Voorwoord
Inhoudsopgawe

Geagte Akademielede
TAAL EN DIT WAT ONS WEET OOR LEER
Moedertaalonderrig. Vir so lank as moontlik, vir so veel as
moontlik – en verkieslik lewenslank.
Dit is wat ons weet. Oor dekades heen, in verskeie kontekste, oor
die wêreld heen word dit telkemale bewys. Navorsers in
uiteenlopende lande doen kwalitatiewe navorsing, kwantitatiewe
navorsing, grootskaalse en longitudinale studies of selfs enkele
gevallestudies, en oor en oor is die bevindinge dieselfde: mense
(nie net kinders nie) leer die beste in hulle moedertaal. Dis
natuurlik heeltemal moontlik om in ander tale te leer, maar die
moedertaal bring tasbare voordele op die kort én die lang termyn.
Dit het te make met nuanses. Die fyner begrippe. Daardie
moeilike konsepte wat dieper verduideliking verg. Reseptief en
ekspressief. Want soms wil ŉ mens iets verduidelik, en die woord
in die tweede of derde taal wil maar net nie kom nie, selfs al praat
jy dit daagliks.
Ja, dit is nie altyd eenvoudig nie, want baie van ons het nie
noodwendig “een” moedertaal nie. Maar as jy al in ŉ klaskamer in
Suid-Afrika gestaan het waar ŉ onderwyseres in haar tweede,
derde of selfs vierde taal probeer om leer te fasiliteer vir kinders
in ŉ taal wat hulle tot ŉ paar maande tevore nog skaars gehoor
het, dan weet jy: ons móét beter vaar.
Suid-Afrika se prestasie in internasionale geletterdheidstoetse is
klaaglik. Ons weet dit ook. Elke vier jaar wanneer die resultate
kom, kwetter die koerante en almal wat al ooit op skool was,
spreek opinies uit. Onderwysers word geblameer en universiteite
word gekritiseer vir opleidingstekorte. Hoewel dit gesond is om
soms hand in eie boesem te steek, is dit tog ook moontlik dat ons
dalk in die proses groter, strukturele en sistemiese gebreke
miskyk. Op watter ouderdom verwag ons van kinders om hulle
taalkode te wysig en ewe skielik in ŉ ander “kode” te begin leer?
... /2

Voorwoord
Uit die Akademiekantoor
Jan H. Maraisprys 2018 en 2019
Akademiepryse 2018
Poort-Skryfkompetisie 2018
Die ATKV-SA Akademieprys
Geskiedenissimposium 2018
Onderwyssimposium 2018
Die Taalkommissie vergader in Namibië
Akademielid dr. Refilwe Ramagoshi berig
uit China
Die DAK Netwerk
Eenders & Anders-lespakket
Lugvaartterme
Mentorvennoot
Emigrasie: Wie gly en wie bly? –
Prof. Flip Smit
Lesersbrief – Tom McLachlan
Wat sê die wetenskap
Gelukwensing aan lede
Nuwe lede
In memoriam – lede
Hulde aan prof. Bethal Müller
Hulde aan dr. Raimund Loubser

1-2
3-6
7-8
9-10
11-15

Dr. Hans Fransen oorlede
Boekbekendstellings
Persberigte
Belangrike datums
Studentesimposium 2018

33-34
35-38
39

Redakteur:
Dionē Prinsloo
Redaksionele assistent:
Nellie Engelbrecht
Medewerker:
Irma Eloff
Taalversorging:
Tom McLachlan

ISSN: 0039-4807

16
17
18
19-20
21
22-25
26
27-30
31
32

40

-2-

Voorwoord (vervolg)
Wat is die uitwerking as hierdie (enorme) sprong verkeerd hanteer word? En die groot vraag: Is daar
moontlik ŉ verband tussen die taal wat in die klaskamer gebruik word en geletterdheidsvlakke en
gepaardgaande akademiese prestasie? Ek vra net.
Internasionaal is daar lande wat doelbewus nie die sensasionele roete volg wanneer die resultate
bekendgemaak word nie. Panele van onderwyskundiges en opvoedkundiges word eerder aangestel en
sistemiese ingrypings dan ontwikkel. Die verbeterings in geletterdheidsvlakke wys binne vier tot agt
jaar.
Leer vind egter gedurende ons hele leeftyd plaas en formeel vanaf die grondslagfase tot by universiteit.
Die afgelope drie jaar is taalbeleide by universiteite in Suid-Afrika verander. Hofuitsprake oor taal is
gemaak. Die Grondwet en die geskiedenis is aangehaal. Alles belangrik.
Maar waar was die insette van opvoedkundige kenners? Waar was die wetenskap van wat ons weet
van doeltreffende leer? Nie blote opinies van die dag nie, maar die empiriese kundigheid van
wetenskaplikes wat weet hoe mense leer.
By die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns werk ons reeds meer as ŉ honderd jaar lank
om die wetenskap, literatuur, tegnologie en kuns in Afrikaans te bevorder.
Gedurende die eerste paar maande van hierdie jaar het ek die voorreg gehad om die werkgemeenskapsbyeenkomste van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns in die Wes-Kaap, die
Vrystaat en Gauteng by te woon. Ons kon luister na uitstekende lesings deur kundiges uit 'n wye
verskeidenheid van vakgebiede. Ons kon kennis maak met pryswenners van die SA Akademie-ATKVpryse vir wetenskaplike artikels in Afrikaans – navorsers en wetenskaplikes wat onverpoosd voortwerk
om Afrikaans as wetenskapstaal uit te bou en te ontwikkel. Die bydraes van wetenskaplikes tot
wesenlike oplossings en beter begrip van ons land se problematiek was ŉ inspirasie.
Ek sien daarna uit om ook die werkgemeenskappe in die Oos-Kaap en Noordwes later vanjaar te
besoek – om sodoende eerstehands te sien hoe wetenskaplike kundigheid ŉ positiewe uitwerking op
die uitdagings van ons tyd het.

Met vriendelike Akademiegroete
Prof. Irma Eloff
Voorsitter
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Uit die Akademiekantoor
 Bekroningsplegtighede: Die twee bekroningsplegtighede vind vanjaar op Woensdag 18 Julie en
Vrydag 21 September onderskeidelik in Pretoria en op Stellenbosch plaas. Teken die datums
asseblief aan!
 Jaarvergadering en simposium: Die SA Akademie se jaarvergadering en jaarlikse simposium
vind vanjaar op 20 en 21 September op Stellenbosch plaas.
Tema: Uitdagings en oplossings binne die wetenskap, die kunste en die Afrikaanse taal.
 Video-opnames: 'n Maatskappy is gekontrakteer om video-opnames van simposia en lesings wat
deur die Akademie aangebied word, te maak en op YouTube te plaas. Die volgende skakels is
reeds beskikbaar gestel:
 7 Februarie 2018 – Onderwyssimposium: Uitdagings ten opsigte van leierskap met betrekking
tot taaldiversiteit in die onderwys. Sprekers: Dr. Carel Kriek, Hoof: Midstream College; dr.
Pierre Edwards, Hoof: Afrikaanse Hoër Seunskool, Pretoria, en dr. Jaco Deacon, AdjunkUitvoerende Hoof: Fedsas: http://www.akademie.co.za/oop-gesprek/
 8 Februarie 2018 – Boekbekendstelling: Prof. Alex Duffey se boek Frans David Oerder. AngloBoereoorlogtekeninge en -skilderye: http://www.akademie.co.za/boekbekendstelling/
 7 Maart 2018 – Byeenkoms van die Werkgemeenskap Pretoria: Die finale aftelling – Hoe om
hierdie ellendige begroting te oorleef. Spreker: Dawie Roodt:
http://www.akademie.co.za/dawie-roodt-gesels-oor-die-begroting/
 13 April 2018 – Oorhandiging van die Jan H. Maraisprys aan prof. Marinus Wiechers:
https://www.youtube.com/watch?v=MkVE0tsg9BI&t=14s
 Wiskunde-in-Aksie vir graad 6- en graad 7-leerders vind vanjaar op 6 Augustus plaas, en
Wetenskap-in-Aksie op 7 Augustus. Die Pretdae sal gedurende September en Oktober by die
verskillende universiteite aangebied word.
 Die jaarlikse Hertzoggedenklesing word op 17 Oktober 2018 by die Akademiegebou gelewer.
Tema: Genl. J.B.M. Hertzog by die halfpadmerk (1918): 'n bestekopname, en 'n vooruitskouing van
sy openbare loopbaan daarna.
 'n Nuwe tuiste vir die TGW: Besoek gerus die Tydskrif vir Geesteswetenskappe (TGW) se nuwe
webtuiste by http://tgwsak.co.za/. Die jongste artikels wat in die Maartnommer verskyn, is reeds
daar en die Junienommer se artikels sal binnekort ook op die webtuiste beskikbaar wees.
Hierbenewens kan al die artikels wat in die vier uitgawes van 2016 en 2017 in gedrukte vorm
verskyn het, ook hier gelees word. Die TGW se plaaslike digitale sigbaarheid word hierdeur
verhoog. Wyer gratis aanlyn toegang is reeds sedert 2010 deur bemiddeling van ASSAf beskikbaar
op SciELO (Scientific Electronic Library Online), waar lesers wat nie Afrikaans magtig is nie, kan
luister na ’n gelyktydige masjienvertaling van die artikels in verskeie tale.
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Uit die Akademiekantoor (vervolg)
 Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns-beurs en die Janetta Strauss-beurs word jaarliks
aan nagraadse studente in die Departement Afrikaans by UP toegeken. Aanvanklik was
hierdie toekennings pryse om prestasie te beloon, maar dit is sedert 2010 vergroot en tot
beurse aangepas. Die volgende twee beurse is toegeken:
Die SA Akademie-beurs vir 'n buitengewoon verdienstelike student in
Afrikaans aan Delia Rabie.
Die Janetta Strauss-beurs vir 'n verdienstelike
student in Afrikaans aan Su-Mia Hoffman.

 Die Marius Joosteprys vir 'n verdienstelike MA-verhandeling in Afrikaans. Die SA Akademie
administreer van 2018 af die prys namens die Dagbreek Trust. Die volgende drie pryse is
toegeken:
Rudolf Stehle van die Universiteit van Pretoria vir Karnavaleske elemente in die uitbeelding van
geweld in 'Blood Meridian' deur Cormac McCarthy en 'Buys' deur Willem Anker.
Kornelia Neele-Klop van die Universiteit van die Vrystaat (sy woon tans in die VSA) vir haar
verhandeling Louis Krugers 'Wederkomst'. Een vergelijking tussen de Nederlandse en Afrikaanse
edities.
Dalene Vermeulen van die Universiteit Stellenbosch vir 'n Ondersoek na Ronelda Kamfer se
poësie aan die hand van Bell Hooks se filosofie oor ras en taal.
 Akademiebeurse toegeken: Die Trust vir Afrikaanse Onderwys (TAO) het vanjaar weer fondse
bewillig vir nagraadse studente wat hul studie in Afrikaans afhandel. Die beurse is aan 30
meesters- en 28 doktorale studente toegeken. Nuwe beursaansoeke vir 2019 open gedurende
Junie 2018 en aansoeke word ingewag. Die Akademie doen 'n beroep op lede wat bereid is om
die beursaansoeke te evalueer, om met die Akademiekantoor in verbinding te tree.
 Navorsing: Op Donderdag 10 Mei is die tweede Politieke Wetenskap-kollokwium in die Akademie-

gebou onder leiding van prof. Deon Geldenhuys aangebied. Dit gee navorsers die geleentheid om
hul navorsing in Afrikaans bekend te stel. Kontak melanie@akademie.co.za of tel. 086 133 3786 vir
meer inligting.
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Uit die Akademiekantoor (vervolg)
 Boekeprojek: Die Akademie het die publikasie van hierdie boeke gedeeltelik geborg.

Suid-Afrika se Vlootmagte
1922-2012
André Wessels

Wes-Transvaal – Militêre
brandpunt van die AngloBoereoorlog, 1899-1902
PJ de Jager & AWG Raath

Skermutselings en
Waar rats die ribbok gaan ...
skandale –
rondom briewe van
Paul Kruger deur ander
Elsabe Steenberg
oë, 1890-1895
Sarel Venter
Heinie Heydenrych

In glas
Nicola Hanekom

Die Andrew Murrayprys vir Afrikaanse
Christelike boeke is aan André Pretorius toegeken vir sy werk Geloof alleen, wat in 2017 by Naledi
verskyn het. Die publikasie is mede moontlik
gemaak deur 'n ruim finansiële bydrae deur die
Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns.
Geloof alleen herdenk die Hervorming in reisverhaalvorm en het in 2017 saamgeval met die
vyfhonderdjarige herdenking van Martin Luther se
standpuntinname teen sekere leerstellinge van die
Rooms-Katolieke Kerk. Dit is inderdaad 'n pelgrimstog op die spore van die geskiedenis van die
Hervorming en sluit ook die skrywer se reise in.

