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Geagte AkademieledeGeagte AkademieledeGeagte AkademieledeGeagte Akademielede    
Dit is met genoeë dat ek u meedeel dat die Akademie se nuwe 
webtuiste "lewendig" is: www.akademie.co.za. Saam met die 
jaarlikse drie Nuusbriewe, soos hierdie een, bied die webtuiste u 
hopelik al die nuus oor die Akademie wat u benodig. Ons kyk 
hier, in kombinasie, na nuus in die semantiese betekenis 
daarvan; naamlik nuwe wetenswaardighede. Die webtuiste bied 
nie net 'n blik op beplande en reeds geskeduleerde toekomstige 
gebeurtenisse nie, maar dek ook die hede, onlangse geskiedenis, 
die verre verlede en ook skakels na die Akademie se 
"familielede"; die Virtuele instituut vir Afrikaans (VivA) en die 
Internasionale Vereniging vir Afrikaans (IVA). Indien daar inligting 
rakende ledesake is, kan u vir mev. Linda Brink (koördineerder 
projekte) by tel. 086 133 3786 skakel óf per e-pos by 
linda@akademie.co.za bereik. 
 

Eerder as wat ek u hier 'n uitgebreide inhoudsopgawe van die 
Nuusbrief bied, wy ek my aandag aan (1) die aanslag op 
Afrikaans; (2) optrede deur die Akademie; (3) die Letterkunde-
kommissie; en (4) 'n uitnodiging tot die voorlegging van populêre/ 
nuuswaardige bydraes oor vernuwings, uitbreidings, uitvindings 
en ontdekkings in u onderskeie vakgebiede. 
 

Aanslag op Afrikaans 
 Daar is min twyfel dat die regering en owerheidsinstellings 
Afrikaans in die visier het. Dit is veral duidelik in die onderwys, die 
staatsdiens en semi-staatsinstellings. Só het dit in April vanjaar 
bekend geraak dat die Suid-Afrikaanse Ruimteagentskap (Sansa) 
besluit het dat sy "amptelike tale" voortaan Engels, Zoeloe en 
Noord-Sotho sal wees. Die Suid-Afrikaanse Akademie vir 
Wetenskap en Kuns en ander organisasies het beswaar gemaak 
teen dié ontwikkeling. Sowat ’n maand daarna, aan die einde van 
Mei, het die Nasionale Departement van Gesondheid sy nuwe 
taalbeleid vir openbare kommentaar in die Staatskoerant gepu-
bliseer. Ingevolge daarvan sal daar in sekere opsigte slegs in 
Engels, Zoeloe en Sesotho gekommunikeer word. Ander tale sal 
in ’n beperkte mate gebruik word. In die lig hiervan is dit nie 
vreemd nie dat die regering 'n Engelssprekende persoon as nuwe 
voorsitter  van  die  raad  van  die  Afrikaanse  Taalmuseum  en  
-monument aangestel het. Daar is natuurlik baie toegewyde 
Afrikaanssprekendes wat hierdie werk sou wou doen. 
                                                                                             …./2 
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Dit lyk of die regering nie wil afwyk van die gesindheid wat in 2012 aan die dag gelê is by die 
bespreking van die destydse wetsontwerp op die gebruik van die amptelike tale nie. Volgens daardie 
weergawe van die wetsontwerp moes staatsdepartemente en nasionale entiteite minstens drie tale 
gebruik om sake te doen of dienste aan die publiek te lewer. Twee van die tale moes inheemse tale 
wees wat nie voorheen bevoordeel is nie (Engels en Afrikaans geld as voorheen bevoordeelde tale). 
Die wet sou in die praktyk meebring dat 'n staatsdepartement tussen Afrikaans en Engels moes kies vir 
die gebruik saam met twee Afrikatale. Nadat daar beswaar aangeteken is, is die bewoording gewysig 
en nasionale departemente 18 maande tyd gegun om hul taalbeleid vir die gebruik van minstens drie 
amptelike tale in te stel. Dit lyk nou of die ANC besluit het om in die praktyk die beleid te volg wat hy 
vroeg in 2012 wou volg, naamlik om alleen Engels en twee ander inheemse tale te gebruik, solank dit 
nie Afrikaans is nie. 
 

Die ergste aanslag word tans in die onderwys beleef. Dit gebeur op verskeie maniere. Ek noem drie 
voorbeelde: (1) Die Departement van Basiese Onderwys is onwillig om onderwysbeurse aan 
Afrikaanssprekende studente te gee; (2) Die LUR vir Onderwys in Gauteng, mnr. Panyaza Lesufi, 
kondig in stryd met die Skolewet in Mei aan dat 124 Afrikaansmediumskole parallelmedium moet word. 
'n Woordvoerder van die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse Skole (FEDSAS), het 
openlik verklaar dat die besluit "uit die bloute" aangekondig is, en vermeld dat heelwat van dié 
Afrikaanse skole oorvol is. Indien sulke skole nie-Afrikaanssprekende leerders moet inneem, sal 
sommige Afrikaanse leerders verskuif moet word. So 'n ontwrigting sal sinloos wees; (3) Skoolhoofde is 
meegedeel dat die onderwysdepartement (in Gauteng), en nie meer die skool se beheerliggaam nie, 
voortaan sal besluit watter leerlinge by watter skole aanvaar word.  
 

FEDSAS het daarin geslaag om 'n hofbevel te kry wat beheerliggame die reg gee om hul eie taal- en 
toelatingsbeleid toe te pas wanneer leerlinge vir die volgende skooljaar om plek aansoek doen. Regter 
Gregory Wright het in die hooggeregshof in Johannesburg 'n tussentydse bevel uitgereik wat bepaal dat 
beheerliggame wel daarop geregtig is om sulke besluite te neem. Mnr. Lesufi het intussen laat blyk dat 
hy die saak na die grondwethof wil neem, en dit kan dus wees dat die saak nog nie verby is nie.  
 

In die hoër onderwys is daar verskeie brandende kwessies wat onderrig in Afrikaans bedreig. Ofskoon 
die Minister van Hoër Onderwys, dr. Blade Nzimande, beweer dat hy nie teen Afrikaans is nie, het hy 
verlede jaar gedreig dat hy die Solidariteit-beweging se private universiteit, Akademia, sal sluit as daar 
net in Afrikaans klasse aangebied sou word. Aldus die minister sou die gebruik van Afrikaans as 
medium daarop gerig wees om swart mense uit te sluit. Tot dusver het daar nog niks van hierdie 
dreigement gekom nie.  
 

Taalwoelinge ten koste van Afrikaans aan histories Afrikaanstalige universiteite kom ongelukkig ook 
vanuit hierdie instellings se eie geledere. Drie universiteite wat tot dusver baie gedoen het om Afrikaans 
as akademiese taal in hulle voorgraadse aanbod te behou, naamlik die Potchefstroom-kampus van die 
Noordwes-Universiteit (NWU), die Universiteit van die Vrystaat (UV) en die Universiteit van 
Stellenbosch (US), is nou onder skoot. Die Potchefstroom-kampus van NWU maak gebruik van simul- 
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taantolking van sy Afrikaanse lesings in Engels en Setswana; die UV het Afrikaans probeer beskerm 
deur parallelmedium; en die US maak gebruik van onderskeidelik parallelmediumonderrig en 
simultaantolking in beide rigtings. 
 

By die Potchefstroom-kampus van NWU word die taalbeleid geraak deur die planne van die nuwe 
visekanselier, prof. Dan Kgwadi. Hy wil 'n sentralistiese model invoer waardeur daar vir die drie 
bestaande kampusse een bestuurstruktuur kom. Tans het elke kampus se fakulteite sy eie dekaan. In 
die nuwe struktuur sal die dekaan besluit oor die taalbeleid in daardie fakulteit. Studente en akademici 
is van mening dat die gevolge van hierdie planne vir Afrikaanse universiteitsonderrig en Potchefstroom 
se kampuskultuur oor die algemeen nadelig sal wees. 
 

Die aankondiging van 'n beleidsverandering aan die UV het gekom in die rektor, prof. Jonathan Jansen, 
se weeklikse brief aan personeellede. Volgens hom voel die meeste studente baie sterk daaroor dat 
onderrig in Afrikaans én Engels sowel studente as dosente benadeel: "Wat vir my duidelik is, is dat die 
bestaande taalbeleid van die UV vir die meeste van ons studente op kampus en, ek vermoed, vir baie 
van ons personeellede, 'n probleem is". 'n Week later blyk dit uit 'n skrywe van prof. Hennie van Coller 
in Volksblad, "Doodsklok vir Afrikaans lui by die UV", hoe Engels in die voorafgaande paar jaar "met 'n 
ysterhand" aan die UV bevorder en Afrikaans vir sommige geleenthede verbied is. Die parallelmedium 
van die voorafgaande twintig jaar moet dus vervang word deur Engels as enigste medium van onderrig. 
 

Vanuit die geledere van die US se Sentrum vir Navorsing oor Evaluasie, Wetenskap en Tegnologie, het 
prof. Jan Botha onlangs voorgestel dat Engels as die verstektaal in die Fakulteit Lettere en Sosiale 
Wetenskappe van dié universiteit aanvaar word. Die aanvaarding van dié voorstel sou meebring dat 
Engels die taal van "al die aktiwiteite" van die fakulteit word. Prof. Johan Hattingh, dekaan van die 
fakulteit, het daarna 'n brief aan alle departementele voorsitters geskryf en insette gevra oor die "proses 
wat ons moet volg" om 'n voorstel van prof. Jan Botha te oorweeg om Engels as verstektaal van die 
fakulteit te aanvaar. Hierdie voorstel doen vreemd aan, veral in die lig van 'n nuwe taalbeleid wat in 
November 2014 goedgekeur is en van die nuwe rektor, prof. Wim de Villiers, se standpunt dat die US 
hom wil vestig as 'n meertalige universiteit waarin Afrikaans, naas Engels en Xhosa, in diens van 'n 
meertalige land aangewend gaan word. 

Optrede deur die Akademie 

Wat kan die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns doen om die aanslag teen Afrikaans op 
wetenskaplike wyse die hoof te help bied? Natuurlik ondersteun die Akademie Afrikaansgesinde 
kultuurorganisasies en belangegroepe wat die welsyn van die Afrikaanse taal op verantwoordelike 
wyse nastreef en stappe doen om dit te bevorder. Hoewel die Akademie nie 'n kultuurorganisasie is nie, 
werk hy geesdriftig met sulke kultuurorganisasies saam. Voorbeelde hiervan is die Virtuele instituut vir 
Afrikaans (VivA)-projek en sekere spelkompetisies in samewerking met die ATKV. 

Verder is die Akademie aangewese op reaktiewe en proaktiewe optrede. Reaktiewe optrede behels 
meermale die opstel van protesskrifte, die aanvaarding van uitnodigings na kwasipolitieke gesprekke 
en die aanvaarding van versoeke om standpunte by openbare liggame en kommissies te stel. Ofskoon 
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sulke aanbiedings en optredes noodsaaklik is en sommige insette invloed blyk te hê, is die 
eindbestemming van die meeste reaktiewe optredes ongelukkig die politieke snippermandjie.  
 

Proaktiewe optrede deur die Akademie is, hoewel uitdagend, die doeltreffendste weg om te volg. Die 
teikengroepe hier is (1) skoolleerlinge; (2) tersiêre studente; en (3) beroepsakademici (in die natuur- en 
geesteswetenskappe), wetenskaplike praktisyns, kunstenaars en gevestigde navorsers. Dis veral hier 
waar 'n soliede korps van Akademielede onontbeerlik is om optrede te help ondersteun. 
 

Wat skoliere en studente betref, is die projek Wiskunde-in-Aksie en spelkompetisies op dreef. Met 'n 
wakende oog deur saamwerkende opvoedkundiges en wiskundiges in die Akademie se geledere kan 
leerlinge wat talentvol in wiskunde en taalkundige aspekte is en belofte toon vir suksesvolle loopbane in 
dié vakrigtings, reeds vroeg uitgeken en begelei word na die tersiêre opvoedingsvlak toe, met 'n goeie 
vooruitsig vir finansiële ondersteuning. Op hierdie wyse is die potensiaal daar dat die Akademie 'n 
bydrae kan lewer om syfer- en taalvaardigheid by die Afrikaanssprekende jeug te help bevorder.  
 

Groot vertroue is in Maart vanjaar bevestig in die aansien wat die Suid-Afrikaanse Akademie vir 
Wetenskap en Kuns geniet met die aankondiging van Die Dagbreek Trust dat hy voortaan 'n 
noemenswaardige bedrag gaan bewillig vir projekte wat deur die SA Akademie bestuur sal word. Die 
projekte is bedoel vir (1) beurse vir M- en D-graad-studente en postdoktorale navorsers op alle 
akademiese terreine in Afrikaans; (2) Afrikaanse akademiese boeke; en (3) geselekteerde 
navorsingsprojekte op die terrein van Afrikaans. 
 

Die Het Jan Marais Fonds het op 30 Mei aangekondig dat die Trust, in vennootskap met Media24 en 
die Universiteit van Stellenbosch, met ingang 2016 die Jan H. Marais-prys instel. Die prys is 
internasionaal oop vir sosiale en natuurwetenskaplike prestasies in Afrikaans. Aldus Het Jan Marais 
Fonds sal die omvang van die prys van so 'n aard wees dat dit as die "Afrikaanse Nobelprys" beskou 
sal kan word. Die trustees van die Fonds het groot vertroue in die Akademie gestel om hierdie groot 
toekenning te bestuur en jaarliks 'n wenner aan te wys. Die reglement en finale reëlings oor hierdie 
toekenning moet nog afgehandel word. Meer daaroor in die volgende Nuusbrief.  
 

Waarop nietemin nou reeds aanspraak gemaak kan word, is dat die Akademie proaktief betrokke is by 
die ondersteuning van onderrig en opleiding op skool- en tersiêre vlak en van navorsing tot op die 
hoogste vlak in Afrikaans. Die Akademie se produkte, soos die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls, 
tegniese woordeboeke, geskiedenisboeke, geakkrediteerde tydskrifte, simposium- en seminaar-
aanbiedings en die ontwikkelende produkte van die VivA-projek getuig van die Afrikaanse hulpmiddele 
wat reeds vir bogenoemde opvoeding, opleiding en navorsingsvlakke steun bied. 
 

Die Letterkundekommissie 
In die vorige Nuusbrief het ek onderneem om in hierdie Nuusbrief aandag aan die 
Letterkundekommissie te wy. In Pieter Kapp se boek, Draer van 'n droom waarin die eerste honderd 
jaar van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns beskryf word, noem hy die 
letterkundebekronings "die hart van die droom".  In die heel eerste beplanningsfase van die destyds te  
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stigte Akademie is al voorsiening gemaak vir "'n Kommissie voor Taal en Letteren". Die opdrag van dié 
kommissie sou wees om prysvrae uit te skryf "om die skryfkuns aan te moedig" (Kapp, 2009: 157)*.  
 
Ná die lastersaak wat W. Fraser in 1909 teen generaal J.B.M. Hertzog ingestel het, is daar deur 'n 
"volksinsameling" geld ingesamel om sy regskoste te dek. Hertzog is skuldig bevind en moes 'n 
simboliese skadevergoeding betaal wat net 'n klein breukdeel van die ingesamelde geld beloop het. Die 
restant is belê en hoewel Hertzog nie sy naam daaraan gekoppel wou hê nie, het dit gou bekend 
gestaan as die "Hertzog-fonds". Daar is ná verskillende voorstelle besluit om die rente-opbrengs van 
die geld vir 'n letterkundeprys aan te wend "aan de schrijver of schrijfster van het beste letterkundige 
werk van belletristiese aard in de Afrikaanse taal" (Kapp, 2009: 159)*. Die Hertzogprys is steeds die 
mees prestigeryke letterkundeprys in die Afrikaanse wêreld en wenners daarvan behoort bykans 
onherroeplik tot die kanon van die Afrikaanse letterkunde.  
 
Hoewel die manuskripte aanvanklik aan die Akademieraad voorgelê is, is die taak van beoordeling gou 
opgedra aan 'n kommissie van kundiges as onderdeel van die Kommissie voor Taal en Letteren. In die 
beginjare was daar bepaalde kwessies wat steeds aktueel is: die grootte van die kommissie, die kriteria 
wat hanteer word en die outonomiteit van die kommissie en die omvang van die werk. Aanvanklik het 
die kommissie uit drie lede bestaan; vandag is dit sewe. In die afgelope eeu het dikwels 'n botsing 
ontstaan tussen die kommissie en die Akademieraad wat die finale seggenskap gehad het. In wese het 
dit gehandel oor die beoordelingskriteria, want die raad het dikwels moeilik verlief geneem met "suiwer 
literêre kriteria" en het weens politieke en morele redes soms selfs bekronings verhinder. Voorts is ook 
in 1927 besluit om toekennings genregewys te maak. Die prys is beperk tot oorspronklike letterkundige 
werk en word jaarliks om die beurt vir poësie, drama en verhalende prosa in dié volgorde toegeken. 
Hierdie (logiese) besluit skep selfs vandag  nog probleme, omdat die dramapublikasies veel minder is 
as dié in die ander genres. 
 
Deur die jare het die letterkundepryse toegeneem en vandag word bykans alle soorte literatuur deur die 
Letterkundekommissie bekroon: belletristiese werk van beginnende en gevestigde skrywers, kinder- en 
jeugliteratuur, vertaalde werk, niefiksie van 'n toeganklike aard, kritiese werk en selfs werk van skoliere. 
Dit is bykans net ontspanningsliteratuur (of "goeie gewilde prosa") wat om praktiese redes uitgesluit 
word. 
  
Die Letterkundekommissie is (saam met die Taalkommissie, en ander kommissies) steeds die hart van 
die Akademie. Daar was 'n versoek dat die Raad meer inspraak moes hê in die besluitnemingsproses 
ten opsigte van die toekenning van letterkundige pryse maar soos prof. Jannie Rossouw by geleentheid 
gesê het: "Jy skaf nie 'n hond aan en blaf dan namens hom nie". Lede van die Letterkundekommissie is 
jaarliks genoodsaak om etlike duisende bladsye te lees en namens die Raad bedank ek hulle hartlik vir 
die professionele wyse waarop besluite ná diepgaande gesprek deur hierdie voorste groep 
letterkundiges op verantwoordelike wyse geneem word. Die Letterkundekommissie (én die Akademie  



 
 

-6- 

Voorwoord (vervolg) 

 
in die breë) het kundiges nodig, ouer én jonger: die uitsprake en toekennings van die Akademie dra 
slegs gewig as die lede van kommissies onder hul eweknieë absolute erkenning geniet. 
 
In die volgende Nuusbrief beplan ek om meer aandag te gee aan die werksaamhede en prestasies van 
die Geskiedeniskommissie. 
 
In die lig van bogenoemde herhaal ek my standpunt dat die tydige erkenning van akademici/beroepslui 
se verdienste en hulle werwing voortdurend 'n ideaal moet wees. Alle persone wat vir lidmaatskap 
gewerf word, moet besef dat die Akademie hulle uit verdienstelikheid in die organisasie se midde wil 
hê. Net so moet alle genooides slegs lidmaatskap aanvaar indien hulle dit met trots en oortuiging as 
erkenning van hulle verdienste deur 'n gesogte organisasie ervaar. Die Akademie is groter as die 
somtotaal van sy lede se indiwiduele hoedanighede, die Akademie is so groot soos die sinergistiese 
produk van sy korps van lede se hoedanighede in 'n samewerkende organisasie. Voorstelvorms vir 
lidmaatskap is in die nuwe webtuisteskakel van die Akademie te vinde. 
 
