betrokke is, sluit in die reël van seminare en spitsberade oor aktuele onderwerpe.

, Voorsitter 

Akademielede vereer 

n vorige ontvanger van die Hertzogprys vir Letterkunde (
die Hertzogprys vir sy drama-oeuvre)
2015 'n eredoktorsgraad van die Universiteit Stellenbosch 
ontvang. Vanjaar word Erelidmaatskap van die Suid
Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns aan prof. 
Small toegeken. Erelidmaatskap is die hoogste eerbewys 
wat die Akademie aan iemand kan verleen. Die 
maatskap word tydens vanjaar se suidelike bekronings
plegtigheid op 7 Oktober te Stellenbosch formeel aan prof. 
Small toegeken. Proff. Lizette Rabe, 
Geesteswetenskappe van die Akademie, en Wessel 
Pienaar, 'n lid van die Fakulteit Natuurwetenskap
Tegnologie van die Akademie, het die Universiteit 
Stellenbosch se Kanselierstoekenning as erkenning van 
hulle volgehoue bydraes tot akademiese uitnemendheid 
ontvang. Benewens ander prestasies, was prof. Rabe die 

aanbieder van 2015 se Hertzoggedenklesing. Prof. Pienaar het ná 25 jaar se diens by die Universiteit 
Stellenbosch afgetree en is sedert begin 2016 as navorsingsgenoot in die De
Bedryfsingenieurswese van die Universiteit Sellenbosch werksaam. 

 
Lizette Rabe, Wessel Pienaar en  

Adam Small in gesellige luim by die 
kanseliersete van die Universiteit 

Hoër Seunskool Pretoria, van harte 
gelukwens wat met ingang 31 Maart 2016 as die nuwe voorsitter van die Onderwyskommissie aan-
gewys is. Op die gebied van die Afrikaanse taal en kwellende sake wat onderwys in die algemeen raak, 

op die skouers van dr. Edwards en die Kommissie geplaas. Gelukkig weet 
ŉ ovaalbal verder en akkurater kan skop as wat die meeste van 

ŉ ronde bal kan regkry, veral as die speelveld nie altyd gelyk is nie en doelpale verskuif. Ek 
spreek graag my hartlike dank en waardering uit teenoor prof. Irma Eloff wat pas as voorsitter van die 
Kommissie uitgetree het. Prof. Eloff tree eersdaags ook uit as die dekaan van die Fakulteit Opvoed-

. Gelukkig is sy gewillig om nog in die Onderwyskommissie te 
dien. Ek is goed vertroud met prof. Eloff se hoedanighede, want as die huidige ondervoorsitter van die 

e Onderwyskommissie lê, sluit onder meer in om verantwoordelik op eie 
of op versoek van die Raad, die Raad te adviseer ten opsigte van alle fasette van die 

asook ontwikkelinge in die onderwys en om die Akademieraad in 
(1) die Erepenning vir Wetenskaplike 

en (2) die Elizabeth C. Steijnmedalje. Ander aksies waarby die Onderwyskommissie 
betrokke is, sluit in die reël van seminare en spitsberade oor aktuele onderwerpe. 

 

n vorige ontvanger van die Hertzogprys vir Letterkunde (hy is in 2012 bekroon met 
oeuvre), het op 11 Desember 

n eredoktorsgraad van die Universiteit Stellenbosch 
relidmaatskap van die Suid-

Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns aan prof. 
Small toegeken. Erelidmaatskap is die hoogste eerbewys 

Akademie aan iemand kan verleen. Die Erelid-
maatskap word tydens vanjaar se suidelike bekronings-
plegtigheid op 7 Oktober te Stellenbosch formeel aan prof. 

roff. Lizette Rabe, 'n lid van die Fakulteit 
Geesteswetenskappe van die Akademie, en Wessel 

n lid van die Fakulteit Natuurwetenskap en 
an die Akademie, het die Universiteit 

Stellenbosch se Kanselierstoekenning as erkenning van 
akademiese uitnemendheid 

ontvang. Benewens ander prestasies, was prof. Rabe die 
aanbieder van 2015 se Hertzoggedenklesing. Prof. Pienaar het ná 25 jaar se diens by die Universiteit 
Stellenbosch afgetree en is sedert begin 2016 as navorsingsgenoot in die Departement 
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Uit die Akademiekantoor 

 

� Die aanbouings by die Akademiekantoor word steeds vertraag as gevolg van die skenking van 'n 
stuk grond van Atterbury waarvan die nodige oordrag nog nie afgehandel is nie. 

 

� Die Wiskunde-in-Aksie vind vanjaar op Dinsdag 26 Julie 2016 plaas, en Pretdae wat by die 
verskillende universiteite aangebied word, sal onderskeidelik op 10 en 17 September plaasvind. 
Die ondersteuning van die Raadslede en Akademielede in die verskillende streke sal weer 
waardeer word.  

 

� Jaarvergadering en Simposium 2016: Die SA Akademie se Jaarvergadering en jaarlikse 
Simposium vind vanjaar op Stellenbosch op 6 en 7 Oktober plaas.  

 Tema:  Benutting van diversiteit  
Subtemas: 
� Die Reënboognasie – waarheen nou? 
� Navorsingsprioriteite en die nasionale ontwikkelingsplan. 
� Verdere subtemas kan bepaal word na aanleiding van die aanbod van referate. 
� Die opvolg van die Spitsberaad vind op 7 Oktober as deel van die Simposium plaas. 
Die bekroningsplegtigheid vind Vrydagaand 7 Oktober in die Endlersaal, Universiteit van 
Stellenbosch, plaas.   
Teken die datums asseblief aan! 
 

� Artikels in die Nuusbrief:  Daar word gereeld artikels uit ander bronne met die nodige erkenning 
in die Nuusbrief geplaas.  

 

� Briewekolom: 'n Nuwe rubriek sal voortaan in die Nuusbrief opgeneem word waarin Akademie-
lede 'n mening kan lug. 

 

Boekeprojek 

 

Die Akademie het die publikasie van hierdie boeke gedeeltelik geborg. 

 
 

   
Herdruk: Memoires – Wilna Snyman 

(Hemel en See) 
   Gansbaai Gedenkbundel                  Die Gedenkboekkomitee  

              van die Gedenkbundel 

Voorleggings kan aan die Akademie gestuur word vir finansiële bystand ten opsigte van publikasies. 



 
 

Die Akademie bevorder nie net Afrikaans in Suid
daar 'n belangstelling in Afrikaans 
 

Afrikaanse boeke is met behulp van 
Buitelandse sake aan me. Monika Urb by 
vir gebruik deur Afrikaanse studente. 
 

Die boeke is ingesamel deur prof. Deon 
Schellaars- le Roux (IVA) was ook hierby betrokke.

 
 

 

Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns 
finansiële donasie gemaak het – het in Februarie 2016 die POORT 2013
Prinshofskool in Pretoria geskenk. 

die Pionierskool vir Gesiggestremdes in Worcester sowel as 
POORT-in-braille skenk. Dit is sekerlik baie meer bevredigend vir 
kreatiewe skryfwerk van ander skole se siende leerders in brailleformaat te kan lees as om dit net as 
voorlesing te hoor!  
 

Dit is 'n arbeidsintensiewe projek wat ongeveer 
tot voltooiing van die brailleringsproses. 
 

Die SA Akademie dra hiermee weer eens ons opregte dank oor aan mnr
Printers vir sy inisiatief en persoonlike bemoeienis om hierdie transponering van POORT 2012 en 
POORT 2013 in brailleskrif te kon laat realiseer.
 

Mev. Ina van Schalkwyk 
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Boeke na Rusland 

Die Akademie bevorder nie net Afrikaans in Suid-Afrika nie, maar oral waar 
 is. 

boeke is met behulp van mnr. Gavin du Preez van die Departement 
me. Monika Urb by Moskou se Staatsuniversiteit versend 

Afrikaanse studente.  

Die boeke is ingesamel deur prof. Deon Geldenhuys van UJ en mev. Natasja 
le Roux (IVA) was ook hierby betrokke. 

Skenkings 

Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns – saam met die leeskring Mabel Malherbe
het in Februarie 2016 die POORT 2013-bundel in brailleformaat aan 

Prinshofskool in Pretoria geskenk.  
 

Mev. C.C. Swart (foto links) , hoof van die Prinshofskool
hierdie geskenk in ontvangs geneem.
 

Hierdie uitreikingsprojek het onder leiding van 
Schalkwyk wat die jaarlikse POORT
SA Akademie sedert Mei 2012 organiseer, gerealiseer. Met 
die besondere en kundige hulp van 
Worcester is die jaarlikse uitgawe van die POORT
(2012 en 2013) met gekeurde kreatiewe skryfwerk van senior
leerders in die RSA en Namibië gebrailleer. Die SA 
Akademie kon ná hierdie gespesialiseerde braille

die Pionierskool vir Gesiggestremdes in Worcester sowel as aan Prinshofskool eksemplare van 
braille skenk. Dit is sekerlik baie meer bevredigend vir 'n gesiggestremde leerder om self 

van ander skole se siende leerders in brailleformaat te kan lees as om dit net as 

n arbeidsintensiewe projek wat ongeveer 'n jaar geduur het vanaf aanvang met onderhandelinge 
tot voltooiing van die brailleringsproses.  

Akademie dra hiermee weer eens ons opregte dank oor aan mnr.
vir sy inisiatief en persoonlike bemoeienis om hierdie transponering van POORT 2012 en 

POORT 2013 in brailleskrif te kon laat realiseer.    

 

Afrika nie, maar oral waar 

artement 
versend 

Natasja 

Mabel Malherbe wat terselfdertyd 'n 
bundel in brailleformaat aan 

, hoof van die Prinshofskool, het 
hierdie geskenk in ontvangs geneem. 

ierdie uitreikingsprojek het onder leiding van mev. Ina van 
Schalkwyk wat die jaarlikse POORT-Skryfkompetisie vir die 
SA Akademie sedert Mei 2012 organiseer, gerealiseer. Met 
die besondere en kundige hulp van Pioneer Printers in 

uitgawe van die POORT-bundels 
(2012 en 2013) met gekeurde kreatiewe skryfwerk van senior 
leerders in die RSA en Namibië gebrailleer. Die SA 

hierdie gespesialiseerde braille-aksie aan 
Prinshofskool eksemplare van 

n gesiggestremde leerder om self 
van ander skole se siende leerders in brailleformaat te kan lees as om dit net as 

n jaar geduur het vanaf aanvang met onderhandelinge 

. Schalk Hugo van Pioneer 
vir sy inisiatief en persoonlike bemoeienis om hierdie transponering van POORT 2012 en 

 
Gavin du Preez en  

Melanie Rens met van  
die boeke 



 

 

Oorhandiging van H.D. van Broekhuizen
 
By 'n feestelike geleentheid waar verteenwoordigers van die Nederlandse ambassade, die Vlaamse 
verteenwoordiger, gaste uit Nederland en ander 
eregaste teenwoordig was, het dr. 
voorsitter van die Stigting ZASM en ZA
Amsterdam, 'n skildery van dr. H.D
deur die skilder Willy Sluiter, aan prof
handig. Die skildery wat in ZA
permanente bruikleen aan die Akademie toevertrou 
en sal 'n ereplek in die nuwe kunsgalery in die 
Akademie se nuwe gebou kry sodra die bouwerk 
afgehandel is. 
 

Prof. Alex Duffey het 'n lesing oor die skilder gelewer 
en interessanthede oor dr. Van Broekhuizen, een van 
die stigterslede van die Akademie, met die gehoor 
gedeel.  
 

 
Baie geluk aan dr. Hendrik Lochner
wat sy doktorsgraad by Unisa verwerf 
het met die finansiële steun van 
beurs van die Akademie.  
 

Sy navorsingsonderwerp was: 
gebruik van modus operandi inligting 
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Skenkings (vervolg) 

 
Prof. Thea de Kock is verlede jaar oorlede en haar 
dogter, Elrica East, het van Thea se waardevolle 
Africana en ander boeke aan die Akademie geskenk. 
 
V.l.n.r.: Marietjie Botha, Shirley Mahlangu, Elrica East 
en Dionē Prinsloo by die m
 
 
 

Oorhandiging van H.D. van Broekhuizen-skildery

By 'n feestelike geleentheid waar verteenwoordigers van die Nederlandse ambassade, die Vlaamse 
verteenwoordiger, gaste uit Nederland en ander 

dr. Jan Donner, die 
voorsitter van die Stigting ZASM en ZA-Huis in 

D. van Broekhuizen, 
deur die skilder Willy Sluiter, aan prof. Irma Eloff oor-
handig. Die skildery wat in ZA-Huis was, is in 
permanente bruikleen aan die Akademie toevertrou 
en sal 'n ereplek in die nuwe kunsgalery in die 

bou kry sodra die bouwerk 

Alex Duffey het 'n lesing oor die skilder gelewer 
Van Broekhuizen, een van 

die stigterslede van die Akademie, met die gehoor 

Akademiebeurse toegeken 

Hendrik Lochner 
verwerf 
van 'n 

 Die 
gebruik van modus operandi inligting 

van gevonniste oortreders in die onder
soek van kontant
 

Ander finale jaar studente vorder ook 
flink.  U sal op die hoogte gehou word.

 

 

is verlede jaar oorlede en haar 
het van Thea se waardevolle 

Africana en ander boeke aan die Akademie geskenk.  

arietjie Botha, Shirley Mahlangu, Elrica East 
Prinsloo by die motor met van die boeke. 

skildery 

By 'n feestelike geleentheid waar verteenwoordigers van die Nederlandse ambassade, die Vlaamse 

gevonniste oortreders in die onder-
soek van kontant-in-transito roofsake.  

finale jaar studente vorder ook 
flink.  U sal op die hoogte gehou word. 
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Spitsberaad  

 

Die SA Akademie het op 17 Februarie 2016 'n Spitsberaad gehou om die toestand van die 
universiteitswese in Suid-Afrika te bespreek. Die tema was Studente-onluste en die implikasies vir 
Afrikaans aan Hoëronderwysinstellings wat in Pretoria by die SAOU plaasgevind het.  Die program was 
soos volg: 
� Die voorgestelde wysiging van die Wet op Hoër Onderwys en die effek op universiteite se 

outonomiteit – prof. Niek Grové, Registrateur, Universiteit van Pretoria; 
� Die implikasies van "Fees Must Fall" op sekondêre onderwys – mnr. Chris Klopper, SAOU; 
� Die plek van Afrikaans in 'n veranderde hoëronderwyslandskap – prof. Anne-Marie Beukes, Hoof, 

Dept. Linguistiek, Universiteit van Johannesburg; 
� Studente-onluste en -protes: 'n Strategiese ontleding van die Suid-Afrikaanse politieke omgewing – 

prof. André Duvenhage, Navorsingsdirekteur, Noordwes-Universiteit; 
� Perspektiewe op 'n postkoloniale Suid-Afrika en die Afrikaanse Universiteit – dr. Wynand Greffrath, 

Noordwes-Universiteit; 
� "Fees Must Fall": Perspektiewe op Afrikaans as 'n taal vir hoëronderwysinstellings – prof. Hennie 

van Coller, Navorsingsgenoot van die Universiteit van die Vrystaat en die Noordwes-Universiteit; 
� Finansieringsmodelle vir gehalte Hoër Onderwys: Perspektiewe vir Afrikaanse hoëronderwys-

instellings – prof. Herman van Schalkwyk; 
� Die Universiteitswese in Suid-Afrika: 'n Toekomsperspektief vir Afrikaans en Afrikaanse instel-

lings – dr. Theuns Eloff. 
 

Hierdie Spitsberaad is deel van 'n navorsingsprojek van die Akademie. Besoek www.akademie.co.za vir 
'n kort oorsig van die verrigtinge van 17 Februarie en skakels na die volledige referate. In Oktober 2016 
verskyn 'n spesiale uitgawe van die TGW met referate wat by die Spitsberaad gelewer is, sowel as 
ander navorsingsuitsette.  Op 7 Oktober in Stellenbosch vind 'n opvolg van die Spitsberaad plaas. U sal 
binnekort meer besonderhede hieroor ontvang. 
 
 

 
    

BELANGRIKE DATUMSBELANGRIKE DATUMSBELANGRIKE DATUMSBELANGRIKE DATUMS    

    

� Die SA Akademie se noordelike Bekroningsplegtigheid vind op Woensdagaand 29 Junie by 

die Atterbury Teater in Pretoria plaas. Die tweede Bekroningsplegtigheid vind op Vrydag-

aand 7 Oktober in die Endlersaal in Stellenbosch plaas. 

� Die SA Akademie se jaarlikse Simposium vind vanjaar op 6-7 Oktober by die Universiteit 

van Stellenbosch plaas. Tema: Benutting van diversiteit. 
� Die Studentesimposium wat jaarliks natuurwetenskapstudente van oor die hele land lok, 

word vanjaar op 27-28 Oktober gehou. Die gasheer is die Noordwes-Universiteit, 

Potchefstroom en die Simposium sal op die hoofkampus aangebied word. [Sien uitnodiging 

op p. 52.] 
 

 



                    
 

Tom McLachlan, 'n vorige voorsitter van die Taalkommissie, skryf soos volg n.a.v. 
'n persverklaring wat op 21 April 2016 

 

Geagte Redakteur 
Ek het met dankbaarheid die Akademie se kommentaar op die nuwe konseptaalbeleid van die 
Universiteit Stellenbosch gelees. Dit is belangrik dat 'n liggaam met die statuur van die Akademie sy 
stem oor die kwessie van die gebruik van Afrikaans as taal van ond
instellings laat hoor en daardeur ook ander groepe soos die inisiatief 
Breytenbach op die been gebring is, en die konvokasie van die US steun in hulle pogings om die 
gebruik van Afrikaans aan die US nie verder in die wiele te laat ry nie.
     Dit is reg so – 'n mens hys immers nie sommer die wit vlag nie.
     Die posisie van Afrikaans aan ons onderwysinstellings op al drie onderwysvlakke is al goed 
anderhalf dekade in die spervuur. Almal weet 
onlangs aan die UP, die NWU (Potchefstroom
van die huidige proses aan die US is, is ek bevrees dit is 'n verlore saak indien Afrikaans se posisie 
daar nie met oorgawe en toewyding beskerm en bestuur word nie. En die US
hoe die wind vir hulle waai.  
     Hoewel ek dus glo dat Afrikaanssprekendes nie sommer oor Afrikaans in die onderwys die knie 
moet buig nie, wonder ek tog of ons ni
aan die alternatief van 'n private Afrikaanstalige hoëronderwysinstelling moet bestee nie. Die 
Solidariteit-beweging het reeds getoon dat dit moontlik is. Bowendien maak die moderne tegnologie 
moontlikhede oop wat selfs 'n dekade gelede nog amper ondenkbaar 
     Onder meer sal die tegnologie dit moontlik maak om nie net op "korrespondensiekursusse" te steun 
nie, want interaktiewe lesings d.m.v. video
heen gebring word. Dit kan die ontsaglike koste van 'n volledige kampus met talle lesinglokale, 
studenteakkommodasie en wat dies meer sy, drasties verlaag, en bowendien tersiêre onderrig nader 
aan die afgeleë plattelandse gebiede bring
omdat die koste wat studie aan 'n residensiële of "tradisionele" universiteit vereis, beduidend gesny sal 
kan word. Die moontlikhede is eintlik onbeperk.
     Moet ons dus nie minstens ook hernude 
waarde van moedertaalonderwys (op al drie vlakke) te oortuig en om fondse en donateurs vir so 'n 
Afrikaanstalige "virtuele" universiteit te werf nie? Sal dit nie 'n beter aanwending van Afrikaans
sprekendes se tyd, energie en geld wees as om bloot teen die onvermydelike te stry nie? Dink ons 
genoeg aan die gevolge van onderrig slegs in Engels? Hoe sal 'n onderwyser wat slegs in Engels 
opgelei is, sy vak op skool in 'n ander taal (soos Afrikaans) kan gee? 
of prokureur of predikant of rekenmeester 
Afrikaans kan funksioneer en sy of haar "kliënte" kan dien?
     Want as ons dit nie doen nie, sal Afrikaans wis en seker v
omgang tussen mense wat al hoe meer met Engels deurspek sal wees en geen maatskaplike of 
ekonomiese waarde sal hê nie. So 'n uiteinde is darem te ysingwekkend om aan te dink.
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                    Briewekolom 

vorige voorsitter van die Taalkommissie, skryf soos volg n.a.v. 
op 21 April 2016 deur die SA Akademie uitgereik is:

Ek het met dankbaarheid die Akademie se kommentaar op die nuwe konseptaalbeleid van die 
Universiteit Stellenbosch gelees. Dit is belangrik dat 'n liggaam met die statuur van die Akademie sy 
stem oor die kwessie van die gebruik van Afrikaans as taal van onderrig en bestuur aan 

stellings laat hoor en daardeur ook ander groepe soos die inisiatief "Gelyke Kanse
Breytenbach op die been gebring is, en die konvokasie van die US steun in hulle pogings om die 

ie US nie verder in die wiele te laat ry nie. 
'n mens hys immers nie sommer die wit vlag nie. 

Die posisie van Afrikaans aan ons onderwysinstellings op al drie onderwysvlakke is al goed 
anderhalf dekade in die spervuur. Almal weet wat met die RAU – saliger nagedagtenis 
onlangs aan die UP, die NWU (Potchefstroom-kampus) en die UV gebeur het. Wat ook al die uiteinde 
van die huidige proses aan die US is, is ek bevrees dit is 'n verlore saak indien Afrikaans se posisie 

e met oorgawe en toewyding beskerm en bestuur word nie. En die US

Hoewel ek dus glo dat Afrikaanssprekendes nie sommer oor Afrikaans in die onderwys die knie 
moet buig nie, wonder ek tog of ons nie ook 'n beduidende deel van ons energie en ondernemingsgees 
aan die alternatief van 'n private Afrikaanstalige hoëronderwysinstelling moet bestee nie. Die 

eweging het reeds getoon dat dit moontlik is. Bowendien maak die moderne tegnologie 
ontlikhede oop wat selfs 'n dekade gelede nog amper ondenkbaar was.  
Onder meer sal die tegnologie dit moontlik maak om nie net op "korrespondensiekursusse" te steun 

nie, want interaktiewe lesings d.m.v. video-, televisie- of internettegnologie kan na
heen gebring word. Dit kan die ontsaglike koste van 'n volledige kampus met talle lesinglokale, 
studenteakkommodasie en wat dies meer sy, drasties verlaag, en bowendien tersiêre onderrig nader 
aan die afgeleë plattelandse gebiede bring. Hierby kan talle onbemiddelde studente immers baat vind, 
omdat die koste wat studie aan 'n residensiële of "tradisionele" universiteit vereis, beduidend gesny sal 
kan word. Die moontlikhede is eintlik onbeperk. 

Moet ons dus nie minstens ook hernude pogings aanwend om ouers en kinders/studente van die 
waarde van moedertaalonderwys (op al drie vlakke) te oortuig en om fondse en donateurs vir so 'n 
Afrikaanstalige "virtuele" universiteit te werf nie? Sal dit nie 'n beter aanwending van Afrikaans

des se tyd, energie en geld wees as om bloot teen die onvermydelike te stry nie? Dink ons 
genoeg aan die gevolge van onderrig slegs in Engels? Hoe sal 'n onderwyser wat slegs in Engels 
opgelei is, sy vak op skool in 'n ander taal (soos Afrikaans) kan gee? Hoe sal die verpleegster of dokter 
of prokureur of predikant of rekenmeester – noem maar op – in 'n oorwegend Afrikaanse omgewing in 
Afrikaans kan funksioneer en sy of haar "kliënte" kan dien? 