Voorleggings in verband met finansiële bystand ten opsigte van publikasies kan aan die
Akademiekantoor gestuur word. Kontak melanie@akademie.co.za of raadpleeg die volgende
skakel vir aansoeke: http://www.akademie.co.za/boeke-aansoek/
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Uit die Akademiekantoor (vervolg)
 Nederlanders kuier in Suid-Afrika:

V.l.n.r.: Prof. Alex Duffey, dr. Dionē Prinsloo, Jan Schinkelshoek, drs. Guido van den Berg
en prof. Jacques van der Elst

Jan Schinkelshoek, voorsitter van die Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland, en drs. Guido van den Berg
het die Akademiekantoor op 15 Maart 2018 besoek. 'n Middagete is by die Akademiekantoor vir hulle
aangebied. Die skildery van H.D. van Broekhuizen wat deur Zuid-Afrikahuis aan die Akademie geskenk
is, is deur Jan Middeljans skoongemaak en voorlopig in die voorportaal van die Akademie gehang. Drs.
Van den Berg en mnr. Schinkelshoek was hoogs tevrede met die resultaat.
 Klavier vir die kunslokaal:
Nicholas Clarke het hulle familie se klavier aan die SA Akademie geskenk. Die herstelwerk het 'n paar
maande geduur en uiteindelik het die groot dag aangebreek dat die klavier by die nuwe gebou afgelewer en geplaas is. Nuwe luister kan nou aan verrigtinge verleen word; met die oorhandiging van die
Jan H. Maraisprys aan prof. Marinus Wiechers op 25 April is agtergrondmusiek byvoorbeeld verskaf.
Kyk hoe die geleentheid gevier is by https://www.youtube.com/watch?v=MkVE0tsg9BI&t=14s
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Jan H. Maraisprys 2018
Die Jan H. Maraisprys vir 'n uitnemende bydrae tot Afrikaans as wetenskapstaal is vanjaar aan proff.
Christo van Rensburg en Marinus Wiechers gesamentlik toegeken:
Prof. Christo van Rensburg se hele loopbaan het in diens van Afrikaans
gestaan en danksy hom het verskeie uiters belangrike sienings oor die taal as
studieterrein en oor die taal se herkoms na vore gekom. Reeds sy werk as
kenner van Afrikaans se historiese variëteite en ook sy navorsing rakende die
herkoms van Afrikaans, in die besonder die invloed van Khoi-Afrikaans, maak
hom een van die belangrikste rolspelers tot dusver in die geskiedenis van die
Afrikaanse taalkunde. Sy werk het hy voortgesit ná sy aftrede en op die
ouderdom van bykans 80 lewer hy steeds voortreflike en baanbrekende werk.
Prof. Marinus Wiechers is 'n intellektuele reus in die Suid-Afrikaanse
staatkunde en publiekreg – by name die staatsreg, administratiefreg en internasionale reg. Sy wetenskaplike stem is gereeld en duidelik in die tweede helfte
van die twintigste eeu in boeke en artikels gehoor, maar dit het nie aan die einde
van 1997 stil geword toe hy as rektor van die Universiteit van Suid-Afrika
afgetree en voltydse skilder geword het nie. Hy bly 'n gereelde deelnemer aan
die openbare debat, dikwels oor radio en televisie, maar ook as skrywer.
Ofskoon sy kundigheid en bekendheid, gepaard met 'n deurlopende bereidheid
om betrokke te wees, noodwendig gelei het tot die gebruik van ander tale –
Engels, Duits, Frans – was en is Marinus Wiechers se voorkeurtaal Afrikaans. Dit word herhaaldelik
weerspieël in sy werk. Die sluitstuk van sy wetenskaplike werk was twee boeke, later aangevul deur 'n
derde, dalk minder "streng wetenskaplik", maar nogtans 'n insiggewende en vakverantwoorde bydrae
tot die konstitusionele en politieke debat wat die demokratiese bestel van 1994 voorafgegaan het.
Die prys is op Woensdag 25 April 2018 deur prof. Oppel Greeff tydens 'n middagetegeleentheid aan
prof. Marinus Wiechers (foto, in die middel) oorhandig. Prof. Andreas van Wyk (voorsitter) en me.
Henét de Villiers (sekretaris) van die keurkomitee vir die Jan H. Maraisprys het die geleentheid bygewoon. Die skakel na die feesgeleentheid: https://www.youtube.com/watch?v=MkVE0tsg9BI&t=14s
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Jan H. Maraisprys 2019
OPROEP OM NOMINASIES VIR 2019
Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns wag nominasies vir die
Jan H. Maraisprys vir 2019 in.
Doel van die prys: Erkenning vir 'n uitnemende bydrae tot Afrikaans as wetenskapstaal deur
wetenskaplike werk en publikasies op hoë vlak en van hoë gehalte in
Afrikaans.
Instellings as ontvangers: Die prys is in beginsel vir natuurlike persone
bedoel, maar die keurkomitee kan ook besluit om dit toe te ken aan 'n instelling
of vereniging wat besonder verdienstelik is op die gebied van die bevordering
van Afrikaans as wetenskapstaal.
Prysgeld: Die prysgeld beloop R500 000 en 'n beeldjie, Helpende Hand, deur
Coert Steynberg. Die prysgeld mag in 'n bepaalde jaar tussen meerdere pryswenners, soos deur die keurkomitee bepaal, verdeel word.
Oorhandiging: Jaarliks op 30 Mei (of so na as moontlik aan dié datum) te
Stellenbosch.
Nietoekenning: Dit staan die keurkomitee vry om in 'n bepaalde jaar geen
toekenning te maak nie.
Aanwending van prysgeld: Na goeddunke van die ontvanger.
Formaat van nominasies:
 Die voorstel moet duidelik motiveer waarom die bepaalde kandidaat/instansie vir die prys
voorgestel word. Daar moet ook duidelik aangetoon word watter uitnemende bydrae tot
Afrikaans as wetenskapstaal deur wetenskaplike werk en publikasies op hoë vlak en van hoë
gehalte in Afrikaans gelewer is.
 Die nominasie moet deur 'n voorsteller en twee sekondante onderteken wees.
 Die grootste mate van vertroulikheid moet gehandhaaf word. Onder geen omstandighede mag
die kandidaat bewus wees dat hy/sy vir die prys genomineer word nie.
 Die volle name van die kandidaat, asook van die voorsteller en sekondante, landlyn- en
selfoonnommers, adresse en e-posadresse moet verskaf word.
 Die voorstel moet gesteun word deur die nuutste curriculum vitae en publikasielys van die
kandidaat, indien van toepassing.
 By die toekenning van die prys is die keurkomitee se besluit finaal. In die geval van 'n
nominasie wat nie suksesvol was nie, sal geen korrespondensie of gesprekke ná die toekenning gevoer word nie – nie met voorstellers nie en ook nie met kandidate nie.
Nominasies sluit op Donderdag 31 Januarie 2019
Bekendmaking van die prys: Einde Maart 2019
Skriftelike nominasies, vergesel van 'n volledige CV, moet per gewone pos, e-pos of per
koerier gerig word aan:
Die Hoof- Uitvoerende Beampte, Privaat Sak X11, Arcadia, Pretoria, 0007
Elektroniese nominasies moet gestuur word na e-posadres: akademie@akademie.co.za
Fisiese adres vir aflewering per hand of per koerier: Ziervogelstraat 574, Arcadia, Pretoria
Navrae kan gerig word aan:
Die Hoof- Uitvoerende Beampte, dr. Dionē Prinsloo; Tel. 086 133 3786 (kantoorure);
Sel 082 464 6953 of E-pos dprinsloo@akademie.co.za
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Akademiepryse 2018
Die Raad van die SA Akademie het die volgende pryse vir 2018 toegeken. Die pryse sal na keuse van
die bekroondes by twee bekroningsplegtighede, onderskeidelik op Woensdag 18 Julie in Pretoria en
Vrydag 21 September op Stellenbosch, oorhandig word:

Die Hertzogprys vir Drama word toegeken aan Pieter-Dirk Uys vir die
publikasie, Stukke teater, met inagneming van sy hele oeuvre.

Eugène Maraisprys vir Prosa aan S.J. (Fanie) Naudé vir Die derde spoel.

Tienie Hollowaymedalje vir Kleuterliteratuur aan Jaco Jacobs vir Grom.

Elsabe Steenbergprys vir Vertaalde Kinder- en Jeugliteratuur in Afrikaans aan
Kobus Geldenhuys vir Kewerknaap.

C.L. Engelbrechtprys vir Letterkunde aan Marlene van Niekerk vir Kaar.
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Akademiepryse 2018 (vervolg)




























Die M.T. Steynprys vir Natuurwetenskaplike en Tegnologiese Prestasie: Prof. Mike Wingfield
Havengaprys vir Lewenswetenskappe: Prof. Emile van Zyl
Havengaprys vir Fisiese Wetenskappe: Prof. Barend Herbst
Stalsprys vir Kommunikasiekunde en Joernalistiek: Prof. Herman Wasserman
Stalsprys vir Sielkunde: Prof. Linda Richter
Erepenning vir die Bevordering van Rolprentkuns: Leon van Nierop
Huberte Rupertprys vir Klassieke Musiek: Peter Guy
Deleen Bekkerprys vir die Beste Rolprentdraaiboek in Afrikaans: Christiaan Olwagen
Markus Viljoenmedalje vir Joernalistieke Prestasie: Martie Retief Meiring
C.J. Langenhovenprys vir Taalwetenskap: Prof. Christo van Rensburg
Toon van den Heeverprys vir Regswetenskap: Prof. Leonie Stander
FARMOVS-prys vir Farmakologie en Geneesmiddelontwikkeling: Prof. Tiaan Brink
Christo Wiesemedalje vir 'n Opkomende Entrepreneur: Schalk en Dewald Nolte
Erepenning vir Visuele Kunste (Argitektuur): Pieter Mathews
Erepenning vir Radiohoorbeelde in Afrikaans: Johan van Lill
Spesiale Erepenning van die SA Akademie: Hannatjie van der Wat
Spesiale Erepenning van die SA Akademie: Prof. Albert Troskie
Besondere Erepenning van die SA Akademie: Prof. Ernst Kotzé
Spesiale Erepenning van die SA Akademie: Vader John Newton Johnson
Erepenning van die SA Akademie se Fakulteit Natuurwetenskap en Tegnologie:
Prof. Lizette Joubert
Erepenning vir Wetenskaplike Vakbevordering: Prof. Ina Joubert
Protea Boekhuisprys vir die beste Geskiedenisproefskrif in Afrikaans: Dr. Wynand Beukes
Junior Kaptein Scott-gedenkmedalje (Dierkundige Wetenskappe): Lauren Robson
Douw Greeff-prys vir beste artikel in die SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie
(SATNT): Dr. Katie Lennard en medeouteurs vir hulle artikel "Hoë voorkomskoers van bakteriële
vaginose en Chlamydia in 'n lae-inkomste-, hoë-bevolkingsdigtheidgemeenskap in Kaapstad",
wat in die SATNT volume 37(1) 2017 verskyn het
Esther Greeff-prys vir die beste artikel in die Tydskrif vir Geesteswetenskappe (TGW):
Dr. Cilliers van den Berg vir twee artikels wat in die TGW verskyn het:
* "Histerie en Perversie (deel I): Enkele teoretiese opmerkings oor slagofferskap binne
traumadiskoerse" in TGW, jg. 56(2-2), Junie 2016
* "Histerie en Perversie (deel II): Slagofferskap in Der Nazi & der Friseur (Edgar Hilsenrath)
en De joodse messias (Arnon Grunberg)" in TGW, jg. 56(3), September 2016

-11-

Poort-Skryfkompetisie 2018
Die jaarlikse POORT-Skryfkompetisie word al die afgelope 48 jaar deur die SA Akademie vir
Wetenskap en Kuns aangebied. Verblydende nuus is dat daar vanjaar weereens 'n hele aantal "nuwe"
skole, ook tuisskole, deelgeneem het. Benewens die Afrikaanse skole wat gereeld deelneem, is daar
verskeie skole met Engels as onderrigmedium wat jaarliks entoesiasties leerders vir hierdie kompetisie
inskryf. Die keurders het uit 'n verskeidenheid van skole die kreatiewe skryfwerk geïdentifiseer vir
plasing in die POORT-bundel wat later vanjaar gepubliseer word. Opregte dank aan al die Afrikaansleerkragte van alle skole wat jaarliks die leerders tot hierdie skryfwerk motiveer.
Die vier keurders het die uitdagende evalueringsproses van die Poort-inskrywings afgehandel, en dit is
aangenaam om die algehele wenners van 2018 in die prosa- en die poësiegenre bekend te maak:
Wenner in Poësie
Jonathan Mark Birch, Afrikaanse Hoër Seunskool, Pretoria, vir sy gedig nat en net na vier
Wenner in Prosa
Imcke van Vuuren, Hoërskool Merensky, Tzaneen, vir haar verhaal Blou
JONATHAN MARK BIRCH SE WENGEDIG

nat en net na vier
ek deel die koue lug en somerson
met 'n koppie gedagtes as koffie vermom
binne lê 'n engel verstrengel op 'n dubbelbed
en klouvas aan die oomblik vir al wat sy het
Charlie was al vroegoggend hier
dit was nat en net na vier
hy het gepraat: oor die wind en die seer
en putco-busse wat hom ietwat irriteer
sy verslawing aan valse liefde en goedkoop wyn
maar wie weet – waar trek 'n mens die lyn
die drang in hom om meer soos Ingrid te wees
om te laat gaan en net te leef
– ironies nê – fluister hy met 'n swaar sis
terwyl sy sigaretstompie smeul in die oggendmis
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Poort-Skryfkompetisie 2018 (vervolg)
IMCKE VAN VUUREN SE WENVERHAAL
Blou
Ek staar geskok na die opsteltema voor my. Blou?
My amper-swart hare staan soos spiese alle kante toe en my onderlip is al
stukkend gebyt. Hoe weet ek dit? Danksy die ronde spieël-agtige
voorwerp heel links teen die muur in die saal. Seker daar gesit sodat die
kinders in die voorste banke (soos ek) kan sien hoe die klomp agter my se
inspirasie van hul penne na hul bladsye toe vloei, terwyl die enigste verskil
op my bladsy vandat ek hom gekry het, die vuil vingerafdruk op die regterkantse hoek is.
"Julle het 'n uur, matrieks!" sny Juffrou Griesel, óf soos ons haar ken, Liewe Heksie, se stem koud
deur die saal. Ek kyk op na die tengerige figuur met die grys kapsel, die bril op haar neus en die
moesie op haar ken, wat op die verhoog sit en vraestelle nasien. Seker eergister se Wiskunde … Met
dié het dit ook nie goed gegaan nie. Dit kan mens sien aan die keep wat in haar voorkop uitgekerf is
en die geluid van 'n bebloede pen wat deur die vraestelle sny.
Weer fokus ek op die tema wat vir my wag, om dit in iets meer wonderliks te omskep as bloot wat
dit regtig is. Blou. Blou lug? Blou sjokolade? Blou kaas?
Die beweging van 'n lang, blonde vlegsel met 'n navy-blou lint voor my trek my aandag. My oë volg
die songesoende slierte wat op haar skoolhemp getrek is totdat ek die skoenlapper geboortemerk in
haar nek sien.
Nine Malan. Die bruingebrande, blou-oog atleet met die kuiltjie op haar linkerwang en die skaam
sproetjies op haar wipneus …
"45 minute, graad 12’s!" Die pen het ophou sny deur een of ander siel se rekordeksamen vraestel.
Liewe Heksie se bril kruip al hoe meer na die punt van haar neus terwyl haar oë oor ons gly.
"Marais, hou op dagdroom oor juffrou Malan se hare en fokus op jou opstel!" As Heksie jou eers op
jou van begin noem dan sê jy liewers niks!
Ek verskuif my aandag wéér na my antwoordstel. Heelbo, links pronk my naam in blou ink. Rikus
Marais. Daarna volg die datum, die vak en sy onderwyser, die dorpnaam en die distrik. Buiten dit, is
die bladsy leeg.
"30 minute!"
Blou, blou, blou … Bloubergstrand? Bloubul? 'n Blou tong na 'n borrelgom melkskommel? Blou …
maan?
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Poort-Skryfkompetisie 2018 (vervolg)
"Ons hande is ligblou en dierbaar. Ons vier oë lê vol ontstellende gebare", duik Bibi Slippers se
woorde in my kop op.
Blou oë. Haar blou oë.
Woorde begin die leë spasies tussen die blou lyntjies vul. Spontane woorde. Binne oomblikke is ek
besig om blou lugkastele te bou.
"15 minute oor, matrieks!" Hierdie keer is dit Ou Bok se growwe, eentonige stem wat deur die saal
dreun.
Tussen die wit en blou vertel ek van die sorgelose dae by die spruitjie aan die voet van Tafelberg.
Ure se ontleding van spookasemwolke en resies jaag met die son om te kyk wie is eerste by die huis.
"5 minute!"
Beeldspraak, Rikus. Onthou beeldspraak! 'Die wind se vingers vleg deur haar hare, terwyl ek die
foto neem.' Half geskok sit ek agteroor. Waar op dees aarde kom ek daaraan?
Dan slaan die herinneringe my dwars deur die gesig en 'n koue hand klem om my bors.
"1 minuut!"
Met oë wat brand skryf ek die laaste woorde: Blou is nie 'n kleur nie. Dit is 'n verlange.