Populêre vakberigte 
In die onderhoud wat LitNet ná die aanvang van my voorsitterstermyn met my gevoer het, en in LitNet 
se webtuiste te lese is, het ek melding gemaak van die baanbrekende geleentheid wat die Universiteit 
van Stellenbosch my gebied het om die Departement Logistiek aan dié universiteit tot stand te bring. 
Sedert die publikasie van die LitNet-onderhoud het heelwat persone my uitgevra oor wat Logistiek as 
vakrigting behels. Verderaan in die Nuusbrief bied ek 'n bondige gepopulariseerde weergawe van 
hierdie vakrigting. Ek nooi lede om ook populêre weergawes van hulle vakrigtings, veral nuwe 
ontwikkelings óf uitvindings óf ontdekkings daarin, in nie meer as 1 500 woorde nie voor te lê vir 
opname in die Nuusbrief en/of die Akademie se nuwe webtuiste. Ons hoor (en lees) graag van u. 
 
Prof. Wessel Pienaar, Voorsitter 
 
[*Bron: P.H. Kapp. 2009. Draer van ’n droom: Die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse Akademie vir 
Wetenskap en Kuns 1909-2009. Hemel & See Boeke, Hermanus.] 
 

Uit die Akademiekantoor 

 

• Tydelike kantoor van die SA Akademie:  U word weer herinner dat Engelenburghuis gesluit is tot 
die bouwerk afgehandel is. Die tydelike kantoor van die Akademie is te Soutpansbergweg 92, 
Riviera en die nuwe telefoonnommer – wat die Akademie sal behou – is 086-133-3786.  Jammer vir 
enige ongerief. 

• Bouprojek:  Die bouprojek vorder baie stadiger as wat aanvanklik beplan is. Die eerste sooi is al 
gespit, maar die laaste goedkeuring moet nog van die Stadsraad ontvang word voor die terrein aan 
die kontrakteur oorhandig sal word.  



 
 

-7- 

Uit die Akademiekantoor (vervolg) 

 

• Wiskunde-in-Aksie 2015: Die SA Akademie, in samewerking met die Suid-Afrikaanse Onder-
wysersunie, is vanjaar weer landwyd onder leiding van mnr. Hennie de Wet aangebied. Die Aksie 
het ten doel om die "Einsteins" van die toekoms te identifiseer. Altesame 256 skole en 3 775 
leerders het aan die Wiskunde-in-Aksie deelgeneem.   

 

Die beste presteerders in elke streek word uitgenooi na die Wiskunde-Pretdag wat op 
onderskeidelik 12 en 19 September by die volgende universiteite sal plaasvind: Pretoria (UP); 
Johannesburg (UJ); Potchefstroom (NWU); KwaZulu-Natal (UKZN); Port Elizabeth (NMMU); 
Bloemfontein (UV) en Stellenbosch (US). Hier word hulle deur verskillende aanbieders aan 
opwindende moontlikhede wat deur wiskundige kennis ontsluit kan word, blootgestel en word die 
algehele wenners van die Aksie ook beloon.   
 

Die projek word vanjaar verder uitgebrei om ook didaktiese terugvoering aan skole wat deelgeneem 
het, te gee. Prof. Marthie van der Walt (eksaminator) het onderneem om die antwoorde van leerders 
te ontleed, met die oog op terugvoering van aspekte waaraan onderwysers aandag behoort te gee.  
Die SA Akademie maak graag in die verband met al die skole kontak. 

 

Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA) 

 

Die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA) het onlangs 'n Afrikaanse woordeboek-app bekendgestel wat 
met die ondersteuning van die Atterbury Trust ontwikkel is.  Die gratis app verleen kitstoegang tot sewe 
van die beste Afrikaanse woordeboeke en woordelyste. Hoewel die app nie net bedoel is vir jongmense 
nie, is dit spesifiek gerig op jongmense. 
 

'n Kompetisie vir hoërskoolleerders en hoërskole is van stapel gestuur om dit bekend te stel.  Die 
uitdaging was eenvoudig: neem enige Afrikaanse idioom, stof dit bietjie af en beeld dit op 'n 
oorspronklike manier visueel uit.  Leerders het reeds pryse gewen met hul uitbeelding van bekende 
Afrikaanse idiome. 
� Werner Bronkhorst, 'n graad 8-leerder van Pretoria Boys High, het 'n R10 000-geskenkbewys van 

BlueTek Computers losgeslaan vir sy uitbeelding van "al dra 'n aap 'n goue ring ..." en "lekker is net 
'n vinger lank".   

� Hanri Hattingh, 'n graad 12-leerling van C&N Oranje Meisieskool in Bloemfontein, was die tweede 
wenner van die VivA-skolekompetisie.  Sy het 'n tablet en 'n splinternuwe HAT6-woordeboek gewen 
vir haar uitbeelding van "'n berg van 'n molshoop maak".   

� Maritza Jacobs van Curro Heuwelkruin en in graad 11, het 'n naweek by een van die ATKV se 
vakansieoorde gewen met haar uitbeelding van "hy beweeg teen 'n stinkspoed". 
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BETEKENIS VAN DIE BEGRIP LOGISTIEK EN VESTIGING DAARVAN AS AKADEMIESE 
DISSIPLINE (Prof. Wessel Pienaar, Departement Logistiek, Universiteit van Stellenbosch) 
 

Herkoms van die begrip logistiek: Die woord logistiek is afgelei van die Griekse byvoeglike naam-
woord logistikos, wat beteken geskool in berekening; met verwysing na rekenkunde of wat gemoeid is 
met rede.  Die byvoeglike naamwoord is afgelei van die werkwoord logizomai, wat beteken om te 
bereken; te redeneer of om te dink.  Die werkwoord is gegrond op die woord logos, wat vertaal word as 
rede; woord of gesprek afhangende van die konteks.   
 

Die Griekse logistikos het die Europese hooftale deur die Laat-Latynse logisticus bereik, wat logistique 
in Frans geword het. Die selfstandige naamwoord logistique het sedert 1546 begin verskyn. In Discours 
du songe de Poliphile (Gesprek oor Polifilus se droom), wat in 1593 gepubliseer is, word rede 
verteenwoordig deur 'n persoon genaamd Logistique (hy wat redeneer). In 1611 is die selfstandige 
naamwoord logistique met verwysing na die vier prosesse van rekenkunde en algebra (optel, aftrek, 
maal en deel) gebruik. 
 

Die bekendstelling van die woord logistique vir die vermoë om die inkwartiering, vervoer, voorsiening en 
onderhoud van troepe tydens 'n militêre veldtog te kombineer en koördineer deur beredenering gegrond 
op berekeninge, word toegeskryf aan Antoine Henri, Baron van Jomini. Jomini was 'n militêre teoretikus 
wat as brigadier in Napoleon se leër gedien het.  Hy het die woord in 1836 die eerste keer in hierdie 
konteks gebruik in sy hoogs invloedryke werk, Précis de l'art de la guerre (kort begrip van die 
krygskuns), soos dit in 1840 deur die Franse Akademie erken is. 
 

Die verwoesting wat tydens die Tweede Wêreldoorlog in Wes-Europa aangerig is, het daartoe gelei dat 
Jomini se nalatenskap van militêre logistiek later as bedryfslogistiek bekend geword het. Daardie oorlog 
het groot gedeeltes van Wes-Europa se infrastruktuur en fisiese kapitaalvoorraad kreupel gelaat. Groot 
nywerheidsgebiede en stede is deur bombardemente vanuit die lug en deur artillerievuur platgevee.  
Ook was groot gebiede plaasgrond wat tydens die oorlog die rol van slagvelde vervul het, nie geredelik 
vir landboudoeleindes beskikbaar nie. 
 

Die vestiging van logistiek in bedryfsverband: Ná afloop van die vyandelikhede in 1945, het die 
ekonomiese heropbou van Wes-Europa begin. Deskundiges in operasionele navorsing vanuit die 
militêre logistieke veld, wie se toewyding nie meer vir oorlogvoering nodig was nie, is in hierdie 
heropbou- en herlewingsproses benut. Die herstelpoging was intensief en gekoördineerd.  Dit was 
noodsaaklik dat primêre produksie, sekondêre vervaardiging en tersiêre dienslewering spoedig op dreef 
moes kom om ekonomiese selfbeskikking te herwin. Die katalisator waardeur dit bereik kon word, was 
die inwerkingstelling van 'n doeltreffende logistieke stelsel, geskoei op die militêre model. Binne 
streekverband het logistieke produkvoorsieningskettings ontstaan asof daar geen internasionale grense 
was nie. Dit was duidelik dat Wes-Europa se herlewing ten beste deur samewerking, streek-
spesialisasie, intrastreekse grondstofverkryging, en die skep van 'n gemeenskapsmark gedien sou 
word. Die lande betrokke in hierdie streekspoging, was België, Wes-Duitsland, Frankryk, Italië, 
Luxemburg en Nederland.  Hierdie lande het in 1958 met die Ooreenkoms van Rome die Europese  
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Gemeenskap (EG) as 'n streeksorganisasie gestig.  Die ooreenkoms het voorsiening gemaak vir die 
geleidelike opheffing van doeaneheffings en ander handelsbeperkings binne die EG-gebied, die skep 
van gemeenskaplike eksterne tariewe vir ander lande, die geleidelike invoer van 'n gemeenskaplike 
landboubeleid en waarborge vir die vrye beweging van arbeid, kapitaal en grondstowwe. 
Gekoördineerde bedryfslogistieke praktyk het vinnig in Wes-Europa posgevat, waardeur primêre 
produksiepunte binne spesialiseringstreke op gekoördineerde wyse met plekke van verbruik, verbind is. 
 

Die Franse Akademie het die gebruik van logistiek in bedryfsverband (naas die militêre betekenis) in 
1960 erken en die volgende betekenis daaraan geheg: "Alle middele en metodes ten opsigte van die 
organisasie van 'n diens, 'n onderneming en veral die vloei van materiale voor, tydens en ná 
produksie". 
 

Die vestiging van logistiek as bedryfsgerigte vakgebied in Suid-Afrika: Die ekonomiese lewe in 
die wêreld gedurende die laat jare '70 tot die vroeë jare '90 van die vorige eeu, is gekenmerk deur 
snelle ekonomiese verandering. Deregulering binne verskeie bedryfsvertakkings (soos goederevervoer 
en landbou), die liberalisering van internasionale handel en Suid-Afrika se hertoetrede tot die 
internasionale handel ná die jare van ekonomiese isolasie, het vervoerbesluitneming meer 
markgedrewe gemaak. Privaatinisiatief in die vervoerwese het begin gedy. Die koms van doeltreffende 
inligtingstegnologie, elektroniese kommunikasie, die vermoë om omvangryke en ingewikkelde 
berekeninge rekenaarmatig uit te voer, en nuwe holistiese bestuursbenaderings, het dit moontlik begin 
maak om toevoer-, bedryf- en afvoerstelsels op geïntegreerde en gekoördineerde wyse te bestuur. 
Hierdie tendense het daartoe gelei dat die skrywer suksesvol kon voorstel dat Logistieke Bestuur in 
1992 as voorgraadse vak aan die Universiteit van Stellenbosch (US) ingestel word. Hierná is 
goedkeuring ontvang dat die US Logistieke Bestuur tot op doktorale vlak mag aanbied. 
 

Die akademiese steunpilare van logistiek as vakgebied: Aangesien vervoer 'n afgeleide funksie van 
ander (hoofsaaklik ekonomiese) aktiwiteite is en met die wete dat goederevervoer binne bedryfs-
logistieke stelsels funksioneer, met logistieke stelsels en prosesse wat weer as onderdele van 
produkvoorsienings- of waardekettings funksioneer, het die skrywer 'n stelselbenadering gevolg waarin 
sterk op stelselontleding gesteun is en waarvolgens die nuut tot stand gebringde Departement Logistiek 
aan die US se logistieke programme georden is. 
 

Stelselontleding is 'n dinamiese proses van probleemoplossing en besluitneming. Verskillende 
alternatiewe oplossings vir 'n probleem en benaderings tot 'n geheelontwerp, word in ag geneem sodat 
'n aanvaarbare stelsel met optimum werkverrigting ten opsigte van bepaalde maatstawwe verkry kan 
word. Die stelselbenadering is uitnemend geskik vir die oplos van logistieke probleme, waar die 
behoefte na goedere, dienste en inligting (die vraag), produksievermoë (die aanbod) en die bedryfs-
omgewing met verloop van tyd wissel. Die stelselontledingsproses behels sewe opeenvolgende stappe. 
(1) Definieer doelwitte en bepaal die diensvlakke wat nodig is om die doelwitte te bereik (d.i. 

probleembeskrywing); 
(2) Ondersoek en beskryf die status quo deur simulasie (d.i. stelselmodellering); 
(3) Bepaal alle tegnies haalbare alternatiewe oplossingsvoorstelle (d.i. skep alternatiewe oplossings-

moontlikhede); 
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(4) Pas optimerings- en evalueringstegnieke toe om die lewensvatbaarheid van die onderskeie 
investeringsopsies en bedryfsprosedures te bepaal (d.i. evaluering); 

(5) Kies die lewensvatbaarste oplossing (d.i. stelselkeuse); 
(6) Reël die inbedryfstel en uitvoering van die gekose stelsel (d.i. implementering); 
(7) Formuleer en pas werkverrigtingsmaatstawwe toe wat die sukses van die uitvoering beoordeel 

(d.i. monitering en hersiening). 
 

Fellerwordende mededinging in die bedryfslewe en meer gesofistikeerde kliëntevereistes, het tot die 
oortuiging gelei dat mededinging in die toekoms deur middel van strategies geordende logistieke 
produkvoorsieningskettings sou plaasvind, eerder as deur indiwiduele ondernemings wat as afge-
sonderde modules of silo’s in 'n bedryfskolom funksioneer. Bedryfslogistiek (of "logistieke bestuur" soos 
die studiegebied as akademiese vak bekend is), oorspan die vloei en opberging van goedere tussen 
die plek van grondstowwe se oorsprong en die plek van klaar produkte se uiteindelike benutting. 
Hiernaas kan beweging ook terugwaarts (d.i. stroomopwaarts), in die geval van terugversendings en 
wegbewegend in die geval van afvalverwydering wees. Die voorsieningsketting se oorsprong is dáár 
waar die primêre grondstofbron(ne) van 'n produk voorkom. Alle voorsieners aan die plek van 
oorsprong is slegs ondersteunende of sekondêre leweransiers. Die plek van verbruik of aanwending is 
dáár waar daar nie verdere waarde of nut toegevoeg word nie – die produk word hier benut, sonder om 
as primêre inset vir 'n volgende voorsieningsketting te dien.  
 

Die volgende reeks aktiwiteite is betrokke by die vloei van goedere, dienste en inligting tussen die 
grondstofbron en die plek van verbruik of aanwending: (1) vraagvooruitskatting; (2) vestigingsplek-
besluitneming; (3) verkryging; (4) materiaalhantering; (5) verpakking; (6) pakhuisbedryf en -bestuur; (7) 
voorraadbeheer; (8) logistieke kommunikasie; (9) vervoer; (10) trulogistiek (wat trugoederehantering en 
afvalverwydering omsluit); en (11) kliëntediens, wat daarop ingestel is dat die verlangde hoeveelheid en 
gehalte produkte en inligting op die vereiste plek en tyd teen 'n aanvaarbare koste aan die kliënt 
voorsien word.  
 

In 'n produk se voorsieningsketting voeg vier soorte nut waarde toe tot die produk. Hulle is: vormnut, 
pleknut, tydnut en besitnut. Vormnut word geskep deur produksie- en vervaardigingsaktiwiteite, plek- en 
tydnut deur logistieke bedrywighede, en besitnut deur bemarkingsaksies. Logistiek skep (1) pleknut; 
deur goedere te verplaas van plekke waar hulle in onbenutbare vorm voorkom of waar daar oorskot is 
na plekke waar hulle in benutbare vorm verwerk kan word of waar daar vraag (skaarsheid) voorkom; en 
(2) tydnut deur goedere op te berg en dit later by 'n plek van aanvraag af te lewer op 'n tyd soos deur 'n 
kliënt verlang; (3) ofskoon besitnut deur produkbemarking geskep word, word dit deur logistiek 
ondersteun wat daarop ingestel is dat die verlangde hoeveelheid en gehalte produkte en inligting op die 
vereiste plek en tyd teen ’n aanvaarbare koste aan die kliënt voorsien word.  
 

Suksesvolle bedryfslogistiek vereis dat bestuursbesluite op strategiese, taktiese en operasionele vlak 
wiskundig gefundeer moet word deur die toepassing van operasionele navorsingsmetodes, hoofsaaklik 
weens die koste-afruilings en koördinering wat betrokke is by die bestuur van die logistieke proses. Die 
fokus van gekoördineerde en geïntegreerde bestuur is die minimering van die totale stelsel of proses se 
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koste, en nie die verkryging van die minimum koste vir elke afsonderlike funksie in die stelsel of proses 
nie. Hierdie stelling herinner aan die gesegde dat suboptimering die naam van die duiwel is. Opera-
sionele navorsing kan inderwaarheid beskou word as onmisbare wiskundige gereedskap vir die 
logistikus.  
 

Die volgende agt toepassingsinstrumente is van die belangrikste in hierdie gereedskapstel: (i) vooruit-
skatting; (ii) ontleding met simulasie; (iii) rasionele besluitneming; (iv) fasiliteitsplasing; (v) roetebe-
paling; (vi) voorraadbeheer; (vii) skedulering van masjiene, projekte, voertuie en bemanning; en (viii) 
modellering met toustaanteorie. Die vyf belangrikste operasionele navorsingstegnieke om hierdie 
vaardighede mee te bemeester, is: (i) lineêre programmering; (ii) heeltallige programmering; (iii) uit-
voerbaarheidsontleding; (iv) transportprobleem; en (v) modellering van voorraadvlakke (deterministies 
en stogasties). 
 

Ten slotte: In gewone omgangstaal is logistiek die getailleerde beplanning, organisering en uitvoering 
van 'n ingewikkelde operasie wat die toewysing en verspreiding van middele behels. Ongeag of die 
woord in 'n militêre of 'n bedryfskonteks gebruik word, is die oogmerk van logistiek om te verseker dat 
die verlangde hoeveelheid en gehalte produkte en inligting op die vereiste plek en tyd, teen 'n 
aanvaarbare koste voorsien word. In teenstelling met bedryfslogistiek, wat 'n kontinue vloeiproses binne 
produkvoorsieningskettings is, is projekbestuur die logistieke reëlings van 'n eenmalige gebeurtenis. 
Projekbestuur behels die sorgvuldige voorbereiding, organisering, uitvoering en beheer van 'n 
ingewikkelde geleentheid of operasie sodat dit op 'n doelmatige en doeltreffende wyse plaasvind. Die 
vermoë om operasionele navorsingsmetodologie doeltreffend aan te wend is noodsaaklik vir sukses-
volle logistieke praktyk. 
 

Hierdie bydrae is ontleen aan die volgende twee publikasies van die skrywer: 
1. Pienaar, W.J. 2002. Logistiek: Die oorsprong, konseptuele ontwikkeling en betekenis daarvan in 

hedendaagse gebruik. Lexikos, 12(1):227-238. 
2. Pienaar, W.J. 2006. Die wiskundige grondslag van die bedryfslogistiek as studiegebied. Die Suid-

Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie, 25(2):111-123. 
 

Uitnodiging vir voorleggings:  Tydskrif vir Geesteswetenskappe 

 

'n Spesiale uitgawe van die Tydskrif vir Geesteswetenskappe (TGW) word beplan met die oog op die 
herdenking van die eerste negentig jaar van die amptelike erkenning van Afrikaans. Daar word beoog 
om hierdie uitgawe in Maart 2016 te publiseer. Omdat dit ook saamhang met die herdenking van die 
oprigting van die Afrikaanse Taalmonument in die Paarl op 10 Oktober 1975, wil ons 'n uitnodiging rig 
vir voorleggings rondom die tema van taalkundige, letterkundige en historiese bydraes tot die uitbouing 
van Afrikaans: Van "monnemente" gepraat – Afrikaans se eerste neëntig jaar. 
 