Want as ons dit nie doen nie, sal Afrikaans wis en seker verval tot 'n taaltjie van gemoedelike 
omgang tussen mense wat al hoe meer met Engels deurspek sal wees en geen maatskaplike of 
ekonomiese waarde sal hê nie. So 'n uiteinde is darem te ysingwekkend om aan te dink.

vorige voorsitter van die Taalkommissie, skryf soos volg n.a.v. 
is: 

Ek het met dankbaarheid die Akademie se kommentaar op die nuwe konseptaalbeleid van die 
Universiteit Stellenbosch gelees. Dit is belangrik dat 'n liggaam met die statuur van die Akademie sy 

errig en bestuur aan onderwys-
Gelyke Kanse", wat deur Breyten 

Breytenbach op die been gebring is, en die konvokasie van die US steun in hulle pogings om die 

Die posisie van Afrikaans aan ons onderwysinstellings op al drie onderwysvlakke is al goed 
saliger nagedagtenis – en meer 

kampus) en die UV gebeur het. Wat ook al die uiteinde 
van die huidige proses aan die US is, is ek bevrees dit is 'n verlore saak indien Afrikaans se posisie 

e met oorgawe en toewyding beskerm en bestuur word nie. En die US-bestuur het reeds getoon 

Hoewel ek dus glo dat Afrikaanssprekendes nie sommer oor Afrikaans in die onderwys die knie 
e ook 'n beduidende deel van ons energie en ondernemingsgees 

aan die alternatief van 'n private Afrikaanstalige hoëronderwysinstelling moet bestee nie. Die 
eweging het reeds getoon dat dit moontlik is. Bowendien maak die moderne tegnologie 

Onder meer sal die tegnologie dit moontlik maak om nie net op "korrespondensiekursusse" te steun 
of internettegnologie kan na sentra oor die land 

heen gebring word. Dit kan die ontsaglike koste van 'n volledige kampus met talle lesinglokale, 
studenteakkommodasie en wat dies meer sy, drasties verlaag, en bowendien tersiêre onderrig nader 

. Hierby kan talle onbemiddelde studente immers baat vind, 
omdat die koste wat studie aan 'n residensiële of "tradisionele" universiteit vereis, beduidend gesny sal 

pogings aanwend om ouers en kinders/studente van die 
waarde van moedertaalonderwys (op al drie vlakke) te oortuig en om fondse en donateurs vir so 'n 
Afrikaanstalige "virtuele" universiteit te werf nie? Sal dit nie 'n beter aanwending van Afrikaans-

des se tyd, energie en geld wees as om bloot teen die onvermydelike te stry nie? Dink ons 
genoeg aan die gevolge van onderrig slegs in Engels? Hoe sal 'n onderwyser wat slegs in Engels 

Hoe sal die verpleegster of dokter 
in 'n oorwegend Afrikaanse omgewing in 

erval tot 'n taaltjie van gemoedelike 
omgang tussen mense wat al hoe meer met Engels deurspek sal wees en geen maatskaplike of 
ekonomiese waarde sal hê nie. So 'n uiteinde is darem te ysingwekkend om aan te dink. 
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Akademiepryse 2016 
 

Die Raad van die SA Akademie het die volgende prystoekennings vir 2016 gemaak. Die pryse sal na 
keuse van die bekroondes tydens bekroningsplegtighede, onderskeidelik in Pretoria (29 Junie) by die 
Atterbury Teater, Lynnwood, Pretoria en in Stellenbosch (7 Oktober) in die Endlersaal, Universiteit van 
Stellenbosch, oorhandig word. 
 
 

Hertzogprys vir Prosa:  Dr. Willem Anker vir Buys: 'n Grensroman 

 
 
 

        Eugène Maraisprys:  Prof. Stephanus Muller vir Nagmusiek 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

       Scheepersprys vir Jeugliteratuur:  Marita van der Vyver  
       vir Swemlesse vir 'n meermin  

 
 

Alba Bouwerprys vir Kinderliteratuur:  Kobus Geldenhuys vir 
Hoekom die walvisse gekom het  

 
 

 
� Erelidmaatskap van die SA Akademie:  Prof. Adam Small. 
� M.T. Steynprys vir Natuurwetenskaplike en Tegnologiese Prestasie:  Prof. Ivan Horak, Dept. 

Veterinêre Tropiese Siektes, Fakulteit Veeartsenykunde, Onderstepoort, Universiteit van Pretoria. 
� Deleen Bekkerprys vir die beste draaiboek van 'n TV-drama in Afrikaans:  Paul C. Venter vir 

Vlug na Egipte (episode 3) en Terug na Egipte (episode 6).  
� Huberte Rupertprys vir Klassieke Musiek:  Ben Schoeman. 
� Erepenning vir 'n Televisiedrama in Afrikaans:  John Trengove vir Swartwater (episode 1). 
� Erepenning vir Visuele Kunste (Beeldhoukuns):  Maureen Quin. 
 

 
 

 

 

 

Protea Boekhuisprys vir beste gepubliseerde werk in 
Afrikaans:  Carel van der Merwe vir Donker stroom. Eugène 
Marais en die Anglo-Boereoorlog 
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Akademiepryse 2016 
 

� Erepenning vir Rolprentkuns:  Katinka Heyns. 
� Erepenning van die Fakulteit Natuurwetenskap en Tegnologie:  Prof. Annemarie Oldewage, 

Dept. Dierkunde, Universiteit van Johannesburg. 
� Besondere Erepenning van die Akademie:  Dr. Renata Coetzee. 
� Besondere Erepenning van die Akademie:  Me. Karen Meiring. 
� Gustav Prellerprys vir Literatuurwetenskap en Letterkundige Kritiek:  Prof. Louise Viljoen, 

Dept. Afrikaans en Nederlands, Universiteit van Stellenbosch. 
� Stalsprys vir Geskiedwetenskappe:  Prof. Ernst Stals, navorsingsgenoot, Dept. Geskiedenis, 

Universiteit van Stellenbosch. 
� Stalsprys vir Politieke Wetenskap:  Prof. Deon Geldenhuys, Dept. Politiek en Internasionale 

Verhoudinge, Universiteit van Johannesburg. 
� Stalsprys vir Ekonomie:  Prof. Estian Calitz, emeritus professor in Ekonomie, Universiteit van 

Stellenbosch. 
� Ds. Pieter van Drimmelenmedalje:  Prof. Hermie van Zyl, navorsingsgenoot, Fakulteit Teologie, 

Universiteit van die Vrystaat. 
� Totiusprys vir Teologie en die studie van die grondtale van die Bybel:  Prof. Koos Vorster, 

emeritus professor van die Fakulteit Teologie, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom. 
� Frans du Toitmedalje vir Bedryfsleiding:  Dr. Johan van Zyl. 
� Protea Boekhuisprys vir beste gepubliseerde geskiedeniswerk in Afrikaans:  Carel van der 

Merwe vir Donker stroom: Eugène Marais en die Anglo-Boereoorlog. 
� Goue Akademiemedalje:  Prof. Michael Samways, Dept. Bewaringsekologie en Entomologie, 

Fakulteit Agri-Wetenskappe, Universiteit van Stellenbosch. 
� Havengaprys vir Lewenswetenskappe:  Prof. Alvaro Viljoen, Dept. Farmaseutiese Wetenskappe, 

Tshwane Universiteit van Tegnologie (TUT), Pretoria.  
� Havengaprys vir Gesondheidswetenskappe:  Prof. Robert Pattinson, Dept. Obstetrie en 

Ginekologie, Kalafong Hospitaal, Universiteit van Pretoria. 
� Douw Greeff-prys vir die beste artikel in die SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie:  

Proff. A.J. Reinecke, S.A. Reinecke en me. M. van Wyk vir Kan die gevoeligheid van grondlewende 
organismes bydra om die volhoubaarheid van landbewerking van olieraffinadery afval te beoordeel? 
wat in die SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie, vol. 34, no. 1 (2015) verskyn het. 

� Esther Greeff-prys:  Prof. Helize van Vuuren vir haar artikel Passacaglia van J.S. Bach en Das 
Passagen-Werk van Walter Benjamin – literêre montage as mosaïekwerk in Memorandum:  'n 
Verhaal met skilderye wat in die Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 54(3):505-523 (2014) verskyn 
het. 

� Junior Kaptein Scott-gedenkmedalje (Dierkundige Wetenskappe):  Lindi Steyn, Departement 
Dierkunde, Universiteit van Johannesburg. 
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Poort-Skryfkompetisie 2016 
 

Die organiseerder van Poort, mev. Ina van Schalkwyk, skryf:  Die jaarlikse Poort-Skryfkompetisie 
word al vir die afgelope 46 jaar deur die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns aangebied. Verblydende 
nuus is dat daar vanjaar 'n hele aantal "nuwe" skole, benewens die gereelde deelnemende skole, 
ingeskryf het.  Inskrywings van skole oor die lengte en breedte van die RSA en Namibië is vir dié 
jaarlikse kreatiewe Skryfkompetisie vir evaluering gestuur.  Daar was selfs deelname deur tuisskool-
leerders waarvan sommige se skryfwerk deur die keurders as merietewerk aangetoon is.  
 

Die nasionale keurders het hierdie moeilike evalueringsproses uit die talle Poort-inskrywings 
afgehandel. Dit is vir my aangenaam om die genrewenners bekend te maak:  Annemarie Wüst van 
Hoërskool Stellenberg in Kaapstad is die Nasionale Wenner Prosa en Alet Janse van Rensburg van 
Cradock Hoërskool is die Nasionale Wenner Poësie. Die commendatio’s van die keurders oor dié twee 
leerders se skryfwerk verklaar duidelik waarom hulle die genrewenners is.  
 

Nasionale wenner:  Poësie – ALET JANSE VAN RENSBURG, Hoërskool Cradock, se wengedig:   
 

 

                                    Wie laaste lag 
 

 

In my oupa se huis 
was 'n meubelstuk  
'n eregas. 
 
Wat lank terug 'n boom was, 
het Oupa se hande en Oupa se tyd  
verander in 'n populierkas. 
 
Daar's verhale oor somers en droogtes 
tussen die lyne van die woude se grotes 
wat hy so sonder skroom kon slag. 
 
Oupa kry ook nou kringe.  
Ek lees oor die winter en die somer 
in die glinster van die ou dromer se oë. 
 
Tog het Oupa nooit so gelukkig gelyk 
soos toe sy lyk 
in populierpajamas pryk. 
 
Die grotes van die woude  
wat Oupa sonder skroom kon slag,  
het toe laaste gelag. 

 

Wengedig 
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Poort-Skryfkompetisie 2016 (vervolg) 
 

Nasionale wenner:  Prosa – ANNEMARIE WüST, Hoërskool Stellenberg, se wenverhaal:   
 

Seisoene van verandering 
    

Ek vat sy hand en lei hom na die verwelkomende oop deure van die 
Kunstekaap-teater. Hy kyk my met leë oë aan en mompel iets 
onverstandig. Hulle sê dat jou oë die vensters na jou siel is, maar my pa 
se Alzheimer-brein het sy eens potblou oë en glashelder vensters 
gebreek. 
 

André Rieu verskyn op die verhoog en word deur 'n oorverdowende applous begroet. My pa kyk 
verward rond. Die geraas verbouereer hom. Die sjarmante maestro glimlag en sê: "Ik wil graag 
het volgende lied opdragen aan mijn hero, Derek von Kaap, die hier geboren is. Dames en heren, 
Vivaldi’s 'Vier Seizoenen'!" 
 

Hy choreografeer 'n melodie van note wat krinkel, kartel en kronkel op die kaart van sy 
bladmusiek. 'n Glans van herinnering flikker in my pa se oë. Sy logge hande onthou en vou 
rondom 'n denkbeeldige viool. Hy maak sy oë een vir een toe soos hy Vivaldi se "Vier Seisoene" 
uit sy geheue speel. 
 

Die vrolike, allegretto note van lente dans deur die lug. Dit pluk aan my hart en herinner my aan 
'n tyd lank vergete. My pa het sy viool teen die boomstam staangemaak en ek en hy het heerlike 
heuningkoeke geëet. Soet, soeter, soetste. My slagspreuk was "Hakuna Matata!" – ek het nog 
geen sorge gehad om my jong hart swaar te maak nie. Ek het uit die appelboom gespring met die 
sekerheid dat my pa my sou vang. 
 

Die lang klanke van somer herinner my aan my hoërskooldae. Skielik het die hitte van hoërskool 
my laat sweet, maar gelukkig kon my pa steeds 'n kalmerende wiegelied vir my speel – al was ek 
sewentien jaar oud. Sy sterk hande het my steeds omvou en hy was my rots. 
 

Herfs se note fladder deur die lug. My en my pa se verhouding het saam met die blare verkleur. 
Ek het uit die huis getrek en hy moes alleen in die nessie agterbly. 
 

Die stadige harmonieë van winter weerspieël die laaste paar jare. Alzheimer’s en Artritis het uit 
hul hibernasie gekruip en my pa se lewe tot sy bed beperk. Die wolke het toegetrek en daar was nie 
'n silwer randjie te bespeur nie. My pa se lomp hande en skouers kon nie meer my gewig, sorge of 
probleme dra nie. 
 

André Rieu rinkink met sy viool. Note, melodieë en harmonieë vloei saam in 'n suiwer stroom van 
klank. My pa se hande sweef, maar sukkel steeds om by te hou. Skielik is alles stil. Dan breek 'n 
dreuning van duisende hande wat saam klap, uit.  
 

My pa – Derek von Kaap – staan op. In die doolhof van sy gedagtes gee hy 'n diep buiging vir sy 
swanesang. Ek vang hom soos sy wankelrige knieë onder hom meegee. 

 
 

Wenverhaal 
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Jan H. Maraisprys 

 
Die eerste Jan H. Maraisprys vir ŉ uitstaande bydrae tot Afrikaans as wetenskapstaal is aan prof. H.B. 
(Hermann) Giliomee toegeken. Die prys ter waarde van R500 000 sal op 30 Mei, die herdenking van 
die verjaarsdag van wyle Jannie Marais, tydens ŉ funksie op Stellenbosch aan prof. Giliomee 
oorhandig word. 

Hermann Giliomee geniet internasionale aansien as historikus en 
kenner van die Suid-Afrikaanse politiek. Sy wye kennis en 
belangstellings het baie gedoen om by Suid-Afrikaners – en in die 
besonder by die Afrikaanssprekende gemeenskap – 'n kritiese inge-
steldheid te kweek. Hy het ook 'n uiters belangrike rol in die bevor-
dering van ŉ verantwoordelike diskoers oor lewensbelangrike 
kwessies in ons land gespeel, sowel onder apartheid as in die huidige 
bestel. 
 

Sy werke toon die relevansie van die verlede vir ons hede en die 
moontlikhede vir 'n rasionele omgang met daardie verlede. Sy 
lewenslange verbintenis tot onafhanklike denke en sy uitnemende 
akademiese uitsette in Afrikaans maak van hom 'n waardige ont-

vanger van hierdie eerste Jan H. Marais-prystoekenning. 
 

Hy is 'n uiters vrugbare navorser en skrywer, maar sy groot werk was ongetwyfeld Die Afrikaners:  'n 
Biografie in 2003. 
 

Die Jan H. Maraisprys is in 2015 ingestel deur drie van die belangrikste instansies wat hulle bestaan te 
danke het aan die erflating van Johannes Henoch Marais (1850-1915), vooraanstaande Stellenbosser 
en voormalige inwoner van Kimberley waar hy sy welvaart opgebou het. Die instansies is Het Jan 
Marais Nationale Fonds, Naspers (Media 24) en die Universiteit van Stellenbosch. 
 

Die prys word jaarliks toegeken as erkenning vir 'n uitstaande bydrae tot Afrikaans as wetenskapstaal 
deur wetenskaplike werk en publikasies op hoё vlak en van hoё gehalte in Afrikaans. 
 

Die keurkomitee het bestaan uit proff. Andreas van Wyk, oudrektor van die US, as voorsitter; Christoff 
Heyns, regsgeleerde van Pretoria; Piet Steyn, voormalige navorsingsdirekteur van die Universiteit van 
Stellenbosch; Arnold van Zyl, universiteitsrektor van Stuttgart, Duitsland en dr. Johan van Zyl, oudrektor 
van die Universiteit van Pretoria en voormalige hoof van Sanlam. Prof. Debra Meyer, hoogleraar in 
biochemie aan die Universiteit van Johannesburg, se moeder is onlangs oorlede en kon sy dus die 
vergadering nie bywoon nie. 
 

Die prys van R500 000 sal weer in 2017 toegeken word. Die aanwending van die prysgeld is in die 
hande van die ontvanger.   
 

• Die SA Akademie hanteer die administrasie van die prys en nominasies vir 2017 moet die 
Akademiekantoor voor 25 Januarie 2017 bereik. Sien www.akademie.co.za vir die nodige inligting in 
dié verband. 

 

 



Die ATKV
 

Die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging (ATKV) stel jaarliks 
die bekroning van ses gepubliseerde Afrikaanse artikels wat in 'n betrokke jaar in 'n geakkrediteerde 
tydskrif verskyn het, dus R10 000 per artikel. Vier 
skappe en twee vir artikels in die natuurwetenskappe. Die S
hanteer die keuringsproses. In November 2015 is 
word vanjaar by werkgemeenskapsfunksies oorhandig
\ 

 

� Prof. Helize Janse van Vuuren
Universiteit (NMMU), Port Elizabeth vir haar artikel 
Werk van Walter Benjamin –
skilderye (2006) wat in die Tydskrif vir Geesteswetenskappe

 

Die Werkgemeenskap Oos-Kaapland het op Woensdagaand 6 April 2016 'n geslaagde funksie 

prof. Helize Janse van Vuuren en prof. Japie Engelbrecht, Voorsitter van die Werkgemeenskap 
Oos-Kaapland. 
 

� Prof. Kobus Krüger, Dept. Godsdienswetenskap
sy artikel Oneindigheid as religie
10(3), Desember 2013 verskyn het.

 
� Prof. Bernard Odendaal, Skool vir Tale, NWU, Potchefstroom Kampus vir sy artikel 

Raak- en verskilpunte tussen gedigte en liedtekste
2013 verskyn het. 

 
� Dr. Johann Rossouw, Dept. 

artikels: Die tegniek as 'die lewe geleef deur ander middele as die lewe self
LitNet Akademies, 10(3), Desember 2013 verskyn het en 
teologie van skrif en die disoriëntasie van Westerse moderniteit
Akademies, 11(3), Desember 2014 verskyn het.
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Die ATKV-SA Akademieprys 

en Kultuurvereniging (ATKV) stel jaarliks 'n prysgeld van R60 000 beskikbaar vir 
die bekroning van ses gepubliseerde Afrikaanse artikels wat in 'n betrokke jaar in 'n geakkrediteerde 
tydskrif verskyn het, dus R10 000 per artikel. Vier pryse is bestem vir artikels in die geestesweten
skappe en twee vir artikels in die natuurwetenskappe. Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns 

November 2015 is die prys aan die volgende persone 
erkgemeenskapsfunksies oorhandig: 

Geesteswetenskappe 

van Vuuren, Dept. Tale en Letterkunde, Nelson Mandela Metropolitaanse 
, Port Elizabeth vir haar artikel Passacaglia van J.S. Bach en

– literêre montage as mosaïekwerk in Memorandum
Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 54(3), September 

Kaapland het op Woensdagaand 6 April 2016 'n geslaagde funksie 
gehad waartydens die prys aan prof. Helize 
Vuuren oorhandig is. Prof. Janse v
geleentheid 'n interessante voorlesing gegee oor 
Halssnoer van springbokore: 'n Boesman ontstaansmite
en die Afrikaanse letterkunde
(ongelukkig, maar met rede) Engelse boek met die titel 
Necklace of Springbok Ears
Press uitgegee sal word. Op die foto verskyn v.l.n.r.: 
mnr. Japie Gouws, Besturende Direkteur van die ATKV, 

van Vuuren en prof. Japie Engelbrecht, Voorsitter van die Werkgemeenskap 

Godsdienswetenskappe, Universiteit van Suid
Oneindigheid as religie-relativerende en -insluitende horison wat 

2013 verskyn het. 

, Skool vir Tale, NWU, Potchefstroom Kampus vir sy artikel 
verskilpunte tussen gedigte en liedtekste wat in Literator 34(2), 

t. Filosofie, Universiteit van die Vrystaat vir sy twee 
die lewe geleef deur ander middele as die lewe self

, 10(3), Desember 2013 verskyn het en Bernard Stiegler se 
disoriëntasie van Westerse moderniteit wat in 

, 11(3), Desember 2014 verskyn het. 

 

prysgeld van R60 000 beskikbaar vir 
die bekroning van ses gepubliseerde Afrikaanse artikels wat in 'n betrokke jaar in 'n geakkrediteerde 

pryse is bestem vir artikels in die geestesweten-
Akademie vir Wetenskap en Kuns 

die prys aan die volgende persone toegeken en is/ 

Tale en Letterkunde, Nelson Mandela Metropolitaanse 
van J.S. Bach en Das Passagen-

Memorandum. 'n Verhaal met 
September 2014 verskyn het. 

Kaapland het op Woensdagaand 6 April 2016 'n geslaagde funksie 
gehad waartydens die prys aan prof. Helize Janse van 

Janse van Vuuren het by die 
geleentheid 'n interessante voorlesing gegee oor 'n 

van springbokore: 'n Boesman ontstaansmite 
en die Afrikaanse letterkunde. Die werk is vervat in 'n 
(ongelukkig, maar met rede) Engelse boek met die titel A 
Necklace of Springbok Ears wat binnekort deur Sun 

uitgegee sal word. Op die foto verskyn v.l.n.r.: 
nr. Japie Gouws, Besturende Direkteur van die ATKV, 

van Vuuren en prof. Japie Engelbrecht, Voorsitter van die Werkgemeenskap 

, Universiteit van Suid-Afrika vir 
wat in LitNet, 

, Skool vir Tale, NWU, Potchefstroom Kampus vir sy artikel 
34(2), November 

Filosofie, Universiteit van die Vrystaat vir sy twee 
die lewe geleef deur ander middele as die lewe self' wat in 

Bernard Stiegler se 
wat in LitNet 

 

 

 



Die ATKV

                 
� Dr. Sanet J. van Vuuren, Dept. Omgewingswetenskappe en Bestuur, NWU; me. 

Annelie Swanepoel van Randwater, 
Midvaal Water, Stilfontein vir hulle artikel 
Vaalrivieralge wat in die SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie
2013 verskyn het. 

 

� Prof. J.L. Roos van die Dept. 
bevindings oor die genetiese argitektuur
onder Afrikaners wat in die SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie
2014 verskyn het. 

 

Die jaarlikse Geskiedenissimposium
aangebied word, het onder leiding van prof. Fransjohan Pretorius
Afrikaanse Hoër Seunskool (Affies) 
Mediavryheid in Suid-Afrika.  Die program was soos
� F.V. Engelenburg en "De Volksstem". 'n Historiese oorsig 
� F.S. Malan, 'Ons Land' en Britse imperialisme, 1895

Unisa; 
� Die belang van mediavryheid in Suid

Carta tot die Muilbandwet – prof. Lizette Rabe, Dep
� 'Sagte sensuur' ons groot vyand
� Huidige bedreigings vir en toekomsplanne ter 

Sunday Times; 
� Om te kyk of nie te kyk nie: 'n oud

van die Onafhanklike Tribunaal van die Kommunikasie
Die Akademie was bevoorreg om die geleentheid in die nuwe 
Affies te hou. 
 

Affies 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Afrikaanse Hoër Seunskool
geskenk vir sy 96ste bestaansjaar ontvang. 'n Splinternuwe 
musieksentrum is tydens 'n inhuldigingseremonie, wat ook die skool 
se verjaardag gevier het, oorhandig. Affies huisves tans een van die 
grootste musiekdepartemente in die land met 240 leerders wat musiek 
as vak neem. Leerders kan kies tussen klavier, pyporrel of enige 
stryk- of blaasinstrument. Die skool het ook 'n verskeidenheid 
ensembles en orkeste wat leerders die geleentheid bied om saam met 
medeleerders musiek te maak. Die sentrum is ontwerp deur die 
argiteksfirma Mathews & Vennote.  
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Die ATKV-SA Akademieprys (vervolg) 
 

                 Natuurwetenskappe 
van Vuuren, Dept. Omgewingswetenskappe en Bestuur, NWU; me. 