Die ATKV-SA Akademieprys
Die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging (ATKV) stel 'n jaarlikse prysgeld van R60 000 beskikbaar vir
die bekroning van gepubliseerde Afrikaanse artikels wat in die betrokke jaar in 'n geakkrediteerde
tydskrif verskyn het, dus R10 000 per artikel. Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
koördineer die keuringsproses. Gedurende 2017 is die beste artikels wat in 2016 verskyn het en deur
redakteurs van geakkrediteerde tydskrifte aan die Akademie voorgelê is, beoordeel.
Drie ATKV-SA Akademiepryse is op 29 Maart in Bloemfontein oorhandig en twee pryse op 23 Mei te
Potchefstroom. Drie is Woensdagaand 25 April op 'n byeenkoms van die Werkgemeenskap Wes-Kaap
oorhandig.
GEESTESWETENSKAPPE


Prof. H.P. van Coller, Dept. Tale en Letterkunde, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit,
vir sy artikel "T.T. Cloete as literêre kritikus, teoretikus en literatuurhistorikus (Deel 2): T.T. Cloete
as literêr-historiese teoretikus". Die artikel het verskyn in Literator – Journal of Literary Criticism,
Comparative Linguistics and Literary Studies, 2016.
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Die ATKV-SA Akademieprys (vervolg)









Dr. Cilliers van den Berg, Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans, Universiteit van
die Vrystaat, vir twee artikels: "Histerie en Perversie (deel II): Slagofferskap in Der Nazi & der
Friseur (Edgar Hilsenrath) en De joodse messias (Arnon Grunberg)", wat in die Tydskrif vir
Geesteswetenskappe Jg. 56 (3), September 2016, verskyn het, en vir "Mimesis soos
beredeneer deur Philippe Lacoue-Labarthe: Horrelpoot (2006) deur Eben Venter as herskrywing
van Joseph Conrad se Heart of darkness", wat by LitNet Akademies Jg. 13(2), 2016, verskyn het.
Charl Blignaut, Vakgroep Geskiedenis, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit, vir sy
artikel "Rebellie sonder gewere: vroue se gebruik van kultuur as versetmiddel teen die agtergrond
van die Ossewa-Brandwag se dualistiese karakter", wat in die Suid-Afrikaanse Tydskrif vir
Kultuurgeskiedenis Jg. 30 (2), Des. 2016, verskyn het.
Izette Bredenkamp en prof. André Wessels, Departement Geskiedenis, Universiteit van die
Vrystaat, vir hulle artikel "Suid-Afrikaanse kapelaansvroue en die Grensoorlog (1966–1989): ’n
Gevallestudie van denominale pastorale versorging", wat in die Joernaal vir Transdissiplinêre
Navorsing in Suidelike Afrika, 2016, verskyn het.
Prof. Aslam Fataar, Visedekaan: Navorsing, en dr. Henry Fillies van die Fakulteit Opvoedkunde,
Universiteit Stellenbosch, vir hulle artikel "Die leerpraktyk-vorming van hoërskoolleerders op ’n
plattelandse werkersklasdorp", wat verskyn het by LitNet Akademies Jg. 13(2), 2016.
Dr. Michelle Barnard, Fakulteit Regte, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit, vir haar
artikel "Koolstofbelasting as voorgestelde ekologiese fiskalehervormingsmaatreël in Suid-Afrika",
wat by LitNet Akademies Jg. 13(3), 2016, verskyn het.

V.l.n.r.: Dr. Henry Fillies, prof. Aslam Fataar, Deidré Le Hanie en
prof. Irma Eloff (voorsitter van die SA Akademie)
Prof. Aslam Fataar, Visedekaan: Navorsing, en dr. Henry Fillies van die Fakulteit Opvoedkunde,
Universiteit Stellenbosch, het ’n prys ontvang vir hulle artikel "Die leerpraktyk-vorming van
hoërskoolleerders op ’n plattelandse werkersklasdorp", wat verskyn het by LitNet Akademies Jg.
13(2), 2016.
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Die ATKV-SA Akademieprys (vervolg)
NATUURWETENSKAPPE



Prof. Helgard G. Raubenheimer, Departement Chemie en Polimeerwetenskap, Universiteit
Stellenbosch, vir sy artikel "AuII: Skaars of afgeskeep? ’n Kritiese literatuuroorsig", wat by LitNet
Akademies Jg. 13(2), 2016, verskyn het.
Prof. Adriaan J. Reinecke, prof. Sophia A. Reinecke en Mia van Wyk, Departement Plant- en
Dierkunde, Universiteit Stellenbosch, vir hulle artikel "Die geskiktheid van potwurms
(Enchytraeidae) en plante om die toksisiteit van olieraffinadery-slik te toets", wat in die SA Tydskrif
vir Natuurwetenskap en Tegnologie Vol. 35 (1), 2016, verskyn het.

Vir foto's en commendatio's, raadpleeg die volgende skakel:
http://www.litnet.co.za/fotos-en-commendatios-drie-atkvsa-akademie-pryse-oorhandig/
Geskiedenissimposium 2018
Die jaarlikse Geskiedenisberaad wat deur die Geskiedeniskommissie van die SA Akademie aangebied
word, het op Vrydag 26 Januarie 2018 onder leiding van prof. Fransjohan Pretorius by die Akademiegebou plaasgevind en is baie goed bygewoon. Die tema was Epidemies in die geskiedenis – oorsake
en gevolge. Die sprekers was soos volg:
 Prof. Louise Cilliers – Twee katastrofale epidemies in die tyd van die antieke Grieke en Romeine.
 Dr. Arnold van Dyk – Die epidemie van masels in die konsentrasiekampe tydens die AngloBoereoorlog.
 Prof. Howard Phillips – No Great War, No Great Flu; No German Defeat? Tracing the connections
between World War I and the Spanish Flu.
 Prof. Louis Grundlingh – Die politiek van 'n epidemie: die staat en die burgerlike samelewing se
reaksie op HIV/VIGS, 1994–1999.
Onderwyssimposium 2018
Die Onderwyssimposium wat deur die Onderwyskommissie van die SA Akademie aangebied word, het
op Woensdag 7 Februarie 2018 onder leiding van prof. Irma Eloff by die Akademiekantoor plaasgevind
en is baie goed bygewoon. Die tema was Uitdagings ten opsigte van leierskap met betrekking tot
taaldiversiteit in die onderwys. Die sprekers was soos volg:
Dr. Carel Kriek, Hoof: Midstream College; dr. Pierre Edwards, Hoof: Afrikaanse Hoër Seunskool,
Pretoria, en dr. Jaco Deacon, Adjunk- Uitvoerende Hoof: Fedsas.
Die skakel na die simposium: http://www.akademie.co.za/oop-gesprek/
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Die Taalkommissie vergader in Namibië
Die Taalkommissie (TK) van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns het vir die tweede keer in sy
bestaan in Windhoek, Namibië, vergader. Die
eerste keer was in Maart 2013.
Waarom wéér in Namibië vergader? Namibië het
die tweede grootste populasie moedertaalsprekers van Afrikaans in die wêreld (naastenby
200 000). (Australië is die land met die derde
grootste populasie, met so ongeveer 35 000
Afrikaansmoedertaalsprekers.) Daarom dien daar
by wyle ook Namibiërs in die Taalkommissie, nie
net om hierdie sprekers se belange te verteenwoordig nie, maar ook hulle bydrae tot Afrikaans.
Tot en met 2017 was prof. Herman Beyer van die Universiteit van Namibië 'n TK-lid; in 2018 het Leona
Compion, 'n bekende in Namibiese onderwysgeledere, die verteenwoordiging oorgeneem.
Die nuwe Afrikaanse woordelys en spelreëls (AWS) is in die Namibiese media en by 'n onderwyskongres bekendgestel. Meer as 250 eksemplare van die 2017-AWS is aan Afrikaansonderwysers geskenk. Die gebaar is 'n bewys aan die Namibiërs dat hulle steeds 'n kerndeel van die Afrikaanse
taalgemeenskap geag word, en dit bemagtig Afrikaansonderwysers terselfdertyd om op hoogte van die
nuutste ontwikkelinge in Afrikaans te bly.
Daar is by hierdie sitting reeds met groot erns en toewyding begin werk aan 'n volgende uitgawe van
die AWS.

Op die foto verskyn (v.l.n.r.): Chrisna Beuke-Muir wat klasgee aan die
Universiteit van Namibië (sy en haar man het die TK-lede ontvang en onthaal),
prof. Gerhard van Huyssteen en Sophia Kapp
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Akademielid dr. Refilwe Ramagoshi berig uit China
Dr. Refilwe Morongwa Ramagoshi het die Suid-Afrikaanse Akademie vir
Wetenskap en Kuns in Julie 2016 in die provinsie Hebei, China, verteenwoordig.
Sy was die leier van 'n groep akademici (onder andere Akademielid Retief van Wyk
van TUT en lede van ASSAf) en sakemanne uit Suid-Afrika en Mosambiek wat
samesprekings oor die uitruil van kennis tussen die drie lande gevoer het. Op 1
Desember 2016 het 'n hoëvlakafvaardiging van die provinsie Hebei met die
organisasie Gryskrag ooreenkomste onderteken.
Refilwe het in Maart 2018 na die Hebei-Universiteit vir Buitelandse Studies vertrek waar sy
aangestel is as Visepresident vir Navorsing. Ook bied sy Tswana, as een van die 11 amptelike tale van
Suid Afrika, aan.
Toe ons haar oor haar ervaring in China uitgevra het, antwoord sy:
"Ek het om 22:00 op die Beijing-lughawe geland en begin angstig voel, want ek het gewonder of my
kollegas 'n pendeldiens en oornagverblyf in 'n hotel in Beijing gereël het, want Hebei is drie tot vier uur
se sneltreinrit van Beijing af. Toe ek deur die doeane is, kon ek nie my oë glo nie! Twee van my
kollegas, Rose en Iris, het die hele pad van Hebei af gekom om my by die lughawe te kom haal. Nadat
ons drukkies geruil het, is ons met 'n taxi na die hotel waar die universiteit vir ons verblyf bespreek het.
Ná ontbyt die volgende dag is ons met die sneltrein na Hebei, waar
ons op Hebei-stasie ingewag is deur Julia (nog een van my kollegas)
saam met die Visepresident van die Engelse en Opvoedkundedepartement, Zhuhong Su, wat my met 'n mooi groot bos blomme verwelkom het.
'n Verbyganger het my voorgekeer en gesê dat hy al 20 jaar in China is,
maar dat niemand nog ooit vir hom blomme gegee het nie. Hiervandaan is
ek na ŉ vyfsterhotel, die Taihang State Guest House, geneem om te
oornag terwyl die laaste opknappings aan my tweeslaapkamerwoonstel
voltooi is.
Ek is die volgende dag na my pragtig gemeubeleerde woonstel. Dit neem my min of meer 10 minute
om van die woonstel na die universiteit toe te stap. Die woonstel het alle basiese benodigdhede,
insluitende 'n wasmasjien. My vroulike kollegas het regtig hard gewerk om my maklik in China te laat
aanpas. Ek het nog nooit mense teengekom wat so baie vir ander mense omgee soos hierdie groep nie
– en moet bieg dat ek nie die huis mis nie. Dit voel asof ek omring is deur familie en nie kollegas nie.
Onder my woonstel is 'n supermark wat alles verkoop. Ek kook self, en ek het ook met die plaaslike kos
geëksperimenteer, soos minikluitjies, sop en hutspot!
Ek het begin om Tswana vir 40 baie entoesiastiese studente aan te bied.
In ŉ kamer langs my kantoor het ek 'n koningingrootte bed met 'n baie duur duvetstel, en ek word
toegelaat om ŉ bietjie te slaap gedurende my etenstyd tussen 12:00 en 14:00. Ek het nog nie daar
probeer slaap nie – ek is bang dat ek my hare deurmekaar sal maak en dat ek by die werk sal
verslaap!"
Akademielede wat belangstel om vir 'n jaar in Afrikaans te gaan klasgee by die
Hebei-Universiteit kan direk met dr. Ramagoshi in verbinding tree by
refilwe.ramagoshi@hbwy.com.cn. Aansoeke word deurlopend hanteer.
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Die DAK Netwerk
Die DAK Netwerk is op 23 Februarie tydens 'n gala-geleentheid bekend gestel.
Die geleentheid was 'n viering van die groter Afrikaansheid en die vestiging van
'n struktuur waarbinne voorheen benadeelde Afrikaanse gemeenskappe hande
kan vat en saam aan 'n beter toekoms kan bou.
Die DAK Netwerk, 'n maatskappy sonder winsoogmerk, is gestig na aanleiding van die 2011sensusopname, wat getoon het dat 3,4 miljoen bruin Suid-Afrikaners Afrikaanssprekend is. 60% van
die Afrikaanse gemeenskap bestaan uit bruin, swart en Indiër-Suid-Afrikaners, en daar is gevolglik
besluit om 'n hernieude fokus op die sosiale, maatskaplike en ekonomiese kwessies van agtergestelde
Afrikaanse gemeenskappe te plaas.
DAK wil 'n strukturele onderbou daarstel vir die ontwikkeling van hierdie gemeenskappe en stel hom dit
ten doel om raamwerke te vestig waarbinne daar in 'n veilige ruimte met groter gemak met definisies en
begrippe oor identiteit omgegaan kan word. Hierdeur wil DAK ook erkenning gee aan die sterk en
gemengde familieverbintenisse wat daar tussen bruin en swart, bruin en wit, en bruin en Indiër-SuidAfrikaners bestaan en opnuut die kollig laat val op hierdie voortdurend veranderende samestellings wat
veral in Afrikaanssprekende gemeenskappe neerslag vind.
Uiteindelik wil DAK 'n netwerk vestig wat vir baie 'n veilige hawe sal word waar hul stemme gehoor
word en hul vooruitgang aangemoedig en ondersteun word.
Prestasie
Die bekendstellingsgeleentheid was ook 'n viering van prestasies binne die Afrikaanssprekende
gemeenskap wat nou onder een dak 'n netwerk van ondersteuning bewerkstellig. Die geleentheid is
bygewoon deur individue en organisasies wat omgee vir die vooruitgang en bemagtiging van alle
Afrikaanse gemeenskappe wat voorheen benadeel is.
Die volgende persone het eretoekennings ontvang:






Conrad Theys – Lewenslange bydrae tot die skilderkuns in Suid-Afrika
Jatti Bredekamp – Lewenslange bydrae tot geskiedenis in Suid-Afrika
Arthur Vergotine – Lewenslange bydrae tot die onderwys in Suid-Afrika
Diana Ferrus – Lewenslange bydrae tot die dig- en skryfkuns in Suid-Afrika
Sinki Miambo – Lewenslange bydrae tot taalvaardigheid in Suid-Afrika
Besoek gerus die DAK Netwerk se webwerf by www.daknetwerk.com vir meer inligting.
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Eenders & Anders-lespakket
Bekendstelling van Eenders & Anders, ŉ Afrikaans-Nederlandse
lespakket en webblad vir Afrikaans Huistaal – 'n opwindende nuwe
belegging in Suid-Afrika se jeug.
Nadat die Nederlandse taal om en by dertig jaar lank afwesig was uit SuidAfrikaanse skole, kondig die Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en
Vlaandere (SASNEV) en Protea Boekhuis met groot genoegdoening aan dat die eerste AfrikaansNederlandse lespakket vir skole, Eenders & Anders, sedert 22 Januarie 2018 beskikbaar is.
Dié Afrikaans-Nederlandse lespakket – ’n reeks vir graad 6- tot graad 11-leerders – het ten doel om
leerders wat Afrikaans Huistaal neem, aan die Nederlandse en Vlaamse kultuur, taal en letterkunde
bekend te stel. Leerders vertrek vanaf ’n bekende terrein (Afrikaans en Suid-Afrika) na nuwe wêrelde
(die Nederlandse taal, Nederland en België). Hulle fokus op dit wat dieselfde is in die verskillende lande
en tale, maar ondersoek ook dit wat anders is.
Temas:
 Graad 6: Aangename kennis! – Prettig met je kennis te maken!
 Graad 7: Koningskos – Een koningsmaal
 Graad 8: Ridders en rolmodelle – Ridders en rolmodellen
 Graad 9: Fietsry – Fietsen
 Graad 10: Kampeer – Kamperen
 Graad 11: Sprokie vir ’n stadskind – Sprookje voor een stadskind
Die meeste leerders sal bekend wees met byvoorbeeld die legendariese karakters wat bespreek word
en sal besef dat ons kulture baie deel, maar dat daar tog verskille is – sommige oppervlakkig, ander
meer diepgaande. Leerders ken Suid-Afrikaanse lekkernye soos melktert en koeksisters, maar wat van
lekkernye soos die Nederlandse stroopwafel of sy ouboet, die Belgiese wafel? Leerders sal leer van
hoe Nederlanders en Vlaminge kampeer en hoe belangrik fietse in Nederland is, en word voorgestel
aan ridders en ons eie rolmodelle, en baie ander interessante dinge.
Kurrikulum-inligting: Eenders & Anders voldoen aan al die vereistes van die Nasionale Kurrikulumen Assesseringsbeleidsverklaring (NKABV). Die volledige lespakket vir graad 6- tot graad 11-leerders
wat Afrikaans Huistaal neem, kan per eenheid (’n leerderboek en onderwysersgids per graad)
gedurende ’n tweeweeksiklus in die skooljaar aangebied word. Dit is so saamgestel dat dit een van die
twee hoofstukke in die taalhandboeke kan vervang. Dit kan as verryking vir die topklasse aangebied
word en verder gebruik word as hersiening, bykomende materiaal vir die onderwyser, of doodeenvoudig as ’n prettige kennismaking met die Nederlandse taal, Nederland en België. Die
taalgedeeltes dek onder meer afdelings waarin ooreenkomste en verskille tussen Afrikaans en
Nederlands duidelik ter sprake is, soos spelling, leenwoorde en woordeskatontwikkeling.
Die inhoud van die lespakkette vir graad 6, 7, 8 en 9 sluit aan by week 5 en 6 in kwartaal 2 van die
NKABV-kurrikulum. Vir hierdie grade dek dit al die werk wat vir daardie weke in die kurrikulum uiteengesit word, maar betrek ook werk uit ander weke. Die inhoud van lespakket 10 en lespakket 11 dek al
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Eenders & Anders-lespakket (vervolg)
die werk wat in week 33 en 34 in kwartaal 4 van die kurrikulum uiteengesit word, maar betrek ook werk
uit die weke direk voor en ná hierdie twee weke. Daar is ook ŉ bonus vir onderwysers! As deel van die
lespakket is ŉ spesiale Kwartetspel ontwikkel. Die onderwysersgidse vir graad 6 tot 8 ontvang ŉ bonusEenders & Anders-Kwartetspel, wat bestaan uit nie minder nie as 9 kwartette (kategorieë). Die
Kwartetspel is ŉ kaartspel waarin die spelers probeer om soveel moontlike kwartette (4 kaarte by elke
bypassende tema) te versamel.
Taalgebied: Die projek wil taalgrense uitwis en sprekers van dieselfde moedertaalgemeenskap oor
kontinente heen in hul Eenders(heid) & Anders(heid) aan mekaar bekendstel. Afrikaans is die moedertaal van 7 miljoen Suid-Afrikaners. Nederlands is die taal van ongeveer 17 miljoen Nederlanders in
Nederland en 6 miljoen Vlaminge in buurland België. Dit is dus byna 30 miljoen mense wat mekaar so
naastenby kan verstaan. Die Vlaminge praat hul Nederlands met ’n uitspraak wat partykeer soos
Afrikaans klink. Dit word Vlaams genoem. Maar in teenstelling met Afrikaans, is Vlaams ’n taal wat
slegs gepráát word – skryf en lees doen Vlaminge in Nederlands. Gedurende die twee weke
waartydens leerders hierdie lespakket gebruik, word hulle op ’n opwindende, avontuurbelaaide reis na
die Lae Lande geneem.
Webwerf: Die lespakket Eenders & Anders bied leerders 'n venster op die Lae Lande (Nederland en
België) en bestaan uit 'n leerderboek en 'n onderwysersgids per graad, asook 'n webwerf. Die webblad
vir Eenders & Anders is ook al operasioneel (www.lespakket.co.za). Benewens die aanlyn winkel van
Protea Boekhuis (www.proteaboekwinkel.com) kan bestellings ook op hierdie webblad geplaas word.
Vir meer inligting, kontak:
Carla Lang van Protea Boekhuis by carla@proteaboekhuis.co.za of 082 884 8500
Eureka Barnard van SASNEV by eureka@sasnev.co.za of 083 460 4122
Lugvaartterme – Chris Burger
Pro Lingua se erkenning van my werk op radiogebied en die gevolglike aanmoediging van Willie
Pretorius van Unisa se Taaldiens het baie gedoen om my uiteindelik te kry om hierdie lys te boekstaaf.
My kollega Gerhard van den Berg het, soos gewoonlik, allerhande interessante bronne opgediep.
Machiel Viljoen het ’n hele hand vol terme voorgestel. Omdat Afrikaans neig om woorde te koppel, is
daar baie Engelse frases wat met 'n enkele Afrikaanse woord vertaal word. Soek dus (elektronies) vir
die woord wat jy wil vertaal; dit verskyn dalk op meer as een plek in die woordelys. Sommige Engelse
woorde word deur “n”, “v”, “adv” of “adj” gevolg. In ooreenstemming met normale praktyk, staan hierdie
terme onderskeidelik vir noun (selfstandige naamwoord), verb (werkwoord), adverb (bywoord) en
adjective (byvoeglike naamwoord). Ek het die simbole uitgelaat waar die aard uit die betekenis duidelik
genoeg is.
Raadpleeg die nuwe termlys by die skakel: http://b.org.za/fly/Lugvaartterme.pdf
Chris Burger: CRBurger@csir.co.za
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Mentorvennoot bied jaarliks 'n entrepreneursprogram vir skole aan en bied geleenthede vir
leerders om so jonk as moontlik die lekker van entrepreneurskap deur speletjies en pret te ervaar.
Die entrepreneursprogram vir elke skool bestaan uit drie bene:
1. Die Snapspel-kompetisie is 'n jaarlikse uitklopkompetisie tussen al die skole wat deelneem
aan die nasionale kompetisie om die kampioenentrepreneurskool van SA te bepaal.
2. Die Entrepreneursklub-kompetisie is 'n nasionale kompetisie van suksesverhale om te
bepaal watter skool in die jaar die beste gepresteer het met idees en projekte om geld te
maak.
3. 'n Mentorvennootvereniging bestaande uit ouers, belangstellendes en finansiële
deskundiges word gestig om die entrepreneursklub se bestuur en lede te mentor wanneer
hulle voor 'n probleem te staan kom wat hulle nie self kan oplos nie.

WEN GROOT PRYSE
Koste van deelname en pryse wat gewen kan word:
 Vir die Snapspel per skool: Inskrywingsgeld van R3 000 (eers vanaf 2019; vir 2018 geen
koste nie)
Kontantpryse van R6 000 en R10 000, plus 'n wisseltrofee en die titel Kampioenentrepreneurskool
van die Jaar
 Suksesstorie per individu of groep: Inskrywingsgeld van R50 (eers vanaf 2019; vir 2018
geen koste nie)
Kontantpryse van R2 000 en R6 000 plus die titel Entrepreneur van die Jaar plus ŉ sakeontleding
ter waarde van R10 000, of die titel "Kampioenentrepreneurskool van die Jaar" plus R10 000 plus
wisseltrofee.
Snapspel-katsjiengkaarte:
Skole wat nie die Snapspel wen nie, kry 'n geleentheid om by die finaal die kontantprys en die titel
as Kampioenentrepreneurskool te verower. Vordering na die finaal is 'n groot motiveerder om
belangstelling in die kompetisie tot die einde toe vol te hou.
Entrepreneursklub-katsjiengkaarte:
Om leerders te motiveer om so veel suksesstories moontlik in te skryf en moontlik by van die
kontantpryse en die titels "Kampioenentrepreneur", "Beste Entrepreneurspan" of "Entrepreneur van
die Jaar" uit te kom.
Entrepreneur van die Jaar:
Die Entrepreneur van die Jaar se naam word saam met die naam van die Kampioenentrepreneurskool van die Jaar aangekondig.
\