Die keerdatum vir die indien van manuskripte is 1 Oktober 2015, en enige navrae moet gerig word aan:  
fransjohan.pretorius@up.ac.za (alle geskiedenisverwante bydraes); 
ernst.somerstrand@gmail.com (alle taalverwante bydraes). 
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Prof. Wessel Pienaar, by dié geleentheid:  Kollegas, ons het nou as Akademieraad saam gespit aan 
hierdie sooi totdat ons die rotsbodem waarop die fondament van Engelenburghuis se uitbreiding gaan 
anker, bereik het. Eerstens, mag die feit dat ons saam gespit het 'n teken wees van ons gesamentlike 
vertroue as 'n span dat hier 'n blywende vesting gaan verrys waarbinne die Akademie doeltreffend 
tuiste sal vind vir sy werksaamhede. Tweedens, 'n sooi gras word geassosieer met iets vrugbaar. Ek 
hoop van harte dat dié blokkie vrugbaarheid simbolies verruil word vir 'n selfs meer vrugbare 
toekomstige Akademiehuishouding binne hierdie te verrese groter tuiste. Derdens, mag die feit dat die 
tuiste in rots geanker word, die onderskraging help bied dat die Akademie soos 'n Petrus sal staan in 
die toekomstige akademiese leefwêreld van al die wetenskapdissiplines en die kunsgenres wat in 
Afrikaans beoefen word. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

Prof. Hennie 
van Coller 

Prof. Fransjohan 
Pretorius 

 

Prof. Wessel Pienaar 

Agter v.l.n.r.: Mnre. Rudolph Botha en Francois van der Merwe (argitek), proff. Oppel Greeff, Hennie van Coller,  
Kobus Eloff, Ewert Kleynhans, dr. Cassie Carstens en prof. Fransjohan Pretorius. 

Voor v.l.n.r.: Prof. Japie Engelbrecht, dr. Dionē Prinsloo, proff. Wessel Pienaar, Irma Eloff en Andries Stulting. 

Prof. Oppel Greeff Prof. Kobus Eloff Mnr. Rudolph Botha 
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Suidelike 

BEKRONINGSPLEGTIGHEID 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BEKROONDES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Agter (v.l.n.r): Mnr. Kobus Geldenhuys, prof. Jo van As, mnr. Piet Mouton,  
proff. Wessel Pienaar (Voorsitter, SA Akademie), Leslie Brown, Nico Smit, Kwesi Prah,  

mnr. Tom McLachlan, prof. Johan de Villiers, dr. George du Toit (Voorsitter, Werkgemeenskap Wes-Kaap), 
mnr. Johan Rademan, prof. Johann du Preez, me. Ingrid Mennen, proff. Leon Dicks en Leslie Swartz. 

Voor (v.l.n.r.): Dr. Dionē Prinsloo (Hoof Uitvoerende Beampte, SA Akademie), prof. Lizette Rabe,  
mnr. Tertius Kapp, me. Nicola Hanekom en dr. Marianna Botes.  

Klaviersolo gelewer deur Roelof Temmingh 
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Pryse oorhandig deur prof. Wessel Pienaar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proff. Leslie Brown, Nico Smit, Jo van As 
en Johann du Preez 

Erepenning van die SA Akademie se 
Fakulteit Natuurwetenskap en Tegnologie 

 

Mnr. Kobus Geldenhuys 
Elsabe Steenbergprys vir 

Vertaalde Kinder- en Jeug- 
literatuur in Afrikaans 

Prof. Wessel Pienaar en  
me. Ingrid Mennen 

Tienie Hollowaymedalje vir 
Kleuterliteratuur 

Me. Nicola Hanekom 
Eugène Maraisprys vir Drama 

Mnr. Johan Rademan  
Erepenning vir Radio-

hoorbeelde in Afrikaans 

Dr. Marianna Botes 
Protea Boekhuisprys vir die beste 
Geskiedenisproefskrif in Afrikaans 

Prof. Kwesi Prah 
C.L. Engelbrechtprys vir Taalkunde: 

Redakteur van "'n Veelkantiger Afrikaans:  
Streeksvariëteite in die standaardvorming" 

Proff. Wessel Pienaar, Piet 
Naudé en mnr. Piet Mouton 
Christo Wiesemedalje vir 'n 
Opkomende Entrepreneur 

Prof. Johan en mev. Louwna de Villiers, 
prof. Wessel Pienaar en  

dr. Ilse Trautmann  
Besondere Erepenning van die  

SA Akademie 
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Pryse oorhandig deur prof. Wessel Pienaar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van die gaste het na die bekroning, soos volg reageer:  
 

� Baie dankie, dit was weer 'n voorreg om by die Bekroningsplegtigheid te wees en Afrikaans en ons 
bekroondes te vereer. Die Akademie het 'n besonderse "ordelikheid" en status en respek wat dit 
afdwing, wat ek hoop nooit sal verdwyn nie. Soms is dit nodig om die geharwar van die politiek en 
onsekerhede agterweë te laat en net vir 'n oomblik stil te word en dit wat ons nog kan koester, te 
koester en te vereer. 

 

Die Libertaskoor lê my na aan die hart en hulle waardes en Christelike benadering tot hulle sang 
was iets wat ek nog altyd gerespekteer en my mee vereenselwig het en dit was ook vir my sinoniem 
met die waardes van die Akademie. 

 

Ek het vir my die boek "Kom ons praat drakonees" (vertaal deur Kobus Geldenhuys), gaan koop en 
het al ure se pret hiermee gehad! En sommer nog twee vir vriende gekoop!  Dr. Ilse Trautmann  

Prof. Leslie Swartz 
Stalsprys vir Sielkunde 

 

Prof. Lizette Rabe  
Stalsprys vir Kommunikasiekunde 

en Joernalistiek 
 

Proff. Leon Dicks, Louise Warnich en  
Wessel Pienaar 

Havengaprys vir Lewenswetenskappe  

Proff. Wessel Pienaar, Hennie van Coller en  
mnr. Tertius Kapp 

Hertzogprys vir Drama 

Mnr. Tom McLachlan, dr. Frikkie Lombard 
en prof. Wessel Pienaar  

C.J. Langenhovenprys vir Taalwetenskap  
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� Vergun my die geleentheid om die Akademieraad van harte te bedank vir die groot eer wat die 

Akademie my aangedoen het deur die C.J. Langenhovenprys aan my toe te ken, en vir die uiters 
ruimhartige huldigingswoord wat dr. Lombard gelewer het. 

 

Hoe ek ook al daarna kyk, ek word telkens opnuut daarvan bewus dat ek buitengewoon bevoorreg 
is om hierdie erkenning te kry. Daar is talle mense wat minstens net so veel as ek sulke erkenning 
verdien, en ek ag my dus besonder gelukkig dat iemand my genomineer het en besonder bevoorreg 
om wel die prys te ontvang het. Ek het werklik in my wildste drome nooit gedink dat ek vir so 'n eer 
sal kwalifiseer nie. 
 

Ek was oorweldig – en is diep ontroer – deur die uiters positiewe reaksie wat ek van soveel mense 
en uit die mees onverwagte oorde gekry het, en ek besef dus te meer watter groot voorreg dit is om 
aan die einde van 'n mens se formele loopbaan so vereer te word. Dit is, soos die ou gesangvers 
gesê het, "onverdiende guns alleen".  Tom McLachlan 

 

� Geagte prof. Pienaar en al die betrokke ampsdraers van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, 
weer eens 'n hartlike dank vir die toekenning van Woensdagaand, vir die pragtige geleentheid vir 
ons almal. 

 

Ook baie dankie vir die medalje, sertifikaat en dvd's, en die geskenk in die bank, moontlik gemaak 
deur die ATKV en die Tienie Holloway Trustfonds. Ook aan hulle baie dankie. 
 

Dankie vir u werk om aan ongedroomde drome vlerke te gee en om die kunste, onder andere, op 
hierdie manier op te pas.  Ingrid Mennen 
 

� Nog steeds ietwat verdwaas oor die onverdiende Stalsprys, maar ek wil darem ook amptelik vir die 
Hoof Uitvoerende Beampte, en die Akademie, bedank vir die onbeskryflike eer wat my toegeval het.   

 

Ek weet hoe onwaardig ek die prys is, maar sal daarom des te harder probeer om aan die eise van 
so 'n erkenning te voldoen. 

 

Met die grootste dank en waardering.  Lizette Rabe 
 

2015 Poort-Skryfkompetisie en Poort-Skrywer-Slypskool  

 

Ina van Schalkwyk, organiseerder van die POORT-Skryfkompetisie sowel as die Poort-Skrywer-
Slypskool, doen soos volg verslag:   
 

Die POORT-Skryfkompetisie 2015 is afgehandel, en die POORT-bundel het reeds vroeg in Augustus 
verskyn. Daarin is die gekeurde kreatiewe skryfwerk van jong potensiële skrywers van oor Suid-Afrika 
en Namibië gepubliseer.  
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2015 Poort-Skryfkompetisie en Poort-Skrywer-Slypskool (vervolg) 

 

Die vier nasionale keurders het die nasionale wenners, prosa en poësie, bekend gemaak. Sisca Julius 
het vanjaar, soos reeds berig in die vorige Nuusbrief, geskiedenis gemaak deur in 2015 as 'n dubbele 
wenner aangewys te word: vir beide die prosa- en poësiegenres: 'n Eerste keer in die 45 jaar dat 
hierdie prestige Skryfkompetisie aangebied word!  Sy ontvang dan die dubbele PUK-Kanseliers-
trustprys, geborg deur die Noordwes-Universiteit, tydens die Oktober-bekroningsplegtigheid van die SA 
Akademie in Pretoria. 'n Unieke prestasie!  
 
Ons glo saam met die keurders dat Sisca Julius later ook haar naam in die POORT-annale gaan voeg 
saam met ander bekende skrywers van ons dag wat ook hul skryfdebuut as skoolkinders in POORT 
vanaf die jare 1970 gemaak het: Etienne van Heerden (Hertzogprys), Marlene van Niekerk 
(Hertzogprys), Daniel Hugo (bekroon as Vertaler-digter), Antjie Krog (Hertzogprys), om maar 'n paar te 
noem. 
 
Die span van vier keurders het ook elk 'n voorkeurlys van toppresteerders opgestel. Uit hierdie lys is 
tien leerders in totaal, vyf per genre, deur die SA Akademie uitgenooi (en grootliks geborg) na die 
POORT-Skrywer-Slypskool wat gedurende die Julie-skoolvakansie van 12 tot 15 Julie plaasgevind het. 
Hierdie POORT-Skrywer-Slypskool is op die kampus van die Universiteit van die Vrystaat in 
Bloemfontein aangebied, in samewerking met die Departement Afrikaans en Nederlands. Hier het dr. 
Anthea van Jaarsveld die organisasie verder behartig. Hartlike dank aan haar daarvoor, asook haar 
vriendelike omsien na elke kind se welsyn! 
 
'n Uitstekende Slypskoolprogram is opgestel wat benewens lesings ook indiwiduele besprekingstyd vir 
die jong skrywers met die aanbieders voorsien het.  Twee bekende letterkundiges, proff. Hans du 
Plessis en Bernard Odendaal van die ATKV-Skryfskool, beide van die Noordwes-Universiteit, is genooi 
om die tien aspirantskrywers in die fyner skryfkuns te onderrig en veral ook te inspireer en te motiveer.  
 
Hierdie tien leerders moes ook aan die einde van die Slypskool 'n nuwe skryfstuk in die genre van hul 
keuse vir evaluering inhandig. Die tema was Ek en die ander. Te oordeel aan die gehalte van hierdie 
kreatiewe skryfwerk, spreek dit duidelik dat die leersame en sinvolle insette van die aanbieders 
verrykend was. 
 
Die SA Akademie bedank graag dr. Nicol Stassen (Protea Boekhuis), wat besondere boekpryse aan 
die drie wenners van die Poort-Skrywerslypskool geskenk het. 
 
Uit die persoonlike terugvoer (uittreksels hier aangehaal) wat na afloop van die Skrywer-Slypskool van 
sommige van die betrokke leerders ontvang is, blyk dit duidelik dat die 2015-Skrywer-Slypskool 'n groot 
sukses was en op elk van hulle 'n eiesoortige indruk gelaat het!   
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2015 Poort-Skryfkompetisie en Poort-Skrywer-Slypskool (vervolg) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sisca Julius:  Daar’s skoon ʹn knop in my keel! Ek is so hartseer dat dit my laaste Slypskool hier in 
Bloemfontein was. Miskien eendag as ek groot is, sal ék dit dalk kan aanbied; daarvoor sal ek solank my knieë 
stukkend bid!  Dit was weer eens ʹn verrykende ondervinding – soveel om te leer en ook baie lewensvriende 
gemaak. Dit was wonderlik om met die professore oor my werk te kon praat. Baie dankie ook aan die Akademie 
vir die borg van ons verblyf en die reissubsidie. Die enigste ding van die Slypskool wat ek nie geniet het nie, is 
dat ek prof. Van Coller so min gesien het, hy was baie besig met die boekefees. (Prof. Hennie van Coller was 
een van die aanbieders van 2014 se Poort-Skrywer-Slypskool.)   
 

Inneke Streicher: Dit was definitief weer die tyd werd! Persoonlik het ek heerlik gebly (en natuurlik geëet!). 
Huis Kestell was aangenaam en lekker warm! Ek kan aan niemand beter as dr. Anthea dink om die kandidate 
te vergesel nie: sy is elke jaar soos 'n ma vir elkeen daar!  Die twee aanbieders is werklik twee mense wat van 
die Afrikaanse skryfproses ongelooflik baie weet. Hulle raad en wenke was prakties en dit was goed dat hulle 
by die begin van die skryfproses weggetrek en vertel het wat jy onbewustelik doen wanneer jy skryf. Baie 
dankie aan die Akademie, en veral mev. Ina van Schalkwyk se moeite met die weergawe van reëlings, die 
voorsien van nodige dokumentasie en ander belangrike inligting: dit het my elke keer kinderlik opgewonde 
gemaak as ek sien daar is ʹn e-pos van inahamlet@telkomsa.net in my posbus. Ek weet ons is net 'n klomp 
gesiglose name vir u, maar weet net u moeite gaan nie ongewaardeerd nie. 

 

Christelle Meyer: Ek wil net  die SA Akademie bedank vir die kans wat ek gehad het om deel te kon wees  van 
die Slypskool! Ek het dit leersaam gevind en teruggegaan met ʹn opgewondenheid in my wat net ʹn skrywer, 
oorval met inspirasie, kan verstaan. 

 

 

Agter v.l.n.r.: Jaco-Louis Venter (2de),  
prof. Hans du Plessis, Neline Labuschagne (3de)  

en prof. Bernard Odendaal 
Voor: Sisca Julius (1ste) 

 

Agter v.l.n.r.: Armand Botha, Sulé Steenkamp, Christelle Meyer, 
Elanah Engelbrecht, Neline  Labuschagne en Jaco-Louis Venter 

Voor v.l.n.r.: Talitha Louw, Sisca Julius en  
Alex van Heerden-Weich [Afwesig: Inneke Streicher] 
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2015 Poort-Skryfkompetisie en Poort-Skrywer-Slypskool (vervolg) 

 

Neline Labuschagne: In elke sosiale situasie neig die gesprekke maar na klere, sport en skool, maar by die 
Skryfskool het ek vanjaar ʹn ander ruimte ontdek waar besprekings oor literêre werke, woordspeling en dieper 
betekenisse aan die orde van die dag was. Vir die eerste keer was ek tussen mense wat ook in woorde 'n 
uitkoms en 'n vriend te midde van moeilike tye gevind het. My hoogste verwagtinge is oortref met hierdie 
Skrywer-Slypskool. 
 

Alex van Heerden-Weich: Al die sessies wat aangebied was, was baie interessant en het gehelp om ʹwriter’s 
block’ te genees en ons in beheer van ons skryfprosesse te sit. Proff. Odendaal en Du Plessis is altwee baie 
passievolle mense en het ʹn groot indruk op my gemaak. Ek het ontdek die kunswêreldjie is maar klein – die 
letterkundige een nog kleiner – en hierdie projekte (Skrywer-Slypskool) maak ʹn verskil! 
 

Elanah Engelbrecht: Die 2015-Skrywer-Slypskool was ʹn belewenis! Dae propvol kennis, kleurvolle metafore 
en interessante lesings. Ek sou jok as ek moet sê ek het nie ten minste tien dinge wyser daarvanaf terug- 
gekom nie! Ek is baie dank aan die SA Akademie verskuldig vir die ervaring van ʹn leeftyd! 
 

Sulé Steenkamp: Ek wil net dankie sê vir die uitnodiging na die Skryfskool. Ek het bitter baie uitgesien, maar 
hoe nader dit gekom het, hoe banger het ek geword: sê nou ek is nie goed genoeg nie, sê nou ek pas nie in 
nie, sê nou net hulle het vir die verkeerde persoon ge-e-pos? Ek was nog steeds skrikkerig vir my eerste alleen-
sessie met die professor, maar ek belowe my aandag was nog nooit so vasgevang soos toe prof. Hans en prof. 
Bernard met ons gepraat het nie! En my alleen-sessie was vir my die ʹcherryʹ op die koek! Dit was ʹamazingʹ 
om met prof. Hans te kon saamwerk, daar is nie ʹn ander woord daarvoor nie! Hy het my gehelp om my eie 
skryfstyl te ontdek! Die Skryfskool het my kop oopgemaak. Dit was vir my ʹn lewenservaring wat ek vir niks sal 
verruil nie! 
 

Jaco-Louis Venter: Ek wil graag baie dankie sê vir die wonderlike geleentheid wat die Akademie en Skrywer-
Slypskool ons gebied het. Die professore wat die lesings aangebied het en ons deur die loop van die kursus 
bygestaan het, was werklik uitstekend. Dit was beslis ʹn leersame ervaring! Hierdie Skryfskool het my 
aangemoedig om meer te skryf – en hopelik ook beter! Ek het tot dusver slegs prosa geskryf, maar die proffies 
het my aangemoedig om iets nuuts te probeer: Ek heg hier my heel eerste poësiepoging aan: 
 

SKRYF EN WOORDE 
 

Skryf is nie maklik nie. 
So sê almal.  
Dis waar. 

 

Jy sukkel met die woorde, 
die woorde sukkel met jou. 
Jou brein knoop, 
soos ʹn slang, pas onthoof. 

 

Jy lok die woorde. 
Jy smeek die woorde. 
Jy dreig die woorde. 

 

Die woorde terg jou. 
Die woorde lag vir jou. 
Die woorde skop jou gat. 
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Akademiepryse 2016 

 
Graag herinner ons u aan die Akademiepryse wat gedurende 2016 vir toekenning oorweeg word.  
Volledig gemotiveerde voorstelle vir enigeen van hierdie pryse word ingewag.  Die volgende geld ten 
opsigte van die voorstelle: 
• Dit moet verkieslik in Afrikaans wees. 

• Dit moet deur 'n voorsteller en 'n sekondant onderteken wees. 
• Die voorstel moet duidelik motiveer waarom die bepaalde kandidaat/instansie vir die bepaalde 

bekroning voorgestel word. Daar moet ook duidelik aangetoon word watter spesifieke 
publikasies/bydraes as bekroningswaardig beskou word. 

• Die voorstel moet gesteun word deur die nuutste curriculum vitae en publikasielys van die 
kandidaat, indien van toepassing. 