Randwater, Vereeniging en me. Germarie van Zyl van 
Stilfontein vir hulle artikel Rol van Lesotho-hooglandwater op 

SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie

t. Psigiatrie, Universiteit van Pretoria vir sy artikel 
bevindings oor die genetiese argitektuur van skisofrenie: Die bydrae van studies

SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie

 

Geskiedenissimposium 2016 

Geskiedenissimposium wat deur die Geskiedeniskommissie van die
onder leiding van prof. Fransjohan Pretorius op Vrydag 29 Januarie 2016 by die 

(Affies) in Pretoria plaasgevind en is baie goed bygewoon. Die tema was 
Die program was soos volg: 

F.V. Engelenburg en "De Volksstem". 'n Historiese oorsig – dr. Linda Brink,  SA Akademie;
en Britse imperialisme, 1895-1902 – prof. Alex Mouton, Dept. Geskiedenis, 

Die belang van mediavryheid in Suid-Afrika: Tweehonderd jaar, twee gevallestudies, van die Magna 
prof. Lizette Rabe, Dept. Joernalistiek, Universiteit van Stellenbosch;

ons groot vyand – mnr. Tim du Plessis, KykNET; 
Huidige bedreigings vir en toekomsplanne ter beskerming van persvryheid

Om te kyk of nie te kyk nie: 'n oud-hoofsensor aan die woord – prof. Kobus van Rooyen, Voorsitter 
van die Onafhanklike Tribunaal van die Kommunikasie-Owerheid van Suid

s bevoorreg om die geleentheid in die nuwe ouditorium op die kunstekampus 

Affies kry unieke musieksentrum 

 

Afrikaanse Hoër Seunskool in Pretoria het onlangs 'n groot 
geskenk vir sy 96ste bestaansjaar ontvang. 'n Splinternuwe 
musieksentrum is tydens 'n inhuldigingseremonie, wat ook die skool 
se verjaardag gevier het, oorhandig. Affies huisves tans een van die 

in die land met 240 leerders wat musiek 
as vak neem. Leerders kan kies tussen klavier, pyporrel of enige 

of blaasinstrument. Die skool het ook 'n verskeidenheid 
ensembles en orkeste wat leerders die geleentheid bied om saam met 

te maak. Die sentrum is ontwerp deur die 
e. 

 

van Vuuren, Dept. Omgewingswetenskappe en Bestuur, NWU; me. 
Vereeniging en me. Germarie van Zyl van 

hooglandwater op 
SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie, 32(1), 

Psigiatrie, Universiteit van Pretoria vir sy artikel Nuwe 
van skisofrenie: Die bydrae van studies 

SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie, 33(1), 

wat deur die Geskiedeniskommissie van die SA Akademie 
op Vrydag 29 Januarie 2016 by die 

in Pretoria plaasgevind en is baie goed bygewoon. Die tema was 

Linda Brink,  SA Akademie; 
prof. Alex Mouton, Dept. Geskiedenis, 

jaar, twee gevallestudies, van die Magna 
Joernalistiek, Universiteit van Stellenbosch; 

beskerming van persvryheid – mnr. Jan-Jan Joubert, 

prof. Kobus van Rooyen, Voorsitter 
Owerheid van Suid-Afrika. 

ouditorium op die kunstekampus van 

 

 

 



Die Taalkommissie vergader
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Taalkommissie (TK) het van 25
van drie wat vir 2016 beplan word. Die afhandeling van die reëls vir leestekengebruik was hoog op die 
prioriteitslys en die TK het baie goeie vordering hiermee gemaak. Verskeie taalkenners he
voorgestelde leestekenreëls bekyk en dié proses het waardevolle kommentaar opgelewer wat tydens 
die sitting in die leestekenreëls bygewerk is. Die TK het ook begin om die sistematiek in die woordelys 
na te gaan met die oog op die Eeufeespublika
wat in 2017 gaan verskyn. Daar is ook gekyk na verskeie spelreëls en veral nuwe reëls wat betrekking 
het op samestellings en afleidings van meerledige eiename, byvoorbeeld 
Dooie Seerolle, is onder die loep geneem. 
     Oudergewoonte is nuwe woorde vir opname in die AWS
is sluit in: 
 

Antroposeen 
Antroposeens, -e 
bewarea, -s 
breek (verposing), breke 
brekend, -e (– branders/nuus) 
bystanddood (gevalle van –), ..dode 
charcuterie, -ë 
dhaltjie (soort gereg), -s 
 

Die tweede TK-sitting het gedurende 

Die lede van die Taalkommissie is voor v.l.n.r.: Marné Pienaar (UJ), Frank Hendricks (UWK; 
ondervoorsitter) en Sophia Kapp (VivA) 

Agter v.l.n.r.: Gerhard van Huyssteen (NWU; voorsitter), Suléne Pilon (UP; sekretaris), Jana Luther 
(Pearson), Phillip Louw (Oxford University Press) en Frikkie Lombard (Buro van die WAT)
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Die Taalkommissie vergader 

Die Taalkommissie (TK) het van 25 tot 29 Januarie in Pretoria vergader; hierdie sitting was die eerste 
van drie wat vir 2016 beplan word. Die afhandeling van die reëls vir leestekengebruik was hoog op die 
prioriteitslys en die TK het baie goeie vordering hiermee gemaak. Verskeie taalkenners he
voorgestelde leestekenreëls bekyk en dié proses het waardevolle kommentaar opgelewer wat tydens 
die sitting in die leestekenreëls bygewerk is. Die TK het ook begin om die sistematiek in die woordelys 
na te gaan met die oog op die Eeufeespublikasie van die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls
wat in 2017 gaan verskyn. Daar is ook gekyk na verskeie spelreëls en veral nuwe reëls wat betrekking 
het op samestellings en afleidings van meerledige eiename, byvoorbeeld 

, is onder die loep geneem.  
Oudergewoonte is nuwe woorde vir opname in die AWS oorweeg. Woorde wat voorlopig opgeneem 

 

gedurende 11-15 April in Stellenbosch plaasgevind

Die lede van die Taalkommissie is voor v.l.n.r.: Marné Pienaar (UJ), Frank Hendricks (UWK; 
ondervoorsitter) en Sophia Kapp (VivA)  

Agter v.l.n.r.: Gerhard van Huyssteen (NWU; voorsitter), Suléne Pilon (UP; sekretaris), Jana Luther 
Oxford University Press) en Frikkie Lombard (Buro van die WAT)

genadedood (gevalle van –), ..dode
googleloer, ge- 
nosebo, -'s 
poenankies (sy is alte –) 
slamat (tw.)(– met jou verjaarsdag
whatsapp, -s 
whatsapp, ge- 

29 Januarie in Pretoria vergader; hierdie sitting was die eerste 
van drie wat vir 2016 beplan word. Die afhandeling van die reëls vir leestekengebruik was hoog op die 
prioriteitslys en die TK het baie goeie vordering hiermee gemaak. Verskeie taalkenners het reeds die 
voorgestelde leestekenreëls bekyk en dié proses het waardevolle kommentaar opgelewer wat tydens 
die sitting in die leestekenreëls bygewerk is. Die TK het ook begin om die sistematiek in die woordelys 

Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS) 
wat in 2017 gaan verskyn. Daar is ook gekyk na verskeie spelreëls en veral nuwe reëls wat betrekking 
het op samestellings en afleidings van meerledige eiename, byvoorbeeld New Yorkse modes en 

Woorde wat voorlopig opgeneem 

plaasgevind. 

 
Die lede van die Taalkommissie is voor v.l.n.r.: Marné Pienaar (UJ), Frank Hendricks (UWK; 

Agter v.l.n.r.: Gerhard van Huyssteen (NWU; voorsitter), Suléne Pilon (UP; sekretaris), Jana Luther 
Oxford University Press) en Frikkie Lombard (Buro van die WAT) 

), ..dode 

met jou verjaarsdag) 
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Behoede ons van Afrikaans sonder kappie 

 
"KAN DIE TAALKOMMISSIE OOK WEGDOEN MET DIE KAPPIE IN AFRIKAANS? #EKISKAPPIE" 

Twiet al wat Fransmens is woedend: "#JeSuisCirconflexe" toe die Franse Akademie (die Afrikaanse 
Taalkommissie se Franse eweknie) aankondig dat die sirkumfleks nie meer verpligtend op sommige 
Franse woorde is nie. 
     Sirkumfleks? Dis wat snobberige stadsjapies die gewone ou kappie (^) in Afrikaans noem. "Onthou 
om die sirkumfleks op die wawielwîe te sit, neef Barend", hoor ek 'n vooraanstaande Groot Trekboer 
maan. "Ek gebruik sommer 'n kappie, man, dit werk net so goed", steun neef Barend terug. Dis net ons 
en die Friese wat so boers met dié teken omgaan – die res van die wêreld is grênd en roep hom op sy 
Latinistiese naam. 
     Die kappie is eintlik 'n samevoeging van die akuut- (´) en gravisteken (`) en word in tale sonder tal 
gebruik om onder meer vokaallengte, klemtoon, toonhoogte of 'n bepaalde vokaalkwaliteit, soos in 
Afrikaans, aan te dui. Die verskil in uitspraak tussen "hoerê" en "hoere" is selfverduidelikend. 
     Kan die Taalkommissie ook wegdoen met die kappie in Afrikaans? #EkIsKappie.  As ek in die AWS 
soek na unieke woorde, tel ek soos volg: woorde met ê = 169; ô = 21; û = 3; î = 3; â = 0. 
     Die grootste gros (119) is byvoeglike naamwoorde wat eindig op die van-Franse-oorsprong "-êr" 
(dink aan "visioenêr" en "visionêr"); drie selfstandige naamwoorde eindig ook op "-êr": "biljoenêr", 
"miljardêr" en "miljoenêr", maar soos dit tans ekonomies verloop, sal die drie woorde ook eersdaags uit 
die oude doos wees. 
     'n Groot klomp (37) van ons kappiewoorde is leenwoorde: 12 uit Frans (waarvan drie reeds 
kappielose wisselvorme het: "kreip", "maitresse" en "retraite"); 24 uit Afrikatale (waarvan almal ook 
kappielose wisselvorme het, behalwe "ghôkum"); en een uit 'n Noord-Amerikaanse taal ("katôba" met 
die wisselvorm "catawba"). Een Franse nig is selfs deftig geklee in twee kappies: "maître d’hôtel". 
     Die bekendste en mees gebruikte kappiewoorde (19) is verafrikaanste vorme uit Nederlands 
(waarvan drie kappielose wisselvorme het: "hoera", "more" en "ver") of Frans ("affêre" en "prêrie"). Dan 
is daar ook verafrikaanste meervoudsvorme (8) waarvan vier, tog verrassend, nie wisselvorme het nie: 
"brûens", "rûens", "trôe" en neef Barend se "wîe". Verrassend? Wel, as ons "rogge" naas "rôe" kan hê, 
hoekom dan nie ook "brugge", "rugge", "trogge" en "wigge" nie? Ek vermoed dat laasgenoemdes dalk 
in ieder geval wyd in gesproke taal voorkom. 
     Met al hierdie uitlandse kappielede kan nog 'n plan gemaak word, maar wat van die hand vol (4) 
klanknabootsende herhalingsvorme (soos "kwê-kwê")? Of dan die ég Afrikaanse woorde (4) waarvan  
die oorsprong tot vandag nie seker is nie: "wê", "pê" en "gô"? En ou bêrendlangasem, 'n voël met 'n 
lang, skril roep? 
     Die noukeurige tellinghouer sal merk dat ons nog een kappielid kort om ons somme te laat klop. Om 
dié te kry, sal jy maar op jou stêre moet sit en deur die AWS soek . . . 
     Kan die Taalkommissie wegdoen met die kappie? Behoede ons! Is jy deel van die #EkIsKappie-
kommando? 
 

Prof. Gerhard van Huyssteen, Voorsitter, Taalkommissie 
Beeld, 19 Februarie 2016 
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Aspekte van die gebruik van Afrikaanse omgangsvariëteite (uit Stilet 7/8/2015)  

 

Op uitnodiging van 'n plaaslike leeskring het bekroonde Afrikaanse digter en dramaturg Adam Small in 
September 2014 'n besoek aan Potchefstroom gebring. Die geleentheid is deur die vakgroep 
Skryfkunde en die ATKV-Skryfskool van die Noordwes-Universiteit aangegryp om 'n verskynsel van 
kennelike aktualiteit in die Afrikaanse letterkunde, met name in die Afrikaanse digkuns, by wyse van 'n 
seminaar oor die aangeleentheid in die kollig te plaas. 
     Dié verskynsel is die literêre benutting van dialektiese of sogenaamde omgangsvorme van 
Afrikaans. Adam Small, as prominente digterlike gebruiker van Kaapse Afrikaans, het ook as spreker by 
die seminaar op 27 September 2014 opgetree – soos 'n ander bekende digterlike benutter van 'n Om-
gangsafrikaans-variëteit (Griekwa-Afrikaans), naamlik Hans du Plessis. Die artikels en essays in hierdie 
nommer van Stilet bevat die navorsings- en besinningsverslae wat uit die inisiatief voortgespruit het. 
     In my bydrae, 'n oorsig van die voorkoms van omgangstaalvariëteite (sosiolekte soos "Loslit-
afrikaans", Kaaps en Griekwa-Afrikaans, maar ook streekstaalvorme soos Karoo- en Boesmanlandse 
Afrikaans) in die geskiedenis van die Afrikaanse poësie, word aangetoon dat dié stilistiese verskynsel 
veral sedert die Beweging van Sestig aan prominensie gewen het. Sowel literêr-strategiese as 
sosiopolitieke oogmerke is daardeur gedien (soms gelyktydig). In die geheel gesien, blyk dit dat 
aandringende sosiopolitieke en breër kulturele omstandighede in Suid-Afrika telkens 'n deurslag-
gewende rol gespeel het in die wisselende belang van dié dialekgebruiktendens.   
     In twee essays en 'n artikel word die digterlike gebruik van Kaaps as Afrikaansvariëteit onder die 
loep geneem. Adam Small laat val die klem op die verhouding tussen kroniese armoedetoestande en 
die benutting van Kaaps as medium om iets van sodanige werklikhede in die poësie te vergestalt. Syns 
insiens moet nie afbreuk aan die kompleksiteite van die verskynsel gedoen word nie (waaraan hy meen 
'n digter soos Nathan Trantraal hom besondig). Na sy mening behoort sowel die vervallenhede as die 
waardighede wat te midde daarvan moontlik is, onder woorde gebring te word. Daniel Hugo, soos vir sy 
eie digkuns ook besonder bekend vir sy poësievertalingswerk, belig die besondere uitdagings 
(byvoorbeeld ten opsigte van die vermyding van 'n humoristiese indruk) wat vertaling van gedigte 
geskryf in dialektaal stel. Kaaps lewer bykomende probleme in hierdie verband op, aangesien 'n 
verskeidenheid variëteite van dié sosiolek benut word deur digters soos Adam Small, Loit Sôls, Peter 
Snyders and Nathan Trantraal. In wese bevind hy dat vertalings van sulke werk 'n onbegonne taak 
genoem kan word. 
     Anastasia de Vries stel die boeiende vraagstuk rondom die etiek van dialektaalgebruik in die digkuns 
aan die orde, spesifiek na aanleiding van Marlene van Niekerk, nie van huis uit 'n spreker van Kaaps 
nie, se aanwending van dié sosiolek in 'n tweetal gedigte uit haar jongste digbundel, Kaar. De Vries 
bekyk die kwessie binne 'n dialektologiese en sosiolinguistiese raamwerk en huldig in terme daarvan 
die siening dat Kaaps aan alle sprekers behoort wat die heterogeniteit van Afrikaans ag – veral as die 
weergawe daarvan, soos deur Van Niekerk, van outentiekheid spreek. In sý artikel sluit Hans du 
Plessis, wat op grond van navorsingswerk gedoen in die 1980’s 'n eerstehandse kennis van Griekwa-
Afrikaans opgedoen het, by De Vries se besinnings oor die genoemde etiese kwessies aan. Besware 
wat gelug is dat hy hom as digter van vier "Griekwa-bundels" die taal en intellektuele eiendom van 'n 
sosiolektiese groepering sou toegeëien het vir eie literêr-strategiese gewin, so argumenteer hy, gaan 
self mank aan die begrensings van die politieke beskouingshoek in terme waarvan dit gerig is. 
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Aspekte van die gebruik van Afrikaanse omgangsvariëteite (uit Stilet 7/8/2015)  

 

Artikelbydraes deur twee taalkundiges bekragtig die waarde wat dialektologiese en sosiolinguistiese 
benaderings tot die ondersoeking van die bepaalde digkunsverskynsel voeg. Christo van Rensburg 
werp verrassend nuwe lig op voorheen duister geagte onderdele van N.P. van Wyk Louw se bekende 
"Klipwerk"-gedig deur verrekening van betekenisduidingsnuanses van uitdrukkings in die Roggeveldse 
streeksdialek. Hy toon oortuigend aan dat "Klipwerk" in wese 'n (soms vernuftig verhulde) "rooi-
hakskeengedig" (eroties-romantiese gedig in 97 dele) behels. In sý artikel verken Jako Olivier die 
gebruik van Swartafrikaans en Tsotsitaal in, onderskeidelik, 'n gedig elk deur R.K. Belcher en Frans van 
Rensburg. Die begrippe transtaling en taaloorgang word as beskrywers benut om die strategieë te 
ontleed wat deur die digters ingespan is in die uitbeelding van die karakters wat hulle in hulle gedigte 
aan die woord wou stel.   
 

Prof. Bernard Odendaal  
 

Afrikaanse Taalraad (ATR) 

 
Die Afrikaanse Taalraad het 'n 
nuwe bedeling betree met die 
aanstelling van 'n nuwe uit-
voerende hoof in voltydse hoe-
danigheid. Hy is dr. Conrad 
Steenkamp van Somerset-Wes. 
Baie geluk aan dr. Steenkamp met 
die aanstelling in die belangrike 
pos. Prof. Jacques van der Elst 
was sedert die stigting van die ATR en selfs 

vroeër betrokke by die doen en 
late van die ATR en het nou 
afskeid geneem. Daar is 'n tyd van 
kom en gaan en die feit dat 'n 
bekwame persoon soos dr. 
Steenkamp nou voltyds in die Taal-
raad se diens sal wees, is belang-
rik en gerusstellend op 'n tydstip 
waar Afrikaans en die taalbedeling 

in ons land in die branding verkeer.  
 
Die ideaal word gestel dat die ATR op die lang termyn 'n vaste kantoor gaan vestig. Die geografiese 
plasing van so 'n kantoor sal nog bepaal moet word. 
 
Prof. Van der Elst betuig sy dank aan alle lidorganisasies wat oor die jare die ATR gesteun het. Hy glo 
dat die ATR van krag tot krag sal gaan en sy eiesoortige plek binne die Afrikaanse taalbedeling onder 
dr. Steenkamp se leiding sal handhaaf. Die ATR sal met 'n nuwe visie en passie uitgebou word.  
 
Met uitsondering van die besonderhede van 'n nuwe uitvoerende hoof bly die bekende gesigte van die 
ATR vir die korter termyn dieselfde. Dit geld me. Ria Olivier in die Wes-Kaap en Jannie Earle as 
sekretaris in die Noorde.  
 
Dr. Conrad Steenkamp se e-posadres is: conradisteenkamp@gmail.com.   
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Die Afrikaanse Wikipedia: Akademielede kan 'n groot bydrae lewer 

 

'n Nuwe projek van die Akademie word geloods: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Die Wikipedia is die grootste en gewildste aanlyn-ensiklopedie op die internet beskikbaar, met 
ongeveer 36 miljoen artikels in 291 tale wat deur vrywilligers geskryf is. Dit word maandeliks deur 
495 miljoen internetgebruikers besoek. Anders as in die geval van sosiale media, gebruik dit taal van 'n 
hoë gehalte. Dit dek ook 'n geweldige verskeidenheid van onderwerpe en is boonop 'n belangrike 
hulpbron vir taaltegnologie-doeleindes. By 'n onlangse geleentheid van die SA Akademie vir Wetenskap 
en Kuns, wat in samewerking met die Prisma Leeskring in Centurion gehou is, het  Laurette Pretorius, 
professor in rekenaarwetenskap aan Unisa, 'n pleidooi gelewer dat ons meer inskrywings in Afrikaans 
in die Wikipedia moet maak, omdat Afrikaans se voortbestaan in die digitale ruimte in 'n groot mate 
daarvan afhang. Sy vertel hoe dit werk en hoekom dit so belangrik is.  "Druk op Afrikaans word onder 
meer ervaar by skole, universiteite en die werkplek – in wat 'n mens die fisiese ruimte kan noem. 
Daarteenoor het ons die afgelope 15 jaar toenemend in die digitale ruimte inbeweeg, oftewel die ruimte 
waarbinne ons deur die internet en die wêreldwye web (www) kommunikeer. Dis waar ons deesdae ons 
banksake doen, koop, sosiaal verkeer, navorsing doen, koerant lees, studeer en korrespondeer. Ons 
leef toenemend in hierdie ruimte en ons moet ons taal met ons saamneem hierdie nuwe ruimte in", sê 
prof. Laurette Pretorius. In Suid-Afrika het ongeveer 49% van die bevolking van 54 miljoen mense 
internettoegang en interaksies op die internet is menigvuldig. Maar doen ons dit in Afrikaans? En as 
ons in Afrikaans inligting soek, kry ons inligting van goeie gehalte direk en vinnig? Dit is hier waar die 
Wikipedia in Afrikaans 'n groot rol speel. Oor die verhouding tussen 'n taal se digitale oorlewing (en 
later sy algehele oorlewing) en 'n groeiende Wikipedia van goeie gehalte in daardie taal, het die 
Hongaarse rekenaartaalkundige, András Kornai, gesaghebbende navorsing gedoen. Hy het in 2013 sy 
bevindings gepubliseer. Die fisiese dood van 'n taal kom voor wanneer dit geen gebruikers en geen 
funksie in die samelewing het nie, skryf hy, terwyl die taal digitaal begin sterf wanneer hy nie digitale 
funksies verwerf teen die pas waarteen sy sprekers digitale vaardighede verwerf nie. "Om vir Afrikaans 
'n digitale teenwoordigheid te verseker, is die uitbou van 'n Afrikaanse Wikipedia imperatief. Want 
Wikipedia is die grootste webgebaseerde kennisbron waaruit inligting deur onder meer soekenjins soos 
Google en Yahoo onttrek word – ook dan woorde en begrippe in Afrikaans. Hoe meer Afrikaans deur 
soekenjins onttrek en geberg word, hoe groter word Afrikaans se teenwoordigheid in die digitale 
ruimte", is prof. Pretorius se mening. "Die Wikipedia is 'n uiters belangrike hulpbron vir taaltegnologie-
doeleindes.  Dit behels onder meer maniere waarop 'n rekenaar menslike taal verstaan en selfs gene- 

  
Prof. Laurette Pretorius, spreker by die geleentheid en dr. Dionē Prinsloo, HUB van die Akademie (foto links). 

'n Gedeelte van die gehoor (foto regs). 
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reer deur byvoorbeeld inligting outomaties uit verskillende bronne te onttrek en te vertaal." Die Engelse 
Wikipedia het meer as 5 miljoen artikels van goeie gehalte, terwyl die Afrikaanse Wikipedia, wat reeds 
in 2001 begin is, in totaal slegs 39 500 artikels het waarvan talle kort en van mindere gehalte is. Dat 
Afrikaans 'n agterstand het, is baie duidelik as 'n mens die aantal artikels in verhouding tot die sprekers 
van die taal vergelyk. So het Hebreeus en Katalaans minder of byna dieselfde aantal sprekers en daar 
is onderskeidelik 182 000 en 489 000 artikels reeds in hierdie tale se Wikipedias op die web. "Die 
realiteit", volgens prof. Pretorius, "is dat mense die Engelse Wikipedia gebruik. Ook in Suid-Afrika is dit 
een van die top 10-webblaaie. Die Wikipedia word as toenemend betroubaar gesien, al word dit so 
informeel saamgestel, omdat daar so 'n groot aantal medewerkers is wat die inligting goed navors, baie 
verwysings bied om die inligting te staaf en omdat enige iemand met meer kennis die artikels kan 
verbeter". "Ons maak Afrikaans se oorlewing moeilik deur nie ons data in ons eie taal in te weef in die 
digitale ruimte nie. Ons moet ten alle koste 'n taalverskuiwing voorkom waar mense eerder bv. alles in 
Engels hanteer as om die moeite te doen om in Afrikaans te mag en te kan kommunikeer. As so iets 
eers gebeur het, is dit byna onmoontlik om terug te draai", aldus prof. Pretorius. "Dit behoort ons almal 
se erns te wees dat 'n groter aantal kundige mense na vore kom om artikels te skryf, te vertaal, te 
redigeer en uit te brei vir die Afrikaanse Wikipedia om Afrikaans in die digitale ruimte uit te bou." 
Hoe om die Afrikaanse Wikipedia te help skryf: 
Wie kan dit doen? 