Vir meer inligting besoek die webwerf www.Mentorvennoot.co.za of kontak
Rienzi Duvenhage by mentorvennoot@mweb.co.za
Tel. 022 482 4244 of Faks 0867 295825
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Emigrasie: Wie gly en wie bly? – Prof. Flip Smit
Daar is deesdae meer swart mense wat emigreer, as wit mense wat die land
verlaat. Groot getalle Suid-Afrikaners het sedert die 1980's die land verlaat. Dié
getalle het sedert die wêreldwye ekonomiese krisis in 2008 verlangsaam, maar daar is tans 'n nuwe
vloedgolf van mense wat die land verlaat of aansoek doen om te emigreer. Die gedrag van migrante
kan in groot mate met dié van flaminke vergelyk word. The Flight of the Flamingoes is trouens die titel
van 'n navorsingsverslag wat in 2004 oor die migrasie van Suid-Afrikaanse navorsers gepubliseer is.
Toe die Kamfersdam naby Kimberley as unieke broeiplek van kleinflaminke besoedel is en begin
opdroog het, het dié besonderse voëls eenvoudig weggevlieg. Eers ná reën en die inpomp van
gesuiwerde water het hulle in 2017 begin terugkeer.
Vinnige emigrasie
Amptelike gegewens oor die aantal emigrante is onbetroubaar – om nie van die instroming van
onwettige immigrante te praat nie. Sommige navorsers is van mening dat die "breinkwyn" of uitvloei van
kundigheid, veral ná 1994, oorskat word. Ander glo weer dit word onderskat. Daar is egter
eenstemmigheid dat die syfers van Statistieke Suid-Afrika (SSA) te laag is. Baie mense verlaat
eenvoudig die land sonder om dit te dokumenteer. Dit is veel erger by immigrante. 'n Swart navorser
oor immigrasie stel die vraag: "Waarom R2 000 vir 'n visum betaal as dit vir so min as R100 bekom kan
word?"
Onderstaande syfers uit verskeie bronne toon dat die aantal persone wat sedert die Soweto-onluste in
1976 en veral ná 1994 die land verlaat het, waarskynlik bykans een miljoen is. Volgens die Witskrif oor
Internasionale Immigrasie, wat op 28 Julie 2017 uitgereik is, het 520 000 mense tussen 1989 en 2003
die land verlaat. Dié syfer groei tans met 9,7% per jaar. Volgens sensusse van bestemmingslande soos
Australië, Brittanje en andere het 593 973 Suid-Afrikaners hulle tussen 2000 en 2013 in dié lande
gevestig.
Die sosioloog prof. Lawrence Schlemmer het gesê dat 750 000 Afrikaanstaliges tussen 1990 en 2010
die land verlaat het. In 2015 het 25 066 mense die land verlaat en SSA raam dat 'n verdere 113 000 in
die volgende vyf jaar sal emigreer.
Emigrasiekundiges verskaf harde inligting dat die aantal aansoeke om te emigreer vinnig toegeneem
het ná die kabinetskommelings, die retoriek van radikale ekonomiese transformasie, die nasionale
demokratiese revolusie, afgradering deur kredietgraderingsagentskappe, grondonteiening sonder
vergoeding, die verswakking van die onderwysstelsel, die ondermyning van intellektueelgoedereregte,
kaderontplooiing, toenemende misdaad en geweld, afrikanisering – al die dwaashede wat eintlik te
bekend is om herhaal te word en wat die bekroonde CNN-joernalis Christiane Amanpour in 'n
wêreldwye televisieprogram laat sê het dat sy "bevrees is dat die Suid-Afrikaanse reënboogkleure besig
is om te vervaag". Patriotisme en volksgebondenheid is aan die kwyn.
Op dieselfde wyse as flaminke verlaat veral professionele mense met skaars vaardighede die "SuidAfrikaanse dam" wat toenemend verbrak weens korrupsie, staatskaping en dies meer. Die figuurlike
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Emigrasie: Wie gly en wie bly? – Prof. Flip Smit (vervolg)
damvlak daal as gevolg van die lae ekonomiese groeikoers – minder as 1% – en terugsakking op talle
wêreldranglyste. Droogte en verstedeliking laat letterlike damvlakke daal en Dag Zero wink. Dié professionele migrante word deel van die globale wêreld van polsende vaardighede en tegnologiese ontwikkeling. Kundigheid reis maklik tussen twee ore.
Drie nuwe tendense
Veral drie nuwe verskynsels kenmerk die versnelde proses: Vir die eerste keer in die geskiedenis
verlaat meer professionele swart mense die land as wit mense. Dié feit het waarskynlik geen geringe
rol gespeel daarin dat bogenoemde Witskrif oor Internasionale Immigrasie onder meer ten doel het "...
to harness the diaspora". Dié belangrike en baanbrekende dokument stel 'n klemverskuiwing voor van
die historiese Europees gerigte na Afrikagerigte beleid. In die toekoms gaan die spore van die
emigrante gevolg word, kontak behou word sodat hul kundigheid benut en hulle teruggelok kan word.
Dit klink uitstekend, maar is daar 'n belastingangel in die spoorsny?
Ongeveer 19 000 welvarendes (met bates van meer as $1 miljoen of sowat R12 miljoen elk) het die
afgelope 15 jaar die land verlaat en New World Wealth reken die proses versnel. Welvarendes migreer
ook finansieel, terwyl hulle nog hier bly woon. Die Tesourie en Suid-Afrikaanse Inkomstediens het in
September 2017 emigrante gewaarsku om steeds hul inkomste-opgawes plaaslik in te dien. Die
diaspora van Suid-Afrikaanse boere na Afrikalande, Australië en selfs Wes- en Oos-Europa (Georgië)
vind stil-stil maar teen 'n volgehoue tempo plaas.
Watter rol speel die droogte, plaasaanvalle en grondhervorming? As kinders van immigrante was die
treklus nog altyd in die Afrikaners se bloed, die binneland in. Die Groot Trek van die 1830's het uiting
gegee aan die vryheidsdrang, die drang om weg te kom van onderdrukking.
Die omsingelingsbeleid van Brittanje en Cecil John Rhodes kon die treklus nie demp nie – uitwyking na
die destydse Suidwes-Afrika, Oos-Afrika, Angola, Argentinië en later die destydse Noord- en SuidRhodesië het gevolg.
Soos met ander emigrasiesyfers is die gegewens van boere wat die land verlaat, nie volledig nie. Agri
All Africa (AaA) het goedgunstiglik die volgende syfers verskaf. Meer as 3 500 boere bevind hulle reeds
in die buiteland, van wie verreweg die meeste in Afrika: Meer as 1 800 is in Mosambiek, meer as 250 in
Botswana, meer as 100 in Angola en Zambië. Aansienlike getalle boere is versprei in ander dele van
Afrika, wat Namibië, Malawi, Lesotho en Swaziland insluit, terwyl daar so ver noord as Ethiopië,
Soedan, die Demokratiese Republiek die Kongo, Nigerië, Kenia en Uganda geboer word.
'n Paar gesinne boer ook in Georgië, terwyl sommige selfs onder die naam van Afrikalandbou in die
Europese Unie-gebied – Spanje en Portugal – doenig is. Suid-Afrikaanse boere is volgens AaA reeds in
45 van Afrika se 55 Afrika-unie-geakkrediteerde lande betrokke.
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Emigrasie: Wie gly en wie bly?- Prof. Flip Smit (vervolg)
Daar is vestigingsprobleme, maar ook suksesverhale, in die investering in landbougeleenthede elders.
Deel van die suksesresep het volgens AaA te doen met respek vir jou gasheerland en die ontplooiing
van landbouwaardekettings. Waardestelsels en plaaslike opheffing raak geïntegreer met die ontwikkeling van kommersiële landbou. Leier- en mentorskap word deur AaA verpak in 'n program wat hulle
"Leiers van en na die Lig" noem.
Winkelgroepe, banke en ander Suid-Afrikaanse instansies vestig hulle toenemend in Afrikalande. Voor
'n langnaweek weerklink Afrikaans van Suid-Afrikaanse pendelaars dikwels op die lughawe van Accra
in Ghana.
Wie emigreer?
Professionele mense maak toenemend 'n groter verhouding van emigrante uit omdat baie lande hul
toelatingsvereistes verhoog. Volgens genoemde Witskrif het professionele emigrante op een tydstip 7%
van die totale werkende beroepslui in Suid-Afrikaanse ondernemings uitgemaak. Dit is veral gesondheidspersoneel (by name dokters), ingenieurs, rekenmeesters en hoëvlaktegnici wat emigreer. Die
onrus op universiteitskampusse sedert 2015 en oorhaastige transformasie het veroorsaak dat talle
dosente en navorsers na die buiteland uitgewyk het. In een stadium het 'n opname, wat nie
verteenwoordigend was nie, getoon dat 54% van studente ná graduering na die buiteland mik.
Dit is hoofsaaklik mense in die ouderdomsgroep 25 tot 39 jaar wat emigreer – met nadelige gevolge vir
bevolkingsgroei. Verswakkende onderwys is ook 'n belangrike rede vir emigrasie. Voorkeurlande bly
Australië, Brittanje, die VSA en Duitsland. Veral Dubai is 'n bestemming vir baie ingenieurs.
Met boerdery in Afrika is daar 'n ander dimensie wat hom vestig. Boere begin toenemend konsortiums
vorm in plaas van om Suid-Afrika permanent te verlaat. Bestuurders word aangestel in 'n sakemodel
wat gedeelde bestuursverantwoordelikhede tussen aandeelhouers gebruik om 24/7-toesig oor
plaasaktiwiteite te bewerkstellig.
'n Fyn balans
Hoe word immigrasiebeheer toegepas om ongewenstes uit te hou sonder om diegene met kundigheid
en beleggingsgeld af te skrik?
Die ANC-regering erken dat beheermaatreëls ná 1994 so streng was dat geskoolde werkers nie gelok
en behou kon word nie. Voorheen is ná 1948 'n stompsinnige beleid gevolg om immigrante uit Europa
te beperk, onder meer uit vrees vir verengelsing.
Emigrasie en immigrasie hou voordele en nadele in. Die Witskrif verklaar dat Suid-Afrika die
bestemming van immigrante met sekuriteitsrisiko's geword het. Daar word ook erken dat grensbeheer
nie suksesvol is nie en dat die klem moet verskuif van grensbeheer na gemeenskap- en
werkplekinspeksie vir die indiensneming van onwettige immigrante.
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Emigrasie: Wie gly en wie bly? – Prof. Flip Smit (vervolg)
Die lang en poreuse lands- en seegrense met 71 aangewese toegangspoorte vir immigrante, saam met
grense wat gemeenskappe verdeel en mense wat vrylik oor grense na skole en winkels beweeg, maak
grensbeheer bykans onmoontlik. Min kundiges aanvaar die 2011-sensussyfer dat daar net 2,1 miljoen
immigrante in Suid-Afrika getel is. Dié syfer staan waarskynlik op meer as vyf miljoen. Maar indien dit
reg bestuur word, kan immigrasie groot voordele inhou. Die geskiedenis toon trouens die noue band
tussen immigrasie en ekonomiese opbloei in Suid-Afrika. Netwerke om kontak met emigrante te behou,
hul kundigheid te benut en hulle uiteindelik terug te lok, word toenemend deur lande daargestel. Israel
is waarskynlik die beste voorbeeld van hoe kontak met sy burgers in diaspora behou en kundigheid
benut word.
Die streng beheermaatreëls wat in die vooruitsig gestel word "to harness the dispora", sal nie die
uitvloei van veral beroepslui stuit nie. Trouens, ervaring leer dat te streng emigrasiemaatreëls juis
mense aanspoor om te emigreer. Suid-Afrikaanse toeriste wat die buiteland vir meer as 90 dae wil
besoek, sal in die toekoms volle dokumentasie moet voorlê.
Kan die emigrasiestroom getemper word en teruglokking plaasvind?
Om weer die beeld van die flaminke te gebruik: Toe die damvlak by Kimberley ná reën styg en
besoedeling bekamp is, het die voëls in groot getalle teruggekeer. Ná die ANC-konferensie en die
sogenaamde Cyril-lente vlam die hoop op dat besoedeling deur korrupsie, staatskaping, misdaad en
geweld bekamp sal word. Dit sal egter tyd verg om ekonomiese groei en beleggersvertroue te herstel
en die gevaarlike werkloosheid van 27,7% te verminder. Suid-Afrika bied soveel unieke geleenthede
om weer 'n wenland te word. Benewens die natuurlike hulpbronne wat deur samewerking tussen die
regering en die private sektor benut kan word, bied die land talle geleenthede om internasionale
wetenskaplikes te lok.
Die verskeidenheid van flora en fauna in Suid-Afrika is uniek. Baanbrekende navorsing word in onder
meer die paleontologie, diepmynbou en die metallurgie asook oor Antarktika gedoen. Die SuiderAfrikaanse Groot Teleskoop (SALT) en die Vierkantekilometer-teleskoopopstelling (SKA), asook
verskeie sentra van uitnemendheid by 'n aantal universiteite, prikkel die belangstelling van
internasionale wetenskaplikes. Nagraadse studente uit Afrika presteer uitstekend aan Suid-Afrikaanse
universiteite.
Kan sulke geleenthede benut en politieke stabiliteit herstel word en veral lojaliteit en volksgebondenheid weer opflikker om die emigrasiestroom te temper en van die lede van die diaspora terug te lok? Dit
verg visionêre leiding wat landsbelang voorop stel en die talente en kundigheid van alle Suid-Afrikaners
intensief benut eerder as om blote partybelange te dien.
Rapport, 18 Februarie 2018
[Prof. Flip Smit doen navorsing oor bevolkingspatrone en is 'n Erelid van die SA Akademie vir
Wetenskap en Kuns.]
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Lesersbrief
Geagte Redakteur
Die berig op bl. 8 en 9 van die Nuusbrief van
Desember 2017 oor die twee professore J.H.
Neethling en die foto daarby waarop die ouere prof.
Neethling verskyn, het my ver na my kinderjare in
die 1950’s en ’60’s op Stellenbosch teruggevoer. Ek
onthou oom Jan (soos ons kinders hom maar
geken het) soos gister: die wit borslengtebaard, die
hoë voorkop (of halwe bles), die agteroor gekamde
grys hare, en altyd 'n langbroek en baadjie. Vanweë
die lang baard kan ek nie onthou of hy altyd ook 'n
das gedra het nie.
Daar was net een huis tussen ons s’n en oom
Jan en tant Rita Neethling s’n op die noordelike
oewer van die Eersterivier – vandaar die straat se
naam: Noordwal. Die Engelas, wat langs ons
gewoon het, se erf en oom Jan sŉ was, dink ek,
een en ŉ halwe erf elk, want hulle was groter as
ander erwe in die straat. Oom Jan-hulle se huis was
'n dubbelverdieping met sulke grys mure, gerofkas,
soos ons destyds gesê het.
Agter die huis was oom Jan se duiwehokke, en
ons het soms gekyk as oom Jan die duiwe voer. Ek
onthou goed hoe ek wanneer ek siek in die bed
was, my verwonder het aan sy vlug duiwe wat om
en om vlieg en dan skielik weer hok toe gaan.
Vaagweg herinner ek my hy het op 'n halwe
ysterhoepel geslaan om die duiwe terug te roep.
Aan die oostekant van die huis was 'n hoë prieel (te
hoog vir ons om druiwe te gaps!) waaronderdeur
die inrypad na die motorhuis geloop het. Aan die
westekant, op die "halwe erf", was oom Jan se
roostuin met die leivoortjies en 'n paar vrugtebome;
in daardie jare het daardie erwe in Noordwal in die
somermaande een of twee maal per week 'n
leibeurt gehad.
Oom Jan en tant Rita het op 'n tyd 'n pikswart
skipperke gehad, en tant Rita, toe ook al goed