• Die grootste mate van vertroulikheid moet gehandhaaf word. Onder GEEN omstandighede moet 
die kandidaat bewus wees dat hy/sy vir 'n prys genomineer word nie. Dit het al in die verlede 
gebeur dat daar by potensiële kandidate verwagtinge geskep is wat dan vir die betrokke kandidaat 
en vir die SA Akademie groot verleentheid veroorsaak het. 

• By die toekennings van pryse is die Akademieraad 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. 

 

Reglemente vir die onderskeie pryse is op aanvraag beskikbaar. 
 

Die sluitingsdatum vir voorstelle is 25 Januarie 2016, behalwe waar anders vermeld. 
 

Pryse beskikbaar vir toekenning in 2016: 
 

GEESTESWETENSKAPPE 

 
Stalsprys:  Die Stalsprys vir Geesteswetenskappe word jaarliks toegeken vir 'n hoogstaande publikasie 
of 'n reeks van hoogstaande publikasies, by voorkeur, maar nie uitsluitlik nie, in Afrikaans. Verder word 
dit toegeken vir indiwiduele of gesamentlike wetenskapsbeoefening en/of die lewering van indiwiduele 
of gesamentlike produkte van hoogstaande gehalte waardeur buitengewone bydraes tot die 
wetenskapsbeoefening gemaak word. Spanprestasie of bydrae tot spanprestasie, multi- en inter-
dissiplinêre navorsing, goeie implementerings- of evalueringsnavorsing kan ook in berekening gebring 
word. Werk wat voor die bekroningsjaar gelewer is, sal vir die bekroning in aanmerking geneem word.  
Die volgende vakgebiede kom in 2016 aan die beurt: 
(i) Stalsprys vir Geskiedwetenskappe (Geskiedenis, Kultuurgeskiedenis, Argeologie, ens.); 
(ii) Stalsprys vir Sosiologie; Antropologie; Kriminologie; 
(iii) Stalsprys vir Filosofie en Etiek; Toekomskunde; Algemene Wetenskapsleer en Algemene Navor-

singsmetodologie; 
(iv) Stalsprys vir Politieke Wetenskap; 
(v) Stalsprys vir Ekonomie. 
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Akademiepryse 2016 (vervolg) 

 
Ds. Pieter van Drimmelenmedalje of die Totiusprys vir Teologie en die studie van die grondtale 
van die Bybel:  Een van die twee bogenoemde pryse kan driejaarliks toegeken word. In die geval van 
die Ds. Pieter van Drimmelenmedalje kom aktiwiteite in aanmerking soos Bybelvertaling, teologiese 
handboeke in Afrikaans vir gebruik deur universiteitstudente, gepubliseerde preekbundels, godsdiens-
onderwys en die skryf, vertaling, toonsetting en bywerking van Afrikaanse Psalms en Gesange. In die 
geval van die Totiusprys kan dit toegeken word vir 'n hoogstaande publikasie of 'n reeks van hoog-
staande publikasies in Afrikaans oor die Christelike teologie of die studie van die grondtale van die 
Bybel.  
 
Gustav Prellerprys vir Literatuurwetenskap en Letterkundige Kritiek:  Die prys is al om die drie 
jaar beskikbaar vir literatuurwetenskaplike werk in Afrikaans, met inbegrip van letterkundige kritiek. 
 
N.P. van Wyk Louwmedalje:  Die medalje is driejaarliks vir toekenning beskikbaar aan 'n kandidaat vir 
skeppende bydraes tot die ontginning, organisasie en volgehoue uitbouing van 'n vertakking of 
vertakkings van die geesteswetenskappe, wat as 'n wesenlike en belangrike bydrae tot die bevordering 
van die geesteswetenskappe beskou kan word. Die bydraes moet verkieslik in Afrikaans wees. 
 
Frans du Toitmedalje vir Bedryfsleiding:  Die medalje word driejaarliks vir bedryfsleiding toegeken. 
Die volgende geld by die oorweging van 'n kandidaat: 
(i) skeppende bydrae tot die Suid-Afrikaanse bedryfslewe; 
(ii) volgehoue uitbouing oor 'n lang tydperk van die terreine waarop begewe is; 
(ii) leiding op bepaalde terreine en die besieling wat daar van die persoon uitgegaan het om die 

gebied verder te ontwikkel.  Die prys word as 'n kroon op 'n lewenstaak beskou en kan slegs een 
maal aan 'n kandidaat toegeken word. 

 
D.F. Malanmedalje:  Die medalje word as 'n besonder hoë onderskeiding beskou en word alleen 
toegeken aan persone wat werk van die hoogste gehalte ter bevordering van die Afrikaanse taal en 
kultuur gelewer het. Die prys is elke drie jaar beskikbaar vir toekenning. 
 
Protea Boekhuistoekenning vir die beste gepubliseerde geskiedeniswerk in Afrikaans:  
Gepubliseerde boeke in geskiedenis of kultuurgeskiedenis wat in 2013, 2014 of 2015 verskyn het, kom 
in aanmerking. Werk wat reeds die prys as ongepubliseerde verhandeling of proefskrif ontvang het, 
kom nie weer in aanmerking nie. Uitgewers kry geleentheid om elk twee werke voor te lê. Enige 
publikasie oor geskiedenis of kultuurgeskiedenis in Afrikaans kwalifiseer, dus nie noodwendig ‘n 
gepubliseerde M- of D-graad nie. 
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Akademiepryse 2016 (vervolg) 

 

KUNSTE 

 
Hertzogprys vir Prosa:  Alle prosawerk van hoogstaande gehalte wat in die drie kalenderjare wat die 
bekroning voorafgaan, verskyn het, kom vir dié toekenning in aanmerking. 
 

Eugène Maraisprys:  Die Eugène Maraisprys word toegeken vir 'n eerste of tweede bellettristiese 
publikasie in Afrikaans.  Die prys is jaarliks beskikbaar en kan net een maal aan 'n bepaalde skrywer 
toegeken word 
 

Scheepersprys vir Jeugliteratuur:  Die prys word driejaarliks toegeken vir ’n werk in Afrikaans in 
enige genre vir tieners en jong volwassenes en kan meer as een keer aan dieselfde persoon toegeken 
word. 
 

Alba Bouwerprys vir Kinderliteratuur: Die prys word toegeken vir enige literêre werk in die kategorie 
kinderliteratuur, d.w.s. die groep lesers van 7 tot 12 jaar. Die prys word driejaarliks toegeken en 
dieselfde skrywer mag die prys meer as een keer ontvang. 
 

Erepenning vir Televisiedrama in Afrikaans: Die erepenning word driejaarliks toegeken vir 
televisiedrama in Afrikaans (waarby dramareekse ingesluit is). Werke wat uitgesaai is deur alle 
uitsaainetwerke in die drie kalenderjare wat die bekroningsjaar voorafgaan (2013, 2014, 2015), kom in 
aanmerking. 
 

Erepenning vir Rolprentkuns in Afrikaans:  Die Akademie se erepenning is bedoel as erkenning, 
binne die doelstellings van die Akademie, van besondere prestasie op terreine wat nie suiwer 
letterkundig of wetenskaplik is nie. Die Erepenning vir Rolprentkuns in Afrikaans kom driejaarliks aan 
die beurt. 
 

Erepenning vir Visuele Kunste:  Die visuele kunste word jaarliks bekroon en sluit o.a. die volgende 
kunsvorme in: skilderkuns, beeldhoukuns, argitektuur, weefwerk, keramiek, mosaïek, fotografie, 
advertensiewese en animasie-rolprente. 
 
Huberte Rupertprys vir Klassieke musiek:  Die prys kan jaarliks toegeken word. Instrumentaliste 
(klawer-, blaas-, snaarinstrumente, ens.) of kunstenaars wat die volgende bespeel: klawerbord (orrel, 
klavier, klawesimbel) of strykers (viool, ens.), kom in 2016 in aanmerking vir die prys. 
 

Deleen Bekkerprys vir die beste rolprentdraaiboek in Afrikaans: In 2016 word die prys toegeken vir 
die beste draaiboek vir 'n TV-drama in Afrikaans. Draaiboeke van Afrikaanse TV-dramas wat in die 
voorafgaande drie jaar vertoon is, kom in aanmerking. TV-draaiboeke (hetsy 'n enkel drama of een 
episode uit 'n reeks) wat in die voorafgaande drie jaar (2013, 2014 en 2015) gebeeldsend is, kom in 
aanmerking. 
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Akademiepryse 2016 (vervolg) 

 

NATUURWETENSKAP EN TEGNOLOGIE 

 
Goue Akademiemedalje vir Natuurwetenskaplike Prestasie: Die medalje word toegeken vir 
verdienstelike werk op die gebied van die natuurwetenskap, tegniek of geneeskunde. Dit word 
toegeken vir hoogstaande werk van praktiese uitvinding (of toepassing) en vernuf, gebaseer op 
wetenskaplike en/of proefondervindelike grondslag. Die medalje kom driejaarliks aan die beurt en kan 
meer as een keer aan dieselfde persoon/instansie toegeken word. 
 

M.T. Steynprys vir Natuurwetenskaplike en Tegnologiese Prestasie: Dit is een van die belangrikste 
eerbewyse van die Akademie vir leierskap op die hoogste vlak op die gebied van die natuurwetenskap 
en die tegnologie. Die prys is 'n kroon op 'n lewenstaak en kan net een maal aan 'n persoon toegeken 
word. Die kandidaat se skeppende bydraes tot die ontginning, organisasie en volgehoue uitbouing van 
'n vertakking of vertakkings van die natuurwetenskap of die tegnologie en wat as 'n wesenlike en 
belangrike bydrae tot die bevordering van die natuurwetenskap of die tegnologie beskou kan word, en 
die suksesvolle toepassing daarvan in landsbelang. Die medalje kan jaarliks toegeken word. 
 
Havengaprys: Die Havengaprys word jaarliks toegeken vir oorspronklike navorsing op natuur-
wetenskaplike en/of tegniese gebied. Die nodige vereistes by die beoordeling van kandidate is eerstens 
navorsingspublikasies en tweedens bewys van die bevordering van Afrikaans. Ander prestasies in 
belang van die wetenskap sal ook in aanmerking geneem word.  Die prys kan net een maal aan 'n 
bepaalde persoon toegeken word. In 2016 kom die volgende vakgebiede aan die beurt: 
(i) Havengaprys vir Lewenswetenskappe (vir navorsing op lewende materiaal, uitgesluit die mens) 

(bv. Landbou, Biologie, Veeartsenykunde, ens.) 
(ii) Havengaprys vir Gesondheidswetenskappe (Geneeskunde, Tandheelkunde, ens.) 
 

Erepenning vir Natuurwetenskap en Tegnologie:  Hierdie erepenning word toegeken op die terreine 
wat nie reeds ondervang is deur ander bekroningsgebiede binne die Fakulteit nie. Dit word slegs 
toegeken vir werk van hoogstaande kwaliteit en word net in uitsonderlike gevalle toegeken. 
 

Junior Kaptein Scott-gedenkmedalje (Dierkundige Wetenskappe): Die medalje kan jaarliks 
toegeken word vir die beste verhandeling ingedien by 'n Suid-Afrikaanse universiteit vir die M.Sc-graad, 
om die beurt in die dierkundige of plantkundige wetenskappe. In 2016 kom dierkundige wetenskappe 
aan die beurt.  Keerdatum vir nominasies: 15 Januarie 2016. 
 

Senior Kaptein Scott-gedenkmedalje:  Die medalje kan driejaarliks toegeken word aan enige bioloog 
in suidelike Afrika wat uitmuntend in sy/haar werksveld presteer het.  Wetenskaplike werk van meer 
toegepaste aard en van voortreflike gehalte wat die status van die biologiese wetenskappe bevorder 
het deur bv. hoogstaande navorsing, onderwys of bestuursleiding, kom hiervoor in aanmerking.  Dit kan 
óf vir 'n enkele uitstaande bydrae óf vir 'n voortgesette bydrae oor 'n lang tydperk op die gebied van die 
omgewingsbiologie toegeken word. 



 
 

-24- 

Winternag 

 

Winternag – vier 110de verjaardag … en lê steeds 
warm in ons harte 

Waarom is dit dat Winternag ons steeds bekoor? Wat leef in die 
gedig dat dit so 'n lang rakleeftyd het? Na 1902 was Afrikaanse 
gedagtes gestroop van skoonheid en toekomsvisie. Die politieke 
vryheid van die twee Boererepublieke was daarmee heen en 'n 
lewe in alle vorme van Engels het hulle voorgelê. Manne soos 
Gustav Preller het dit geweet en het op die taalfront 'n stryd daar-
teen aangeknoop. Die geskrewe Afrikaans tot hulle beskikking was 
min, verbeeldingloos, selfs yl. Toe verskyn in Land en Volk op 23 
Junie 1905, Eugène Nielen Marais se gedig Winternag, wat die 
verwagting van Afrikaans werklik maak:  
 
 

Winternag 
het 'n credo 

geword van die poëtiese stem van wat 
Afrikaans kan bereik. Die Afrikaanse mense 
het geweet, Winternag wys Afrikaans is 
bestem vir hoër dinge. 
 
 
Hoe het Marais dit reggekry? Met alledaagse 
en sober middele bereik hy die suiwerste 
essensie van poësie. Beeld in woord verbeeld. 
Dit beweeg van die onmeetlikheid van 'n veld 
weerloos onder 'n sterrehemel, die treurlied 
van wind soos 'n meisie in liefde verlaat na 'n 
konkrete druppel wat verys. Alle elemente in 
een stolling saamgetrek. 
 
 
Winternag is steeds een van die suiwerste 
natuurstemmings in Afrikaans.  Die suiwerheid 
van Afrikaans se vermoë om alles, maar alles 
wat die moderne mens ontroer, het Winternag 
laat bloeisel.  
 
 
 
Opgestel deur Carl Theunissen.  
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Nuwe spogprys vir wetenskap in Afrikaans  
 
(met erkenning aan LitNet, onderhoud met prof. Andreas van Wyk, verkort en verwerk –  
1 Julie 2015) 
 
Die Jan H. Marais-prys van 'n halfmiljoen rand, word vanaf 2016 jaarliks uitgeloof uit erkenning vir 
uitstaande bydraes tot Afrikaans as wetenskapstaal. In die oorgrote meer-
derheid van gevalle sal dit, soos met die Nobelpryse vir die verskillende 
wetenskappe, nie net gaan om 'n spesifieke werk nie, maar om 'n leeftyd 
se bydrae. 
 

Prysgeld van 'n halfmiljoen rand word gesamentlik deur Het Jan 
Marais Nationale Fonds (HJMNF), die Universiteit Stellenbosch en 
Naspers toegeken aan 'n akademikus of navorser wat in Afrikaans 
werk en sodoende die taal se aansien as wetenskap- en akademiese 
taal uitbou.  
 

Die doel van die Jan H. Marais-prys vir wetenskaplike werk in Afrikaans, is 
eerstens die huldiging van 'n man wat in sy testament van 100 jaar gelede die finansiële grondslag vir 
Afrikaans as 'n akademiese en wetenskapstaal gelê het, al het hy self nie enige hoër onderwys beleef 
nie. Tweedens is dit bedoel as 'n aanmoediging vir en erkenning van voortgesette wetenskaplike werk 
in Afrikaans op alle terreine. 
 

Dit is die grootste prys van sy soort in Afrikaans. Waarom is besluit om hierdie gesogte prys toe 
te ken? 
 

Soos blyk uit die toespraak wat prof. Andreas van Wyk op 30 Mei 2015 by die dinee in Jan Marais se 
huis op Coetzenburg in Stellenbosch gelewer het, is die saadjie vir so 'n prys geplant deur Wim de 
Villiers, die nuwe Rektor van die Universiteit Stellenbosch, in 'n onderhoud met LitNet wat op 
11 Desember 2014 gepubliseer is. 
 

Hierdie prys is 'n baie noemenswaardige gebaar vir die uitbou en handhawing van Afrikaans as 
akademiese taal. Maar kan dit regtig Afrikaans as akademiese taal red? Is dit nie 'n gegewe dat 
Engels die voorkeurtaal is waarin akademiese navorsing in die toekoms gepubliseer gaan word 
nie – waarom juis nou Afrikaans? 
 

Veral die groot klem op die ewekniebeoordeling van navorsing, met die oog op die Anglo-Amerikaans-
gedomineerde internasionale ranglyste van universiteite, dra wêreldwyd by tot druk om in Engels te 
publiseer, ook in taalbewuste lande soos Frankryk en die Spaanssprekende wêreld. 
 

Dit geld egter nie tot dieselfde mate vir alle vakgebiede nie en veral buite die natuurwetenskappe word 
daar op groot skaal ook in ander tale gepubliseer. Sedert die 1930’s het Afrikaans byvoorbeeld 'n groot 
rol gespeel as toegangshek tot die vastelands-Europese wetenskaplike tradisie op vele vakgebiede: 
bosbou, ekonomie, filosofie, landbouwetenskappe, opvoedkunde, regte, teologie, taalwetenskap, en 
nog veel meer. Dit het ons land geweldig verryk om ook te deel in die wetenskaplike denke van 
Heidelberg, Leuven en Wene en nie beperk te wees tot Oxford en Chicago nie. Om historiese redes 
gee selfs Die Burger meer aandag aan die weer in Londen en die geboorte van 'n Britse prinsie as aan  
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Nuwe spogprys vir wetenskap in Afrikaans (vervolg) 
 
groot politieke of ekonomiese nuus uit Argentinië, Franstalige Afrika of Indië. Ons benodig veel meer 
vensters na buite uit hierdie Engelse/Amerikaanse wêreldbeeld, nie minder nie. 
 

Is daar spesifieke dissiplines wat julle in gedagte het of kan werk in alle dissiplines genomineer 
word? 
 

Soos blyk uit die reglement vir die prys, kwalifiseer alle wetenskaplike dissiplines daarvoor. 
 

Hoe gaan die beoordeling geskied en wie sal die beoordelaars aanwys?  Dit word hanteer deur 'n 
wetenskaplik verteenwoordigende keurkomitee van vooraanstaande plaaslike en/of internasionale 
wetenskaplikes, jaarliks spesiaal saamgestel deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en 
Kuns.  
 

Is daar enige voorwaardes vir wie genomineer mag word en hoe sal die nominasieproses 
geskied?  
 

Die keurkomitee vra vooraf openbare nominasies vir die prys op 'n wyse wat hy goed ag. Die prys is in 
beginsel vir natuurlike persone bedoel, maar die keurkomitee mag ook besluit om dit aan 'n instelling of 
vereniging toe te ken wat hom besonder verdienstelik bewys.  
 

Hierdie prys is grootliks te danke aan die nalatenskap van Jannie Marais. Hy was 'n man wat 
hom beywer het vir die gelyke behandeling van Afrikaans aan 'n universiteit in Stellenbosch. Die 
status van Afrikaans aan die US is gedurig in die spervuur. Hoe raak dit die nalatenskap van 
Jannie Marais? 
 

Jan Marais het twee verskillende fondse in sy testament van 20 Maart 1915 nagelaat. Die eerste een 
was die aanvanklik veel groter Het Jan Marais Fonds ("die US-Fonds"). 
 

Die aanvangskapitaal van die tweede Het Jan Marais Nationale Fonds ("die Nasionale Fonds") was die 
restant van sy boedel. (Dit is terloops ontstellend dat die meeste Afrikaanssprekendes nie meer weet 
dat "het" in Nederlands die bepaalde lidwoord vir onsydige selfstandige naamwoorde is nie.) 
 