• Kundiges wat nuwe artikels kan skryf; 
• Kundiges wat goeie artikels uit ander anderstalige Wikipedias kan vertaal; 
• Enige iemand wat bereid is om artikels te redigeer; 
• Enige iemand wat die Wikipedia in Afrikaans gebruik en jongmense aanmoedig om dieselfde te 

doen. 
Hoe gaan 'n mens te werk om dit te doen?  
Op die Afrikaanse Wikipedia se webblad https://af.wikipedia.org is daar 'n stap-vir-stap-aanduiding hoe 
om saam aan die Wikipedia te werk en dit is eintlik baie eenvoudig. 'n Mens moet natuurlik sekere reëls 
nakom wanneer jy artikels skryf, vertaal of redigeer. Daar word aanbeveel dat medewerkers woorde-
boeke, die HAT en die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls byderhand hou en ook vakwoordeboeke oor 
die onderwerp waaroor jy skryf. Natuurlik moet 'n mens so objektief as moontlik skryf en gepaste taal 
gebruik. Prof. Laurette Pretorius bied persoonlike hulp aan vir almal wat belangstel om vir die 
Afrikaanse Wikipedia te begin skryf. Daar word ook maandelikse informele "koffiebyeenkomste" gehou 
waar mense gehelp word om aan die gang te kom. Hierdie projek oor die Afrikaanse Wikipedia staan 
onder die beskerming van die SA Akademie wat die projek voorgestel het en ook tans op vrywillige 
basis namens die SA Akademie fasiliteer. "As gemeenskapsprojek kan dit egter net slaag as soveel as 
moontlik Afrikaanssprekendes hulle tyd en kundigheid, van watter aard ook al, aanbied en deel", is prof. 
Pretorius se mening. U sal op die Akademie se webblad www.akademie.co.za van datums vir 
byeenkomste op die hoogte gehou word. 
Plus50, April/Mei 2016 (Vol. 11/2) – Lilla Fourie  

Akademielede sal binnekort genooi word na opleidingsessies in Pretoria. 
In 2017 vind dié projek van die Akademie landwyd plaas. 
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Openbare impak van navorsing wat in Afrikaans gepubliseer is 

 

In die Maart 2014-uitgawe van die Tydskrif vir Geesteswetenskappe (TGW) het 'n artikel, Suid-Afrika se 
fiskale afgrond: 'n Blik op die aanwending van owerheidshulpbronne, verskyn (Rossouw et al, 2014).  
Soos gebruiklik in die TGW, het 'n lang Engelse opsomming met die titel South Africa's fiscal cliff: A 
reflection on the appropriation of government resources saam met die artikel verskyn. 
 
In hierdie artikel word die fiskale afgrond omskryf as die punt waar sosiale bystandbetalings plus 
owerheidsvergoeding gelykstaande aan alle owerheidsinkomste sal wees. Die navorsing is op groei-
neigings tussen 2008 en 2012 gebaseer en het 'n fiskale afgrond teen 2026 voorspel. 
 
Navorsers verkeer dikwels onder die indruk dat hul navorsing in Engels gepubliseer moet word om wye 
blootstelling deur openbare debat te verseker en om beleid te beȉnvloed.  Die ondervinding met die 
navorsing oor die gevaar dat Suid-Afrika 'n fiskale afgrond in die gesig staar, toon dat navorsing wat in 
Afrikaans gepubliseer word, nie tweede viool speel teenoor navorsing wat Engels gepubliseer word nie. 
 
Na publikasie het hierdie navorsing toenemend die gedrukte media se aandag getrek en dit het reeds 
beleidsimpak in Suid-Afrika gehad.  Die navorsing is ook in die elektroniese media gerapporteer.  Dit is 
verblydend dat die TGW dikwels by name in die media genoem is, wat duidelik erkenning gee aan die 
feit dat die navorsing oorspronklik in Afrikaans gepubliseer is. 
 
Die eerste mediablootstelling van die navorsing na publikasie was in die Sake24-bylae van Beeld, Die 
Burger en Volksblad van 11 Augustus 2014, waar die navorsing bespreek is en die TGW by name 
genoem is (Brand-Jonker, 2014a). 
 
Die volgende artikel oor die onderwerp was in Sake-Rapport van 6 Oktober 2014, waar die navorsing 
oor die fiskale afgrond gebruik is as motivering om te toon hoekom die regering nie 'n algemene 
verhoging van 15 persent vir staatsamptenare kan bekostig nie.  In hierdie geval is die TGW weer by 
name genoem (Brand-Jonker, 2014b). 
 
Die eerste erkenning vir die navorsing in die Engelse pers was in die Financial Mail van 9 tot 15 
Oktober 2014. Die navorsingsbevindinge was die onderwerp van die weeklikse redaksionele kommen-
taar (editorial) en die TGW is weer by name genoem. Dit is een van min kere dat wetenskaplike 
navorsing die onderwerp van redaksionele kommentaar in die Financial Mail was, terwyl dit uitsonderlik 
is dat 'n vakwetenskaplike tydskrif in sodanige kommentaar genoem word. 
 
Hierna was die begrippe "fiskale afgrond" en "fiscal cliff" huishoudelike woorde in die Suid-Afrikaanse 
media. As voorbeelde is dit sedertdien onder meer in die volgende gedrukte media gebruik: 
 
Business Day: 6 November 2014; 7 Januarie 2015; 4 Februarie 2015; 1 April 2015; 25 November 2015; 
Business Report:  4 Februarie 2016; 
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City Press: 11 Oktober 2015; 
Die Burger, Beeld en Volksblad: 8 November 2014; 14 Mei 2015; 9 Junie 2015; 9 Februarie 2016; 
Fin24: 3 Februarie 2015; 
Financial Mail: 5 tot 11 November 2015; 
Mail and Guardian: 24 tot 31 Oktober 2014; 31 Oktober tot 6 November 2014; 27 Februarie tot 5 Maart 
2015; 19 tot 26 Februarie 2016; 
MoneyWeb: 8 September 2015; 
Netwerk24: 11 Augustus 2014; 1 Desember 2014; 
Rapport: 19 Oktober 2014; 8 Maart 2015; en  
Tax Breaks: 1 Desember 2015. 
 
Voorbeelde van die rapportering van die navorsing in die elektroniese media sluit in Insig (14 April 
2015), Open Exchange (5 November 2014) en Winslyn (29 Oktober 2014). 
 
Die TGW is ook by name genoem in Die Burger, Beeld en Volksblad (6 November 2014);  Financial 
Mail (5 tot 11 November 2015, in Engels naamlik Journal of Humanities); Mail and Guardian (31 
Oktober tot 6 November 2014 en 19 tot 26 Februarie 2016); MoneyWeb 8 September 2015; Netwerk24 
(11 Augustus 2014) en Tax Breaks (1 Desember 2015). 
 
Die beleidsimpak en potensiële beleidsimpak van hierdie navorsing wat in die TGW gepubliseer is, blyk 
onder meer uit die volgende: 
 
• 'n Opposisieparty in die Parlement (COPE) het verklaar dat "the ruling party, since 2009, has been 

taking South Africa ever closer to the fiscal cliff" (COPE, 2016). 
• Die Demokratiese Alliansie (DA), die amptelike opposisie, het op 23 April 2015 in 'n verklaring gesê 

"South Africa is fast approaching it's fiscal cliff" (DA, 2015a).  In reaksie op finansiële hulp aan die 
SAL, het die DA op 18 November 2015 verklaar dat sodanige hulp nie bekostig kan word nie, omdat 
" … it will drive our economy over the fiscal cliff, undermine economic growth and result in job 
losses" (DA, 2015b). 

• Mnr. David Maynier, die DA se Alliansie se Skaduminister van Finansies, het in 'n toespraak in die 
Parlement gesê "… we are in very deep economic trouble, on the brink of recession, staring at a 
fiscal cliff, and at serious risk of a sovereign ratings downgrade" (Maynier, 2015).  Op 17 Februarie 
2016 het hy weer in die Parlement gesê "(w)e are staring at a fiscal cliff" (Maynier, 2016). 

• Die Nasionale Tesourie het van die navorsing kennis geneem. Mnr. Michael Sachs, Adjunk-
direkteur-Generaal: Begrotingskantoor van die Nasionale Tesourie het in 'n voordrag gesê dat 
"(s)ome have gone as far to argue we face a 'fiscal cliff'!" (Sachs, 2015).  In die voordrag voer hy 
onder meer redes aan hoekom die Nasionale Tesourie van mening is dat Suid-Afrika nie 'n fiskale 
afgrond in die gesig staar nie. 
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• Dr. Ivan Meyer, die Wes-Kaapse Minister van Finansies, het in sy mediumtermyn begrotingsrede op 

20 November 2015 onder meer gesê "(l)eading South African economists have warned that South 
Africa is facing a fiscal cliff if South Africa does not change its fiscal policy" en bygevoeg dat "the 
potential of a fiscal cliff is now a real risk to South Africa as a country" (Meyer, 2015).   

Navorsing wat in Afrikaans gepubliseer word, het inderdaad wye sosiale- en beleidsimpak. 
 
Geselekteerde verwysings: 
 

• Brand-Jonker, N.  2014a.  Studie wys fiskale afgrond is nader – Sake24, 11 Augustus 2014. 
• Brand-Jonker, N.  2014b.  15% dalk die laaste strooi – Sake-Rapport, 6 Oktober 2014. 
• COPE, 2016.  Zuma's TV statement shows how little he understands market psychology – 11 January 

2016.  Aanlyn by http://www.congressofthepeople.org.za/news/entry/zumas-tv-statement-shows-how-little-
he-understands-market-psychology [Internettoegang op 9 Maart 2016]. 

• DA.  2015a.  DA calls for probe into appointments of underqualified government CFO’s – 23 April 2015.  
Aanlyn by https://www.da.org.za/2015/04/da-calls-for-probe-into-appointments-of-underqualified-
government-cfos/ [Internettoegang op 9 Maart 2016]. 

• DA.  2015b  DA rejects R5 billion SAA bailout – 18 November 2015.  Aanlyn by 
https://www.da.org.za/2015/11/da-rejects-r5-billion-saa-bailout/ [Internettoegang op 9 Maart 2016]. 

• Financial Mail.  2014.  SA is headed for a fiscal cliff – 9 tot 15 Oktober 2014. 
• Insig.  14 April 2015.  Aanlyn by https://www.youtube.com/watch?v=kqtHoNTG_iA [Internettoegang op 

9 Maart 2016]. 
• Maynier, D.  2015.  We are in deep economic trouble – 26 November 2015.  Aanlyn by 

https://www.da.org.za/2015/11/we-are-in-deep-economic-trouble/ [Internettoegang op 9 Maart 2016]. 
• Maynier, D.  2016.  Let's actually, do things differently – 17 Februarie 2016.  Aanlyn by 

https://www.da.org.za/2016/02/lets-actually-do-things-differently/ [Internettoegang op 10 Maart 2016]. 
• Meyer, I.  2015.  Medium Term Budget Speech – 20 November 2015.  Aanlyn by 

https://www.westerncape.gov.za/gc-news/265/39200 [Internettoegang op 10 Maart 2016]. 
• Open Exchange.  5 November 2014 Aanlyn by http://www.cnbcafrica.com/video/?bctid=3875933889001 

[Internettoegang op 10 Maart 2016]. 
• Rossouw, J, Joubert, F en Breytenbach, A.  2014.  Suid-Afrika se fiskale afgrond: 'n Blik op die aanwending 

van owerheidshulpbronne.  TGW, Vol. 54, No.1. Maart 2014.  ISSN 0041-4751. 
• Sachs, M. 2015.  South Africa's long-term fiscal choices.  Fiscal Policy Workshop – 5 November 2014.  

Aanlyn by http://www.treasury.gov.za/comm_media/presentations/South%20Africa's%20long-
term%20fiscal%20choices%205%20Nov%202014.pdf [Internettoegang op 10 Maart 2016]. 

• Winslyn.  29 Oktober 2014.  Aanlyn by https://www.youtube.com/watch?v=ub3dzqoTJ-0 [Internettoegang 
op 9 Maart 2016]. 
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Waarom dit 'n leeftyd se uitdaging is om die middelklas te bereik en daar te bly 

 
 
 

Diegene wat nie as deel van die middelklas 
gebore word nie, aspireer daartoe. Om dié 
stand te bereik is een ding, maar om dit te 
handhaaf en jou finansiële toekoms te waar-
borg, vereis deeglike beplanning en harde werk. 
     Talle mense is van geboorte af middelklas, 
maar vir diegene wat in armoede gebore is, is 
dit 'n leeftyd se uitdaging om die middelstand te 
probeer bereik. 
     Die definisie van middelklasstatus is op sig-
self 'n uitdaging. Mense wat in armoede lewe, 
word dikwels beskryf as diegene wat op minder 
as $1,25 (ongeveer R20,00) per dag moet 
oorleef (teen 2005-waardes; $1,90 of R30,40 
teen 2016-waardes). Maar dit impliseer nie dat 
die middelklas eenvoudig bokant dié drempel 
begin nie. 
     Dis maklik om die rykes te beskryf. Hulle het 
baie geld en baie besittings. Vanselfsprekend 
het hulle hul eie onderlinge range. 
     Insgelyks is daar verskillende kategorieë in 
die middelklas. In Amerika sal 'n jaarlikse 
inkomste van $25,309 (sowat R400 000) tot 
$144 996 (R2,3 miljoen) mense moontlik in die 
onderste tot boonste middelklaskategorieë 
plaas. 
     Met die gebruik van data uit 2008 beskryf die 
ekonoom Justin Visagie die Suid-Afrikaanse 
middelklas as 'n huishouding van vier persone 
met 'n totale inkomste van tussen R5 600 en 
R40 000 per maand ná aftrekking van direkte 
inkomstebelasting. Die ooreenstemmende 
waardes vir 2016 is R8 950 en R64 000. Dit dek 
die kategorieë van onderste tot boonste 
middelklas soos in Amerika. 
     'n Algemene definisie vir 'n middelklasbe-
staan in Suid-Afrika is diskresionêre besteding. 
Middelklasgesinne kan tipies baie goed koop 
wat hulle nodig het en sal geld hê om na 

willekeur uit te gee nadat hulle 
alle noodsaaklikhede gekoop 
het. 
     Indien hierdie beskrywing 
aanvaar word, is dit duidelik 
hoekom armoediges wat op R30,40 per dag 
(R3 648 per maand vir 'n gesin van vier) moet 
leef, desperaat daarna strewe om middelklas-
status te bereik, al is dit die onderste kategorie. 
     Maar diegene wat middelklasstatus bereik, 
staar nuwe uitdagings in die gesig. Middelklas-
status gee aanleiding tot 'n spesifieke leefstyl, 'n 
huishouding wat toegerus is met toestelle en 
toerusting wat elektrisiteit gebruik, soos ys-
kaste, TV's, en dies meer, asook 'n motor-
voertuig, 'n beter huis en beter skole. 
     Eenvoudig gestel: In 'n middelklasbestaan 
volg uitgawes op inkomste. Meer middelklas-
toebehore volg op 'n middelklasbestaan. Wat 
voorheen voldoende was, is nie meer goed 
genoeg nie, en beslis nie goed vir ewig nie. 
     En dit wat goed genoeg is, gaan dikwels met 
skuld gepaard. Middelklasmense leen geld om 
goed te koop wat met 'n middelklasbestaan 
verband hou. 
     Die eerste uitdaging om steeds middelklas te 
bly, is dus om jou middelklaswerk te behou. Dit 
is ongelukkig waar dat die gemiddelde middel-
klas-Suid-Afrikaner net twee salarisstrokies weg 
is van finansiële ontbering. 
     Daar is talle voorbeelde van middelklas-
mense wat bo hul inkomste lewe. Een is om 
duur, spoggerige motors te koop. Die bure moet 
sien dat hulle nou middelklas is. 
    Nog 'n voorbeeld is dat daar nie jaarliks vir 
die instandhouding van die huis begroot word 
nie. Die onkoste om 'n huis in stand te hou, 
beloop gemiddeld 1% per jaar van die vervang- 
ingswaarde van die huis.  'n Eenvoudige bere- 
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kening toon dat 'n gesin wat in 'n huis ter 
waarde van R1,2 miljoen woon, dus sowat 
R1 000 per maand vir die instandhouding van 
die eiendom moet begroot. 
     Die uitdaging om deel van die middelklas te 
wees, strek verder as die behoud van 'n 
middelklaswerk. Dit behels ook voldoende voor-
siening vir aftrede wat die voortsetting van 'n 
middelklasbestaan sal ondersteun. 
     Transnet-pensioentrekkers wat 'n pensioen 
van Transnet se Tweede Vastevoordeelfonds 
kry, is die beste voorbeeld in Suid-Afrika van 
mense wat nie meer middelklas is nie. 
     Kortliks bepaal hierdie Transnet-fonds dat 
pensioentrekkers 'n jaarlikse styging van 2% in 
hul pensioen kry. In 'n tydperk waar inflasie 
gemiddeld bykans 6% per jaar is (5,8% per jaar 
sedert 2002), is hierdie pensioentrekkers elke 
jaar armer. 
     'n Eenvoudige voorbeeld verduidelik hierdie 
punt: die werklike inkomste van 'n persoon wat 
in 2002 afgetree het en wat sedertdien ver-
hogings van slegs 2% per jaar ontvang het, sou 
oor die daaropvolgende tydperk met 40% 
gedaal het. 

Inflasie is dus 'n besliste en duidelike gevaar vir 
mense wat 'n middelklasleefstyl wil beskerm, 
veral ná aftrede. 
     Die volgehoue beskerming van 'n middel-
klasleefstyl behels dus nie net die dissipline om 
binne jou inkomste te lewe nie, maar verg ook 
behoorlike besparing oor 'n leeftyd. Mense wat 
middelklasstatus bereik het, lewe dikwels bo hul 
inkomste om hierdie nuutgevonde status te 
geniet. As jy hierdie slaggat kan vermy, sal dit 
help om te verseker dat jy 'n middelklasstatus 
kan handhaaf. 
     Die hedendaagse uitdaging is dus twee-
voudig. Die eerste is om 'n middelklasleefstyl te 
bereik. Dit is 'n uitdaging wat baie mense stellig 
net van droom. 
     Die tweede is om middelklasstatus oor 'n 
leeftyd en tot in jou aftrede te behou. Met huis-
houdings wat finansiële druk van alle kante 
moet trotseer, moet die behoud van middel-
klasstatus nie as vanselfsprekend aanvaar word 
nie. Dit sal al hoe meer sorgvuldige beplanning, 
harde werk en ywerige besparing verg.   
 
 
 

Prof. Jannie Rossouw 
 

Hierdie artikel is oorspronklik in Engels deur The Conversation gepubliseer: 
(http://theconversation.com/why-reaching-and-staying-middle-class-is-a-lifetime-challenge-52322) en is 
deur Finweek in Afrikaans vertaal en 28 Januarie 2016 gepubliseer. 
 

 

     Akademia behaal nog 'n mylpaal 
 

 

Die verlede, die hede en die toekoms – prof. Irma Eloff se toespraak op 15 April 2016 tydens die 
vierde promosieplegtigheid van Akademia, waartydens 30 afgestudeerde studente diplomas en hoër 
sertifikate ontvang het. Lees die volledige toespraak by: 
http://maroelamedia.co.za/debat/meningsvormers/die-verlede-die-hede-en-die-toekoms/ 
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Taaloord stel VOC-Daghregister bekend 

 

Die ontsluiting van ons verlede …  
 

Helena Liebenberg skryf: 
Wat 'n voorreg om reeds sedert 2001 betrokke te wees by die ontsluiting van ons land se geskiedenis 
deur die transkribering van VOC-dokumentasie wat in die Kaapse Argief asook die Nationaal Archief in 
Den Haag gesetel is. Hierdie dokumente bevat 'n ongeëwenaarde rykdom van gegewens oor die 
ontstaan en ontwikkeling van 'n verversingspos tot 'n kolonie, met inwoners wat saamgestel is uit in-
kommers (amptenare, vryliede, bannelinge en slawe) en inheemses. Voeg daarby die letterlike 
verwoording van elke faset van die samelewing, waardeur die wel en weë van 'n bykans ontelbare 
aantal mense uit die verlede herleef. 
     Al die VOC-dokumente is in 17e- en 18e-eeuse Nederlands geskryf, aan die begin in Gotiese skrif, 
maar later toegankliker dog wisselend van moeilike tot makliker leesbare vloeiskrif. Om te verstaan wat 
jy transkribeer, is 'n voorvereiste vir goeie werksuitset en om onbegryplike of onduidelike teks met insig 
te ontletter en weer te gee. As gevolg hiervan het 'n Afrikaanssprekende 'n baie groot voorsprong, 
aangesien ons pragtige tongval 'n dogtertaal van voorgenoemde 17e- en 18e-eeuse taalvorm is en 
steeds as bewaararea van talle in Nederlands vergete, verouderde en streeksgebonde woorde dien. 
Ons leef in dié opsig dalk nader aan die verlede as wat ons besef. 
     Die eerste groot en omvangryke transkriberingsprojekte was TANAP (2001-2003) en TEPC (2004-
2008), wat deur die Nederlandse regering befonds is. Na afloop hiervan is die Tracing History Trust 
(THT) in 2008 opgerig met as hoofdoelwit die ontsluiting van verdere dokumentreekse, sodat die 
inhoud hiervan in die openbare domein beskikbaar kan wees. 
     Danksy die goedgesindheid van plaaslike en oorsese borge, o.a. Cordis Trust (Pretoria), Zuid-
Afrikahuis (Amsterdam), die Van Ewijck-stigting (Kaapstad) en GGSA is ons sedert 2008 in staat om 
geskiedkundige inligting te digitaliseer. Dit sluit in geïdentifiseerde jare waarvan die bande in die 
Kaapse Argief ontbreek en wat by twee geleenthede deur die Trust se fotograaf in die Nationaal Archief 
afgeneem is. Daarna is die inhoud plaaslik getranskribeer, geredigeer en op CD beskikbaar gestel, 
naamlik die "Vrijboek-lyste" (2013) en "VOC-Daghregisters, Deel 1" (2015). 
     In Januarie 2016 sluit die Trust 'n samewerkingsooreenkoms met die Universiteit van die Witwaters-
rand vir die transkribering van verdere VOC-dagregisters met die doel om inligting van drie belangrike 
Kaapse tydperke beskikbaar te stel. Die eerste produk van die ruim Wits-befondsing, naamlik "VOC-
Daghregisters, Deel 2" is op 6 April 2016 in die Kaapse Argief bekendgestel. Indien daar voldoende 
plaaslike en oorsese fondse verkry kan word, behoort hierdie projek, wat as volgende fase ook vertaling 
in Engels insluit, met goeie gevolg voltooi te word.  
     Op 18 en 19 April 2016 is samesprekings met 'n Amerikaanse historikus in Kaapstad gevoer vir die 
transkribering van nog 'n belangrike VOC-dokumentreeks, naamlik die vendusierolle wat in die Kaapse 
Argief gehuisves word. Indien die beoogde befondsing verkry word, sal ook hierdie tot dusver 'verborge 
inligting' letterlik aan die lig gebring kan word, veral vir navorsing in vakrigtings soos geskiedenis en 
ekonomie. 
     Met projekte van hierdie omvang word verdere krag verleen aan die bereiking van die gesamentlike 
doelwit van almal vir wie geskiedenis belangrik is, naamlik die digitale ontsluiting van ons verlede. 
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Taaloord stel VOC-Daghregister bekend (vervolg) 

 

Die volgende CD’s word deur die THT bemark:  CD 1: TANAP, Resolusies van die Politieke Raad; CD 
2: TEPC, Boedelinventarisse, ens.;  CD 3: Vrijboek-lyste en lys van penniste ;  CD 4: VOC-
Daghregisters, Deel 1 (1697, 1692) en CD 5: VOC-Daghregisters, Deel 2 (1695, 1699, 1700). (Sien 
foto’s). 