bejaard en nie meer baie vas op haar voete nie, het
gereeld smiddae 'n entjie gaan stap, sy aan die kant
van die straat op die teer en die hondjie hygend
agterna op die sypaadjie. Vandag sou die skipperke
seker 'n internasionale insident veroorsaak het,
want sy naam was Tshombe ...
Die meeste erwe wat destyds deur Noordwal,
Dorpstraat, Helderbergstraat en die Kweekskool
begrens is, was nogal groot en het aan hulle
agterkante ontmoet. Die dele verste van die huise
af was meestal nie goed bewerk en omhein nie, en
vir my en die twee buurseuns was dit 'n reusespeelplek. Daar was boskasies en klipmure, verwaarlooste vrugtebome en wingerdstokke, slap draadheinings en lang gras. Op een plek teen 'n ou
klipmuur agter oom Jan se huis was 'n stok
katôbadruiwe, ofte wel glippertjies. Dalk het oom
Jan dit nog uit Amerika gebring, maar ons drie
seuns het liggelowiges wysgemaak dis Spaanse
druiwe wat hy ingevoer het.
Vandag is daardie hele stuk onbeboude grond
toegebou, meestal meenthuise – selfs oom Janhulle se huis maak nou deel van een van dié
komplekse uit en is feitlik onherkenbaar. Ds.
Luckhoff se huis, wat net oos van oom Jan sŉ was,
is ook deur 'n meenthuiskompleks verslind. Die
Engelas se huis is later platgeslaan en die skilder
Portchie het daar 'n reusehuis gebou wat oom Jan
se huis, wat ons gedink het baie groot was, sou
verdwerg. Ook ons speelplekke op die rivier se wal
is haas nie meer nie, want deesdae parkeer
honderde motors bedags daar. Dit was lank gelede,
maar goeie jare van onskuld en buite speel en fiets
ry en "damme" bou in die rivier.
Ken kinders vandag nog sulke eerbiedwaardige
en merkwaardige karakters soos oom Jan?

Tom McLachlan, Onrusrivier
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Wat sê die wetenskap

... oor rassisme en die geskiedenis van slawehandel?
Gedurende die drie winterweke 17 Januarie tot 10 Februarie 2018 in Nederland is hierdie onderwerpe
oor 'n wye spektrum van wetenskaplike en aanverwante nuus bespreek. Dit betrek die advertensiewêreld, die kunswêreld, die taalkun
de, teater, die letterkunde en die genetika. Hier onder volg 'n oorsig in gedateerde kolparagrawe.
 17 Januarie: As die advertensiewêreld die morele kaart van kulturele diversiteit wil speel, kry hy
dikwels probleme, volgens Bob Fennis, professor in verbruikersgedrag aan die Rijksuniversiteit
Groningen. Die Sweedse groep H&M was onlangs vir so 'n blaps verantwoordelik. Hulle moes
verskoning aanbied vir 'n modefoto van 'n swart seuntjie met 'n groen sweetpaktop. Daarop het die
volgende woorde gestaan: "Coolest monkey in the jungle". Dit het onder meer daartoe gelei dat al
sewentien winkels van H&M in Suid-Afrika op 14 Januarie tydelik moes sluit nadat lede van die EFF
dit bestorm het. Drie maande eerder moes Dove ook verskoning vra vir 'n filmpie op hulle
Amerikaanse Facebook-bladsy waarin 'n swart vrou haar donker trui uitgetrek het en in 'n wit vrou
verander het. Dit wek die indruk dat 'n donker vel "skoon" gewas kon word met Dove, soos dit ook in
ou advertensies voorgekom het, skryf Meike Bergwerff en Romy van der Poel in die NRCHandelsblad. Hulle stel die vraag: Hoe kan winkels die tydgees so verkeerd lees? Fennis se
antwoord hierop is dat adverteerders hulle veral besig hou met die verkoop van 'n produk. "De
meesten houden zich niet dagelijks met racisme bezig," sê hy, "het zit niet in hun hoofd."


19 Januarie: Kultuurhistorikus Roelof van Gelder vertel aan Freek Schravesande in die NRC dat
hy sy woorde moet weeg in gesprekke oor die Nederlandse slawernygeskiedenis. Die debat oor
seevaarders soos Witte de With, Piet Hein en Michiel de Ruiter en hulle "betwistbare heldendom" is
'n mynveld. Die nuutste toevoeging tot hierdie drie figure is Jan Pieterzoon Coen, want 'n laerskool
in Amsterdam wil nie meer sy naam dra nie. Hy was tot sy dood in 1617 goewerneur-generaal van
die VOC en het in 'n stadium duisende Bandanese laat vermoor om die neutmuskaathandel te
beveilig. Die hele gesprek oor slawehandel gaan eintlik oor die gebruik van histories kontroversiële
figure se name vir strate, standbeelde en skoolgewels. Voorstanders van die verwydering van
straatname en beelde, soos die historikus Karwan Fatah-Black van die Universiteit Leiden, dink dat
mens name en standbeelde van omstrede figure uit die koloniale verlede mag verwyder, want so
iets is 'n eerbetoon en dit is problematies. Daarteenoor dink emeritus professor Piet Emmer van
dieselfde universiteit dat dergelike verwydering aweregs werk. "Stel, je verandert alle koloniale
straatnamen, dan kan het zo maar zijn dat de nieuwe namen over 50 jaar weer voor problemen
zorgen." Die rede waarom die slawernyverlede nou soveel aandag kry, is dat daar in die laaste
dekade meer inwoners in Nederland gekom het wat voorouers het wat slagoffers van slawehandel
was.
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23 Januarie: Die debat oor die Nederlandse slawernyverlede kry nog 'n hupstoot van die museum
Mauritshuis in Den Haag. Hulle het die borsbeeld van Johan Maurits van Nassau-Siegen (na wie
die museum vernoem is) uit hulle foyer weggehaal, skryf Arjen Schreuder in die NRC. Die
kunshistorikus Imara Limon van die Amsterdamse Museum en "museumtalent van het jaar" (2017)
het dit in die Volkskrant bekendgemaak. "Aanleiding om over verplaatsing van het borstbeeld na te
denken is de groeiende maatschappelijke discussie over hoe we in Nederland (en in musea)
omgaan met het slavernijverleden," e-pos 'n woordvoerder van Mauritshuis aan Schreuder. Die
politiek begin inmeng met hierdie debat. Twee lede van die Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
het hieroor getwiet. Antoinette Laan: "Wat is dit slecht, verkeerd en on-Nederlands. In ons land
gaan we niet met gevoeligheden om door dingen weg te stoppen, maar door er open over te
discussiëren." Martin Bosma is waarskynlik in Suid-Afrika bekend daarvoor dat hy hom inmeng in
die debat oor Afrikaans, maar ook hy twiet hieroor en noem dit 'n "politiek correcte beeldenstorm
zonder einde: Zwarte Piet, kerst, straatnamen, standbeelden. Alles langs de meetlat van de
extremisten". Premier Mark Rutte bepleit 'n houding van versigtigheid. Sy versoek lui dat die
huidige maatskaplike opvattings nie op die geskiedenis van destyds toegepas behoort te word nie.



25 Januarie: Die stadsraad van Amsterdam en die Rijksmuseum pak ook die Nederlandse
koloniale verlede en slawehandel aan. Op Maandag 22 Januarie het die stadsraad 'n debat in die
pakhuis De Zwijger georganiseer met die oog op die oprigting van 'n "slavernijmuseum". Dit is veral
bygewoon deur mense uit die Karibiese en Afrika-gemeenskappe in Amsterdam. Die saal was vol.
Op Dinsdag 23 Januarie het die Rijksmuseum 'n openbare verhoor in die debatsentrum De Balie
georganiseer. Veral mense uit die museumwêreld het dit bygewoon. Die vraag was of die
museumstukke uit die koloniale versameling van die Rijksmuseum teruggegee moet word aan
erfgename uit die lande van herkoms of aan daardie lande. Die sentrale objek was die diamant van
Banjarmasin, wat in die negentiende eeu deur die Nederlandse leër in Indonesië gebuit is en
sedertdien Nederlandse staatseiendom is. Die eerste vraag uit die gehoor ná die openbare verhoor
was: "Waarom zijn hier geen Indonesiërs aanwezig?" skryf Bas Blokker in die NRC. Hoewel
Martine Gosselink, hoof van geskiedenis by die Rijksmuseum, beklemtoon het dat die museum
"neutraal" staan in die kwessie van teruggawes, het die gehoor aan die einde van die aand as jurie
opgetree en bepaal dat die diamant teruggegee moet word.



26 Januarie: "Als je een gevoelig woord verandert, kun je dat misschien stilzwijgend doen,"
interpreteer Wilfred Takken in die NRC die woorde van die taalkundige Ton den Boon,
hoofredakteur van die Van Dale-woordeboek. Den Boon se advies kom te laat aan by die NOS
Journaal. Die hoofredakteur van die NOS, Marcel Gelauff, het op Woensdag 24 Januarie
bekendgemaak dat die nuus voortaan liewer die woord “wit” in plaas van “blank” gebruik. Hy
verklaar dit so: “We gebruiken bij voorkeur wit in berichten omdat blank in tegenstelling tot zwart
een positieve connotatie heeft. Blank roept associaties op met rein en schoon en zwart is dat dan
blijkbaar niet. Die gedachte ligt erachter.” Die Germaanse woord “blank” stam volgens Den Boon uit
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die dertiende eeu en beteken oorspronklik ‘blinkend’ of ‘skitterend’. Dieselfde woord is in die
sestiende eeu onder die feodale stelsel vir ‘sag’, ‘lig’ en ‘deurskynend’ gebruik. “Boeren hadden
een donkere huid, van de zon, de adel had een lichte huid. Hoe witter, des te welgestelder. De
blanke huid werd geprezen.” Volgens Marc van Oostendorp, taalkundige en professor aan die
Radboud Universiteit in Nijmegen, was “blank” en “wit” onskuldige woorde wat nou hulle onskuld
verloor het. Dit is ’n normale taalkundige verskynsel dat woorde ’n betekenisontwikkeling kan
deurmaak, sê Van Oostendorp. Wat nou met "blank" en "wit" gebeur, is onomkeerbaar, maar daar
is 'n interessante verskil. "Normaal gebeur dat omdat een woord te veel negatieve connotaties
krijgt. 'Blank' is in die zin uniek omdat het juist te veel pósitieve connotaties heeft," aldus Van
Oostendorp.
 1 en 5 Februarie: Die Bosnies-Nederlandse toneelregisseur Daria Bukvic bring vir die eerste keer
in Nederland Shakespeare se Othello (1603/04) met ’n swart hoofrolspeler op die planke. Sy het
Werner Kolf daarvoor gevra, want sy wil geen wit speler gebruik wat homself swart smeer nie, skryf
die resensent Kester Freriks op 5 Februarie in die NRC. Op die kulture-bylae van die NRC van 1
Februarie pryk die woorde "Huidskleur kun je niet spelen". Ron Rijghard kies in dieselfde bylae vir
sy artikel oor Othello die opskrif "Het racisme in Othello is onmiskenbaar". In die verhaal van Othello
is Othello die eerste swart generaal van die Venesiese leër. Hy het hom uit 'n posisie van slaaf
opgewerk en is nou verlief op Desdemona, die mooiste meisie van die stad. Sy beste vriend, Iago,
is woedend hieroor en bevorder hom nie tot luitenant nie. Iago suggereer ook voortdurend dat
Desdemona hom bedrieg. Dit dryf Othello tot waansin, sodat hy uiteindelik Desdemona vermoor.
Maar Bukvic se toneelstuk eindig anders, want "Als het plot alleen een liefdesintrige was, dan had
Othello net zo goed wit kunnen zijn. Voor mij gaat Othello over hoe een witte samenleving omgaat
met een succesvolle, zwarte man. Dit zit al in het stuk.” Freriks beskryf in sy resensie die
dramatiese wurgtoneel. Die akteurs spreek skielik ’n toneelaanwysing uit: "Othello vermoordt
Desdemona", maar Othello doen dit nie en vra aan die gehoor: "Zoudt u bang voor mij zijn?" Dan
kom Iago op die verhoog en sorg vir 'n verrassende én skokkende slot.
 9 Februarie: Die versamelbundel Zwart, Afro-Europese literatuur uit de Lage Landen het pas
verskyn, skryf Toef Jaeger in die boekebylae van die NRC. Dit is saamgestel deur die skrywers
Vamba Sherif en Ebissé Rouw. Die eenheid onder die twintig skrywers wie se werk in Zwart
opgeneem is, lê veral opgesluit in hulle "streepjes-identiteit": Afro-Europees. Hierdie dubbele
bewussyn blyk uit al die kortverhale, want die verhale handel grotendeels oor vervreemding en hoe
dit is om altyd as ánders gesien te word. Jaeger prys die bestaan van so ’n bundel en skryf dat
daar nie genoeg daarvan is nie. Die moontlikheid van beskuldigings van omgekeerde rassisme lê
egter op die loer. Wit Afro-Europese skrywers is uitgesluit in Zwart. Hoe ingewikkeld herkoms kan
wees, blyk uit die skrywer Neske Beks se agtergrond. "Ik ben een geboren Belg – met een
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Gambiaans-Senegalese vader en een Vlaams-Afro-Amerikaans moeder.” Zwart kry nou dieselfde
aandag as wat die opkoms van Afro-Amerikaanse literatuur in die 1980’s gekry het met
byvoorbeeld die roman The Color Purple van Alice Walker.
 10 Februarie: In 'n debat in die Binnehof word die voornemende politikus Yernaz Ramautarsing se
uitspraak van twee jaar gelede ter tafel gelê. Hy het destyds gesê: “Er is een verschil in IQ tussen
volkeren. Dat is wetenschappelijk bewezen.” Lucas Brouwers interpreteer hierdie uitspraak in die
wetenskaplike bylae as volg: “Dat is een deftige manier om te zeggen dat zwarte mensen van
nature dommer zijn dan witte. Of dat Westerlingen nu eenmaal slimmer zijn dan Afrikanen.”
Akademici word in die politieke debat betrek. Eric Turkheimer, professor in Psigologie aan die
Universiteit van Virginia, doen al dekades lank navorsing oor die invloed van gene en die
omgewing op intelligensie. Sy mening is duidelik: “Suggereren dat IQ-verschillen onveranderlijk of
aangeboren zijn is racistisch en doet geen reg aan de feiten.” Prof. Danielle Posthuma, van
Statistiese Genetika aan die Vrije Universiteit in Amsterdam, laat aan Bouwers weet: “Mensen die
geloven dat IQ-verschillen tussen rassen bestaan en genetisch bepaald zijn baseren zich op
drogredenen en verkeerde conclusies.” Van dieselfde universiteit skryf prof. Philipp Koellinger
(vakgebied Geno-ekonomie): “Dat intelligentie erfelijk is, betekent niet dat het biologisch bepaald
moet zijn. Dat is volslagen onzin.” Brouwers som die vier misverstande rondom IK en ras op:
intelligensie word biologies bepaal; IK kan afgelees word uit DNS; daar bestaan so iets as ras; IK is
staties. Die bewys dat IK nié staties is nie, kom uit 1984 en word die Flynn-effek genoem. Dit is 'n
duidelik meetbare fenomeen dat die gemiddelde IK van die wêreldbevolking met elke geslag styg –
ook onder Afrikane.
Carina van der Walt – Tilburg, Nederland
Gelukwensing aan lede

Prof. Jacques van der Elst is aangestel as buitengewone professor in die NWU
se Navorsingseenheid.