Die opbrengs van die US-Fonds moes aangewend word tot voordeel van die Victoria Kollege op 
Stellenbosch en dan tot voordeel van 'n universiteit wat uit dié kollege mag ontstaan, "doch meer 
biezonder van het onderwijs in en door middel van de hollandse taal in zijn beide vormen (dat wil 
zeggen Afrikaans zowel als Nederlands) en wel te dien einde dat in zodanig onderwijs de hollandse taal 
in zijn beide vormen als voormeld geen mindere plaats dan de andere officiele landstaal zal innemen". 
 

Hoe word hierdie opdrag vandag honderd jaar na sy dood uitgevoer? 
 

Die uitvoer van hierdie spesifieke opdrag berus vandag nog by die trustees van hierdie fonds wat ander 
mense is as die van die Nasionale Fonds is en dus nie met die Nasionale Fonds verwar moet word nie. 
Die beleggingsopdragte aan die twee fondse was vergelykbaar, maar die US-Fonds kon ongelukkig oor 
die afgelope honderd jaar nie dieselfde suksesvolle opbrengs behaal as die Nasionale Fonds nie. 
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Nuwe spogprys vir wetenskap in Afrikaans (vervolg) 
 
Die ses trustees van die Nasionale Fonds is volgens Jannie Marais se testament verplig om "de renten 
van tijd tot tijd uit zodanige beleggingen ontstaande te gebruiken en aan te wenden naar de absolute 
diskretie van de gemelde kommissie voor en ter bevordering van de nationale belangen op welk gebied 
ook van de hollands-sprekende bevolking van Zuid-Afrika in enig deel van de Unie doch bij voorkeur op 
het dorp en in het distrikt Stellenbosch". 
 

Hierdie opdrag sonder enige rasse-element is vandag nog juridies bindend vir die hede en die toekoms 
en word getrou deur die trustees uitgevoer. 
 

Die Nasionale Fonds ondersteun ook bepaalde aksies en inisiatiewe aan die US, mits dit tot voordeel 
van Afrikaanssprekendes en die Afrikaanstalige gemeenskap is. Dit strek van die universiteitsargief tot 
beursfondse, oorbruggingskursusse en die Woordfees. Die Nasionale Fonds is egter nie verantwoor-
delik vir die opdrag van die US-Fonds nie. 
 

Die Nasionale Fonds se opdrag is om die belange van Afrikaanssprekendes in Stellenbosch en elders 
in Suid-Afrika te bevorder. Dit kan ons aan enige instelling en in enige omgewing doen. 
 

Daar is skeptici wat reken julle is maar net besig met nog 'n taalstryd wat kon gebly het. Hulle 
meen dit sal baie meer versoenend wees as almal in die land aanvaar Engels is tog maar eintlik 
die taal van die akademie in die nuwe Suid-Afrika. Wat is jou kommentaar hierop? 
 

Ek vind dit vreemd dat diversiteit deesdae as uiters wenslik op alle terreine van die samelewing 
aangeprys word en selfs direk en indirek deur die owerhede en die samelewing afgedwing word. 
Diversiteit gemeet aan die rasse- en geslagsamestelling van 'n instansie se menslike komponent word 
tereg as 'n positiewe kenmerk gesien, maar om een of ander rede word taaldiversiteit in Suid-Afrika as 
negatief gesien, ten spyte van die uitdruklike grondwetlike erkenning daarvan. 
 

Dit is veral die gevolg van die koloniale ervaring in Afrika, wat tot 'n eienaardige ambivalensie oor 
inheemse tale op ons vasteland gelei het. Lees maar die werk van die eerste president van die 
onafhanklike Senegal, die Franstalige digter Léopold Sédar Senghor (1906–1980), oor hierdie kulturele 
verskeurdheid. Dit is 'n stryd wat Afrikaanssprekendes reeds 'n eeu gelede agter hulle gelaat het toe 
hulle vir die gebruik van die inheemse kombuistaal Afrikaans in stede van die deftige Europese 
Nederlands gekies het. 
 

Die HJMNF skenk jaarliks 'n aansienlike bedrag aan skole, universiteitsprogramme, hospitale, 
kultuurprojekte, regsklinieke en verskeie ander organisasies en projekte in veral Stellenbosch. 
Die fonds se betrokkenheid strek egter veel wyer as net Stellenbosch.  
 

Alle organisasies wat hulle op nasionale vlak met die saak van Afrikaans bemoei, word deur die Fonds 
ondersteun. Dit sluit in die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT), wat toevallig in Stellenbosch 
gesetel is, die Afrikaanse Taalraad (vir ons 'n belangrike rolspeler, omdat dit werklik inklusief probeer 
wees), die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, die Helpmekaar Fonds, die Rapport-
Onderwysfonds en Pendoring. 
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Nuwe spogprys vir wetenskap in Afrikaans (vervolg) 
 
Ook meer plaaslike inisiatiewe soos die KKNK op Oudtshoorn, die Breytenbach Sentrum op Wellington 
en Afrikaans in Nederland ontvang hulp. Werklik belangrike literêre projekte in Afrikaans is ook al deur 
HJMNF befonds: Stephanus Muller se baanbrekende Nagmusiek oor die lewe en werk van Arnold van 
Wyk en wyle John Kannemeyer se biografie (in Afrikaans) van John Coetzee is so moontlik gemaak. In 
heelwat gevalle is daar 'n vennootskap met die meer noordelike Die Dagbreek Trust en die Kaapstadse 
Hiemstra Trust ter sprake. 
 
Jy is al vir langer as twaalf jaar aan die stuur van Het Jan Marais Nationale Fonds. Hoe sien jy 
die toekoms van die fonds en wat is jou drome daaroor vir die volgende dekades? 
 

Ek tree einde September vanjaar uit as voorsitter van die fonds se raad van trustees, omdat ek glo dat 
mens moet gaan voordat daar agter hande gevra word wanneer die ou donner dan gaan loop. So 'n 
paar jaar gelede het ons in elk geval 'n aftree-ouderdom van 70 vir alle nuwe trustees aanvaar. Die 
trustees sal in die volgende paar maande oor 'n nuwe voorsitter en 'n vervangende trustee besluit. Ek is 
trots op heelwat vernuwings waarop die afgelope twaalf jaar besluit is. Die raad van trustees is verjonk 
en met breër kundigheid verryk. Ons werkswyses het meer professioneel geword. Ons beleggings-
prestasies was uitstekend.  
 
Die fonds staan tans sterk en ek is vol vertroue dat dit so sal bly. Jan Marais wou sy dorp en sy 
gemeenskap versterk en dit sal die fonds se opdrag en strewe bly. Terselfdertyd vra die onsekere tye 
vir nog nouer samewerking met Die Dagbreek Trust en ander organisasies met soortgelyke doel-
stellings. Eendrag maak nog altyd mag. 
 

Wêreldkongres in Oftalmologie  

 
Suid-Afrika het onlangs die bod in Milaan, Italië, 
gewen om die Wêreldkongres in 
Oftalmologie in 2020 in Kaapstad aan 
te bied.  Hierdie bod is toegestaan 
deur die Internasionale Raad van 
Oftalmologie waaraan ongeveer 140 
lande behoort. 
 

'n Afvaardiging van die Oftalmologiese 
Vereniging van Suid-Afrika (OVSA) 
het in die finale rondte meegeding met 
die Oman Oftalmologiese Vereniging 
en die Emiritate Oftalmologiese Vereniging 
(Dubai) vir hierdie gesogte toekenning.  

Wat die prestasie nog meer merkwaardig maak 
is die feit dat die Wêreldkongres in 
Oftalmologie nou vir die eerste keer 
op die vasteland van Afrika aangebied 
sal word. Hierdie kongres is tot en met 
2010 elke 4 jaar aangebied.  Daarna 
word dit elke 2 jaar aangebied en is in 
2012 in Abu Dhabi gehou, in 2014 in 
Tokyo, Japan, en volgende jaar sal 
die Kongres in Guadalajara in 
Meksiko, en in 2018 in Barcelona, 

Spanje, aangebied word. 
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Wêreldkongres in Oftalmologie (vervolg) 

 
Suid-Afrika het baie ondersteuning van ander Afrikalande gekry weens OVSA se betrokkenheid met 
uitreikaksies na Malawi, Uganda, Kenia, Tanzanië, Uganda, Nigerië, Tunisië en Ghana, onder andere. 
 

Een van die motiverings van OVSA om die Wêreldkongres in Suid-Afrika aan te bied, was om as 
vennote met die ander oftalmologiese verenigings in Afrika, OVSA daartoe te verbind om die vlakke 
van ontwikkeling van oogsorg in Afrika te verbeter. 
 

Die voormalige adjunkpresident van Suid-Afrika, Sy Edele Kgalema Motlanthe, is einde 2014 as die 
Visie 2020 Ambassadeur in Afrika aangewys. Hierdie stap sal daartoe lei dat daar nouer samewerking 
met die Suid-Afrikaanse regering in die toekoms sal plaasvind om gesondheidsorg in Afrika te verbeter.  
 

Die motivering van OVSA het verder daarop gewys dat die pasiënte in Afrika, veral in die ontwikkelende 
dele van Suid-Afrika en grotendeels in Afrika, onder die geweldige las van onnodige visieverlies en 
voorkombare blindheid ly.  Afrika is 'n unieke kontinent met sy eie unieke uitdagings. 
 

Daar bestaan 'n baie groot behoefte om meer oftalmoloë op te lei om in die gesondheidsorgbehoeftes 
van die Afrikakontinent te voorsien.  Suid-Afrika het reeds baie inisiatiewe in hierdie verband begin en 
hoop om daarop uit te brei. 
 

Die beoogde Wêreldkongres sal baie oftalmoloë wêreldwyd na Kaapstad kan lok om hul kundigheid en 
ondervinding met hul kollegas uit Afrika te kom deel.   
 

Die Kongres sal by die Internasionale Konferensiesentrum in Kaapstad aangebied word.  OVSA het 
Kaapstad as 'n globale konferensiestad bemark en heelwat mediese kongresse is reeds daar in die 
verlede aangebied.  Daar sal genoeg plek wees vir die 10 000 tot 12 000 kongresgangers wat vanoor 
Afrika, Europa, Engeland, die VSA, Kanada, Australië, Nieu-Seeland, die Midde-Ooste en selfs die 
Verre-Ooste verwag word. 
 

OVSA werk reeds sedert 1994 aan hierdie droom van 'n Wêreldkongres op eie bodem en die 
vlammetjie van hoop het soms laag gebrand.  Ons het reeds 'n bod in 2007 in Sao Paulo in Brasilië 
ingedien, maar was toe onsuksesvol.  Retrospektiewelik het alles perfek uitgewerk, want die sukses 
van die Sokker Wêreldbeker in 2010 het die fokus op Suid-Afrika laat val en die nodige strukture in plek 
geplaas om hierdie wêreldgebeurtenis te laat realiseer. 
 

Ons doel met hierdie Wêreldkongres is om Afrika, en veral Suid-Afrika, aan die wêreld se oftalmoloë 
bekend te stel en 'n geleentheid te skep vir die wêreld om Afrika te sien deur die oë van hul 
Afrikakollegas. Ons sal graag 'n nalatenskap van Afrika, en veral Suid-Afrika aan die wêreld wil nalaat. 
 

Prof. Andries Stulting 
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Afrikaans in Tsjeggië 

 

Een van die nuwe lede van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, is prof. Wilken 
Engelbrecht. Hy is hoogleraar en hoof van die Instituut Neerlandistiek aan die Universiteit van 
Oloumouc, een van die oudste en bekendste universiteite in die Tsjeggiese Republiek. Prof 
Engelbrecht is tans ook die visedekaan van die Lettere Fakulteit by hierdie universiteit, die derde 
grootste in die Tsjeggiese Republiek. 
     Anders as in Nederland het die studie van Afrikaans nie 'n lang tradisie in Tsjeggië en Slovakye nie. 
Dit is die besondere verdienste van prof. Engelbrecht dat hy 'n belangrike akademiese staanplek aan 
Afrikaans in sy kurrikulum gegee het en self 'n dosent, dr. Lianne Barnard (gepromoveer aan die 
voormalige Universiteit van Port Elizabeth), aangestel het daarvoor. Dit, omdat prof. Engelbrecht 
Afrikaans beskou as 'n logiese onderdeel van die Neerlandistiek. 
     Die eerste onderrig in Afrikaans dagteken vanaf 1996 en dit word direk reeds ook deel van die 
magister-opleiding. Tot 1998 is die lesings deur dr. Edna Deudney van die Universiteit van Port 
Elizabeth gegee, waarna dr. Barnard haar opgevolg het. Dr. Barnard is nie net 'n gepromoveerde 
dosent nie; sy berei tans haar habilitasie voor wat in 2016 sal geskied. Afrikaans speel hierin die 
hoofrol. 
     Binne die kader van Studium Generale, die gaslesingprogram van die universiteit, is reeds baie 
gasdosente uitgenooi om lesings te gee (o.a 'n ander Akademielid, prof. Jerzy Koch van Posnan); selfs 
diplomate het daar opgetree. Elke jaar hoor studente meer van Afrikaans en in 2005 is daar 'n 
werkswinkel georganiseer waar die bekende Afrikaanse skrywer, Eben Venter, opgetree het. Prof. 
Engelbrecht is trots daarop dat daar al magisterverhandelinge in Afrikaans by sy universiteit voltooi is. 
     Op die oomblik ervaar ook hierdie universiteit die gevolge van die ekonomiese resessie en hoewel 
die getal studente onveranderd gebly het (gemiddeld tussen 90 en 110 studente), is daar afgeskaal wat 
die medewerkers betref: 12 in 2008 en op die oomblik slegs 8 voltydse personeel. Die vakatures word 
gevul met doktorsgraadstudente van prof. Engelbrecht (7 doktorandi). Die onderrig van Fries is ook in 
2010 beëindig, maar Afrikaans trek steeds 'n tiental studente en selfs 4 tot 5 studente in die 
magisterfase. 
     Om die belang van Afrikaans te beklemtoon word daar telkens by 'n internasionale kongres ook 
iemand uitgenooi om oor Afrikaans te praat. In 2014 was daar 'n groot kongres, Searching for Culture, 
waar prof. Hennie van Coller een van die hoofsprekers was. Op die jubileumkongres van die Sentraal-
Europese vereniging vir Neerlandici, Comenius, sal daar weer 'n sessie aan Afrikaans gewy word. 
     Die Instituut vir Nederlandistiek beplan saam met die uitgewer Academica van die Tsjeggiese 
Akademie van Wetenskappe, 'n aantal literatuurgeskiedenisse binne die reeks Literarni rada (Literêre 
reeks). Die eerste deel oor die Nederlandse en Vlaamse literatuurgeskiedenis het reeds verskyn. Die 
volgende beplande deel handel juis oor Literatuurgeskiedenis in Suid-Afrika. 'n Aanvraag vir die nodige 
fondse is reeds ingedien en 'n boek van 350 bladsye word vir publikasie in 2018 beplan. Tans word 
daar ook aan 'n handleiding oor Afrikaans én aan 'n bloemlesing gewerk. 
     In tye waar Afrikaans swaarkry in Suid-Afrika, is sodanige inisiatiewe verblydend. Die Akademie is 
ook trots om 'n nuwe lid van die statuur van prof. Engelbrecht by te kry. 



 
 

                           -31- 

Om die regte eksekuteur te kies vir jou boedel 
 

 

Deur Tian Ebersohn 
 

Daar word baie gesê oor die noodsaaklikheid van 'n goeie testament, maar dikwels 
word een belangrike element agterweë gelaat wat net so belangrik is as die testament self – die 
nominasie van die regte eksekuteur. 
 

Sodanige nominasie moet nie ligtelik opgeneem word nie, aangesien die eksekuteur 'n magdom 
administratiewe funksies moet verrig: 
� Neem beheer van en beskerm boedelbates. 
� Konsulteer met familielede van die oorledene. 
� Liasseer testament en rapporteer boedel by die Meester van die Hooggeregshof. 
� Kommunikeer met instansies. 
� Hanteer die publikasie van die voorgeskrewe advertensies. 
� Hanteer verskeie administratiewe verpligtinge.  
� Samel boedelbates in en betaal skulde en krediteure. 
� Finaliseer inkomstebelasting, BTW, ens. 
� Stel likwidasie- en distribusierekening op.  
� Verdeel boedel volgens die inhoud van die testament/wetgewing. 
 

Moontlik lyk die bovermelde administratiewe funksies nie noodwendig na 'n struikelblok nie en gevolglik 
nomineer die testateur bloot 'n familielid as eksekuteur van sy boedel.  Die familielid stel op sy beurt 'n 
agent aan by wyse van 'n boedelvolmag om die boedel namens hom te beredder.  Wat egter in gedagte 
gehou moet word, is dat SAID deesdae vereis dat die eksekuteur sekere handelinge persoonlik moet 
verrig.  Dit mag beteken dat die eksekuteur persoonlik na 'n SAID-kantoor moet gaan.  Die eksekuteur 
kan dus nie op die boedelvolmag steun en vereis dat die agent dit namens hom moet hanteer nie.  
Voorts hou SAID die eksekuteur in sy persoonlike hoedanigheid aanspreeklik indien 'n oorledene se 
belasting nie betaal word nie. 
 

Sommige verkeersdepartemente en munisipaliteite vereis ook dat die eksekuteur persoonlik moet 
opdaag om sekere handelinge te verrig.  Daar kan dus nie op die agent gesteun word nie;  die familielid 
sal self moet gaan. 
 

Die knoop lê by die vereiste van al die instansies betrokke by die bereddering van 'n boedel dat die 
eksekuteur sy persoonlike FIS-dokumentasie ("FICA") moet indien. Dit het al gebeur dat daar regs-
kennisgewings of dagvaardings in boedels uitgereik word vir aflewering en bediening by die eksekuteur 
se persoonlike adres. Dit het ook al gebeur dat finansiële instansies die oorledene se beleggings 
koppel aan die eksekuteur se persoonlike profiel. Dit is dus moontlik dat SAID die eksekuteur persoon-
lik kan aanslaan vir inkomstebelasting op die oorledene se inkomste. 
 

Die rol van die eksekuteur is deesdae baie gespesialiseerd en vereis kennis van 'n wye reeks 
wetgewing en belasting. Benewens hierdie kennis, moet 'n eksekuteur ook persoonlik sekere han-
delinge verrig en is hy persoonlik aanspreeklik.   
 

[Met dank aan PSG Pretoria-Oos dat dié artikel uit PSG se Nuusbrief Julie 2015 oorgeneem kon word.] 

 



 
 

-32- 

Kom ons in SA doen dit sélf 

 
Die Waarheids-en-versoeningskommissie het 'n 
gulde geleentheid deur sy vingers 
laat glip. 
 

Een van die voorstelle aan die 
kommissie was om 'n studente-
organisasie te skep wat vir alle 
studente in die land die kans sou 
gee om georganiseerde gemeen-
skapsdiens te doen. 
 

Die argument was dat apartheid 'n 
langtermynprobleem was wat 
langtermynoplossings verg. 'n 
Eenmalige uitbetaling gaan dit nie 
doen nie. 'n Organiese benadering 
moet ook gevolg word. Dit sou 'n 
nalatenskap-projek oor geslagte 
heen kon wees. 
 

Dit is nie te laat om so iets te doen nie. Ons het 
dit nou nog meer nodig as ooit, maar dan moet 
dit reg gedoen word. 

Antjie Krog het onlangs 'n wonderlike toespraak 
gelewer oor gemeenskapsdiens, 
maar haar voorstel dat dit basies 
wit mense moet wees wat dit vir 
swart mense doen, mis die hele 
punt. Die nuwe geslag moet 'n 
nuwe samelewing saam skep. 
 

Swart en wit in Suid-Afrika is albei 
op hul eie manier ontwrig en 
vervreem. Om Koos Kombuis se 
woorde aan te pas, ons is net 
goed vermom. 
 