 

 

 

 

 
 

Besoek gerus ook http://www.taaloord.co.za en http://www.tracinghistorytrust.co.za 
 

Uitnodiging: Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA)  

 

'n Internasionale Afrikaansgrammatikawerkswinkel word op 25 en 26 Augustus 2016 deur die Univer-
siteit van Michigan, die Universiteit van Cambridge en die Meertens Instituut in Amsterdam aangebied. 
VivA stel reisbeurse beskikbaar vir magister- en doktorsgraadstudente en postdoktorale genote wat 'n 
aanbieding by hierdie geleentheid wil doen. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 15 Mei 2016.   
Vir meer inligting:  http://viva-afrikaans.org/portale/inligtingsportaal-reg/afrikaansewerkswinkel. 
 

Stichting Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse studenten (SSF) 
 

Het Studiefonds biedt Zuid-Afrikaanse studenten de kans om een deel van hun studie in 
Nederland te volgen 

Het Studiefonds is een  beurzenfonds dat sinds 1885 beurzen 
aan Zuid-Afrikaanse studenten verstrekt voor een studie in 
Nederland. In het verleden was het SSF een groot fonds, mede 
dankzij de door de Nederlandse regering tot 1977 beschikbaar 
gestelde beurzen waarvan de verstrekking aan het SSF was 
uitbesteed. Vandaag de dag is het SSF een klein fonds. Het 
heeft eigen vermogen waarvan alleen inkomsten mogen 
worden gebruikt, en daarnaast ontvangt het SSF jaarlijks een 
subsidie van de Stichting ZASM (binnenkort: Stichting Zuid-
Afrikahuis Nederland) en zo nu en dan een gift. Anders dan 

vroeger kan het SSF geen beurzen meer verstrekken om een volledige Mastersstudie  
 

 
Illustreerder: A. Kouwenhoven 
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Stichting Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse studenten (SSF) (vervolg) 
 

in Nederland te doen. Daar staat tegenover dat het SSF zich veel flexibeler kan opstellen dan de 
meeste andere organisaties die beurzen verstrekken. Het bestuur van het SSF vergadert twee keer per 
jaar over de aanvragen, maar ook tussentijds worden, als dit noodzakelijk is, beurzen toegekend. 
Verschillende richtingen:  Per jaar studeren gemiddeld twaalf Zuid-Afrikaanse studenten gedurende 
drie tot zes maanden met een beurs van het SSF in Nederland. Dit kan zijn in het kader van een 
uitwisselingsprogramma, een MA-programma, een (zomer)-cursus of een onderzoek dat nodig is om 
een proefschrift te voltooien. Relatief worden veel beurzen gegeven aan studenten Afrikaans-
Nederlands. Dit heeft te maken met de taalverwantschap. In Zuid-Afrika kunnen studenten op MA-
niveau Nederlands studeren. Kunst en Design is ook een geliefde studie voor Zuid-Afrikaanse 
studenten. Het niveau is hoog in Nederland, dus de aantrekkingskracht is groot en het is belangrijk voor 
deze studenten om de Europese cultuur te ervaren. Van oudsher zijn er ook veel academische 
contacten met juridische, theologie- en geschiedenisfaculteiten. De studenten komen van alle 
universiteiten in Zuid-Afrika en weten het SSF te vinden via de Grantfinder van NUFFIC, via het bureau 
internationale betrekkingen van hun universiteit, via hun studieleider of via familie en vrienden die ook 
een beurs ontvingen in het verleden. Bestuursleden van het SSF hebben contacten in Zuid-Afrika in het 
kader van hun werk. Deze contacten leveren ook aanvragen op voor een beurs. 
Ervaringen: Met uitzondering van de taalstudenten volgen de studenten in Nederland meestal 
Engelstalig onderwijs. Veelal wonen de studenten in een internationale omgeving. 
Meer weten?:  Kijk voor meer informatie op www.studiefonds-za-studenten.nl of www.studyfoundation-
sa-students.com. Het SSF-secretariaat is gevestigd in het Zuid-Afrikahuis. Aanspreekpunt is mevrouw 
Tineke Dorr. Correspondentie wordt gevoerd in het Nederlands of het Engels. 
 

Tineke Dorr, secretariaat SSF 
Maandblad Zuid-Afrika (Febr. 2016) 

 

                   SA Sentrum vir Nederland en Vlaandere (SASNEV) 

 
SASNEV berig soos volg: 
Die oorsprong van SASNEV, die Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere, lê in die 
testament van die mynmagnaat Ebel Hero Ebels (1897-1976), 'n Nederlander wat byna sestig jaar lank 
in Suid-Afrika gewoon, gewerk en gesterf het.  
     Die saadjie waaruit SASNEV sou spruit, was die Willem de Zwijger-stigting (WdZ), wat met die dood 
van Ebels in Johannesburg op 12 November 1976 tot stand gekom het – soos hy in sy testament 
bepaal het. Daarvoor het hy bykans sy hele nalatenskap bewillig. Die fokus van SASNEV se werk-
saamhede hou dus verband met die oortuigings van hierdie Nederlander, wat, saam met studente-
vriende vroeg in die 20ste eeu, die idee van die Groot Nederlandse Gedagte gesteun het.  
     Vandag is die Huis der Nederlanden, nou die SASNEV-gebou, die kragtige spilpunt van die uitlewing 
en verspreiding van die Nederlandse kultuur in Suid-Afrika in die ruimste sin van die word. Die inlywing 
van die Nederlandse Boekerij – oorspronklik uitsluitlik verbonde aan die Algemeen-Nederlands 
Verbond (ANV) – kan gesien word as 'n gelukkige toeval betreffende die mens Ebels. Uit sy briefwisse- 
 

 



SA Sentrum vir Nederland en Vlaandere (SASNEV) (vervolg)

ling met 'n oudstudentevriend het die interessante feit onlangs aan die lig gekom dat Ebels met sy 
aftrede (in Europa) graag "dicht by een grote bibliotheek
     In die 1990's het, wat toe die ANV Boekerij was, geworstel met finansiële probleme wat die voort
bestaan daarvan bedreig het. Om uiteenlopende redes besluit die WdZ in hierdie tyd om 
eens die kerksaal van die NGK in Pinelands 
So is die verskillende draadjies van oorsprong daar saamgetrek, en sou daar 
uitstraal vanaf SASNEV (die aanvanklike Huis der Neder
     Hierdie vennootskap wat in 1997 gesluit is tussen die Stichting Huis der Nederlanden (tans bedryf 
as SASNEV), die WdZ en die ANV Afdeling Kaapstad 
Afrika verstewig. Sedertdien is SASNEV die enigste onafhanklike private ruimte in Suid
Nederlandse taal en kultuur op 
bymekaarkomplek vir liefhebbers van die Nederlandse taal en kultuur. Terselfdertyd bevorder dit die 
gemeenskaplike belange en samewerking tussen Nederlands
ruimte waarbinne verteenwoordigers van die ruim 24
Afrikaanssprekendes in Suid-Afrika, mense met nou verwante tale en kulture, mekaar kan ontmoet en 
van mekaar kan leer. Aan die begin van 2011, ná 
wikkeling, groei en knelpunte, het die tr
geformuleer:  
Missie: Die rede vir SASNEV se bestaan is die ontwikkeling en uitbou van die SASNEV
gemeenskap, deur te bemark, te netwerk en saam te werk aan aanvraaggedrewe projekte. 
Visie: 'n Dinamiese, onafhanklike sentrum waar die kultuurbelange van Nederland, Vlaandere en Suid
Afrika ontmoet, primêr vir Afrikaanssprekendes, en met die doel om gedeelde taal
ervarings deur middel van aanvraag
     Een van ons bekendste projekte is die jaarlikse nasionale Boektoer wat verlede jaar deur die lede 
van die Mabel Malherbe-leeskring bygewoon is. 
Nederland. Ons ander toonaangewende projek is die Nederlandse lespakket en van belang 
derde projek, die Podium, hier by SASNEV. 
belange, in die breedste sin, van Nederland, Vlaandere en Suid
(www.sasnev.co.za)�  
 

Daniel Hugo vereer vir sy vertalings uit Nederlands
 

 

Die Afrikaanse digter en vertaler 
Daniel Hugo is vanjaar die ontvanger 
van die Van Ewijck-stigting se 
prestasiebeurs. Vir hom is dit "'n groot 
eer om die prestasiebeurs van die 
Van Ewijck-stigting te ontvang". 
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SA Sentrum vir Nederland en Vlaandere (SASNEV) (vervolg)
 

n oudstudentevriend het die interessante feit onlangs aan die lig gekom dat Ebels met sy 
dicht by een grote bibliotheek" sou wou gaan woon het. 

s het, wat toe die ANV Boekerij was, geworstel met finansiële probleme wat die voort
bestaan daarvan bedreig het. Om uiteenlopende redes besluit die WdZ in hierdie tyd om 

ens die kerksaal van die NGK in Pinelands – aan te koop. Dit sou voortaan ook die biblioteek huisves. 
So is die verskillende draadjies van oorsprong daar saamgetrek, en sou daar 
uitstraal vanaf SASNEV (die aanvanklike Huis der Nederlanden) in Pinelands. 

Hierdie vennootskap wat in 1997 gesluit is tussen die Stichting Huis der Nederlanden (tans bedryf 
as SASNEV), die WdZ en die ANV Afdeling Kaapstad het bande tussen Nederland, Vlaandere en Suid
Afrika verstewig. Sedertdien is SASNEV die enigste onafhanklike private ruimte in Suid
Nederlandse taal en kultuur op 'n permanente, deurlopende grondslag vooropstel. 

ir liefhebbers van die Nederlandse taal en kultuur. Terselfdertyd bevorder dit die 
gemeenskaplike belange en samewerking tussen Nederlands- en Afrikaanstaliges en bied 
ruimte waarbinne verteenwoordigers van die ruim 24 miljoen Nederlandstaliges

Afrika, mense met nou verwante tale en kulture, mekaar kan ontmoet en 
van mekaar kan leer. Aan die begin van 2011, ná 'n gesamentlike evaluering van SASNEV se ont
wikkeling, groei en knelpunte, het die trusteeraad en bestuur 'n nuwe missie

ie rede vir SASNEV se bestaan is die ontwikkeling en uitbou van die SASNEV
gemeenskap, deur te bemark, te netwerk en saam te werk aan aanvraaggedrewe projekte. 

Dinamiese, onafhanklike sentrum waar die kultuurbelange van Nederland, Vlaandere en Suid
Afrika ontmoet, primêr vir Afrikaanssprekendes, en met die doel om gedeelde taal
ervarings deur middel van aanvraag-gedrewe projekte te bewerkstellig.  

Een van ons bekendste projekte is die jaarlikse nasionale Boektoer wat verlede jaar deur die lede 
leeskring bygewoon is.  Arnon Grunberg was 

toonaangewende projek is die Nederlandse lespakket en van belang 
hier by SASNEV.  Dit is die verhoog waarop enige een kan staan wat die 

belange, in die breedste sin, van Nederland, Vlaandere en Suid

Daniel Hugo vereer vir sy vertalings uit Nederlands

Die Afrikaanse digter en vertaler 
Daniel Hugo is vanjaar die ontvanger 

stigting se 
groot 

eer om die prestasiebeurs van die 
 Die 

beurs is aan hom toegeken vir pres
tasies wat reeds gelewer is en verband 
hou met die doelstellings van di
Stigting wat 
tussen Suid-
ruimste sin bevorder. 

SA Sentrum vir Nederland en Vlaandere (SASNEV) (vervolg) 

n oudstudentevriend het die interessante feit onlangs aan die lig gekom dat Ebels met sy 
sou wou gaan woon het.  

s het, wat toe die ANV Boekerij was, geworstel met finansiële probleme wat die voort-
bestaan daarvan bedreig het. Om uiteenlopende redes besluit die WdZ in hierdie tyd om 'n gebou – 

aan te koop. Dit sou voortaan ook die biblioteek huisves. 
So is die verskillende draadjies van oorsprong daar saamgetrek, en sou daar 'n gesamentlike invloed 

landen) in Pinelands.  
Hierdie vennootskap wat in 1997 gesluit is tussen die Stichting Huis der Nederlanden (tans bedryf 

bande tussen Nederland, Vlaandere en Suid-
Afrika verstewig. Sedertdien is SASNEV die enigste onafhanklike private ruimte in Suid-Afrika wat die 

n permanente, deurlopende grondslag vooropstel. 'n Toeganklike 
ir liefhebbers van die Nederlandse taal en kultuur. Terselfdertyd bevorder dit die 

en Afrikaanstaliges en bied 'n neutrale 
miljoen Nederlandstaliges in Europa en 6 miljoen 

Afrika, mense met nou verwante tale en kulture, mekaar kan ontmoet en 
gesamentlike evaluering van SASNEV se ont-

nuwe missie- en visiestelling 

ie rede vir SASNEV se bestaan is die ontwikkeling en uitbou van die SASNEV-inligtings-
gemeenskap, deur te bemark, te netwerk en saam te werk aan aanvraaggedrewe projekte.  

Dinamiese, onafhanklike sentrum waar die kultuurbelange van Nederland, Vlaandere en Suid-
Afrika ontmoet, primêr vir Afrikaanssprekendes, en met die doel om gedeelde taal- en ander kultuur-

Een van ons bekendste projekte is die jaarlikse nasionale Boektoer wat verlede jaar deur die lede 
Arnon Grunberg was 2015 se gasskrywer uit 

toonaangewende projek is die Nederlandse lespakket en van belang is ons 
Dit is die verhoog waarop enige een kan staan wat die 

belange, in die breedste sin, van Nederland, Vlaandere en Suid-Afrika op die hart dra 

Daniel Hugo vereer vir sy vertalings uit Nederlands 

aan hom toegeken vir pres-
tasies wat reeds gelewer is en verband 
hou met die doelstellings van dié 

tigting wat kulturele betrekkinge 
-Afrika en Nederland in die 

ruimste sin bevorder. 



      

       Universiteite:  Die kantelpunt is bereik

 

Suid-Afrika staan midde-in 'n sosiale revolusie.
kan maklik weer opvlam en wyer uitkring. Die meer as 50% werklose jeugdiges is 
brandhout vir konflik. Benewens hangende tugverhore en hofsake sal die aanbevelings van die 
presidensiële kommissie oor finansiering van universiteite en gratis onderrig nie sonder slag of stoot 
aanvaar word nie. 
 

'n Mens dink onwillekeurig aan die studente
plein in Beijing wat wêreldwyd weerklank gevind het.
deur die studenteproteste, vandalisme en haatspraak. Die
hulle fondamente geskud, en sal nooit weer dieselfde wees nie.
en swart studente lank neem om te herstel, al het hulle 
 

In 'n knyptang 
Universiteite is vasgevang tussen onbekwame ideologiese politici en roekelose studente.
moes eenvoudig meegee. Volgehoue druk om steeds groter getalle studente toe te laat en op alle 
vlakke te transformeer, terwyl staatsbydraes in reële terme s
Klasgeldverhoging was onvermydelik.
 

Ná die suksesvolle "Rhodes Must 
onderrig oorgeskakel. Die ANC-regering vrees niks méér as dat die swart jeug nie meer sy ideale 
nastreef nie. President Zuma het dus vinnig 
Die belofte dat die regering die klasgeldverhogings ten volle sou goedmaak, het n
Universiteite moet R395 miljoen bydra. Addisionele veiligheidswagte word teen groot koste 
gekontrakteer. Daar moet diep in reserwefondse gedelf word.
meer as R5 miljard. By die Nasional
Klasgelde sal moeilik, indien ooit, in die toekoms verhoog kan word. Maar klasgeld dra gemiddeld 33% 
tot universiteite se begrotings by! 
 

Die inkontraktering van dienswerkers tref universiteite soos 
universiteit styg met R60 miljoen. 
reserwefondse moet delf om op die kort termyn te oorleef. Sommige universiteite is reeds tegnies 
bankrot. 
 

'n Paaibeleid word gevolg 
Tydens en ná die eerste proteste is 
versaak wat tot willose gehoorsaamheid gelei het.
"verwelkom". Een het selfs smeekbedend saam met studente op die vloer gesit.
eise toe te gee en nie teen oortreders op te tree nie, is die deur geopen vir verdere eise en vandalisme.
Personeel en studente eis sterk optrede. Daar is tans baie spanning en onsek
personeel op kampusse. 
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Universiteite:  Die kantelpunt is bereik deur prof. Flip Smit

sosiale revolusie. Studenteproteste smeul steeds en 
kan maklik weer opvlam en wyer uitkring. Die meer as 50% werklose jeugdiges is 

Benewens hangende tugverhore en hofsake sal die aanbevelings van die 
sidensiële kommissie oor finansiering van universiteite en gratis onderrig nie sonder slag of stoot 

Mens dink onwillekeurig aan die studente-opstande in 1968 in Parys en in 1989 by die Tiananmen
plein in Beijing wat wêreldwyd weerklank gevind het. Die Suid-Afrikaanse universiteite is onkant gevang 
deur die studenteproteste, vandalisme en haatspraak. Die identiteit en aansien van universiteite is tot in 
hulle fondamente geskud, en sal nooit weer dieselfde wees nie. Insgelyks sal die verhouding tussen wit 
en swart studente lank neem om te herstel, al het hulle in gebed hande gevat

Universiteite is vasgevang tussen onbekwame ideologiese politici en roekelose studente.
moes eenvoudig meegee. Volgehoue druk om steeds groter getalle studente toe te laat en op alle 
vlakke te transformeer, terwyl staatsbydraes in reële terme steeds daal, het die stelsel geknak. 
Klasgeldverhoging was onvermydelik. 

Rhodes Must Fall"-veldtog het die studente hulle eise na 
regering vrees niks méér as dat die swart jeug nie meer sy ideale 

nastreef nie. President Zuma het dus vinnig ŉ 0%-klasgeldverhoging met visekanseliers 
Die belofte dat die regering die klasgeldverhogings ten volle sou goedmaak, het n

miljoen bydra. Addisionele veiligheidswagte word teen groot koste 
gekontrakteer. Daar moet diep in reserwefondse gedelf word. Studieskuld by universiteite beloop reeds 

miljard. By die Nasionale Studente Finansieringskema beloop die skuld R15
Klasgelde sal moeilik, indien ooit, in die toekoms verhoog kan word. Maar klasgeld dra gemiddeld 33% 

 

Die inkontraktering van dienswerkers tref universiteite soos ŉ voorhamer. Die salarisrekening by een 
miljoen.  Die ongerieflike waarheid is dat van die vlagskip

reserwefondse moet delf om op die kort termyn te oorleef. Sommige universiteite is reeds tegnies 

Tydens en ná die eerste proteste is ŉ paai- of versoeningsbeleid egter gevolg. Basiese beginsels is 
versaak wat tot willose gehoorsaamheid gelei het. Sekere visekanseliers het die 0%

smeekbedend saam met studente op die vloer gesit.
eise toe te gee en nie teen oortreders op te tree nie, is die deur geopen vir verdere eise en vandalisme.
Personeel en studente eis sterk optrede. Daar is tans baie spanning en onsek

deur prof. Flip Smit 

Studenteproteste smeul steeds en 
kan maklik weer opvlam en wyer uitkring. Die meer as 50% werklose jeugdiges is 

Benewens hangende tugverhore en hofsake sal die aanbevelings van die 
sidensiële kommissie oor finansiering van universiteite en gratis onderrig nie sonder slag of stoot 

opstande in 1968 in Parys en in 1989 by die Tiananmen-
Afrikaanse universiteite is onkant gevang 

identiteit en aansien van universiteite is tot in 
Insgelyks sal die verhouding tussen wit 

in gebed hande gevat. 

Universiteite is vasgevang tussen onbekwame ideologiese politici en roekelose studente. Die stelsel 
moes eenvoudig meegee. Volgehoue druk om steeds groter getalle studente toe te laat en op alle 

teeds daal, het die stelsel geknak. 

veldtog het die studente hulle eise na "Fees Must Fall" en gratis 
regering vrees niks méér as dat die swart jeug nie meer sy ideale 

klasgeldverhoging met visekanseliers "onderhandel". 
Die belofte dat die regering die klasgeldverhogings ten volle sou goedmaak, het nie gerealiseer nie. 

miljoen bydra. Addisionele veiligheidswagte word teen groot koste 
Studieskuld by universiteite beloop reeds 

e Finansieringskema beloop die skuld R15 miljard. 
Klasgelde sal moeilik, indien ooit, in die toekoms verhoog kan word. Maar klasgeld dra gemiddeld 33% 

amer. Die salarisrekening by een 
Die ongerieflike waarheid is dat van die vlagskip-universiteite diep in 

reserwefondse moet delf om op die kort termyn te oorleef. Sommige universiteite is reeds tegnies 

of versoeningsbeleid egter gevolg. Basiese beginsels is 
Sekere visekanseliers het die 0%-klasgeldverhoging 

smeekbedend saam met studente op die vloer gesit. Deur aan feitlik al die 
eise toe te gee en nie teen oortreders op te tree nie, is die deur geopen vir verdere eise en vandalisme. 
Personeel en studente eis sterk optrede. Daar is tans baie spanning en onsekerheid en selfs onmin by 
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Universiteite:  Die kantelpunt is bereik deur prof. Flip Smit (vervolg) 
 
 

Dekolonialisering en verafrikanisering 
Standbeelde is vir baie studente 'n versinnebeelding van Westerse oorheersing en onderdrukking. Die 
Universiteit van Kaapstad se "argitektuur en kultuur is Westers en moet vernietig word". Skilderye en 
boeke is verbrand. Die herlewende swartbewussynsbeweging se slagspreuk is: "Afrika-oplossings vir 
Afrika-probleme". Alles moet vernietig word; daar moet van vooraf begin word. Die kurrikula moet ver-
afrikaniseer word. Die Universiteit van Suid-Afrika het reeds 'n groot naambord aangebring: University 
of (sic) Africa. 
 

Met uitsluiting van Suid-Afrika is daar geen enkele suksesvolle universiteit van naam suid van die 
Sahara nie. Makerere University (Uganda) figureer wel nog op wêreldranglyste, maar bloot omdat 
internasionale navorsers daar navorsing op dierespesies doen. Daar is beslis ruimte om leerplanne 
meer Afrika-gerig te maak. Maar is daar genoeg studiemateriaal in die letterkunde, sielkunde, ens.? En 
dan is die meeste van die standaardwerke in Engels – die taal van die koloniale onderdrukkers! Daar 
bestaan tog nie Afrika-wiskunde, ingenieurswese, ens., nie. 
 

Wat is op die spel? 
Om die vraag te beantwoord, moet daar na die waarde van Suid-Afrika se 26 universiteite gekyk word. 
Kennis is mag. In 'n kennisekonomie is wetenskap en tegnologie die drywers van welvaartskepping. 
Universiteite is die enigste instellings wat hulle rol en funksies oor eeue behou het. Outonomie: wie 
onderrig; wat onderrig word en aan wie, was oor die eeue die pilaar wat aan universiteite besondere 
status gegee het. Teenoor Bologna (1088) en Cambridge (1209) het Suid-Afrikaanse universiteite 'n 
relatief kort geskiedenis. Maar Suid-Afrika se universiteite het besonder goed presteer. Die tien Nobel-
pryswenners, van wie ses in letterkunde, mediese en natuurwetenskappe, het almal hulle basiese 
opleiding hier te lande ontvang. 
 