Prof. Kobus Eloff is by Unisa vir 2018–2020 aangestel as Professor extraordinarius.

Alle Akademielede word hartlik genooi om besonderhede van
prestasies en publikasies vir opname in die Nuusbrief aan die kantoor
te stuur.
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Nuwe lede
Fakulteit Kuns en Geesteswetenskappe
 Dr. L. Bosman, Stellenbosch
 Dr. G.J. Botma, Stellenbosch
 Mnr. D.V. Correia, Pretoria
 Dr. J. Deacon, Bloemfontein
 Dr. J. Erasmus-Alt, Bloemfontein
 Dr. J.C. Kloppers-Lourens, Pretoria
 Prof. T.G. Neethling, Bloemfontein
 Dr. A. Strachan, Harrismith
 Dr. Gerda Taljaard-Gilson, Pretoria
 Prof. A.J. van der Merwe, Pretoria
 Dr. Pieter van der Zwan, Johannesburg
 Dr. M.C. van Jaarsveld, Potchefstroom
 Dr. G. Westraadt, Kaapstad
Fakulteit Natuurwetenskap en Tegnologie:
 Dr. J. Janse van Rensburg, Bloemfontein
 Dr. M. Naudé, Bloemfontein
 Mnr. P. Oosthuizen, Bloemfontein
In memoriam – lede
Prof. A. Eicker, Pretoria
Prof. B.A. Müller, Stellenbosch
Dr. J.P. Roux, Bellville
Ons eer hul nagedagtenis.
Hulde aan prof. Bethel Müller

 Prof. B.A. Müller †
Prof. Bethel Müller is op 9 Oktober 2017 in die ouderdom van 86 jaar oorlede.
Met die afsterwe van Bethel Müller neem ons afskeid van een van die laastes
van 'n geslag teoloë wat aan die destydse Kweekskool van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk – nou beter bekend as die Fakulteit Teologie van die
Universiteit Stellenbosch – 'n status van uitnemende akademiese gehalte
verleen het. Die agting wat hy afgedwing het, het nie net te doen gehad met
die breë teologiese kennis wat hy veral in die predikkunde aan sy studente
oorgedra het nie, maar gewoon deur die mens wat hy was. Bethel was 'n sterk
leier, iemand met wysheid wat kon motiveer, inspireer en dissiplineer, maar hy kon ook goeie
samewerking gee in die gestalte van 'n dienskneg om te dien en diensbaar te wees.
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Hulde aan dr. Raimund Loubser

 Dr. R.S. Loubser †
Dr. Raimund Loubser is op 13 Februarie 2018 in die ouderdom van 90 jaar
oorlede. Sy toonaangewende bydrae was tot die ontwikkeling van die plaaslike kernenergiebedryf en die bevordering van die ingenieursberoep.
Raimund is op 14 Mei 1927 in Pretoria gebore en matrikuleer in 1943 op 16jarige ouderdom in die eerste klas, met onderskeidings in Wiskunde,
Natuur- en Skeikunde, Biologie en Duits. Sy universiteitsloopbaan is nou
verweef met die Universiteit van Stellenbosch, waar hy in 1948 die graad
BSc Ing (Meganies) cum laude behaal. Sy buitemuurse aktiwiteite sluit
Voorsitter van US se Fotografievereniging en lidmaatskap van die SuidAfrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se destydse Junior Ingenieurswesetak in. Hy begin sy loopbaan in 1949 as meganiese ingenieur by
die Suid-Afrikaanse Spoorweë, soos sy vader en ouer broer. In 1954 maak hy egter 'n radikale
verandering deur as navorser by die Wetenskaplike en Nywerheidnavorsingsraad (WNNR) diens te
aanvaar in die Navorsingsinstituut vir Meganiese Ingenieurswese in die Afdeling Sterkte van Materiale.
Sy navorsingsresultate stel hom in staat om in 1965 die graad PhD (Ing) aan US te behaal. Die tema
van sy doktorstesis was 'n studie van die invloed van die frekwensie van die spanning op
vermoeidheidswigting in staal.
In 1964 word Raimund deur die bekende kernkundiges drr. Ampie Roux en Wallie Grant van die
Raad op Atoomkrag (RAK) gewerf. In 1971 volg 'n projekbestuurspos by die Uraanverrykingskorporasie
(UKOR). As ingenieur was sy hooftaak om vir die ontwerp en konstruksie van die reuseloodsaanleg en
daaropvolgende kommersiële uraanverrykingsaanleg te sorg, wat byvoorbeeld die verrykte uraan vir
die Koeberg-kragstasie moes lewer. Uiteindelik was hy adjunk-hoof- uitvoerende beampte van die
geamalgameerde Atoomenergiekorporasie (AEK). Die erkenning wat Raimund buite sy onmiddellike
werkverband as ingenieur en wetenskaplike van formaat geniet het, is omvattend en kan soos volg
opgesom word:
 In 1968 word hy tot volle lid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns verkies.
 In 1977 word die Goue Medalje vir Natuurwetenskaplike Prestasie deur die Suid-Afrikaanse
Akademie vir Wetenskap en Kuns aan hom toegeken.
 In 1988 word die Orde vir Voortreflike Diens Klas 1: Goud deur die Staatspresident aan hom toegeken.
 Hy was drie jaar lank – tot 1989 – die voorsitter van die Nasionale Federasie van Tegniese
Kolleges.
 In 1990 word hy deur die Universiteit van Stellenbosch as Ereprofessor in Industriële Ingenieurswese aangestel.
 Van 1991 tot 1993 dien hy as verkose President van die Suid-Afrikaanse Raad vir Ingenieurswese.
 'n Eredoktorsgraad in Ingenieurswese, PhD (Ing) honoris causa, word in 1994 deur die Universiteit
van Stellenbosch aan hom toegeken.
 In 2000 word hy tot lid van die Academy of Science of South Africa (ASSAf) verkies.

-33-

Dr. Hans Fransen oorlede
Dr. Hans Fransen, bekende museumkurator en skrywer van
vakkundige boeke oor die Suid-Afrikaanse argitektuur, volksboukuns en die kunste, is in Desember 2017 in die ouderdom van
86 jaar in Pinelands oorlede.
Dr. Hans Fransen was ŉ voorvegter vir die bewaring van die
Ou Kaapse argitektuur. Hierdie foto van hom is in Maart 2011
in Kaapstad geneem toe hy saam met Marie-Lou Roux ŉ
protesveldtog teen die ontsiering van die historiese Lutherse
Kerk in Strandstraat deur onvanpaste ontwikkelings gelei het.
Fransen het toe duisende handtekeninge van medebeswaarmakers ingesamel en dit saam met ŉ beswaarskrif by die
Kaapse stadsraad ingedien.
Foto: Marthinus van Bart

"Die dood van dr. Hans Fransen is ŉ groot verlies vir Suid-Afrika. Hy was ŉ onvervangbare kundige en
boekstawer van die Suid-Afrikaanse argitektuur, kultuurgeskiedenis en die kunste." So het dr. Dan
Sleigh, historikus, skrywer en jare lange vriend van Fransen, gesê nadat dit bekend geword het dat
Fransen op Maandag 11 Desember 2017 in ŉ versorgingsoord in Pinelands oorlede is. Kari Longman,
die enigste dogter van hierdie wêreldbekende museumargivaris, skrywer, lektor, bewaringsaktivis en
adviseur, het gesê haar pa het die middag aan ŉ toebroodjie gestik, en het kort daarna gesterf. Hy was
die gelope tyd sorgbehoewend ná ŉ onsuksesvolle breukoperasie in April 2015. Sy vrou, Marie Aneen
(van Zyl), word by dieselfde oord versorg. Die egpaar was 54 jaar lank getroud.
Fransen is op 14 Junie 1931 in Amsterdam, Nederland, gebore. Hoewel hy van die einde van 1955 af
vir die res van sy lewe 'n Suid-Afrikaner was, het hy nooit sy Nederlandse uitspraak en Dietse
patriotisme prysgegee nie. Hy het argitektuur studeer voordat hy na Pretoria gekom het en hy het 'n
betrekking as landmeter by die Departement van Waterwese beklee. In 1968 het hy ŉ BA-graad in
kunsgeskiedenis aan Unisa behaal, en in 1989 ŉ doktorsgraad in kunsgeskiedenis aan die Universiteit
van Natal met ŉ proefskrif getiteld "Styl-tydperke in Kaapse argitektuur en versiering".
In 1959 was Fransen 'n pers- en kulturele assistent en tolk by die Franse ambassade in Pretoria en in
Kaapstad. In dieselfde tyd was hy vir drie jaar proefleser en redaksionele assistent by Die Burger in
Keeromstraat, Kaapstad.
Sy lang loopbaan in die museumwêreld het in 1962 begin toe hy aangestel is as waarnemende kurator
van die Michaelis-kunsversameling in die Burgerwaghuis op Groentemarkplein, Kaapstad. Van 1990 tot
2001 was hy ononderbroke direkteur van hierdie versameling. Hy was agtereenvolgens kurator van die
Stellenbosch-Museum (1965–1969) en van die Groot Constantia-Museum (1970–1974), en assistentdirekteur van die SA Nasionale Kunsmuseum in Kaapstad (1975–1980).
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Van 1981 af was hy nege jaar lank senior lektor in kunsgeskiedenis aan die destydse Universiteit van
Natal in Pietermaritzburg, voordat hy in 1990 na Kaapstad teruggekeer het as kurator by die Michaelisversameling. Ná sy aftrede in 2001 was hy onder meer adviseur én aktivis vir die bewaring van die
Kaapse argitektuur en die kunste. Hy was nou betrokke by die Boerneef-kunsversameling in
Welgemeend op die terrein van die Hoërskool Jan van Riebeeck, en het meegewerk aan die
restourasie van Tulbagh se historiese Kerkstraat. Ook was hy bevriend met die kunsafslaer wyle
Stephan Welz en het hom dikwels advies oor kunswerke gegee. Fransen se grootste nalatenskap is
ongetwyfeld die monumentale boekeskat uit sy pen. Die meeste hiervan word deur akademici en
beroepslui as standaardhandleidings vir die volksboukuns en die kunste van Suid-Afrika beskou. Die
veertien werke, waarvan etlike mettertyd bygewerk en heruitgegee is, is:
The Old House of the Cape, saam met Mary Alexander Cook (1965)
Architectural Beauty of the Old Cape as seen by Arthur Elliott (1969)
Gids vir die Museums van Suider-Afrika / Guide to the Museums of Southern Africa (1969)
The Cape Chair (1971)
Groot Constantia (1972)
Ontdek Stellenbosch, saam met die fotograaf Christo Botha (1979)
Old Buildings of the Cape (1980)
Drie Eeue Kuns in Suid-Afrika (1981)
Three Centuries of South African Art (1982)
A Cape Camera (1994)
A Guide to the Old Buildings of the Cape (2004)
Old Towns and Villages of the Cape (2006)
Erik Laubscher, ŉ biografie (2009)
Cape Baroque and the Contribution of Anton Anreith (2015)
Fransen was 'n lid van talle beroepsorganisasies, soos die SA Association of Art, die Stigting Simon
van der Stel, die Volksboukundige Vereniging van Suid-Afrika, die SA Vereniging van Kultuurhistorici,
die SA Museumvereniging en die Orde van den Prince (afdeling Kaap de Goede Hoop).
Onder die talle toekennings wat hy vir sy gehaltewerk ontvang het, is die Stigting Simon van der Stel se
goue medalje (1984); die Cape Times Centenary-toekenning vir bewaring (1993); ridderskap van die
Nederlandse Orde van Oranje-Nassau (2001); ŉ eredoktorsgraad van die Stellenbosch Universiteit
(2008); en die eremedalje van die Stigting VOC (2016).
Fransen was ŉ knap fotograaf wat die meeste van die foto’s vir sy gesaghebbende boeke self geneem
het. Hy het meer as 5 000 km per fiets afgelê om sy foto-opnames te doen. As fiksheidsgeesdriftige het
hy as atleet 45 marathons afgelê, waarvan ses die Comrades-marathon was, en as kranige fietsryer het
hy aan 21 Argus-fietstoere in die Skiereiland deelgeneem.
Marthinus van Bart
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Boekbekendstellings
Taalkundige Essays deur Frank Hendricks bevat oorspronklike navorsing
van 'n baie hoë gehalte. In elkeen van die agt hoofstukke kom daar 'n
besondere bydrae na vore. – Prof. Christo van Rensburg, NoordwesUniversiteit.
Hierdie werk is 'n kombinasie van oorspronklike (nuwe) navorsing, die
herbewerking van vroeër gepubliseerde werk, asook die verwerking van
lesings en referate. Die bydraes in die bundel dra daartoe by om onontginde
terreine te ondersoek en ander te verfyn in die lig van nuwe insigte. – Prof.
Wannie Carstens, Noordwes-Universiteit.
Hierdie bydraes bied 'n nuwe perspektief op relevante aspekte van Afrikaans.
Dit is oorspronklike navorsing en waardevolle leesstof vir nagraadse studente
en veral ook vir kundiges in die betrokke vakgebied. – Prof. Rufus H. Gouws,
Universiteit Stellenbosch.
Uitgewer: Sun Press
ISBN: 978-1-928357-48-3
Prys: R290

Karel Prinsloo se tweede digbundel, Slimfoonflitse, handel oor
verhoudings tussen mense, veroudering, die mens en sy fisiese omgewing,
en aktuele sake uit die daaglikse lewe.
Die aanslag (as selfoonboodskappe of -berigte) dra by tot die dikwels pittige
aard van die verse. Die bundel word in vyf afdelings aangebied: Berg- en
stadsflitse, Nuusflitse, Familieflitse, Hospitaal- en krukkeflitse, en Rondflitsing.
Hierdie versameling kan gesien word as die persoonlike bestekopname van
die skrywer se besonderse en ryk lewe, en van die gedagtes en waarnemings wat daardie lewe kenmerk.