Aan die een kant sien ons steeds 
die gevolge van kolonialisme in 
Afrika. 
 

Die grense van Afrika is op 'n 
ander vasteland getrek deur 

heersers wat berge en mere wat hulle nog nooit 
gesien het nie, met mekaar uitgeruil het. 

 
Wit mense, op hul beurt, het die vrese wat minderhede wêreldwyd het, veral in lande waar daar 
skaarsheid is. Hulle weet ook nie meer of daar enigiets in hul geskiedenis is waarop hulle trots kan 
wees nie. 
 
Saam leef ons as deel van die "Suide" ook in 'n groter wêreld wat ons nie gemaak het nie en wat al hoe 
meer, opsigtelik of onopsigtelik, ons leefwêreld indring. Ons is aan die ontvangkant van kennis en 
planne wat elders gemaak word. 
 
"Wit mense, op hul beurt, het die vrese wat minderhede wêreldwyd het, veral in lande waar daar 
skaarsheid is." 
 
Ons sal spesiale maatreëls moet tref om vrede en vriende te maak met ons land en ons plek in die 
wêreld. Daar is 'n kollektiewe gebrek om dinge in ons eie hande te neem en dus ook om verant-
woordelikheid te aanvaar. 
 
Ons vermom ons vervreemding deur op die oppervlak te kla oor Hollywood en die verbruikerskultuur, 
maar in werklikheid speel ons in die hande daarvan. 
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Kom ons in SA doen dit sélf (vervolg) 

 
'n Mens sien dit in ons universiteite. In ons leerplanne kyk ons eers na hoe dinge in ander dele van die 
wêreld gedoen word, en dan na Afrika. Dit beteken die norme wat elders gestel word en al die versweë 
aannames word eenvoudig aanvaar. 
 

As ons wette skryf, vlieg ons "kundiges" van buite af in, in plaas daarvan om ook ons eie 
langtermynkundigheid ter plaatse te vestig. 
 

Ons doen onsself skade aan deur nie meer klem daarop te lê om uitnemende universiteite in ons eie 
land te vestig nie. 
 

As ons nie byhou by wat elders aangaan nie, gaan ons eenvoudig alle kennis van oorsee moet invoer. 
 

Ons sal buitelanders hier verwelkom wat die toonaangewende navorsing oor ons samelewing gaan 
kom doen, met roerende bedankings vir ons gas-vryheid (die braaivleis, die besoek aan Soweto en dalk 
die wildtuin) in die voorwoord, maar self nie die soort kennis voortbring wat aan ons spesifieke 
behoeftes voldoen nie. 
 

En ons het so baie hier wat roep om ontgin te word. Een voorbeeld hiervan waarmee ek in die laaste 
paar weke te doen gekry het, is 'n nuwe nagraadse program oor die verantwoordelike gebruik van 
Afrika se natuurlike hulpbronne. 
 

Die punt is nie dat ons nie met die buiteland moet saamwerk of meeding nie. Inteendeel, juis om dit 
beter te kan doen moet ons uit ons eie bodem put, ons eie goud myn, ons eie agentskap en self-
vertroue versterk. 
 

Vir my was dit sekerlik een van die vrugbaarste navorsings-ervarings om deur ons argiewe te gaan om 
die 21 jaar wat Gandhi in Suid-Afrika deurgebring het, beter te verstaan. En om op die spoor van 
mense soos Jan Smuts te gaan. Groot figure, met hul wortels hier, wat ons dikwels net deur ander 
mense se oë sien. Hollywood sal seker nog eendag 'n fliek oor Smuts kom maak. Hoekom op aarde 
doen ons dit nie self nie? 
 

In die 1990’s het 'n studenteorganisasie van vrywilligers skole en klinieke hier en in ons buurlande 
opgebou. Studente van alle agtergronde het hul sweet met mekaar en die aarde gemeng, en die soort 
eienaarskap gekry wat nie om verbruik gaan nie, maar om verbintenis. Ek het nog nooit 'n T-hemp met 
soveel oorgawe gedra nie soos die een met die slagspreuk "Building Africa Ourselves". 
 

Die punt is nie dat Suid-Afrika beter of slegter as enige ander plek is nie. Dit is eerder dat as jy dan hier 
woon, jy dit jou eie moet maak. 
 

Prof. Christof Heyns 
Beeld, 5 September 2015  
Grafika: Hanlie Malan 
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                Wat sê die wetenskap 
 

... oor lig. 
 

Die VN het 2015 uitgeroep tot die Internasionale Jaar van die Lig. Wetenskaplike 
navorsing oor lig begin 'n duisend jaar terug met die Optica (Kitab al-Manazir) by 
Alhazen uit Basra (Irak). Alhazen het in 1015 gedink dat die mens sien deurdat sy oog strale uitstuur. 
Behalwe vir eenduisend jaar Alhazen, bestaan die teorie van lig as golfbeweging tweehonderd jaar 
(Fresnel 1815) en die elektromagnetiese wette van Maxwell honderd-en-vyftig jaar – dit alles volgens 
Hendrik Spiering (gasredakteur van die bylae Wetenschap van die NRC-Handelsblad, 20 en 21 Junie). 
 

Gedurende die maande Mei en Junie en in die Augustus-uitgawe van Wetenschap in Beeld 2015, het 
ook die volgende nuus daaroor in Nederland verskyn. Hieronder volg 'n kort oorsig in gedateerde 
kolparagrawe: 

• 4 Mei: Alexander Klein van die Universiteit van Twente beskryf in Physical Review Applied (28 April) 
hoe 'n vallende druppel wat met ink gekleur is deur 'n impuls laserlig uitmekaar spat. Die dun lagie 
aan die buitekant van die druppel kook en verdamp onmiddellik. Die inslag veroorsaak 'n sproei van 
kleiner druppeltjies agtertoe, terwyl die druppel sélf miskien heel bly en vervorm of uitmekaar spat. 
Die tegniek kan moontlik toegepas word in optiese apparate vir die produksie van rekenaarchips. 
Navorsing hieroor word gefinansier deur die chipmasjienbesigheid ASML. Vir die maak van chips 
onder die 20 nanometer, is Ekstreem Ultravioletlig (EUV) nodig met 'n golflengte van 
13,5 nanometer, wat vrygestel word by die ionisering van 'n druppel vloeibare tin met 'n intense 
laserimpuls. Klein sê in die NRC op p.18: "Wij kijken onder andere hoe snel die vorm ontstaat. We 
werken met water in plaats van tin, maar je kunt de resultaten van onze proeven goed vertalen." 

• 8 Mei: Videokunstenaar Menno Otten se video, Framing Vermeer (14 min), is die vorige week in 
Museum Prinsenhof in Delft onthul. Otten: "Ik wilde iets te weten komen over het mysterieuze licht 
in de werken van Vermeer. Wat gebeurt er als je de momenten toont voor en na het ogenblik dat 
Vermeer het heeft vastgelegd?" Daarvoor het hy Vermeer se skildery Brieflezend meisje bij het 
venster (1657, Delft) tot in die kleinste detail nagebou. In die video sien mens hoe die oggendlig 
binnestroom deur die venster, hoe die lig tergend stadig transformeer in fel middaglig; hoe dieselfde 
lig langsaam uiteenval in ’n swak aandskemer. "De paradox is dat je erachter komt dat je het licht 
van Vermeer niet kan grijpen", aldus Otten op p. 20 in die NRC.  

• 21 Mei: Die Melkweg se sentrale deel is nie rond soos wat daar tot 2005 algemeen aanvaar is nie. 
Dit het die vorm van 'n langwerpige balk met 'n ovale kern, skryf die astronome van die Max-Planck-
Institüt für Extraterrestrische Physik in die Duitse stadjie Garching. Hulle waarnemings is 
gepubliseer in die Engelse tydskrif, die Monthly Notes of the Royal Astronomical Society. Die 
strukture in die Melkweg word deur die sterre se digtheid bepaal deur 'n noukeurige waarneming 
van die verdeling van sterre. Dit word egter bemoeilik deur die feit dat die aarde 'n onderdeel van 
die Melkwegstelsel is. Verder word sig ook bemoeilik deur digte wolke van stof en gas. Die 
langwerpige balk van die Melkweg het 'n lengte van 15 000 ligjaar. Die balk staan skuins op die 
gesigslyn tussen die aarde en die Melkweg se sentrum.  

• 13 Junie: Een van die wenners van die belangrikste wetenskaplike prys in Nederland, die 
Spinozapremies (prysgeld 2,5 miljoen euro) is uitgereik aan die chemiese ingenieur René Janssens  
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Wat sê die wetenskap (vervolg) 
 

 

van die Tegniese Universiteit in Eindhoven. In sy kantoor hang 'n plakkaat van Laurel en Hardy met 
Laurel wat verbaas na sy duim kyk waaruit 'n vlammetjie kom. Simbool van wetenskap! "Verwonder 
je over wat je zit, en krab je dan achter de oren. Hoe zit het?" (NRC Wetenschap, p.11). Janssens 
se ondersoeksterrein is sonselle gemaak van kunsstof, nie van "silicium" waaruit die meeste 
sonpanele op dakke bestaan nie. Die eerste ding waaroor Janssens hom verbaas, is dat die 
koolstofverbindinge in sy kunsstofpanele, teen alle verwagting in, hitte gelei. Verder gebruik hy tot 
sy verbasing effektief die kleurstof wat Ferrari’s rooi kleur: diketopyrrolopyrrool. Janssens sal sy 
prysgeld gebruik om sy sonselle te verbeter. 

• 20 Junie: Die essensie van lig is steeds dieselfde: 'n vinnig wisselende elektriese veld wek 'n vinnig 
wisselende magnetiese veld op wat weer op sy beurt 'n vinnig wisselende elektriese veld opwek en 
in 'n eindelose beweging voortstu. So 'n elektromagnetiese golf beweeg teen 'n spoed van 300 000 
kilometer per sekonde, skryf Magriet van der Heijden in die NRC. Die Skot, James Clerk Maxwell, 
het in 1861 die eerste keer hierdie elektromagnetiese golwe in formules uitgedruk. Daarmee 
bekroon hy 'n lang tradisie van Pythagoras (500 vC) en Christiaan Huygens (17de eeu) se werk 
waarin hulle lig beskou het as golfbewegings. Maar lig bestaan nie nét uit golfbewegings nie. 
Archimedes (250 vC) en Isaac Newton (17de eeu), het beweer lig bestaan uit deeltjies. Albert 
Einstein het hulle idees in 1905 verder uitgewerk deur te beweer dat lig korrelrig is en uit iets soos 
energiepakkies bestaan. Die energie in die pakkies is eweredig aan die frekwensie van die liggolwe. 
Dit beteken met ander woorde, hoe korter die golflengte, hoe meer energie is daarin verpak.  

• 21 Junie: Sonaanbidders kom elke jaar tydens die sonnestilstand op 21 Junie by Stonehenge in die 
Suid-Engelse Wiltshire bymekaar. Argeoloog Michael Parker Pearson wys daarop dat Stonehenge 
nie in die derde millennium vC ontstaan het om die langste dag te vier nie, maar dat dit oorspronklik 
die begraafplaas van vername families was. Vyf eeue later – vanaf 2 500 vC – het dit die plek 
geword om die somersonstilstand te gaan vier. Dit is nie net beoefenaars van natuurspiritualiteit, 
neo-druïdes en aanhangers van wicca (moderne heksery) wat die sonnestilstand vier nie. Christene 
doen dit al lankal en vier dit as die geboortedag van Johannes die Doper op 24 Junie. Dit is op 
verskillende kalenders bekend as St. John’s Day of Sint-Jansfeest. Dieselfde tipe geskiedenis 
bestaan rondom Kersfees. Keiser Aurelianus (214-275) wou die Romeinse veelgodedom 
vereenvoudig tot één supergod – die onoorwinlike son – met 'n fees vir hom op 21 Desember. 
Daarteenoor het die opkomende Christelike kerk die fees van Christus se geboorte as die koms van 
die Ware Lig op 25 Desember geplaas. Die eerste spoor van 'n Christelike Kersfees kry mens in 
Rome van die jaar 336.    

• Augustus: Behalwe sigbare lig bestaan ook onsigbare lig. Die golfafstande word tussen die twee 
toppe van golwe in bewegende lig bepaal. 'n Spektrum van lig kan soos volg lyk: radiogolwe 
(1000 m), mikrogolwe (1 cm), infrarooilig (0,01 mm), sigbare lig (0,001 mm), ultraviolet 
(10 nanometer), Röntgenstrale (0,1 nanometer) en Gammastrale (0,01 ångstøm) - Wetenschap in 
Beeld, pp. 34-37.   

Carina van der Walt – Tilburg, Nederland 
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Die geite, giere en gewoonte van lesers in 2015 
 

 

[Deur Alana Bailey, Uitvoerende Hoof, Kraal Uitgewers (Edms) Bpk.] 
 

Die digter, Alice Williams Brotherton, het na bewering gesê, "Boeke moet ons hê, al ly ons 
broodgebrek".  Ongelukkig stem almal nie noodwendig saam nie en dus moet 'n uitgewery moeite doen 
om boeke te verkoop en nie self broodgebrek te ly nie! 
 

Kraal Uitgewers is deel van die Solidariteit Beweging. Dit fokus veral op veldtog-gekoppelde publikasies 
en boeke oor die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Aan die begin van die jaar is besluit om 'n peiling te 
onderneem om meer omtrent Kraal-ondersteuners se leesbehoeftes en aankoopgewoontes te wete te 
kom. 
 

Geen beperkings is op deelname geplaas nie, buiten dat elke individu die vraelys slegs een keer kon 
invul. Uiteindelik het ongeveer 680 mense aan die peiling deelgeneem. Die respondente het uit 49,5% 
dames en 50,5% mans bestaan. Die meerderheid was tussen 21 en 70 jaar oud, met enkele 
deelnemers tussen 10 en 21 en 12% wat ouer as 70 was. 
 

Die vraelys was slegs in Afrikaans en net aanlyn beskikbaar.  Dit is onder die ondersteuners van Kraal, 
AfriForum, AfriForum Jeug, Solidariteit en medewerkers, Kliekclick, bemark. 'n Mens kan dus redeneer 
dat die respondente 'n bepaalde nismark verteenwoordig, maar tog stem hulle belangstellings en 
gewoontes sterk ooreen met tendense wat algemeen in die plaaslike en internasionale mark bemerk 
word. 
 

Die feit dat die deelnemers die vraelys aanlyn moes invul, bewys teoreties dat hulle tegnologies 
gevorderd is. Tog verkies 'n hele 90% steeds "regte" gedrukte boeke, teenoor slegs 9% wat aan e-
boeke voorkeur gee en 1% wat na oudioboeke luister. Tog koop hulle dikwels boeke in die kuberruim: 
46% kry hulle boeke van internetboekwinkels of boekklubwebwerwe. 'n Verdere 48% se eerste keuse is 
steeds om by boekwinkels in te stap en leesstof te soek. 
 

Volgens internasionale navorsing sal die meeste mense binne 20 sekondes nadat hulle 'n boek opgetel 
het, besluit of hulle dit gaan koop of nie. Gevolglik speel die buitebladontwerp en -inligting 'n enorme rol 
om lesers se aandag te prikkel en te behou. Kraal se peilingsgroep is geen uitsondering op die reël nie: 
37% erken dat 'n boek hulle oog vang en hulle dit dan spontaan koop. Sowat 32% volg 'n meer 
akademiese roete en lees resensies wat hulle oortuig om 'n boek te koop. Verder lees 16% algemene 
berigte in die media wat hulle oortuig om 'n bepaalde boek te soek, 10% volg die advies van vriende en 
familie en slegs 6% word deur advertensies oortuig om hulle beursies nader te trek. Laasgenoemde 
bewys dat tradisionele bemarkingsmetodes deesdae minder sukses behaal. 
 

Kraal se lesers is waarskynlik oor die algemeen uit die middelklas afkomstig. Die meeste koop van een 
keer per maand tot een keer per kwartaal 'n boek aan. Hulle stel nie belang in goedkoper publikasies 
nie, maar sal eerder geld spandeer om hardebandpublikasies met kleurillustrasies gedruk op duursame 
papier, aan te skaf.  Sowat 71% is bereid om van R200 tot R300 per boek te betaal, 15% van R300 tot 
R500 en slegs 1% meer as R500. 
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Die geite, giere en gewoonte van lesers in 2015 (vervolg) 
 

 
Van die respondente koop 93% die meeste boeke vir eie gebruik aan, maar 51% koop ook dikwels 
boeke as geskenke vir volwassenes en 39% as geskenke vir kinders. 
 

Die top vyftien tipes boeke wat die deelnemers koop, is, beginnende by die gewildste temas: 
1. Niefiksie boeke oor geskiedenisonderwerpe; 

2. Spanningsverhale; 

3. Inspirasiewerke; 

4. Biografieë; 

5. Algemene fiksie; 

6. Reisverhale; 

7. Humoristiese boeke; 

8. Resepteboeke; 

9. Bundels kortverhale; 

10. Niefiksie publikasies met ŉ politieke tema; 

11. Liefdesverhale; 

12. Diereverhale; 

13. Niefiksie boeke oor die wetenskappe; 

14. Kinderverhale; 

15. Sportboeke. 

Die gewildste geskiedenistemas is: 
1. Die Anglo-Boereoorlog; 

2. Die Groot Trek; 

3. Algemene Suid-Afrikaanse geskiedenis; 

4. Die Grensoorlog; 

5. Die Suid-Afrikaanse koloniale geskiedenis; 

6. Algemene wêreldgeskiedenis. 

Onder kinder- en jeugboeke, is die gewildste temas: 
1. Christelike boeke; 

2. Aktiwiteitsboeke; 

3. Reeksboeke (dink byvoorbeeld aan koshuis- en perdereekse); 

4. Algemene fiksie; 

5. Algemene niefiksie; 

6. Grapboeke. 
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Die slotsom is dus dat hierdie groep Afrikaanse lesers steeds "regte" boeke met duursame omslae en 
bladsye verkies.  Hulle wil daarin kan blaai en seker soms ook skelm ruik daaraan, want vir die ware 
boekeliefhebber kom geen Franse parfumier se produk of rooiwyn se bouquet by die unieke 
kombinasie van ink- en papiergeure van 'n boek nie. 
 
Die slim uitgewer sal aandag gee aan temas wat belangstelling prikkel, inhoud wat van uitnemende 
navorsings- en/of skryfvaardighede getuig en 'n omslag wat dadelik aandag trek ... om die regte redes 
natuurlik. Omslagontwerpe word grotendeels deur die teikengehoor bepaal, maar moet ook maar 
kennis neem van die modegiere van die tyd, veral wat lettertipes, kleure en beelde betref. Formaat is 
ook van belang – voorsien die uitgewer dat die tipiese leser die boek saam sal neem op reise of in die 
bed sal lees? In daardie geval moet dit nie te breed wees nie en ook nie te swaar nie. 'n Minder 
algemene formaat trek aandag, maar stel unieke uitdagings wanneer dit gepos moet word. Omdat 
hierdie en vele ander vereistes 'n wetenskap op sigself is, is dit vir 'n skrywer beter om 'n gesoute 
uitgewerspan te betrek as om alles self van sy of haar skootrekenaar af te probeer doen. 
 
Dankie tog, die laaste Afrikaanse boek is nog lank nie geskryf of gedruk nie. Al staan die Afrikaanse 
uitgewersbedryf en boekhandel tans voor vele uitdagings, soos wat ook met alle ander tale die geval is, 
bewys hierdie peiling dat daar steeds 'n aktiewe lesersmark buite wag om voortdurend meer boeke op 
hulle rakke te verwelkom! 
 