Universiteite het groot bydraes gelewer tot die land se ontwikkeling. Wetenskaplikes is opgelewer wat 
onder andere uraan tot kernbomme kon verryk; Pratley Putty® is as gom vir ruimtetuie ontwikkel, terwyl 
baanbrekerswerk met hart- en penisoorplantings ook gedoen is. Suid-Afrika is 'n leier in paleontologie 
en astronomie. Die South African Large Telescope (SALT) en die Square Kilometre Array (SKA) lok 
internasionale beleggings en bied baie navorsingsgeleenthede.  
 

Tans studeer meer as een miljoen studente aan die 26 Suid-Afrikaanse universiteite. Jaarliks word 
bykans 200 000 sertifikate, diplomas en grade verwerf. Dit is 'n groot toevoeging tot skaars 
vaardighede. Buitelandse beleggers is dikwels teensinnig om hier te belê vanweë die gebrek aan 
vaardigheid. Die aantal artikels in wetenskaplike vaktydskrifte het van 2 973 in 1980 tot meer as 13 000 
toegeneem. Vyf residensiële universiteite lewer bykans twee-derdes van die totale navorsingsuitsette. 
 

Die strewe na 'n plek op die wêreldranglyste 
Nadat die akademiese boikot opgehef is, het universiteite internasionalisering omhels. 'n Plek op die 
wêreldranglyste van universiteite word koorsagtig nagejaag. Dit geskied dikwels ten koste van onderrig. 
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Universiteite:  Die kantelpunt is bereik deur prof. Flip Smit (vervolg) 
 

Die erkende kundige oor die universiteitswese, prof. Stefan Collini, som hierdie strewe goed op: 
"Visekanseliers – soos sokkerbase – hou 'n oog op ranglyste en dit word dikwels gebruik om beleids-
veranderinge te regverdig". Laasgenoemde word in argumente gebruik om Engels ten koste van 
Afrikaans te bevorder. 
 

Transformasie: 'n wollerige begrip 
Die wêreldbekende prof. Manuel Castells het tereg opgemerk: "Transformasie is 'n woord wat Suid-
Afrikaners gebruik wanneer hulle ophou om te dink en met 'n glas wyn in die hand gesprek voer." 
Natuurlik moet 'n universiteit voortdurend vernuwe. Drie terreine vir transformasie word onderskei: 
• Werf groter getalle swart studente. Die poel is beperk: slegs 32 000 kandidate het verlede jaar 

wiskunde met meer as 60% geslaag. Vir fisiese wetenskappe was die syfer 25 000. 
• Reeds sedert 2012 is slaagsyfers besig om te daal. Ongeveer 60% van eerstejaarstudente druip, 

terwyl 55% van studente ná vier of vyf jaar se studie die universiteit sonder 'n graadkwalifikasie 
verlaat. Wit studente met ses onderskeidings moet hulle mediese studies in die buiteland onder-
neem en keer nooit weer terug nie. 

• Transformasie op personeelvlak is moeilik, as gevolg van skaarste en niemededingende salarisse. 
Daar is, soos in die private sektor, suksesse en mislukkings. Op dekaansvlak is daar byvoorbeeld 
aanstellings waar persone met mindere kwalifikasies en ervaring hul kollegas moet lei. 

• Kurrikulatransformasie is, soos voorheen aangedui, nodig maar moeilik. 

Slotbeskouing 
Universiteite is polities tot breekpunt gedryf om steeds groter getalle studente te akkommodeer en op 
alle vlakke te transformeer. Toelating van groter getalle studente met onvoldoende kognitiewe en 
intellektuele vermoëns is die wortel van die probleem. Standaarde moet daal of meer studente moet 
druip.  Vir die boekjaar 2016-2017 is R68,7 miljard vir hoër onderwys begroot. Die Departement van 
Hoër Onderwys beraam dat ŉ bykomende R56 miljard nodig sal wees om agterstande reg te stel. Dit 
lyk onhaalbaar. Die Wysigingswetsontwerp oor Hoër Onderwys (9 November 2015) wil nog groter 
magte aan die minister gee. Hoofbesture is ontgogel, gedemotiveer en oorwerk. 
 

Die huidige stelsel is nóg akademies nóg finansieel volhoubaar. Universiteitsowerhede, dosente en 
studente moet hulle akademiese vryheid gebruik om hulle teen hierdie vernietigende stelsel te verset. 
Tot dusver was hulle verbasend gedienstig en polities korrek. 
 

Universitieite se hulp gaan nie uit Pretoria kom nie. Die Minister van Hoër Onderwys het, behalwe 
ideologiese uitsprake, geen leierskap getoon nie. Leierskap vir drastiese herstrukturering sal van 
universiteite self moet kom. 
 
Die kantelpunt is inderdaad bereik. 
 

Beeld, 11 Maart 2016  
Prof. Flip Smit doen navorsing oor hoër onderwys en demografie. 
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                       Die internet-tsoenami woed voort  
 

Deur Jacques du Plessis (PSG Wealth) 
 

'n Tsoenami word gedefinieer as 'n lang, hoë golf 
wat veroorsaak word deur 'n aardbewing of ander 
versteuring. 'n Ander bron definieer die verskynsel 
as die aankoms van iets in oorweldigende 
hoeveelhede of bedrae. Beide hierdie definisies kan 
gebruik word om die koms van die internet te 
beskryf. 'n Onkeerbare massa van inligting wat 
sonder waarskuwing deur ons realiteit breek en 
ontwrigting veroorsaak, waarvan die eindresultaat 
totaal en al onvoorspelbaar is.  In 'n meer filosofiese 
lig gesien, is die internet 'n alomteenwoordige wese 
met 'n onweerlegbare dog ontasbare invloed op ons 
almal se lewens. 
     Dit is geen geheim dat baanbrekerswerk op 
tegnologiese gebied die wêreld soos ons dit ken die 
afgelope dekade wesenlik verander het nie. Die 
wyse waarop ons kommunikeer, koop en verkoop, 
reis, nuus lees, mediese sorg ontvang en omtrent 
alle aspekte van ons alledaagse lewens verander, 
en is steeds besig om verder te verander soos wat 
tegnologiese vooruitgang gemaak word. Tegnologie 
en nuwe uitvindsels het nog altyd die mensdom en 
sy leefwyse na nuwe hoogtes gedryf. Daar is vele 
voorbeelde, maar nie een is vandag méér relevant 
as die internet nie – en dit ontwikkel steeds! Die 
eerste verbinding van twee nodes tussen rekenaars 
om die interkonneksie genaamd Arpanet te vorm, is 
in 1969 tussen die Network Measurement Center 
by die Universiteit van California en die Stanford-
navorsingsinstituut in Menlo Park, Kalifornië 
gedoen. Slegs universiteite en militêre basisse het 
destyds rekenaars besit en die eerste netwerk van 
gekoppelde rekenaars is deur hierdie instansies op 
die been gebring om navorsing en intelligensie 
vinnig onder mekaar uit te ruil. 
     Oor die afgelope drie dekades het die 
internetwerk van gekoppelde rekenaars uit sy nate 
gebars met die koms van die persoonlike rekenaar.  
Tegnologie het daarna tot so 'n mate ontwikkel dat 
die sagte- en hardeware wat inligting prosesseer, 
gekonsolideer kon word in 'n toestel genaamd die 
selfoon.  Die selfoon is eintlik 'n baie onlangse 

ontwikkeling, en die eerste 
teksboodskap is so onlangs as 1992 gestuur. 
Vandag is kitsboodskapplatforms soos WhatsApp 
en Facebook Messenger 'n integrale deel van almal 
se lewens en is die ontwikkeling hiervan die 
afgelope dekade merkwaardig. In 1999 het slegs 
15% van die wêreld se bevolking toegang tot 'n 
gewone telefoon gehad. Slegs 'n dekade later, in 
2009, het sowat 70% van die wêreld se bevolking 'n 
selfoonsubskripsie. Aan die begin van 2015 is daar 
beraam dat 95% van alle mense ter wêreld aan 'n 
selfoonnetwerk gekoppel is deur 'n subskripsie by 'n 
telekommunikasiediensverskaffer. 
     Die selfoon-era het nie net telekommunikasie 
sonder grense tot gevolg gehad nie, maar innovasie 
het gesorg dat amper elke persoon ter wêreld 'n 
persoonlike rekenaar in sy of haar sak dra. Om die 
ongelooflike vooruitgang in rekenaartegnologie in 
perspektief te plaas: die iPhone 6 weeg slegs 172 g 
in vergelyking met die revolusionêre Cray-2 
superrekenaar van 1985, wat 2,4 ton geweeg het. 
Tog is die iPhone 6 se verwerkingskrag 2,7 keer 
vinniger as die sogenaamde superrekenaar van die 
1980's. Dus het die meeste van ons tans 'n mobiele 
superrekenaar, waarvan die gebruiksmoontlikhede 
konstant besig is om te ontwikkel. 
     Toenemende slimfoongebruik sal na verwagting 
help om teen middel 2016 aan meer as 50% van 
die wêreld se bevolking toegang tot die internet te 
gee. Dit beteken nie net verbinding van die 
Westerse lande met mekaar soos in die verlede nie, 
maar totale globalisering. Hou in gedagte dat die 
drie grootste ontwikkelende lande, China, Indië en 
Indonesië, sowat 40% van die wêreld se bevolking 
uitmaak, en dit is waar duisende mense daagliks 
aanlyn is. Ons weet dat daar ontluikende markte is 
wat groot potensiaal inhou en waar daar vir seker 
geleenthede na vore gaan tree. Die vraag vir ons as 
beleggers is dus watter verbruikerstendense in 
hierdie markte werklik waarde bied en watter 
maatskappye geposisioneer is om hierby baat te 
vind. 
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Die internet-tsoenami woed voort (vervolg) 
 

 

Die geleenthede: 
Bogenoemde inligting dui dus daarop dat daar 
wêreldwyd 'n toenemende groei in slimfoon- en 
internetgebruik is en dat daar nog 'n groot mark is 
wat die internet moet ontdek. Een maatskappy 
waarvan die posisionering binne die mark nie 
onderskat moet word nie, is Naspers. 
     Dit is al meermale genoem dat Naspers se 
grootste drywer sy 36%-aandeel in die Chinese teg-
nologiemaatskappy Tencent is. Maar wat is die 
rede vir die groot opgewondenheid oor Tencent en 
wat doen die maatskappy nou eintlik? Ek is van 
mening dat Tencent se verskillende besigheid-
segmente uitstekend geposisioneer is om op 'n 
verskeidenheid verbruikerstendense te kapitaliseer, 
deur die benutting van hul enorme tegnologie en 
sosiale mediaplatform. 
     Tencent besit die grootste kitsboodskapplatform 
in China, naamlik WeChat, wat ongeveer 550 
miljoen aktiewe gebruikers het. Dit is 'n astro-
nomiese 7,5% van die wêreld se bevolking wat op 
een sentrale kommunikasieplatform gekonnekteer 
is. Op die oog af wonder 'n mens hoe Tencent 
hierdie groot kliëntebasis kan benut om 'n finansiële 
opbrengs te maak, siende dat die WeChat-
toepassing gratis beskikbaar is. Tencent is egter 
besig om die 550 miljoen skynbaar onbereikbare 
gebruikers van WeChat te omskep in 550 miljoen 
potensiële verbruikers van, wel, basies enigiets. 
     Tencent het tans 'n vennootskap met die 
Chinese regering, waar WeChat se platform deur 
die regering gebruik word om sekere boodskappe 
aan die Chinese publiek te kommunikeer. Munisipa-
liteite kan inligting dus vinnig en goedkoop aan die 
publiek via WeChat bekend maak. Hierdie inligting 
wissel van nuuswaardige gebeurtenisse, wetswysi-
gings, stygende brandstofpryse, veranderende 
paspoortaansoekvereistes, uitstaande elektrisiteits-
rekeninge, en selfs belasting. Tencent is basies 
besig om die Chinese regering aanlyn te kry. 
     WeChat bied ook ander uiteenlopende dienste, 
insluitend 'n aanlynbetalingsdiens gekoppel aan jou 

kredietkaart, die e-handel en aflewering van goe-
dere via die Chinese e-handelaar Yixun, sowel as 
die bestelling en aflewering van kitskos deur 'n 
vennootskap met die kosafleweringdienstemaat-
skappy Foodpanda. 
     Maatskappye soos Tencent, Alibaba, Facebook, 
Google en Amazon is algaande besig om hulself te 
posisioneer as sentrale kommunikasiespilpunte wat 
dien as die onsigbare middelman tussen ver-
bruikers en kleinhandelaars, met die einddoel om 
oop kommunikasiekanale tussen koper en verkoper 
te vestig. Die skaalmoontlikhede wat 'n globale 
mark sonder grense vir maatskappye inhou, het die 
potensiaal om die volgende groot groeidrywer van 
ons tyd te wees. In 'n ekonomiese omgewing waar 
globale groei stagneer en tradisionele markte soos 
kommoditeite, konstruksie en energie al hoe meer 
versadig voorkom, is dit tegnologiese innovasie wat 
grense kan oorsteek en 'n nuwe mark skep wat 
voorheen ongekend was. 
     Daar is nog vele voorbeelde van hoe toe-
nemende internetpenetrasie asook vinniger internet 
besig is om hierdie omwentelings in bestaande 
industrieë te veroorsaak. Die reis- en toerisme-
bedryf is besig om te transformeer, waar Airbnb 
alreeds 'n gemiddeld van 500 000 gaste per nag 
akkommodeer deur gewillige huurders met gewillige 
verhuurders te verbind. Die maatskappy verwag om 
teen middel 2016 aan sowat 1 miljoen persone per 
nag verblyf te verskaf. 
     Uber is nog 'n voorbeeld waarmee meeste van 
ons bekend is, en met selfbestuurvoertuie wat al 
meer 'n werklikheid begin word, wonder 'n mens 
waarheen die motorvervaardigings- en selfs die 
motorversekeringsbedryf op pad is. Die toekoms is 
onvoorspelbaar, maar opwindend, en vir ons as 
beleggers is die uitdaging om die geleenthede 
daarbuite vroegtydig te identifiseer.  Ons kliënte kan 
gerus wees dat ons die regte vrae vra en die 
antwoorde met ywerige toewyding soek. 

[Met dank aan PSG Pretoria-Oos dat dié artikel uit PSG se weeklikse nuusbrief 2016 (week 6) 
oorgeneem kon word.] 
 



... oor voëls 
In De tuin der Lusten, die Nederlandse skilder
ongeveer 'n duisend voëls geskilder. Voëls was gedurende die laat Middeleeue
gelaai met simboliese betekenis. Die Gentse bioloog
driedelige reeks naslaanwerke oor dieresimbole geskryf: 
cultuur. Deel twee handel oor voëls (2014). Hoe vergelyk 
is? Gedurende die maande Januarie en Februarie 2016 het die volgende wetenskaplike nuus oor 
enkele voëlsoorte in Nederland verskyn. Hieronder volg 
• 15 Januarie: Die dodo van Mada

het, uitgesterf. Wat wetenskaplikes van hierdie plomp, duifagtige loopvoël met sy krom bek en 
niksseggende vlerkies weet, het hulle 
Engelsman Thomas Herbert die gewig van die dodo so beskryf: 
weeg minder as vyftig pond (22
oordrewe was. 'n Dodo het ongeveer elf tot veertien kilogram geweeg 
nuwe berekenings is gedoen op basis van CT
elke skelet is volgens die krimpfoliemetode gedigitaliseer. Daarna is dit vergelyk met bevrore 
karkasse van twintig moderne duifsoorte, skryf Luca
resultate van die navorsing is gepubliseer in 
aan die Universiteit van Bergen in Noorweë
'n groot verbetering van eerdere inskattings
simbole van die invloed van die mens op die natuur en die uitsterf van soorte. 

• 16 Januarie: Gedurende die naweek
lande watervoëls getel vir die 
Sovon  Vogelonderzoek Nederland
die westelike Ooipolder getel. 
watervoëls in Nederland oorwinter as in 1975. Ganse en swane se getalle het toegeneem as gevolg 
van genoeg voedsel en beskerming deur die winter. Probleme om voëls goed te kan tel, is dinge 
soos afstand, groot swerms en die gevaar om soorte te mis of juis dubbel
opstyg en land. Taej Mundkur werk vir 
meetnetwerk juis vir watervoël
nasionale verantwoordelikheid om hulle te beskerm. Nederland is belangrik vir allerhande 
voëlsoorte wat in Siberië broei en Afrika oorwinter
telprogram. Swane is simbole van ewige trou. In 
liefde, wysheid, krag, elegansie en harmonie (

• 30 Januarie: Jong ooievaars (
gevolg met GPS-rugsakkies, vasgemaak tussen hulle vlerke. Gelukkig klap ooievaars nie so baie 
hulle vlerke nie, want hulle maak gebruik van lugstrome om op groot hoogtes vooruit te kan gly en 
so energie te bespaar. Die roetes word vir die
navigasiesisteempies. Verslae daarvan staan in die 
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Wat sê die wetenskap 
 

, die Nederlandse skilder, Hieronymus Bosch se bekende werk, 
n duisend voëls geskilder. Voëls was gedurende die laat Middeleeue

gelaai met simboliese betekenis. Die Gentse bioloog, Marcel de Cleene, het onlangs 
driedelige reeks naslaanwerke oor dieresimbole geskryf: Compendium voor dieren als dragers van 

Deel twee handel oor voëls (2014). Hoe vergelyk dié inhoud met wat op internet daaroor te vind 
is? Gedurende die maande Januarie en Februarie 2016 het die volgende wetenskaplike nuus oor 
enkele voëlsoorte in Nederland verskyn. Hieronder volg 'n kort oorsig in gedateerde kolparagrawe.

Die dodo van Madagaskar het vlak voordat die moderne wetenskap tot bloei gekom 
het, uitgesterf. Wat wetenskaplikes van hierdie plomp, duifagtige loopvoël met sy krom bek en 
niksseggende vlerkies weet, het hulle in reisverslae en prenteboeke gelees. In 1626 het die 

n Thomas Herbert die gewig van die dodo so beskryf: "Haar lyf is vet en rond. Weinig 
weeg minder as vyftig pond (22,7 kg)". Vandag het paleontoloë bewys dat Herbert se skatting 

n Dodo het ongeveer elf tot veertien kilogram geweeg –
nuwe berekenings is gedoen op basis van CT-skanderings van drie dodoskelette. Die volume van 
elke skelet is volgens die krimpfoliemetode gedigitaliseer. Daarna is dit vergelyk met bevrore 
karkasse van twintig moderne duifsoorte, skryf Lucas Brouwers in die 
resultate van die navorsing is gepubliseer in Peer J. Voëlpaleontoloog Hanneken Meijer
aan die Universiteit van Bergen in Noorweë, beskryf hierdie resultate as 

van eerdere inskattings". Volgens Tjitske Visser op www.kennislink.nl
simbole van die invloed van die mens op die natuur en die uitsterf van soorte. 

Gedurende die naweek van 16 en 17 Januarie het tienduisend vrywilligers in 143 
lande watervoëls getel vir die 50ste Internasionale Watervoëlsensus. Menno Hornman werk vir 

Vogelonderzoek Nederland en het vanjaar se watervoëltelling gekoördineer. Hornman het in 
die westelike Ooipolder getel. Één van die dinge wat opvallend is, is dat daar twee keer meer 
watervoëls in Nederland oorwinter as in 1975. Ganse en swane se getalle het toegeneem as gevolg 
van genoeg voedsel en beskerming deur die winter. Probleme om voëls goed te kan tel, is dinge 

afstand, groot swerms en die gevaar om soorte te mis of juis dubbel
opstyg en land. Taej Mundkur werk vir Wetlands International en vertel waarom daar 
meetnetwerk juis vir watervoëls bestaan: "Die meeste watervoëls is trekvo
nasionale verantwoordelikheid om hulle te beskerm. Nederland is belangrik vir allerhande 
voëlsoorte wat in Siberië broei en Afrika oorwinter". Volgens Mundkur het Suid
telprogram. Swane is simbole van ewige trou. In die meeste kulture is swane ook simbole van 
liefde, wysheid, krag, elegansie en harmonie (www.kunst-en-cultuur.infonu.nl

Jong ooievaars (Ciconia ciconia) se 16 000 km lange reis van Siber
vasgemaak tussen hulle vlerke. Gelukkig klap ooievaars nie so baie 

hulle vlerke nie, want hulle maak gebruik van lugstrome om op groot hoogtes vooruit te kan gly en 
so energie te bespaar. Die roetes word vir die bioloë pragtig sigbaar gemaak deur hierdie 
navigasiesisteempies. Verslae daarvan staan in die Science Advance van 22 Januarie

Bosch se bekende werk, is 
n duisend voëls geskilder. Voëls was gedurende die laat Middeleeue swaar 

het onlangs 'n 
Compendium voor dieren als dragers van 

wat op internet daaroor te vind 
is? Gedurende die maande Januarie en Februarie 2016 het die volgende wetenskaplike nuus oor 

n kort oorsig in gedateerde kolparagrawe. 
gaskar het vlak voordat die moderne wetenskap tot bloei gekom 

het, uitgesterf. Wat wetenskaplikes van hierdie plomp, duifagtige loopvoël met sy krom bek en 
reisverslae en prenteboeke gelees. In 1626 het die 

Haar lyf is vet en rond. Weinig 
Vandag het paleontoloë bewys dat Herbert se skatting 

– soveel soos 'n swaan. Die 
skanderings van drie dodoskelette. Die volume van 

elke skelet is volgens die krimpfoliemetode gedigitaliseer. Daarna is dit vergelyk met bevrore 
s Brouwers in die NRC-Handelsblad. Die 

. Voëlpaleontoloog Hanneken Meijer, verbonde 
beskryf hierdie resultate as "'n elegante berekening en 

www.kennislink.nl is dodo’s 
simbole van die invloed van die mens op die natuur en die uitsterf van soorte.  

het tienduisend vrywilligers in 143 
ensus. Menno Hornman werk vir 

en het vanjaar se watervoëltelling gekoördineer. Hornman het in 
én van die dinge wat opvallend is, is dat daar twee keer meer 

watervoëls in Nederland oorwinter as in 1975. Ganse en swane se getalle het toegeneem as gevolg 
van genoeg voedsel en beskerming deur die winter. Probleme om voëls goed te kan tel, is dinge 

afstand, groot swerms en die gevaar om soorte te mis of juis dubbeld te tel wanneer hulle 
en vertel waarom daar 'n groot 

Die meeste watervoëls is trekvoëls. Ons het 'n inter-
nasionale verantwoordelikheid om hulle te beskerm. Nederland is belangrik vir allerhande 

Volgens Mundkur het Suid-Afrika 'n goeie 
die meeste kulture is swane ook simbole van 

cultuur.infonu.nl).   
) se 16 000 km lange reis van Siberië na Afrika word 

vasgemaak tussen hulle vlerke. Gelukkig klap ooievaars nie so baie 
hulle vlerke nie, want hulle maak gebruik van lugstrome om op groot hoogtes vooruit te kan gly en 

bioloë pragtig sigbaar gemaak deur hierdie 
van 22 Januarie 2016.  
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Wat sê die wetenskap (vervolg) 
 

 

Russiese, Poolse en Griekse ooievaars verlaat Europa via die Bosporus en gly Afrika binne. Hulle 
vlieg tot in Suid-Afrika. Ooievaars uit Spanje bereik Afrika via die Straat van Gibraltar, maar trek nie 
verder as die Sahel nie. Duitse ooievaars trek nie ver nie en neem 'n westelike roete. Hulle oor-
winter op warm vullisstroke in Marokko, skryf Lucas Brouwers in die NRC-Handelsblad. Op 
www.tomwesteneng.nl word ooievaars in die Middeleeue as simbole van mans of vrouens wat 'n 
ogie op iemand anders het, beskryf. Vandag is ooievaars simbole vir geboorte en ouerskap. Die 
ooievaar is op die stadswapen van Den Haag.  