Groep 7 Drukkers & Uitgewers
ISBN: 978-1-928434-61-0
Prys: R150 (Protea Boekwinkel)
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Norme vir Afrikaans (sesde uitgawe) deur W.A.M. Carstens het sedert 1989
bewys gelewer dat dit 'n besonder effektiewe bron is vir gebruik in taalkundeklaskamers van tersiêre instellings en selfs in skole. Die boek is aan die een kant 'n
praktiese naslaanbron wat as basis vir eie taalontwikkeling kan dien. Aan die ander
kant word in die aanpak probeer om taalteorie en taalpraktyk te versoen. Dat die
outeur hierin geslaag het, is bewys deur die gereelde bywerk van die boek en die
wye gebruik daarvan.
In die besonder fokus die boek op die verskeidenheid "norme" wat 'n mens in
gedagte moet hou by die praktiese gebruik van Afrikaans, onder meer die beginsels
onderliggend aan hierdie norme, en dan ook die identifisering van belangrike en
nuttige bronne van taaladvies oor problematiese taalsake. Die doel van die boek is
nie om streng "normatief" te probeer voorskryf nie, maar eerder om leiding te gee in die hantering van praktiese
taalkwessies, met gefundeerde taalteoretiese kennis oor die Afrikaanse taalkunde as vertrekpunt.
Die werk is al deeglik gevestig as 'n omvattende en uiters bruikbare hulpmiddel vir sowel student as dosent
en is die vrug van die outeur se jarelange ondervinding as taaldosent en navorser. Daar word ook rekening
gehou met die geleidelike herstandaardisering van Afrikaans, vandaar die nuwe subtitel "Moderne Standaardafrikaans", wat 'n aanduiding is dat Afrikaans besig is om te moderniseer vir 'n nuwe geslag gebruikers.
Die riglyne van die 11de uitgawe van die Afrikaanse woordelys en spelreëls (AWS) (2017) is volledig in hierdie
uitgawe verreken.
Graffiti Uitgewers
ISBN: 9780627036095
R439
Die storie van Afrikaans deur W.A.M. Carstens & E.H. Raidt is die biografie van
Afrikaans soos dit op drie kontinente ontwikkel het:
In Europa – waar die ontwikkeling van Nederlands as die basisvorm van Afrikaans
gedokumenteer en uitgebeeld word;
In Afrika – waar die 17de-eeuse Hollandse dialek met verloop van tyd onder
eiesoortige omstandighede en onder invloed van verskeie faktore uiteindelik
volwaardig Afrikaans geword het;
In Asië – waar die taal van die slawe die wordende Afrikaans beïnvloed het tot die
vorm wat dit wel geword het.
Die outeurs gee aan die hand van talle illustrasies oor bepalende gebeure wat
Afrikaans en sy sprekers geraak het, 'n nuwe, meer omvattende en inklusiewe blik op
Afrikaans se ingewikkelde verlede.
Die boek het twee dele: Die storie van Afrikaans uit Europa en van Afrika word in twee dele gepubliseer en is
gedeeltelik gebaseer op E.H. Raidt se Afrikaans en sy Europese verlede – maar daar word opnuut gekyk na
Afrikaans en sy veelkantige herkoms. In Deel 1 word die Europese verlede van Afrikaans weergegee; in Deel
2 kom die Afrikaverlede van Afrikaans aan die beurt en dié deel sal gedurende September/Oktober 2018
verskyn.
Protea Boekhuis
ISBN: 9781485300380
Prys Deel 1: R450
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Die dood en die sin van die lewe deur Anton A. Van Niekerk is 'n uitstekende
oorbrugging tussen die intellektuele wêreld en die alledaagse gesprek oor die
eindigheid van ons bestaan en watter verband dit met die sin van die lewe het.
Ongetwyfeld die invloedrykste denke ooit in Afrikaans hieroor. – Dr. Chris Jones.
Die bekende filosoof en etiekkenner Anton A. van Niekerk skryf helder en vars
oor vrae waaroor ons dikwels net met huiwering of glad nie praat nie. In
Afrikaans is daar bitter min buite die teologie oor die dood geskryf.
Van Niekerk praat openhartig oor die impak van die dood van mense na aan
hom, en die vrae waarmee ons worstel by die afsterf van geliefdes. Verder
verduidelik hy hoe daar oor eeue heen in die Westerse kultuur oor die dood
gedink is, en verhelder hy die nuutste internasionale denkstrome. Ook omstrede
kwessies soos bystanddood kom ter sprake. Uiteindelik is dié boek 'n inspirasie
en oproep om elke oomblik ten volle te leef.
Uitgewer: Tafelberg
ISBN: 9780624075332
Prys: R270

In Jesus Christus, Seun van God, ίs ons versoening: 'n Missionêre
Christologie deur Pieter Verster beklemtoon hy die unieke betekenis van
Jesus Christus as Seun van God en die implikasies van hierdie belydenis vir
die sending. Verster lig die betekenis vir die sending uit deur ’n hermeneutiek
en evangeliese grondslag vir die interpretasie van die Bybelse teks en konteks
binne die postmoderne wêreld te ontwikkel.
Die Christologiese benadering is essensieel vir die sending, veral in die lig van
Christus as Versoener in sy ampte as Koning, Profeet en Priester. Deeglike
Skrifbewyse word voorgelê om sy standpunt te verduidelik. –
Dr. Maniraj Sukdaven, Religiekunde en Missiologie, Universiteit van Pretoria

Uitgewers: African SUN MeDIA
ISBN: 978-1-928424-10-9
Prys: R385
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Boekbekendstellings
Suid-Afrika se vlootmagte 1922–2012 deur André Wessels
Suid-Afrika word aan drie van sy landsgrense deur see omsoom en is dus,
geografies gesproke, ŉ groot skiereiland. Met ŉ kuslyn van ongeveer 2 800
km, en met inagneming van die feit dat ten minste 90% van Suid-Afrika se
in- en uitvoer deur die land se hawens hanteer word, behoort dit duidelik te
wees dat Suid-Afrika ŉ maritieme moondheid is. Gevolglik behoort SuidAfrika se vlootmagte ŉ belangrike deel van dié land se gewapende magte
te wees.
Alhoewel die benaming “Suid-Afrikaanse Vloot” eers sedert 1 Januarie
1951 gebruik word, dateer die geskiedenis van Suid-Afrika se vlootmagte
uit ten minste 1922. Hoewel die Suid-Afrikaanse vlootmagte ŉ interessante
– en soms ook omstrede – geskiedenis het, is daar tot dusver nog nie veel
oor hierdie geskiedenis gepubliseer nie. Hierdie leemte word grootliks
gevul deur die verskyning van André Wessels se jongste boekpublikasie,
Suid-Afrika se vlootmagte 1922–2012.
In hierdie waardevolle publikasie word negentig jaar se Suid-Afrikaanse
vlootgeskiedenis geboekstaaf deurdat die ontstaan en ontwikkeling van die land se vlootmagte op
verantwoordbare wyse beskryf en ontleed word. In die eerste hoofstuk word die vlootgeskiedenis van 1922 tot
1945 bespreek. In die daaropvolgende agt hoofstukke word een hoofstuk gewy aan elk van die volgende tipes
vaartuie en die rol wat hulle in die Suid-Afrikaanse vlootmagte sedert 1945 gespeel het: fregatte, torpedojaers,
mynveërs en mynjagters, patrolliebote, hidrografiese opmetingskepe, gevegsteunskepe, duikbote en, laastens,
ander vaartuie, soos sperboomvaartuie. In die slothoofstuk (hoofstuk 10) word oorkoepelende gevolgtrekkings
gemaak en slotperspektiewe verskaf – en word uitsprake omtrent die ideale vloot van die toekoms gemaak.
Vlootgebeure word deurgaans geëvalueer teen die agtergrond van die politieke ontwikkelinge in Suid-Afrika,
terwyl gebeure in die internasionale arena ook toegelig word. Die rol wat die Vloot se vaartuie in vredestyd
gespeel het, word beskryf, insluitende hul belangrike rol as “grys diplomate” tydens talle vlagvertoonvaarte. Hul
rol in die era van konflik in Suider-Afrika, in die besonder in die jare 1975 tot 1988, word ook onder die loep
geneem, met inbegrip van die Vloot se steun aan die Spesiale Magte (“Recces”).
Die boek Suid-Afrika se vlootmagte 1922-2012 lewer ŉ besondere bydrae tot die Suid-Afrikaanse maritieme
historiografie. Dit word sterk aanbeveel vir enigiemand wat in die geskiedenis van Suid-Afrika belangstel, in die
besonder sy militêre geskiedenis en/of sy geskiedenis as maritieme moondheid.
Die outeur, André Wessels, kan telefonies gekontak word by 051-4012488 of per e-pos by
wesselsa@ufs.ac.za.
Uitgewer:
ISBN:
Prys:

African SUN MeDIA
978-1-928424-04-8 (gedrukte weergawe)
978-1-928424-05-5 (elektroniese weergawe)
R350 (gedrukte weergawe);
R280 (elektroniese weergawe)
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Persberigte 2018
Indien lede weet van enige publikasies waarin daar oor sake van die Akademie berig word, stuur dit asseblief
aan nellie@akademie.co.za.
Hof kan regmaak vir nog 'n taalsaak – dr. Theuns Eloff
Small se liefdeswerk vir die Afrikaanse korf – Joan Hambidge
Hoe ons nie vir Afrikaans moet baklei nie – Marida Fitzpatrick
Neem knypie sout maar met 'n knippie sout – prof. Gerhard v. Huyssteen
Afrikaans op UV: Moenie treur nie, help dink! – prof. Francis Petersen
Ons kan nie Afrikaans net weggooi – Angie Motshekga
Nederlands en Afrikaans: Nu of nooit ... – Guido van den Berg
Die vlug van die flaminke – Emigrasie: Wie gly en wie bly? – prof. Flip Smit
ATKV/SA Akademie-pryse 2018
Dié vroue was reuse in taal se ontwikkeling – prof. Gerhard van Huyssteen
'Pragtige en besmette taal' (Twee Nederlanders se besoek aan Suid-Afrika)
SA Akademie vir Wetenskap en Kuns: 2018 se pryswenners bekend
Pieter-Dirk Uys kry die Hertzogprys
Groot ongelukkigheid oor draaiboekprys
Dié Akademie-prys kom Steyn toe
'Johnny' se kritici is net uitgepass
Prys is 'n 'hoogtepunt vir oumens' – prof. Marinus Wiechers
Dié Engelsman aanbid al jare lank in Afrikaans – Vader John Newton Johnson
Akademie: 'Dis verdagmaking' (Deleen Bekkerprys aan Christiaan Olwagen)
Hanlie Retief gesels met Leon van Nierop
Oop uitnodiging aan skole en graad 6- en 7-leerders – Wiskunde- en
Wetenskap-in-Aksie 2018
Leerkragte slyp hul Afrikaans-vaardigheid, FAK se slypskool aangebied
deur Tom McLachlan

Beeld, 3 Januarie 2018
Beeld, 22 Januarie 2018
Beeld, 24 Januarie 2018
Beeld, 27 Janaurie 2018
Rapport, 28 Januarie 2018
Beeld, 29 Januarie 2018
Beeld, 13 Februarie 2018
Rapport, 18 Februarie 2018
LitNet, 26 Februarie 2018
Beeld, 16 Maart 2018
Beeld, 16 Maart 2018
LitNet, 13 April 2018
Rapport, 15 April 2018
Beeld, 18 April 2018
Die Burger, 21 April 2018
Rapport, 22 April 2018
Beeld, 26 April 2018
Beeld, 5 Mei 2018
Rapport, 6 Mei 2018
Rapport, 20 Mei 2018
Skolenuus Beeld, 23 Mei 2018
Metro-Beeld-Noord, 23 Mei 2018

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

BELANGRIKE DATUMS
 Die SA Akademie se suidelike bekroningsplegtigheid vind op Woensdagaand
18 Julie in Pretoria plaas. Die tweede bekroningsplegtigheid vind op Vrydagaand
21 September te Stellenbosch plaas.
 Die SA Akademie se jaarvergadering en jaarlikse simposium vind vanjaar op 20 en 21
September te Stellenbosch plaas.
 Die jaarlikse Hertzoggedenklesing vind vanjaar op 17 Oktober plaas.
 Die Studentesimposium wat jaarliks natuurwetenskapstudente van oor die hele land lok,
word op 25 en 26 Oktober by die Akademiekantoor gehou.
 Die eerste Studentesimposium vir die geesteswetenskappe word vanjaar vir die eerste keer
aangebied op Woensdag 7 November – meer inligting volg later.
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