 

Handwoordeboek van die Afrikaanse taal (Beeld 24 Augustus 2015) 
 

'n Woordeboek is meer as 'n taaldokument. Dit is ook 'n historiese opname, 
'n stuk kultuurgeskiedenis, meen Joan Hambidge. 
 

Die nuwe HAT is omvattend herbewerk en uitgebrei.  Wat 'n vreugde is dit 
nie! Ek kan my nie 'n lewe as non-leksikograaf sonder woordeboeke 
voorstel nie. Ek lees woordeboeke vir my plesier, net soos wat grammatika-
boeke my interesseer. Wanneer ek skryf, is daar oop woordeboeke langs 
my uitgestal. 

In die voorwoord word die geskiedenis van die woordeboek gegee: groot 
taalkundiges soos Schoonees, Swanepoel, Du Toit en Booysen, met 
Francois Odendal wat later redakteur was. Langs my bed staan Louis 
Eksteen se Afrikaanse Sinoniem-woordeboek, 'n boek waarsonder geen 

digter kan werk nie. Nes Leon de Stadler se Groot Tesourus van Afrikaans waarna ek telkens terugkeer 
om 'n woord te tjekkereer. 

 

 



 
 

-39- 

Handwoordeboek van die Afrikaanse taal (vervolg) 
 
Ná 2005 is Rufus Gouws die hoofindoena met die hulp van kundiges soos Jana Luther en Fred 
Pheiffer. 2015 val dan saam met die herdenking van die HAT se 50-jarige bestaan. Daar word tereg 
verwys na die Sisifusarbeid van die makers wat met onverdrote ywer woorde saamstel. 

Hierdie woordeboek beslaan meer as 1 632 bladsye, met ander woorde, meer as 200 bladsye as die 
vorige edisie. In 2008 het die elektroniese woordeboek sy (haar?) verskyning gemaak. Die HAT 
probeer om eietydse taal te karteer: Afrikaans in geskrewe tekste, maar ook hoe dit oor die radio, op 
televisie en sosiale media gebruik word. 

Die omskrywings is nuttig. Soms word die Latyn gegee en ander kere word 'n woord omskryf deur te 
verwys na 'n liedjie van byvoorbeeld Lucas Maree: "Gedagtes vat my soos 'n kolk wat draai / Deur die 
newels na Victoriabaai" (bl. 840). 

My lees van hierdie kluif (kluifhout is opgeneem, bl. 640) maak van my 'n kloutervis! 

Of 'n intellektuele kloupoot. 

Hierdie boek is soos 'n akkordeon (genoem na die Duitse uitvinder, bl. 43) wat jy lekker kan oop- en 
toetrek. 'n Trekklavier. En bekvegters (bl. 93), soos daardie rubriekskrywers wat raas en tekere gaan, is 
soos 'n windbuks sonder 'n koeël. En oor belese is daar 'n inskrywing oor 'n bekende dog skroomvallige 
literator wat berese is (bl. 95); op my dag het die skoolvosse gepraat van bereisde, maar taal pas aan 
en transformeer mos. Ek verkies limerick (genoem na die plek) en saxofoon (genoem na die man); nie 
saksofoon! 

Hoe mooi dat belladonnalelie neffens bellettrie staan (bl. 95), want die gewoeker rondom die digkuns is 
dikwels 'n giftige en morsige bedryf. Blou Bul (bl. 129) word met 'n hoofletter gespel (en heyneke meyer 
waarskynlik met 'n kleinletter  . . .).  Maar ek wil nie nou kanariebyter speel nie (bl. 578);  eerder nadink 
oor kannelure (bl. 579) van die Frans (cannelure) … 

Lekker om te lees dat opslip (bl. 933) hier is; dis immers hoe mense praat. Man, het ou Crito nie 
opgeslip toe hy gedink het Jean Meiring is 'n vrou nie? Nou ja, hierdie anonieme kritikus gaan hom 
seker weer opruk vir my opslagskoot! 

Daar is ’n nuttige plakker agterin met 'n kode wat jou vir ses maande gratis toegang gee tot die aanlyn-
woordeboek wat maandeliks bygewerk word. Daar is ook erkenning gegee aan bekendes vir sitate. 
Akklamasie (Latyn: acclamatio, bl. 43). 

My kollega Daan Hugo, die digter, het hierdie woordeboek as pedanties, maar tog as die heel beste 
beskryf. Is woordeboeke tog nie maar per definisie beterweterig nie? Om die taalreëls vas te lê, moet 
tog voorskriftelik wees, nie waar nie? 

'n Woordeboek, volgens hierdie ywerige leser, is meer as 'n taaldokument. Dit is ook 'n historiese 
opname, 'n stuk kultuurgeskiedenis. 
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Kyk maar net waar het Afrikaans gaan "leen". Johan Combrink, daardie groot taalkenner, het vir my as 
student geleer dat taal verander en aanpas; en dat jy jou net oor anglisismes of wat ook al kan uitlaat 
indien jy Afrikaans tot in die sewentiende eeu terug ken! 
 
Op my dag het Annette Snyman, ook 'n digter, vir ons gewys hoe Boerneef se gedigte 'n kontreitaal 
"opteken". Sy het lyste en lyste woorde vir ons gegee wat ons al spelenderwys moes saamstel. En 
daardie soort taalkundiges het hul ore en oë oopgehou vir veranderinge. Die HAT se sibbes is natuurlik 
die WAT en Piet du Toit en Wanda Smith se Stylboek: Riglyne vir paslik skryf, soos Wannie Carstens 
se Norme vir Afrikaans. 
 
Want woordeboeke is norme vir 'n bepaalde tydvak, soos modeboeke sekere haarstyle en gewoontes 
opvang.  
 
En woorde transformeer omdat mense verander. 
 
En van byderwetsheid het die samestellers deeglik kennis geneem, want woorde wat in puur 
woordeboeke met 'n hooghartige snuif uitgegooi sou word, is hier. Soos rave en wheelie  . . . 
 
So laat ek nou 'n bietjie wheelie: In hierdie dae wat monumente afgebreek word, wil ek voorstel: Hoe lyk 
dit met 'n monument vir ons woordeboek-makers? Hier is meer as 2 miljoen woorde "bewaar". So, gaan 
hierdie taal uitsterf? Aikona (Nguni, haikôna, bl. 42). 
 
Hiermee my isibongo (bl. 544). 'n Taal wat so bewaar en opgeskryf word, kan nét uitsterf as almal 
kollektief besluit dat dit moet sterf. En dit gaan nie gebeur nie. Te veel mense praat, dig én sing in 
Afrikaans. 
Ons beleef tans ’n verdere Bybelvertaling, uitstekende boeke in Afrikaans  . . . 
 
Ek het by die Woordfees 'n Afrikaanse woord geborg vir die WAT  . . . Hamboud. (Ek het die sertifikaat 
as bewys!)  'n Projek wat in 1926 begin is deur professor J.J. Smith. 
 
Gooi sout op die pessimistiese sterte! 
 
Komaan, Afrikaanssprekendes, hou op om op julle se katderms te speel.  Fakala straight! 
Joan Hambidge is professor in Afrikaans en kreatiewe skryfwerk aan die Universiteit van Kaapstad. 

 
 

Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 6de uitgawe 
Jana Luther, Fred Pheiffer & Rufus H. Gouws (redakteurs) 
Uitgewer:  Pearson 
Prys:  R490 



 
 

-41- 

Publikasies van Akademielede 
 

Nalatenskappe sonder einde.  Die Verhaal van Jannie Marais en die 
Marais-broers – deur Pieter Kapp 
 

In die lig van die huidige taalstryd aan die Universiteit van Stellenbosch 
(US) en in die naweë van die onlangse woede oor die standbeeld van Cecil 
Rhodes, weldoener van die Universiteit van Kaapstad, is hierdie werk 'n 
tydige bron van inligting vir Afrikaanse kultuurbewakers.  Dit handel oor die 
nalatenskap van Jannie Marais en sy broers aan die Afrikaner en Afrikaans 
in die algemeen, en aan die US en die Stellenbosse gemeenskap in die 
besonder.  
 

Die skrywer is 'n afgetrede historikus van die US wat hom as uitstekende 
geleentheidshistorikus bewys het. Hierdie is sy derde werk in 'n trilogie wat 
elkeen 'n eeu in die geskiedenis van Afrikaans belig. Draers van 'n droom 
(2009) vertel die verhaal van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap 
en Kuns sedert 1909, en Maties en Afrikaans (2013) handel oor honderd 

jaar Afrikaans aan die Universiteit van Stellenbosch. 
 

Tereg vra die skrywer: Hoe skryf jy 'n boek oor 'n man wat nie 'n enkele dokument nagelaat het nie, iemand wat 
nooit toesprake gehou of artikels geskryf het nie, iemand wat nooit in die nuus was oor wat hy gedoen het nie, 
en iemand wie se nalatenskappe eers ná sy dood hul werklike betekenis getoon het en eers in die loop van 
honderd jaar sedert sy dood in perspektief beoordeel kan word?  Die antwoord is: deur uitgebreide navorsing 
rondom die figuur. 
 

En so het die skrywer met kosbare inligting vorendag gekom. Omdat dit nie 'n biografie is nie, gaan dit alleen 
maar oor die dade en nalatenskap van Jannie Marais en sy broers. En dit word op 'n nugtere, feitelike manier 
uitgebeeld. 
 

Dit is die verhaal van die 19-jarige Jannie Marais en sy drie ouer broers wat in 1870 van hul pa se plaas, 
Coetzenburg, buite Stellenbosch, na die diamantvelde vertrek. Hier bou hulle ontsaglike rykdomme op, nie net 
met diamante nie, maar ook deur die voorsiening van graan, bou- en brandhout, en trekdiere en slagvee. 
Vernuftig plaas Kapp hul aktiwiteite binne die raamwerk van die lewe op die diamantvelde. In 1891 het Jannie 
na Coetzenburg teruggekeer. In die daaropvolgende jare het hy by talle sakeondernemings in die Boland 
betrokke geraak en sy kapitaal uitgebou. Deur sy verbintenis met Victoria Kollege (die latere US), het hy 'n 
leidende figuur geword. Op politieke gebied was hy sedert 1899 lid van die Kaapse Wetgewende Raad en van 
1910 af tot met sy dood in 1915, Uniale Volksraadslid.  
 

Jannie en sy broers het bygedra tot die uitbou van Victoria Kollege – Jannie onder meer met die aankoop van 
grond vir sportvelde, Christian met geld vir die oprigting van die C.L. Marais-biblioteekgebou en die verkryging 
van die koshuise Harmonie en Wilgenhof, en Frikkie saam met hulle vir die bou van die Hofmeyr-saal. 
 

Maar dit is veral Jannie Marais se groot nalatenskappe wat boeiende leesstof uitmaak. Dit is naamlik sy 
finansiële bydrae tot die stigting van Nasionale Pers en Die Burger (£5 000 in aandele, £6 500 vir 'n drukpers), 
en uit sy testament die oprigting van twee trusts, Het Jan Maraisfonds en Het Jan Marais Nationale Fonds. 
Eersgenoemde was 'n universiteitsfonds.  
 

In 2004 het die trustees van die fondse op aanbeveling van die voorsitter, prof. Andreas van Wyk, besluit dat 
daar voortaan gekonsentreer sal word op die bevordering van Afrikaanse belange in die land as geheel (in die  
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Publikasies van Akademielede (vervolg) 
 

besonder die behoud en uitbou van die Afrikaanse taal en kultuur onder alle bevolkingsgroepe) en op die 
bevordering van die materiële en geestelike welsyn van die bevolking van die Stellenbosch-distrik. 
     Werkskepping, die bestryding van armoede, die bevordering van kultuur- en omgewingsbewaring en veral 
hulp aan skole, hospitale en inrigtings vir bejaardes en gestremdes, sou voorkeur kry. Sedert 1987 het steun 
aan aktiwiteite tot steun van bruin mense snel toegeneem en sedert 2001 word beurse ook aan bruin leerlinge 
beskikbaar gestel vir tersiêre studie in Afrikaans. Steun vir die publikasie van Afrikaanse boeke en die maak 
van Afrikaanse visuele dokumentêre programme het ook skerp toegeneem. 
     Jannie Marais was 54 jaar oud toe hy met die 38-jarige Elizabeth de Villiers uit 'n vooraanstaande Paarlse 
familie getroud is. Sy was die krag agter Jannie en het hom gehelp om van die deurslaggewende besluite te 
neem wat tot sy permanente nalatenskappe gelei het. 
     Niks is ontsien nie om hierdie boek pragtig uit te gee, met hoëgehalteglanspapier, kleurfoto’s en uitstekende 
bladuitleg. 'n Boek vir elke Matie, maar ook vir die baie individue en instansies wat deur Het Jan Marais 
Nationale Fonds bevoordeel is. 
 

Prof. Fransjohan Pretorius 
Beeld, 17 Augustus 2015  

Tip Africa Publishing 2015 
ISBN:  978-0-620-65231-5 
Prys:  R290 

 
Soos familie: Stedelike huiswerkers in Suid-Afrikaanse tekste – deur Ena Jansen 

 

Vanweë hulle posisie in die kontakgebied tussen "ras" en klas is huiswerkers 
perfek geposisioneer om die belangrikste tolke en vertalers in die Suid-
Afrikaanse samelewing te wees; tussen ryk en arm, stad en platteland, 
werkgewers en werknemers. Dekades lank was huiswerkers die enigste 
swart en bruin mense wat wit stedelinge enigsins van naderby geken en in 
hulle huise toegelaat het – en op min plekke vind hierdie gegewe so sterk 
neerslag as in die Suid-Afrikaanse letterkunde.  
     Ongeveer tien jaar ná die einde van apartheid het Ena Jansen na 
huiswerkers se spore in Suid-Afrikaanse stadsboeke begin soek. Soos 
familie: Stedelike huiswerkers in Suid-Afrikaanse tekste gee via die letter-
kunde op boeiende wyse insig in die omstandighede van "die bediende" as 'n 
sosiale en ekonomiese instelling wat so ver terugstrek as die eerste jare van 
die vestiging van die Kaap. Vanuit hierdie oogpunt gesien, is die indiens-
neming van bediendes en alles wat daarmee saamhang, een van die oudste 
praktyke in die Suid-Afrikaanse geskiedenis, miskien selfs 'n historiese 

konstante wat alle ander veranderinge oorleef het. Soos familie is 'n verkenning van die rol en betekenis van 
ongeveer 'n honderd huisbediendekarakters in stadsboeke uit 'n groot deel van die twintigste eeu en daarná – 
weliswaar teen die agtergrond van sosiologiese gegewens, maar veral ook met die voortdurende besef dat 
tekste die mag het om in te werk op die werklikheid.  

Protea Boekhuis 
ISBN:  978-1-86919-953-1 
Prys:  R200 
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Navorsingspublikasies deur lede 

 
Nota:  Publikasies in die TGW en SATNT word nie hier geplaas nie. 
 
• Bosch, A., Rossouw, J. & Padayachee, V.  2015.  Inflation perceptions and inflation expectation in 

South Africa: trends, determinations and comparisons. SA Business Review. Volume 19 (1).  

• Botes, M. & Wessels, A. 2014. Eetgewoontes van Bloemfontein se inwoners tydens die laat 

negentiende eeu. Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis, 28(2):1-23. 

• Bredenkamp, I. & Wessels, A. 2014. 'n Historiese perspektief op die kapelaansvrou in die Suid-

Afrikaanse militêre milieu. New Contree, 69:120-140. 

• Bredenkamp, I. & Wessels, A. 2014. The early history of South African military chaplaincy: a case 

study of the variance between British imperialism and Afrikaner nationalism, c.1914-1973. Joernaal 

vir Eietydse Geskiedenis, 39(2):60-80. 

• Le Cordeur, M.L.A. 2014. Research at Stellenbosch University: "Showcasing research Excellence". 
• Olivier, J. 2014. A blended learning approach to teaching language variation. Per linguam, 

30(2):51-68.  

• Olivier, J. 2014. Compulsory African languages in tertiary education: prejudices from news website 
comments. Southern African linguistics and applied language studies, 32(4):483-498.  

• Olivier, J. & Kotzé, E. 2014. Taalverskuiwing en taalhandhawing onder Afrikaanse ekspatriate. 
LitNet Akademies, 11(3) http://www.litnet.co.za/Article/taalverskuiwing-en-taalhandhawing-onder-
afrikaanse-ekspatriate. 

• Olivier, L. & Olivier, J. 2014. Tell-tale signs: reflection towards the acquisition of academic 
discourses as second languages. Stellenbosch papers in linguistics (SPiL), 43:63-80. 

• Olivier, J. 2014. Twitter usernames: exploring the nature of online South African nicknames. 
Nomina Africana, 28(2):55-81. 

• Wessels, A. 2014. Three fleet reviews – and the South African Navy. Joernaal vir Eietydse 

Geskiedenis, 39(1):153-176. 

• Wessels, A. 2014. Japie Neser en die Afrikaneropstand van 1914-1915: rebel sonder/met 'n rede? 

Joernaal vir Eietydse Geskiedenis, 39(2):37-59. 

• Wessels, A. 2014. Die rebellie in die Vrystaat. In: Langner, D.J. en Raath, A.W.G. (reds.), Die 

Afrikanerrebellie 1914-1915 (Centurion: Kraal Uitgewers),108-127. 
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Gelukwensings 

 
Fakulteit Kuns en Geesteswetenskappe 

• Dr. Michael le Cordeur is vir drie jaar op die ATKV-direksie gekoöpteer vanweë sy kundigheid oor 
onderwys. 

• Dr. Le Cordeur is aangewys as die AFRIKA-verteenwoordiger van die Internasionale Vereniging vir 
Moedertaalonderrig. 

• Dr. Le Cordeur het weer die Rektorstoekenning van die Universiteit van Stellenbosch ontvang (die 
vyfde jaar agtereenvolgens). 

 

Fakulteit Natuurwetenskap en Tegnologie 

• Prof. J-M (Jean) Lubuma is deur die Universiteit van Pretoria as Dekaan van die Fakulteit Natuur- 
en Landbouwetenskappe met effek van 15 Maart 2015 aangestel. 

• Prof. A.A. Stulting het namens die Oftalmologiese Vereniging 'n voorlegging gemaak om die 
Wêreldkongres in Oftalmologie in 2020 in Suid-Afrika aan te bied. Suid-Afrika se bod is aanvaar. 

 

Nuwe lede 

 

Fakulteit Kuns en Geesteswetenskappe: 

• Prof. J. Bornman, Pretoria 

• Prof. N. de Lange, Port Elizabeth 
• Dr. G.I. du Plessis, Potchefstroom 
• Prof. W.W.K.H. Engelbrecht, Olomouc, Tsjeggië 
• Dr. H.D. Esterhuizen, Potchefstroom 
• Dr. C.S. Jonker, Potchefstroom 

• Prof. J.L. Roos, Pretoria 
• Prof. A. Saayman, Potchefstroom 
• Prof. M. Saayman, Potchefstroom 
• Prof. N. Smit, Potchefstroom 

• Prof. L.C. Theron, Vanderbijlpark 
• Dr. M.J. Ubbink, Potchefstroom 
• Prof. J.L. van der Walt, Potchefstroom 
• Prof. G.J. van der Westhuizen, Pretoria 
• Prof. J.B. van Lill, Potchefstroom 
 

Fakulteit Natuurwetenskap en Tegnologie: 

• Prof. W.J.S. de Villiers, Stellenbosch 
• Prof. D.G. Hattingh, Port Elizabeth 
• Mnr. F. Wolff, Pretoria 

• Mnr. E.D. Zeekoei, Potchefstroom 
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In memoriam – lede  
 
• Mnr. J.P. Botha, Pretoria 

• Prof. T.T. Cloete, Potchefstroom 
• Prof. T.P. Dreyer, Stellenbosch 
• Dr. J.B.Z. Louw, Welgemoed 

• Dr. P.S. Meyer, Welgelegen 
• Dr. G.H. Roux, Jeffreysbaai 
• Prof. J.P. Smuts, Stellenbosch 
• Prof. C.F. van der Merwe, Pretoria 
 
Ons eer hul nagedagtenis. 