• 5 Februarie: Die Oostenrykse bioloog Thomas Bugnyar is die enigste navorser ter wêreld wat die 
verbasingwekkende intelligensie van rawe ondersoek. Bugnyar beweer dat dit hom vyftien jaar 
geneem het en dat hy nou met sekerheid kan sê dat rawe mekaar bedrieg. Rawe is baie intelligent. 
As 'n groep wilde rawe 'n karkas toeëien, gryp individuele rawe stukkies vleis en organe om dit te 
gaan wegsteek.  Hulle gaan haal dit dan weer later om alleen op te vreet. 'n Raaf onthou gemaklik 
tientalle plekke waar hy sy kos weggesteek het en hou ook so onopgemerk moontlik ander rawe 
dop waar hulle kos wegsteek. Later gaan steel hy dan die ander se kos. In 'n eksperiment om dit te 
bewys, het Bugnyar 'n stuk brood in 'n ou skoen weggesteek. Hoewel rawe meer van vleis, kaas en 
hondekos hou, kon hulle die uitdaging van brood in die skoen nie weerstaan nie. Toe het die spel 
van mekaar onderling dophou, brood gryp, wegsteek en steel begin. In sy publikasie in Nature 
Communications het Bugnyar hierdie vermoë van rawe om hulle gedrag op mekaar af te stem 'n 
"theory of mind" genoem – iets waaroor ape en olifante ook beskik. Die raaf is 'n simbool vir onheil, 
"die leuen", dualisme, mistiek en magie, volgens www.tomwesteneng.nl. 

• 6 Februarie: Nieu-Seeland se sku geeloogpikkewyn (Mygadyptes antipodes) kruip weg in bos-
gebiede op die suidelikste eilande. Die geeloogpikkewyn word deur uitsterwing bedreig. Dit is die 
enigste pikkewyn (uit agtien soorte) wat in die bos leef. Dit het tot gevolg dat paaie op die 
skiereiland Otago, oor Kersfees en Nuwejaar vir verkeer gesluit word en padborde opgesit word met 
waarskuwings soos "persone wat pikkewyne versteur, sal vervolg word". Hoewel geeloogpikkewyne 
in die bos leef, broei hulle op die strand. Op 'n private strand, 'n halfuur se ry van Dunedin, werk Jim 
Watts vir die Ministerie van Natuurbewaring. Tydens die onderhoud met Marcel Haenen van NRC-
Handelsblad, vertel Watts dat daar ses-en-twingtig neste op die strand is. Dertig kuikens het 
uitgebroei, maar slegs sewe het tot die einde van die broeiseisoen oorleef. Hy voer verswakte 
kuikens stukkies salm en in ernstige gevalle neem hy hulle na Penguin Place – 'n rehabilitasie-
sentrum. Die 65 cm-hoë pikkewyne word bedreig as bosgebiede vir landbou afgekap word vir 
landbou, ook deur bosbrande, diere soos frette en hermelyne, infeksies in pikkewyne se bekke wat 
verhoed dat hulle kan vreet, haai-aanvalle op see en verhoogde somertemperature. Jong kuikens 
vrek van hittestres wanneer temperature tot 35 °C oploop.  "Ekotoerisme is vir Nieu-Seelanders 
groot besigheid", sê David McFarlane van die Yellow Eyed Penguin Trust.  Daarom word die 
dalende getalle van die geeloogpikkewyn as ernstig beskou. Op Nieu-Seeland se vyfdollarnoot is 'n 
geeloogpikkewyn afgedruk.  Pikkewyne is simbole vir helder drome, geduld, samehorigheid en om 
beheersd te bly, ook volgens blogger Tom Weteneng.  

Carina van der Walt – Tilburg, Nederland 
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Publikasies: Akademielede  
 
Aankoms uit die skemer – ter nagedagtenis aan ds. Patrick J. Petersen  

 
(Digters: Noël Adams, André Boezak, Floris A. Brown,  
C. J. Hollenbach, M. C. Mackier, Patrick J. Petersen &  
Marius F. Titus) 
 

Floris Brown skryf: 
Met die voorbereiding en samestelling van "Aankoms uit die skemer" 
was ek altyd verheug as ds. Patrick Petersen op 'n Vrydagnamiddag 
vanaf UWK na Worcester by my aan huis gekom het om oor die 
bloemlesing "Aankoms uit die skemer" te kom praat en om dan weer 
pad te vat Paternoster toe. 
 

Ons (sien digters bo genoem) as 'n groep moes twee keer 
Paternoster toe ry om die uitleg en titel te bespreek. Ek onthou nog 
hoe ek 'n voorstel gemaak het dat elkeen van ons 10 titels op 'n 
blaadjie neerskryf en die een met die treffendste titel en simboliek 
gebruik moes word. 
 
 

My titel "Aankoms uit die skemer" is aanvaar en ek 
moes verduidelik waarom "Aankoms uit die skemer" 
voorgestel is. Die simboliek agter die titel: "Die 
bruinstem was nie genoeg hoorbaar onder die 
gevestigde uitgewers nie. Ek het die skemerbeeld 
(visioen) gesien van hoe ons uit die skemer op 'n 
boer se wynplaas op sy agterstoep uit die niet 
verskyn. Ja, as hy by die agterdeur uitgestap sou 
kom, staan hy verbaas om te sien – hulle is ook 
hier. Die bruin digters! Ja hulle het gekom om te 
bly!" 
 

Die tweede byeenkoms was om die voorblad te 
bespreek. Die "Magnificent 7" het weer vergader. 
 

Weer eens is my voorstel aanvaar om die toe-
komstige reënboognasie (wat tot vandag toe nog 

nie gerealiseer het nie) uit te beeld. My broer John 
het die voorblad geïllustreer. Die omslag is swart 
wit en grys. Die grysgebiede – om oor grenslyne 
verhoudinge te bou en uit te leef. Reghoekige 
blokke stel geopende deure voor van hoe ons 
werke deur uitgewers gepubliseer sou word en 
natuurlik die reënboog wat groei en vooruitgang in 
die Suid-Afrikaanse Letterkunde vergestalt.  Vyftien 
van my gedigte is in die bundel opgeneem.  
 

PROG Uitgewers is in die lewe geroep om alle 
stemme oor grense heen te omarm.  
 

Ds. Patrick Pietersen het 'n poësie-hoeksteen in 
talle aspirantdigters en -skrywers nagelaat. Daarom 
vereer ons hom vandag vir sy kinders en die 
nageslag. 

 
Kontak Floris Brown by mrflorisbrown@gmail.com vir meer inligting. 
 

 



Publikasies: Akademielede (vervolg)
 

Kraal Uitgewers 
ISBN:  978-0-9922189-8-0 
Prys:  R220,00 (R40,00-posgeld uitgesluit)
 
 

Human & Rousseau 
EAN: 9780798170406 
Prys: R250,00 
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Publikasies: Akademielede (vervolg) 

 

Kruispaaie: Afrikanerkeuses in die 19de en 20ste eeu 
Leopold Scholtz 
Die Afrikaner het sedert sy ontstaan voor verskeie keuses te
gekom wat nie net die geskiedenis in ŉ sekere rigting gelei het nie, 
maar ook dié groep se wil om oorlewing sou beklemtoon. Dié 
kultuurgroep se stryd om oorlewing is duidelik in onder meer die 
vestiging van die Boererepublieke, die keuse om Afrikaan
vestig, die herwinning van politieke mag in 1948 en uiteindelik die 
verlies van mag teen 1994. 
     Kruispaaie plaas die fokus op dié en ander rigtinggewende 
keuses wat die Afrikaner gedurende die 19de en 20ste eeu 
het en ondersoek die, soms rampspoedige, gevolge van dié besluite. 
Dit vra ook die brandende vraag prontuit: Het die moderne Afrikaner 
dit in hulle om binne die praktiese beperkings 
te skep? Of sal hulle sagkens, soos ŉ kers onder ŉ maatemmer, 
uitgedoof word? 
 

posgeld uitgesluit) 

 
 

Die heel mooiste Afrikaanse liefdesgedigte
Olivier is 'n versamelbundel van die gewildste en bekendste 
liefdesgedigte in Afrikaans. Die bundel volg op
Afrikaanse liefdesgedigte, wat oorspronklik in 1986 verskyn het
in 1992, 2001 en 2010 bygewerk en heruitgegee is. Hierdie bundel 
word weereens saamgestel deur die digter Fanie Olivier en is opnuut 
bygewerk. 
     Die bundel bevat nie slegs gedigte uit die kanon nie, maar nou 
ook verse wat sedert 2010 verskyn het. 
     Die digters in Die heel mooiste Afrikaanse liefdesgedigte
Boerneef, N.P. van Wyk Louw, D.J. Opperman, Elisabeth Eybers, 
Ingrid Jonker, Breyten Breytenbach, Antjie Krog, Lina Spies, Wilma 
Stockenström, T.T. Cloete, Daniel Hugo en Philip de Vos
 
 
 
 

 

 

 

Kruispaaie: Afrikanerkeuses in die 19de en 20ste eeu deur 

Die Afrikaner het sedert sy ontstaan voor verskeie keuses te staan 
ŉ sekere rigting gelei het nie, 

maar ook dié groep se wil om oorlewing sou beklemtoon. Dié 
kultuurgroep se stryd om oorlewing is duidelik in onder meer die 
vestiging van die Boererepublieke, die keuse om Afrikaans as taal te 
vestig, die herwinning van politieke mag in 1948 en uiteindelik die 

plaas die fokus op dié en ander rigtinggewende 
keuses wat die Afrikaner gedurende die 19de en 20ste eeu gemaak 

soms rampspoedige, gevolge van dié besluite. 
Dit vra ook die brandende vraag prontuit: Het die moderne Afrikaner 
dit in hulle om binne die praktiese beperkings ŉ herwonne toekoms 

ŉ kers onder ŉ maatemmer, 

Die heel mooiste Afrikaanse liefdesgedigte, opgestel deur Fanie 
n versamelbundel van die gewildste en bekendste 

bundel volg op Die mooiste 
wat oorspronklik in 1986 verskyn het, en 

in 1992, 2001 en 2010 bygewerk en heruitgegee is. Hierdie bundel 
digter Fanie Olivier en is opnuut 

Die bundel bevat nie slegs gedigte uit die kanon nie, maar nou 
ook verse wat sedert 2010 verskyn het.  

Die heel mooiste Afrikaanse liefdesgedigte sluit in: 
Opperman, Elisabeth Eybers, 

Ingrid Jonker, Breyten Breytenbach, Antjie Krog, Lina Spies, Wilma 
Cloete, Daniel Hugo en Philip de Vos 



Publikasies: Akademielede

Alhoewel die klem op Afrikaanse rolprente val, word ook na baanbreker
tale verwys. Ten slotte word besondere aandag gegee aan die opbloei van die Afrikaanse rolprente in die 
eerste twee dekades van die 21ste eeu, waardeur talentvolle mense die gel
uiting te gee.  Die boek is Leon van Nierop se huldeblyk aan een van die oudste rolprentindustrieë in die 
wêreld. Die ontwikkeling van die Suid
 

Protea Boekhuis 
ISBN   978-1-4853-0442-5 
Prys: R350,00 
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Publikasies: Akademielede (vervolg) 
 
Dr. Jan-M Goris is bekend in Suid-Afrika as die skrywer van onder 
meer België en de Boerenrepublieke: Belgisch
kingen (ca 1835-1895). Dit is verblydend dat twee artikels deur hom 
wat voorheen in Maandblad Zuid-Afrika 
vorm as Twee Vlaamse vrienden, de letterkundige Ernest Claes en de 
componist Emiel Hullebroeck, verenigd in hun sympathie voor de 
Boeren van Zuid-Afrika verskyn het.  
     Dr. Goris ontleed twee geskrifte van Claes waarin l
geromantiseerde beeld van die Boere tydens die Anglo
voorgehou het. In die tweede deel van die boek word 15 Afrikaanse 
gedigte wat deur Hullebroeck getoonset is en wye gewildheid in 
Vlaandere tydens die tydperk tussen die twee wêreldoorloë geniet het, 
bespreek.  
Kontak dr. Goris by janm.goris@telenet.be

 
 
 

Daar doer in die fliek deur Leon van Nierop
reeks met dieselfde naam wat op kykNET 
boek gee 'n oorsig oor die ontwikkeling van Afrikaanse rolprente vanaf 
die heel vroegste stilprente tot en met die heel nuutste rolprente van 
ons tyd. Dié geskiedenis begin met die dokumentêre films wat tydens 
die Anglo-Boereoorlog gemaak is en die epiese 
tyd van die stilprente. Daarna word gedetailleerde aandag aan elke 
dekade van die 20ste eeu gegee met belangrike figure soos Pierre de 
Wet, Jamie Uys, Emil Nofal, Jans Rautenbach, Katinka Heyns, Leon 
Schuster en Dirk de Villiers. 
     Die titel is ontleen aan Jamie Uys se baanbreker
Daar doer in die bosveld, wat die begin was van Uys se hoogs 
suksesvolle loopbaan met rolprente soos
internasionale treffer, The gods must be crazy
maak van skaars rolprente in kykNET se videoteek en in die Nasionale 
Filmargief. Talle onderhoude met akteurs, regisseurs en vervaardigers 
gee eerstehandse inligting oor die vervaardiging van bekende en 
suksesvolle rolprente. 

e rolprente val, word ook na baanbreker-rolprente in Engels en 
tale verwys. Ten slotte word besondere aandag gegee aan die opbloei van die Afrikaanse rolprente in die 
eerste twee dekades van die 21ste eeu, waardeur talentvolle mense die geleentheid kry om aan hul drome 

Die boek is Leon van Nierop se huldeblyk aan een van die oudste rolprentindustrieë in die 
wêreld. Die ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse rolprentkuns word met 'n groot aantal foto’s geïllustreer.

 

 

 

Afrika as die skrywer van onder 
België en de Boerenrepublieke: Belgisch-Zuid-Afrikaanse betrek-

Dit is verblydend dat twee artikels deur hom 
Afrika gepubliseer is, nou in boek-

Twee Vlaamse vrienden, de letterkundige Ernest Claes en de 
componist Emiel Hullebroeck, verenigd in hun sympathie voor de 

an Claes waarin laasgenoemde 'n 
geromantiseerde beeld van die Boere tydens die Anglo-Boereoorlog 
voorgehou het. In die tweede deel van die boek word 15 Afrikaanse 
gedigte wat deur Hullebroeck getoonset is en wye gewildheid in 

ussen die twee wêreldoorloë geniet het, 

janm.goris@telenet.be vir meer inligting. 

Leon van Nierop sluit aan by die televisie-
 uitgesaai is. Die omvangryke 

n oorsig oor die ontwikkeling van Afrikaanse rolprente vanaf 
die heel vroegste stilprente tot en met die heel nuutste rolprente van 
ons tyd. Dié geskiedenis begin met die dokumentêre films wat tydens 

Boereoorlog gemaak is en die epiese De Voortrekkers uit die 
tyd van die stilprente. Daarna word gedetailleerde aandag aan elke 
dekade van die 20ste eeu gegee met belangrike figure soos Pierre de 

Jans Rautenbach, Katinka Heyns, Leon 

el is ontleen aan Jamie Uys se baanbreker-rolprent van 1951, 
, wat die begin was van Uys se hoogs 

suksesvolle loopbaan met rolprente soos Lord oom Piet en die 
The gods must be crazy. Van Nierop kon gebruik 

se videoteek en in die Nasionale 
Filmargief. Talle onderhoude met akteurs, regisseurs en vervaardigers 
gee eerstehandse inligting oor die vervaardiging van bekende en 

rolprente in Engels en in die inheemse 
tale verwys. Ten slotte word besondere aandag gegee aan die opbloei van die Afrikaanse rolprente in die 

eentheid kry om aan hul drome 
Die boek is Leon van Nierop se huldeblyk aan een van die oudste rolprentindustrieë in die 

n groot aantal foto’s geïllustreer. 
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Publikasies: Akademielede (vervolg) 

 
'n Venster op Altyd Lig deur Muller Ballot 
Alhoewel Maggie Laubser vandag onthou word as een 
van die land se beroemdste en geliefdste kunstenaars, 
het haar moderne en unieke styl aanvanklik veel meer 
kritiek as erkenning ontlok. Met 'n unieke invalshoek en 
die fokus op haar 149 skilderye wat sedert Laubser se 
heengaan in 1973 in die Universiteit Stellenbosch se 
kunsversameling opgeneem is, bring 'n Venster op Altyd 
Lig hulde aan haar en neem lesers op 'n reis deur die 
lewe en werke van 'n selfekspressionistiese kunstenaar 
wat die Suid-Afrikaanse kunsgeskiedenis sonder twyfel 
aansienlik verryk het. 
 
 

Uitgewer:  African Sun Media 
ISBN:  978-1-920689-78-0 
Prys:  R650,00 

 

Ander publikasies 
 

Herdruk: Slagtersnek en sy mense deur J.A. Heese is een van 
die bekendste name in ons geskiedenis. Met sy grusame assosiasie 
was dit 'n magtige propagandamiddel in die politieke ontwikkeling van 
die Afrikaner. Juis hierdeur het dit egter gou 'n volksmite geword waarna 
herondersoek dringend noodsaaklik geword het. Dit is wat dr. Heese in 
hierdie boek gedoen het. Deur deeglike navorsing van die voor- en 
nageslag van almal wat daarby betrokke was, vorm hy 'n helder beeld 
van wat werklik plaasgevind het. Hy toon oortuigend aan dat die 
Slagtersnek-opstand verkeerd vertolk is. Daar is helde gesien waar 
geen helde was nie, en dit was juis die bekampers van die opstan-
delinge, asook die neutrales, wat later die Afrikaner volksbewussyn 
tydens die Groot Trek bevorder het.  
 
Heese skilder talle kleurryke figure: die bywoners, die ryk patriarge, die 
sukkelende swerwers, die dwarstrekkers, skoolmeesters en bediendes. 
Hierdie boek maak 'n belangrike en oorspronklike bydrae tot ons 
geskiedenis. 
 

Protea Boekhuis, 2016 
EAN: 978-1-485304-80-7 
Prys:  R250,00 
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Ander publikasies (vervolg) 
 

Navorsing: 'n Gids vir die beginnernavorser deur Ina Joubert, 
Cyril Hartell en Kobus Lombard behandel basiese inligting oor 
navorsing vir beginnernavorsers. Die boek kan ook gebruik word by 
die onderrig van navorsing. Onderwerpe soos selfbestuur, verhouding 
met jou studieleier, kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsing, asook 
gemengde navorsingsmetodes word verduidelik met voorbeelde en 
praktiese benaderings. Daar is ook 'n hoofstuk ingesluit wat die 
navorser met die aanbieding van navorsingsresultate, soos by 
konferensies, sal help. Akademici vanuit die wye spektrum van die 
opvoedkundedissipline van verskeie universiteite het 'n bydrae tot die 
boek gelewer. Die onderskeie uitgangspunte van die skrywers tot die 
inhoud van hulle hoofstukke dra by tot die sukses van die boek.  
     Die voorwoord is deur prof. Irma Eloff, 'n nasionaal en internasio-
naal erkende navorser, geskryf. Reeds 50 meesters- en doktorale 
studente het hulle studies in opvoedkundige sielkunde onder haar 
leiding voltooi. In 2012 is prof. Eloff in die kategorie Opvoeding 
aangewys as een van drie mees invloedryke vroue in sakebestuur in 
Suid-Afrika.  

Van Schaik Uitgewers 
ISBN: 978-0-627032-91-2 
Prys: 289,00 
 

 
Land van skedels deur Nicola Hanekom is pas deur Protea 
Boekhuis gepubliseer en is 'n toonbeeld van uitstekende navorsing 
oor die Anglo-Boereoorlog wat as leesteks ook die Afrikaanse 
dramakanon eer aandoen. Verskeie boeke en dramas het sedert die 
herdenking van die Anglo-Boereoorlog verskyn, waarvan heelwat 
veral oor die afgryslike gebeure in die Britse konsentrasiekampe en 
die lot van blanke vroue en kinders, asook die destydse ontberings 
van swart Suid-Afrikaners in kampe, handel. 
     Met Land van skedels toon Nicola Hanekom, wat reeds die 
Eugène Marais-prys vir Die pad byster ontvang het, haar staal as een 
van die opwindendste jong Afrikaanse dramaturge. Hanekom bring 
veral met haar unieke teatrale styl 'n nuwe perspektief op hoe die 
komplekse verhale van Britse, Afrikaanse en swart karakters in 'n 
leesdrama gestalte kan vind. 
     Land van skedels is uiteindelik ŉ ritueel oor die gruwelikheid en 
verskrikking wat oorlog aan die mens, wat nie meer mens geag word 
nie, doen.  

Protea Boekhuis 
SKU:  978-1-485302-53-7 
Prys:  R150,00 
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Navorsingspublikasies deur lede 

 
Die SA Akademie se twee tydskrifte is elektronies beskikbaar by Sabinet. Vir Akademielede is daar 
gratis toegang, en lede kan die Akademiekantoor kontak vir die skakels, gebruikersnaam en wagwoord.  
 
 
 
 
 

Nuwe lede 

 

Fakulteit Kuns en Geesteswetenskappe 

• Dr. L. Brink, Potchefstroom 
• Dr. L.E. Brink, Pretoria 
• Prof. C.P. Kotze, Johannesburg 
• Prof. M. Matthee, Potchefstroom 
• Prof. A. Mukheibir, Port Elizabeth 
• Prof. H.D. Nieuwoudt, Potchefstroom 
• Prof. O.J. Praamstra, Leiden, Nederland 
• Dr. F. Steyn, Pretoria 
• Me. F.J. van Vrede, Potchefstroom 
 
Fakulteit Natuurwetenskap en Tegnologie 

• Prof. J.S. Allison, Potchefstroom 
• Prof. K.H. Jordaan, Pretoria 
• Prof. P. Swart, Stellenbosch 
• Dr. A.J. van Zyl, Pretoria 
 

In memoriam – lede  
 
• Dr. C.M. Bakkes, Paarl 
• Mnr. C.J. Barnard, Nelspruit 
• Prof. M. de Klerk 
• Dr. J.G. du Plessis, Kaapstad/Pretoria 
• Prof. P.H. Kapp, Stellenbosch 
• Dr. A. Prinsloo  
• Prof. J.H. van der Merwe, Pretoria 
 
Ons eer hul nagedagtenis. 

Alle Akademielede word hartlik genooi om besonderhede van 
publikasies vir opname in dié rubriek aan die kantoor te stuur. 
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� Dr. Cas Bakkes   † 
 

Die bekende historikus, dr. Cas Bakkes, is Woensdagaand 6 Januarie 
2016 ná 'n lang siekte in die ouderdom van 90 jaar in die Paarl 
oorlede.  
 
Dr. Bakkes was as dosent in krygsgeskiedenis verbonde aan die 
Militêre Akademie in Stellenbosch en later in Saldanhabaai. Sedert 
1970 tot met sy aftrede was hy die hoofdirekteur van die Instituut vir 
Geskiedenisnavorsing by die Raad vir Geesteswetenskaplike Navor-
sing in Pretoria. 

Bakkes sal onthou word vir die akkurate manier waarop hy dagboek 
gehou het van sy lewe en sy latere beskrywings met die komplekse 
geskiedenis van die grensoorlog. 

� Hy was onder meer die skrywer van Boskroniek (April – Junie 1977): Dagverhaal van 'n grens-
soldaat. 

 

'n Besondere nalatenskap is 'n volledige reeks dagboekjoernale wat strek van sy tienerjare tot enkele 
jare voor sy dood wat in die Hervormde Kerk-argief in Pretoria bewaar word. Vanaf sy sestiende jaar 
het Cas Bakkes elke voorval wat hy beleef het in sy dagboek neergepen, en ook die wêreldnuus van 
die dag. Dit het hom met trommels vol aantekeninge gelaat waaruit hy later van sy persoonlike 
herinneringe kon boekstaaf. 
 
Dr. Bakkes word oorleef deur sy vrou, die bekende skrywer Margaret Bakkes, drie seuns, Johannes, 
Marius en Christiaan, 'n dogter, Mathilda, wat in Kanada woon, en vyf kleinkinders. Twee van sy seuns, 
Johannes en Christiaan, is alombekend vir hul avontuur- en reisverhale. 
 
Sy oudste seun, Johannes, beskryf sy pa in een van sy boeke as "die ewige soldaat en romantikus". 
 
"My pa het nie 'n pa gehad nie. Syne is dood toe hy drie maande oud was. Soos ek later verstaan het, 
was dit maar 'n alleenpad, met een onderneming:  Nooit sou sy kinders nie 'n pa hê nie, en ons hét een 
gehad." 
 
Sy tweede oudste seun, Marius, het sy pa beskryf as iemand met 'n vol en interessante lewe wat nooit 
afgewyk het van sy beginsels nie en altyd sy woord gestand gedoen het. 
 
Die Akademie huldig sy nagedagtenis. 
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� Chris Barnard   † 
Die bekende Afrikaanse skrywer Chris Barnard is in die ouderdom van 76 
jaar oorlede. Hy word oorleef deur sy vrou, die filmregisseur Katinka Heyns 
en sy kinders.  
     Barnard is bekend vir romans soos Boendoe en Mahala en die radio-
drama Die Rebellie van Lafras Verwey. Mahala word as een van Afrikaans 
se klassieke literêre werke beskou en is in 1973 met die Hertzogprys 
bekroon. Hy het ook verskeie televisie- en filmdraaiboeke, insluitende dié 
van Die storie van Klara Viljee en Paljas, geskryf. 
     Die Afrikaanse Taalkommissie berig: "Die afsterwe van Chris Barnard is 
'n groot verlies vir Afrikaans. Hy het oud en jonk met sy stories vermaak en 
ons almal 'n glimp gegee van die veerkrag van die taal wat ons praat. Ons 
sal hom mis." 
Barnard is volksbesit en 'n ikoon in Afrikaanse literatuur met 'n rits 

toekennings agter sy naam. Hy het twee keer die Hertzogprys vir Afrikaanse literatuur ontvang: in 1973 
vir prosa vir sy twee romans Mahala en Duiwel-in-die-bos en in 1991 vir sy hele drama oeuvre. Talle 
ander literêre pryse is ook sedert 1961 aan hom toegeken. Hy is in 2015 met 'n Fiësta-toekenning vir sy 
lewenslange bydrae tot drama bekroon. Hy was 'n direksielid van die Innibos Nasionale Kunstefees wat 
elke jaar in die winter in Mbombela gehou word. Sy wortels was diep in die Laeveld. Hy is in 1939 op 
Mataffin by Nelspruit gebore en in 1957 was hy van die eerste matrieks wat aan Hoërskool Nelspruit 
gematrikuleer het. Hierna het hy 'n BA-graad met Afrikaans-Nederlands en kunsgeskiedenis as 
hoofvakke by die Universiteit van Pretoria verwerf. In die 1960’s het Barnard saam met verskeie 
Afrikaanse literêre figure in die Beweging van Sestig as 'n Afrkikaanse skrywer bekend geword. Sy 
suksesvolle loopbaan as draaiboekskrywer met televisiereekse soos Phoenix en Kie op sy kerfstok en 
rolprente soos Die Storie van Klara Viljee, Paljas, en meer onlangs Die Wonderwerker waarvoor hy die 
Deleen Bekkerprys in 2015 van die SA Akademie ontvang het, het 'n reusebydrae tot Afrikaans 
gelewer.    
 
 

� Prof. Mias de Klerk   † 
 

Prof. Mias (J.J.) de Klerk is op 2 Oktober 1925 in Brandfort gebore. Hy matrikuleer daar in 1942.  In 
1945 behaal hy die BA- en in 1967 die DPhil-grade aan die destydse PU vir CHO. Hierna studeer hy 
verder te Stellenbosch en behaal die DTh-graad in 1972. Hy begin met teologiese opleiding op 
Stellenbosch en handel dit later in Pretoria af. Mias dien as NG predikant in verskillende gemeentes tot 
met sy aanstelling in 1972 as professor en hoof van die Departement Praktiese Teologie aan die 
Universiteit van Pretoria.  
     Hy publiseer wyd op akademiese sowel as meer populêre gebied en beywer hom op alle terreine vir 
die bevordering van Afrikaans.  
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� Prof. P.H. Kapp   † 
 

Prof. Pieter (P.H.) Kapp is op 2 Junie 1939 in Port Elizabeth gebore. Hy 
behaal matriek aan die Hoërskool Cillié te Port Elizabeth, en daarna die 
grade BA, BA Honneurs en MA in geskiedenis (al drie cum laude) aan 
die Universiteit Stellenbosch. Reeds as student kom sy leierseien-
skappe en gemeenskapsbetrokkenheid na vore: as redakteur van Die 
Matie, huiskomiteelid van Dagbreekkoshuis en sekretaris en ondervoor-
sitter van die studenteraad. Op nasionale studentevlak was hy hoofbe-
stuurslid en visepresident van die Afrikaanse Studentebond 1960–1962. 
     'n Verdere MA-graad volg in Contemporary European Studies in 
1975 aan die Graduate School te Reading (Groot-Brittanje) en 'n DPhil 
aan sy alma mater, Universiteit Stellenbosch. Pieter Kapp het talle 

beurse vir studie en navorsing in die buiteland ontvang: onder meer die Abe Bailey-beurs, die van die 
British Council, en twee keer senior navorsingbeurse van die RGN vir studie in die VSA te Stanford 
Universiteit, George Washington Universiteit, en in Londen by die Institute for Slavonic Studies. Hy 
onderneem in 1991 'n studiereis na die eertydse kommunistiese state in Oos-Europa; hierop volg 
navorsing in München, Bonn, Utrecht en Antwerpen, 'n referaat in Wassenaar, en twee lesingtoere na 
België. Tot onlangs was hy 'n navorsingsgenoot aan die Katolieke Universiteit van Leuven en 
besoekende navorsingsgenoot aan die Departement Geskiedenis van die Universiteit van die Vrystaat. 
     Sy beroepsloopbaan begin hy as geskiedenisonderwyser aan die Paul Roos-Gimnasium in 
Stellenbosch. Hy werk as navorser by die ATKV, as lektor by UPE, en as senior lektor en later 
professor aan die RAU, waar hy ook vir drie jaar studentedekaan was. In 1986 word hy professor en 
afwisselend voorsitter van die Departement Geskiedenis aan die US, tot 1999. 
     In die gemeenskapslewe was hy 'n voorsitter van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, dien hy 
in die bestuur van die Hugenote-Vereniging van SA, en is hy vir 'n tydperk van tien jaar tot 2011 
president van die konvokasie van die US, waar hy leiding geneem het om Afrikaans as volwaardige 
akademiese taal uit te brei en as onderrig- en kommunikasietaal te bevestig. Hy beywer hom daarvoor 
om Afrikaans as taal van almal wat dit praat (wit, bruin en swart) te erken, om die persepsie van 
Afrikaans as 'n "wit taal" te verander, en om die dikwels ongeregverdigde assosiasie van Afrikaans met 
negatiewe aspekte van ons land se verlede te besweer. 
     Pieter Kapp se lesings, artikels, boeke en geskiedskrywing is deur sistematiese, deeglike en nou-
keurige navorsing gerugsteun. Hy het alle vertolkings en besluite op deeglike primêre navorsing 
(mikrostudies) baseer om 'n vergelykende geheelsiening (makrovertolking) moontlik te maak. Drie groot 
werke, in die laaste ses jaar van sy lewe gepubliseer, is die getuienis van 'n verstommende 
werkvermoë ten spyte van 'n verswakkende gesondheidstoestand. Die eerste was sy werk oor die SA 
Akademie vir Wetenskap en Kuns, Draer van 'n droom in 2009 oor die eerste 100 jaar van die 
Akademie, sy goedgedokumenteerde bydrae met die titel Maties en taal in 2013, en die derde en mees 
onlangse werk Nalatenskappe sonder einde, oor Jan H Marais en die ontstaan van die Universiteit 
Stellenbosch.  
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Prof. Christo Viljoen het soos volg oor Pieter Kapp by sy begrafnis getuig: 
Om Pieter Kapp se bydrae as historikus te waardeer, het hy enkele kenners geraadpleeg en elkeen vir 
'n kort bydrae gevra.  Hy haal (opsommend) uit enkele bydraes aan: 
Prof. Hermann Giliomee skryf:  Pieter Kapp was 'n uitstaande en baie veelsydige historikus wat 'n 
unieke bydrae tot die vakgebied van geskiedenis, die universiteite waar hy werksaam was en die 
Afrikaanse kultuurgemeenskap gelewer het. 
     Hy het hom reeds vroeg onderskei met sy doktorsgraad wat hy van die Universiteit Stellenbosch 
ontvang het op grond van 'n proefskrif wat hy by die Geskiedenis-departement ingelewer het oor een 
van die mees omstrede figure in die Suid-Afrikaanse geskiedenis, te wete die sendeling John Philip. Hy 
toon reeds in hierdie werk sy vermoë om komplekse figure en ontwikkelinge te deurgrond. 
     Hy het hom as dosent toegespits op Algemene Geskiedenis en 'n groot bydrae gelewer deur in 
Afrikaans 'n werk oor die geskiedenis van die Westerse beskawing te lewer. Hy het indringende 
gesprek met 'n werk oor die skuldvraagstuk in die Suid-Afrikaanse verlede gestimuleer. 
     Saam beskou is Pieter Kapp se werke 'n groot en grootse nalatenskap van 'n baie besonderse 
mens, historikus, Afrikaner en Suid-Afrikaner. As mens, en deur sy werke, het hy 'n groot verskil ten 
goede gemaak. 
Prof. Diko van Zyl:  Wyle Pieter Kapp kan beskou word as een van die prominentste en veelsydigste 
Suid-Afrikaanse historici van sy tyd – iemand wat vir sy gebalanseerde en vernuwende denke oor sy 
vakgebied bekend geword het. Dit het in sy dosering sowel as sy geskiedskrywing tot groot bate van sy 
studente en sy kollegas en ander eweknieë landwyd in die dissipline geskiedenis en selfs in 
aanverwante dissiplines soos opvoedkunde neerslag gevind. 
     Sy aanstelling aan die RAU – 'n jong universiteit wat van sy dosente vernuwende denke in alle dissi-
plines verwag het – het Pieter se belangstelling laat verskuif na internasionale geskiedenis, wat op 
daardie stadium 'n erg verwaarlooste terrein aan Suid-Afrikaanse universiteite was. Nadat hy op hierdie 
gebied verder gestudeer en 'n tweede meestersgraad aan die Universiteit van Reading behaal het, het 
hy met sy verruimde kennis en insigte hierdie rigting met groot welslae in kursusse aan die RAU en 
later ook op dieselfde grondslag in kursusse van die Departement Geskiedenis aan US ingevoer. 
Sy opvolger as professor van geskiedenis aan die US, Albert Grundlingh: Pieter Kapp se historio-
grafiese oeuvre kan breedweg as ideegeskiedenis getipeer word. Hy het op 'n diepgaande wyse 
gepoog om te verklaar hoe idees histories vergestalting en invloed in 'n samelewing verkry. Dit blyk 
onder meer uit sy publikasie van 1985 oor die sendeling John Philip en liberalisme; sy werk oor die 
Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (Draer van 'n droom); sy goedgedokumenteerde  
bydrae Maties en taal, asook sy onlangse werk oor die Stellenbosse weldoener Jannie Marais. Hiermee 
het hy bakens in die historiografiese veld ingeplant wat geen verantwoordelike toekomstige historikus 
sal kan bekostig om te ignoreer nie. 
Dr. Danie Langer, HUB van die FAK:  Pieter Kapp se verbintenis met die FAK as kultuurhistorikus 
strek oor etlike dekades. Tydens die vervaardiging van die televisiereeks Viertrek in die spore van die 
Groot Trek ter herdenking van Groot Trek 175, het die FAK vir hom 'n samevatting van die Groot Trek-
filosofie gevra. Hy het die begrip "trans" gebruik: 
� Trans-beweeg. Om anderkant riviere, berge en struikelblokke nuwe horisonne te ontdek.  
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� Trans-denke. Om anderkant die huidige impasse wat vermoëns beperk, 'n nuwe toekoms te 
verbeeld voordat dit deur uitnemende dade verwerklik word. 

� Trans-doen. Om negatiewe omstandighede deur selfdoenaksies positief te herskep sodat volle 
potensiaal bereik en ideale vervul word. 

Sy opsomming is nie net waar van die Voortrekkers van ouds nie, maar ook beskrywend van sy eie 
lewensuitkyk en lewenswerk. 
Dr. Dionē Prinsloo namens die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns: As historikus is Pieter Kapp 
hoog geag. Van die Akademie ontvang hy in 2003 die erepenning vir die bevordering van geskiedenis 
na aanleiding van sy talle akademiese bydraes en sy redakteurskap van die onderwysblad Gister en 
Vandag wat leiding aan geskiedenisonderwysers gee. In 2010 ontvang hy die Stalsprys vir geskiedenis. 
     Hy was 'n medewerker aan publikasies oor die geskiedenis van die Westerse beskawing en oor 
Amerikaans-Suid-Afrikaanse betrekkinge, die skrywer van meer as 20 artikels in geakkrediteerde 
tydskrifte en van verskeie hoofstukke in akademiese werke, en hy het talle plaaslike en buitelandse 
referate gelewer. Deur radiopraatjies, toesprake voor nie-akademiese gehore, artikels in tydskrifte en 
dagblaaie en sy deelname aan openbare debatte het hy lewenslank geskiedenis, ook in die burgerlike 
samelewing, bevorder.  
     Pieter Kapp se heengaan laat 'n groot leemte. Namens die SA Akademie diep meegevoel aan 
Duporette, hulle kinders en kleinkinders. 
Dr. Leopold Scholtz skryf die volgende tydens die toekenning van erelidmaatskap van die SA 
Akademie vir Wetenskap en Kuns aan Pieter Kapp in 2007:  Verreweg die meeste Suid-Afrikaanse 
historici hou hulle slegs met Suid-Afrikaanse en dan spesifiek met Afrikanergeskiedenis besig, sodat en 
dat hulle nie die breër wêreldverband raaksien nie. Pieter Kapp is een van enkele uitsonderings. Hy het 
hom gevestig as deskundige op die gebied van die Koue Oorlog en Amerikaanse geskiedenis, en het 
dié kundigheid dan ook in sy leerplanne op sowel voor- as nagraadse vlak ingeploeg. Dié belangstelling 
het ook meegebring dat hy talle navorsingsbesoeke aan buitelandse universiteite gebring het, onder 
meer aan Oxford, Londen, die Stanford-Universiteit, Washington, verskeie Sentraal-Europese state, 
Bonn, Leuven en Wassenaar. 
     Dit is duidelik dat Pieter Kapp diep spore in die Afrikaanse gemeenskap, die Akademie, die 
onderwys in die breë en die gemeenskap van Suid-Afrikaanse historici getrap het.  
Prof. Wessel Pienaar:  Ek was verslae en letterlik met hoendervleis aan die voorarms toe ek tydens 
ons kerkdiens gehoor het van Pieter Kapp se afsterwe. Ek en Isabel, en Pieter en Duporette het 
dikwels in dieselfde kerkbank gesit – en dit het my opgeval dat Pieter-hulle gister nie daar is nie, net om 
voor die uitspreek van die seën van die predikant te hoor dat Pieter enkele ure tevore oorlede is. (Die 
boodskap is tydens 'n verposing oor die kanselmikrofoontjie aan hom oorgedra.) 
     Kollegas, 'n grote het aangestap, maar hy is nie weg nie. Hoewel ons met geloofsekerheid weet dat 
Pieter by ons Hemelse Vader is, is sy ryke nalatenskap met ons. Sy onderskeie werke sal nog gereeld 
besoek, geraadpleeg en aangehaal word. 
     Pieter was die ses-en-dertigste Voorsitter van die Akademie (van 1999 tot 2001). Tydens my tydperk 
as voorsitter van die Werkgemeenskap: Wes-Kaap en tydens my huidige voorsitterstermyn het ek sy 
raad en wysheid vele kere opgesoek, wat hy sonder uitsondering besinnend en oorwoë met my gedeel 
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het. Vir my was Pieter 'n kosbare kollega en dierbare vriend. Wanneer ek van tyd tot tyd moet oordeel 
oor kwessies wat op die Akademie se weg lê, wonder ek meermale hoe Pieter sou geoordeel het.  Ek 
eer Pieter se nagedagtenis. 
Prof. Ina Wolfaardt:  Ek deel Wessel Pienaar se gevoel oor Pieter.  Hy was t.o.v. die TGW ook 'n 
besondere steunpilaar – en hy het nog onlangs onderneem om 'n Nederlandse kollega se artikel te 
evalueer. 
Prof. Andries Stulting:  Ek is baie jammer om te verneem van Pieter Kapp se afsterwe en dank die 
Hemelse Vader wat hom aan ons geskenk het met so 'n vrugbare en entoesiastiese persoonlikheid. Dit 
was 'n groot voorreg om hom te geken het en ek sal ons geselsies nog baie mis. Ek dra egter 
wonderlike herinneringe saam met my. 
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� Dr. Anton Prinsloo   † 
 

Dr. Anton F. Prinsloo is op 23 Februarie 2016 oorlede. Hy was 'n Afrikaanse 
taalkundige, oudvoorsitter van die Taalkommissie en radio- en woordeboek-
man. Sy eerste twee verhale is in die destydse dagblad Die Transvaler 
gepubliseer toe hy 10 jaar oud was. Met die jare het sy belangstelling in 
taalwetenskap ál meer toegeneem, maar veral ook in die oorsprong van 
Afrikaanse woorde en gesegdes. Prinsloo het 'n hele paar jaar lank by die 
Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) gewerk voor hy landwyd as 
hooftaaladviseur van die SAUK en omroeper bekend geword het. Hy is op 
1 April 1985 as senior mederedakteur van die WAT aangestel en het die pos 
tot 31 Augustus 1987 beklee. Tydens sy jare op Stellenbosch het hy sy 
doktorsgraad aan Unisa verwerf. Hy het ook die WAT se taalnavrae hanteer 

en het navorsers gesaghebbende taalvoorligting gegee en skakelwerk vir die WAT gedoen. 
     Nadat hy by die SAUK begin werk het, het hy die Afrikaanse taal op 'n wye front gedien. Die ervaring 
wat hy as leksikograaf opgedoen het, was duidelik sigbaar in baie publikasies wat deur die jare verskyn 
het, onder meer in Annerlike Afrikaans. Hy was as skrywer betrokke by een van die WAT se 
satellietpublikasies, naamlik die Etimologiewoordeboek van Afrikaans Supplement, en hy het tot met sy 
afsterwe opgetree as redakteur van die nuwe, bygewerkte Etimologiewoordeboek, wat na verwagting 
binnekort sal verskyn. 
     Hy was ondervoorsitter en van 1999 tot 2003 voorsitter van die Taalkommissie van die Suid-
Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns waar hy prof. Johan Combrink opgevolg het ná dié se 
skielike dood. Hy was ook voorsitter van die Taaladviesraad van die SAUK. 
     Uit sy pen het 'n aantal artikels vir taalvaktydskrifte verskyn, ses boeke (onder meer Spreekwoorde 
en waar hulle vandaan kom;  Bygelowe en waar hulle vandaan kom en Die aap in jou koffie: Afrikaanse 
eponieme van A tot Z), en 'n gereelde rubriek, Taalkruie, in die Volksblad. Hy het eerbewyse ontvang 
van die SA Akademie, die ATKV en die FAK. 
 

Dr. Prinsloo word oorleef deur sy vrou, Fida, en vier kinders.  Die Akademie eer sy nagedagtenis. 
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Persberigte 2016 
 
 

Indien lede weet van enige publikasies waar oor sake van die Akademie berig word, stuur dit asseblief aan 
nellie@akademie.co.za of faks:  012-328-5091: 
 
 

 
 
 

Lewe van onthou afgesluit – dr. Cas Bakkes      Beeld, 8 Januarie 2016  
Benoemings gevra vir groot prys (Jan H. Maraisprys)    Die Burger, 13 Januarie 2016 
US-raadslid nou Akademia se akademiese hoof: Piet le Roux   Beeld, 14 Januarie 2016  
Tyd min vir groot prys vir wetenskap      Rapport, 17 Januarie 2016  
Waarheen nou oor taal? – dr. Michael le Cordeur     Die Burger, 19 Januarie 2016  
Ons almal is die taalmakers (prof. Gerhard van Huyssteen)   Beeld, 23 Januarie 2016  
Waarom dit 'n leeftyd se uitdaging is om die middelklas te bereik en daar te bly 
  (prof. Jannie Rossouw)        Finweek, 28 Januarie 2016  
Poolse skrywer praat oor Afrikaans (prof. Jerzy Koch)     Beeld, 29 Januarie 2016  
Selfsensuur verlam ons – Tim du Plessis      Beeld, 3 Februarie 2016  
Die man wat jou woorde tel – prof. Gerhard van Huyssteen     Beeld, 6 Februarie 2016  
Hou jou nek styf vir Griekse Afrikaans – prof. Gerhard van Huyssteen  Beeld, 12 Februarie 2016  
Fanie Olivier se groot verseboek van die liefde     Beeld, 15 Februarie 2016  
Sailor roep vergeefs om redigering       Beeld, 15 Februarie 2016  
Besnoeiings universiteite se 'enigste oplossing'      Beeld, 18 Februarie 2016  
Universiteite 'speelplek van vernietiging'      Beeld, 18 Februarie 2016  
Getal Afrikaanse skole krimp erg sedert 2010      Beeld, 18 Februarie 2016  
Delamaine du Toit onthou vir Dante-vertaling      Beeld, 18 Februarie 2016  
Gehalte sal daal weens 'Fees Must Fall'       Beeld, 19 Februarie 2016  
Behoede ons van Afrikaans sonder kappie (prof. Gerhard van Huyssteen)  Beeld, 19 Februarie 2016  
Die SA Akademie veroordeel geweld op kampusse    LitNet, 23 Februarie 2016  
'Fritz Deelman' se pa oorlede (Leon Rousseau)     Beeld, 25 Februarie 2016  
Hulde aan 'n begaafde boekemens (Leon Rousseau)    Beeld, 26 Februarie 2016  
Taalreus Anton Prinsloo se stem stil       Beeld, 28 Februarie 2016  
Op soek na Sisca Julius (Poort 2015)      De Kat, Maart/April 2016  
Afrikaansgroepe takel rastwis        Beeld, 4 Maart 2016  
Op die spoor van Boere-spookfondse       Beeld, 9 Maart 2016  
Blade sny diep in krisis         Netwerk24, 13 Maart 2016  
Giliomee vereer vir werk in Afrikaans       Beeld, 24 Maart 2016  
Wenner van eerste Jan H. Maraisprys aangewys (prof. Hermann Giliomee) Maroela Media, 24 Maart 2016  
Giliomee eerste wenner van Jan H. Maraisprys      Die Burger, 24 Maart 2016  
Danksy VivA kan jy Afrikaans digi-Taal       Beeld, 29 Maart 2016  
ANC buit Afrikaans uit         Beeld, 31 Maart 2016  
Staan vas vir lang woorde (prof. Gerhard van Huyssteen)    Beeld, 1 April 2016  
'Buys' (Hertzogprys) en 'Nagmusiek' (Eugène Maraisprys) wen weer   Beeld, 1 April 2016  
SA Akademiepryse toegeken       Maroela Media, 1 April 2016  
Visekanseliers wat nie kan nie (US-Taalbeleid)     Beeld, 13 April 2016  
'Moeilike teks' besorg hoogleraar twee pryse 
  (prof. Helize van Vuuren)       Die Burger, 19 April 2016  
 
 
 

Die Akademie se bedrywighede het ook dikwels die afgelope tyd in LitNet, Maroela Media, TV-nuus, kykNET, 
Dagbreek-onderhoude, RSG, Radio Pretoria en radiobulletins gefigureer. 
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