 

Hulde aan ...  
 

� Prof. T.T. Cloete   † 
 

Kort voor sy dood op 29 Julie 2015 op die ryp ouderdom van 91 jaar het 
T.T. Cloete steeds met baie mense gekorrespondeer. So het hy nog sy 
waardering betuig vir my artikel oor die aanslag op Afrikaans by die 
Universiteit van die Vrystaat en het hy ook sy diep bekommernis 
uitgespreek oor wat met Afrikaans aan die gebeur was by die NWU in 
Potchefstroom. Self het hy gevoel dat politieke korrektheid akademici 
lamlê. Daarom het hy kort voor sy dood nog verskeie artikels en briewe 
oor Afrikaans by universiteite aan koerante gestuur.  
 
Hieruit blyk nie net 'n polemiese ingesteldheid nie (wat seker die 

duidelikste sigbaar was in sy langdurige polemiek met J.C. Kannemeyer), maar ook 'n saamleef met 
aktuele kwessies tot en met sy dood. Maar veral 'n durende verbondenheid met sy hartstaal, 
Afrikaans – terwyl hy vele tale goed geken het en veral die letterkundige werke wat daarin geskryf is. 
 
Afrikaans was 'n taal wat hy hartstogtelik liefgehad het, maar ook op ‘n besondere manier uitgebou het, 
nie net in sy skeppende werk nie, maar ook op wetenskaplike gebied. 
 
As Vrystaatse boorling matrikuleer hy aan die bekende Hoërskool Monument in Krugersdorp en studeer 
aan die destydse Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys, onder bekende profes-
sore soos die taalkundige, Labuschagne en letterkundige, Dekker. Aan beide dink hy later met 
waardering terug, maar dit is veral Gerrit Dekker wat sy loopbaan rig. In sy studentejare doen hy polio 
op en hou permanente skade daarvan oor.  
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Hulde aan ... (vervolg) 
 

Cloete is in die vyftigerjare van die twintigste eeu een van N.P. van Wyk Louw se knap studente (saam 
met onder meer Elize Botha [Lindes] en F.I.J. van Rensburg) en promoveer in 1953 by hom in 
Amsterdam oor 'n vergelyking tussen Totius se Trekkerswee en D.J. Opperman se Joernaal van Jorik.  
 

Reeds uit hierdie akademiese proefskrif blyk Cloete se belangstelling in die literêre teorie, die 
literatuurgeskiedenis en literêre evolusie, die Komparatisme (vergelykende literatuurwetenskap), 
edisietegniese kwessies en veral die verstegniek wat gelei het tot diepgaande analises van die klank en 
die prosodie in die twee lang gedigte. Dit is daarom nie vreemd dat verskeie van sy studente en 
kollegas (soos Ina Gräbe, Hein Viljoen, Heilna du Plooy en L.S. Venter) belangrike werk gelewer het 
waarin wetenskaplik geskryf is oor bogenoemde aspekte nie. 
 
Hoewel Cloete een van die grondleggers is van die Algemene Literatuurwetenskap (en op uitnodiging 
ook 'n professoraat daarin aanvaar by die destydse nuutgestigte Universiteit van Port Elizabeth), is hy 
sinoniem met Potchefstroom waar hy jare doseer het, uiteindelik aftree en woon tot sy dood. Cloete se 
literêre nalatenskap is sterk en die invloed van sy poësie is duidelik aantoonbaar in die werk van digters 
so uiteenlopend soos Heilna du Plooy, Johan Myburgh, Tom Gouws, Bernard Odendaal en selfs Joan 
Hambidge. Voorts is daar opvallende ooreenkomste in die navorsingsgerigthede van wat ek tentatief 
die "Potchefstroomse Skool" sou wou noem. Hulle werk is veral gerig op die oeuvre van Cloete self en 
juis op aspekte wat hom geïnteresseer het. Opvallend is ook die belangstelling in die wisselwerking 
tussen die beeldende kuns en die letterkunde en veral intertekstualiteit, die "relationships between 
works of art […] two figurations not to be broken into isolated components", soos Cloete dit self onder 
woorde bring in sy gepubliseerde proefskrif. 
 
Na 'n relatief laat debuut, met poësie wat D.J. Opperman as "koningskos" bestempel het, groei Cloete 
uit tot een van Afrikaans se belangrikste digters en verower hy in die proses bykans al die belangrikste 
literêre pryse; selfs meerdere kere, soos die SA Akademie se Hertzogprys vir Poësie. Daarbenewens 
word ook die drama, prosa, essay en rubriek deur hom beoefen. Uit sy werk bly 'n katolieke belang-
stelling in die kosmologie, musiek, beeldende kunste, letterkunde, filosofie, sport én Hollywood, alles 
gerugsteun deur 'n skerp intellek en verbluffende tegniek. Maar Cloete bly ook dikwels die nuuskierige 
kind wat met verwondering kyk na die wêreld om hom, 'n oog het vir 'n mooi vrou en die seksuele by 
tye laat botvier. En boonop hoge erns soms kan ondermyn met die bevrydende lag en 'n kwinkslag. En 
sy gestorwe vrou, Anna – by uitstek sy muse – lewend hou in sy werk. 
 
Akademici en skeppende figure soos T.T. Cloete is bewys genoeg dat die taal Afrikaans as skeppende 
taal én as wetenskapstaal nie agterstaan by enige taal op aarde nie.   
 
Prof. H.P. van Coller 
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Hulde aan ... (vervolg) 
 

� Prof. T.P. Dreyer   † 
 

Prof. Thomas Prins (Tom) Dreyer (78), emeritusprofessor van Toegepaste 
Wiskunde by die Universiteit van Stellenbosch, is op 12 Julie vanjaar oorlede 
terwyl hy saam met sy vrou Rina en lede van hulle gesin in Mauritius 
vakansie gehou het. Hy het aan die Universiteite van Stellenbosch en 
Harvard gestudeer en was vanaf 1957 tot sy aftrede in 1997 'n dosent op 
Stellenbosch, aanvanklik by Wiskunde en later by Toegepaste Wiskunde.  
Benewens publikasies in sy vakgebied, was hy ook medeskrywer van 'n 
boek in Afrikaans oor meganika vir eerstejaarstudente en die skrywer van 'n 
boek oor differensiaalvergelykings wat deur 'n internasionale uitgewery in die 
VSA uitgegee is.   
 

Hy het by geleentheid waargeneem as Dekaan van die Fakulteit Ingenieurswese. Hy was 'n uitstaande 
dosent wat baie positiewe terugvoering van sy voor- en nagraadse studente ontvang het. Hy het sy 
liefde vir die jeug ook uitgeleef in die Voortrekkers, waar hy in 'n termyn as hoofleier kort ná 1994 die 
beweging deur moeilike waters bestuur het. Sedert sy aftrede is hy dikwels geroep as deskundige 
getuie in hofsake oor voertuigongelukke.   
 

Ons eer sy nagedagtenis. 
 

� Dr. J.B.Z. Louw    † 
 

Dr. Bernhard Louw, 'n voormalige Hoof Uitvoerende Beampte van die SA 
Akademie, is op 26 Mei 2015, op 74-jarige ouderdom oorlede. 
 

Bernhard Louw is op 22 Junie 1940 gebore. Hy behaal die BA-graad, 
Sekondêre Onderwysdiploma, BA Hons (Afrikatale), MA (Afrikatale – Xhosa) 
gedurende die periode 1960 tot 1965, almal aan die Universiteit van 
Stellenbosch. In 1970 verwerf hy ook die Magister in Publieke Administrasie 
van die Universiteit van Stellenbosch. In 1978 voeg hy 'n D.Phil (Staatsleer 
en Publieke Administrasie) van die Universiteit van Pretoria by die 
bogenoemde kwalifikasies. 
 

Hy begin sy loopbaan as taalonderwyser – eers aan die Hoërskool Hangklip 
in Queenstown en daarna aan die Hoërskool Gimnasium, Paarl. Reeds vroeg in sy loopbaan beweeg 
sy belangstelling na die tersiêre onderwys. Vanaf 1966 tot 1971 dien hy as ontwikkelingsbeampte aan 
die Universiteit van Stellenbosch. In 1971 sluit hy by die destydse Randse Afrikaanse Universiteit, in 
Johannesburg, as adjunkregistrateur (Akademiese Administrasie) aan.  
 

Hierna werk hy vir 'n periode van vier jaar as hoofnavorser by die Komitee van Universiteitshoofde en 
nog 'n verdere twee jaar as sekretaris van die KUH. 
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Hulde aan ... (vervolg) 
 
In 1981 word hy as Direkteur: Universiteitsaangeleenthede deur die Departement Nasionale Opvoeding 
aangestel. Hy word kort hierna as hoofdirekteur van hierdie Departement aangestel. In 1984 word hy 
bevorder na Adjunk-Direkteur-Generaal: Nasionale Opleidingsbeleid, steeds in die Departement 
Nasionale Opleiding. 
 

In 1989 word hy aangestel as die direkteur-generaal van die Departement Onderwys en Opleiding.  Hy 
beklee hierdie posisie tot Maart 1994. In Augustus 1993 is hy ook aangestel as direkteur-generaal van 
die Departement Nasionale Opvoeding. Hy vul die pos as die senior leier van hierdie belangrike 
staatsdepartement tot September 1994, waarna hy uit die owerheidsektor uit diens tree. 
 

Gegewe Bernhard se leierskapposisie in die onderwys dien hy dan ook, veral vanaf 1987, in 'n groot 
verskeidenheid komitees, kommissies en adviesliggame. Hierdie lys van liggame is so omvattend dat 
geen detail hier aangedui word nie.  
 

Bernhard se loopbaan as onderwysleier begin in 1963 en eindig een-en-dertig jaar later in die mees 
senior onderwysbestuurspos as direkteur-generaal van die Departement Nasionale Opvoeding. Dat 
onderwysbestuur sterk deur Bernhard se are gevloei het, is baie duidelik uit die bogemelde opsomming 
van sy onderwysloopbaan. 
 

Op vier-en-vyftig-jarige ouderdom sluit hy aan by Citadel Beleggingsdienste as portefeuljebeplanner, 'n 
periode in sy loopbaan wat hy geweldig geniet het.  
 

In November 1997 word Bernhard gewerf om die leisels by die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns 
oor te neem. Hy vervul hierdie taak tot Desember 2000. Bernhard neem die bestuur van die Akademie 
in waarskynlik een van die moeilikste tye in die geskiedenis van die Akademie oor. Nie net het sy 
aanstelling gevolg op 'n gebeurtenis wat die personeel baie onseker gelaat het nie, maar is die 
finansies van die Akademie in 'n benarde posisie. Met sy gemoedelike persoonlikheid en sy bestuurstyl 
bring hy die personeel gou byeen as 'n hegte span. 
 

Die Akademie se finansies was egter 'n groter uitdaging. Die onderhoud van die Akademiegebou het 
groot bedrae geverg – fondse wat net nie beskikbaar was nie. Hierdie situasie gee aanleiding tot die 
verkoop van die gebou en dat die personeel weer in die Engelenburghuis gevestig word. Ook word die 
personeelgetalle drasties ingekort. Dit alles om die Akademie finansieel te red. Die logistieke proses 
rondom die verkoop van die Akademiegebou, die onderhandelinge met die regering, die Akademieraad 
en potensiële kopers, het Bernhard se kalm maar ferm bestuurstyl na vore gebring. Die suksesvolle 
deurvoering van hierdie prosesse het weereens bewys dat die regte man op die regte tyd soms 
deurslaggewend is. In hierdie geval het die Akademie waarskynlik 'n finansiële krisis vrygespring. 
 

Ons sal Bernhard nooit vergeet vir sy intelligensie, liefde vir Afrikaans en sy passie om alles baie 
keurig, in detail en nougeset af te handel nie. 
 
Prof. L.M. Brümmer 
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Hulde aan ... (vervolg) 

 
� Dr. P.S. Meyer   † 
 

Dr. Philippus Stefanus Meyer is op 15 Mei 1922 in die distrik Humansdorp 
gebore waar hy grootgeword en aan die Hoërskool Humansdorp 
gematrikuleer het.  Hy het onderrig aan die Opleidingskollege van die Paarl 
en van Oudtshoorn ontvang, die graad BA aan die Universiteit van Suid-
Afrika en die graad M.Ed (cum laude) aan die Universiteit van Stellenbosch 
behaal. In 1979 het hy 'n doktorsgraad in die opvoedkunde met 'n proefskrif 
oor gedifferensieerde onderwys verwerf.   
 

Hy was tussen 1956 en 1966 hoof van die Hoërskool Malteno, die Hoërskool 
Punt, Mosselbaai en die Hoër Jongenskool in die Paarl. Hierna was hy 
Rektor van die Onderwyserskollege op Graaff-Reinet. Hy was van 1968 
onder meer Inspekteur van Onderwys, Onderwysbeplanner, direkteur van 

Onderwys in Kaapland en sedert 1982 direkteur-generaal van Nasionale Opvoeding.  Hy dien in etlike 
onderwys- en kultuurliggame.   
 
� Prof. J.P. Smuts   † 
 

Prof. Johannes Pieter (Van der Bijl) Smuts is gebore op 7 September 
1934 en oorlede op 20 Julie 2015, 'n rukkie voor sy 81ste verjaarsdag. 
 

Smuts was 'n tydgenoot van J.C. Kannemeyer en promoveer met 
Karakterisering in die Afrikaanse roman in 1975 en skryf ook 'n Blokboek 
oor Hoe om 'n roman te ontleed (1977). Beide werke getuig nie net van 
'n grondige kennis van narratiewe teorieë tot en met die onderskeie 
publikasiedatums nie, maar was ook toe van die min werke in Afrikaans 
waarin prosateorie diepgaande bespreek is.  
 

Hoewel hy verantwoordelik is vir die drama-oorsig in Die Afrikaanse 
literatuur sedert sestig (1980) met T.T. Cloete as redakteur en ook 
daaroor publiseer, is dit veral sy talle artikels oor die prosa wat hom 

kenmerk as 'n kundige leser en interpreteerder. Saam met sy vrou, Ria Smuts-Van Rensburg is hy die 
samesteller van verskeie bloemlesings vir gebruik in die sekondêre en tersiêre onderwys en skryf hulle 
ook saam 'n versameling kortverhale, Die water wat verby is (2012). Ria het hieroor spottend vertel dat 
hulle te oud is om elkeen 'n bundel te publiseer; toe doen hulle dit maar saam! 
 

Johan Smuts het die onbenydenswaardige taak gehad om die alombekende Elize Botha op te volg as 
voorsitter van die Letterkundekommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 'n 
taak wat hy met groot onderskeiding verrig het. Self skryf hy ook 'n verhelderende artikel oor Akademie-
pryse waaruit duidelik blyk dat daar veel meer diep-beredeneerde waardebepaling skuilhou agter 
toekennings as oënskynlike willekeur. 
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Hulde aan ... (vervolg) 
 

In die kommissie was hy 'n goeie voorsitter: regverdig in tydstoedeling, ter sake sonder om rigied te 
wees, ewewigtig en onbevooroordeeld wat sy oordele betref en veral kundig en deeglik voorbereid. 
Dikwels het hy spanning verlig met 'n stukkie onverwagte humor. Hoewel hy selde afgedwaal het, het 
daar soms iets deurgeskemer van sy grondige kennis van die beeldende kunste en veral musiek, sy 
beresenheid én belesenheid. Poëtikaal het ons na aan mekaar gestaan en het ons dikwels dieselfde 
geoordeel oor tekste, wat natuurlik daartoe bydra dat ek sy oordele steeds as in-die-kol beskou! 
 

Saam met sy vrou, Ria, het Johan hom steeds akademies besig gehou tot en met sy dood en was hy 
veral 'n gewaardeerde en gerespekteerde keurder van manuskripte en boeke. Vir sy kollegas (ook ons 
wat jare saam met hom gewerk het in die Letterkundekommissie) en vriende, maar veral vir Ria, sy 
lewensmaat, was sy afsterwe 'n baie groot verlies.  
 

Die SA Akademie huldig een van sy steunpilare.  
 

Prof. H.P. van Coller 

 

� Prof. C.F. van der Merwe    † 
 

Prof. Tian van der Merwe se afkoms en die uitgebreide familie was vir 
hom baie belangrik. Hy het die geskiedenis van Christiaan Frederik van 
der Merwe en die familiestamboom noukeurig vir sy kleinkinders 
neergepen. Die volgende is grotendeels 'n aanhaling en verwerking van 
wat hy oor homself gedeel het:  
 

Hy was die derde Christiaan Frederik en die tiende geslag Van der Merwe 
in Suid-Afrika. Hy is op 24 Maart 1942 in Pretoria gebore, die oudste van 
drie kinders. Sy ouers, Christiaan (Oubaas) en Ronnie het in Kameeldrift, 
oos van Pretoria gewoon. Hy was een van die eerste leerlinge van 
Laerskool Die Poort. Hy was ses jaar oud toe hy skool toe is en het in die 
tweede klas begin. Hy is op elf jaar na die Afrikaanse Hoër Seunskool. Hy 
het matriek in 1958 op die ouderdom van 16, met 7 vakke geslaag.  

 

Tian wou 'n dokter word, maar was bang dat as hy op 23 kwalifiseer, hy as te jonk beskou sou word. Hy 
het dus by Tukkies ingeskryf vir 'n BSc-graad en sy vakke so gekies dat dit ooreengestem het met dié 
van mediese studente. Hy het sy BSc-graad in 1961 verwerf en toe 'n MSc-graad in Fisiologie. Daarna 
is hy Nederland toe om medies te studeer.  Hy is daar toegelaat om in die derde jaar medies te begin 
en het as arts gekwalifiseer. In Pretoria het Tian as Internis by Kalafong-hospitaal begin werk en het 
daar die Gastroënterologie Afdeling opgerig. Na vier jaar het hy 'n pos as Professor aan Medunsa gekry 
en weer 'n Gastroënterologie Departement opgerig. Daar was hy werksaam vir meer as 30 jaar. Voor 
sy aftrede het hy twee jaar gedien as Waarnemende Dekaan van die Mediese Fakulteit.   
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Persberigte 
 
 

Die volgende inligting is deur die SA Akademie se knipseldiens en van Akademielede ontvang.  Indien 
lede weet van enige publikasies waar oor sake van die Akademie berig word, faks dit asseblief aan 
Nellie: 012-329-0293: 
 
Wat Rhodes ons kan leer (Michael le Cordeur)   Die Burger/Forum, 16 April 2015 
'n Loopgraaf-paragraaf – Wium van Zyl     Rapport, 19 April 2015 

Maak jy vyande vir Afrikaans?      Beeld, 2 Mei 2015  

Wanneer is 'n woord 'n woord?      Beeld, 2 Mei 2015  

Sulke optrede kan taal knou        Beeld, 5 Mei 2015  

'n Blommekultuur wat karakter bou (Michael le Cordeur)  Paarl Post Scriptum, 7 Mei 2015 
Afrikaans moet waai by Kovsies      Beeld, 7 Mei 2015  

Sisca skrywer én digter van formaat      Beeld, 6 Mei 2015  

Skeiding maak Afrikaans broos      Beeld, 7 Mei 2015  

Luister na dié studente       Beeld, 7 Mei 2015  

Oraloor gewaarsku oor taal by Kovsies     Beeld, 8 Mei 2015  

Kgwadi vol lof vir taal        Beeld, 8 Mei 2015  

'n Nuwe Afrikaanse woordeboek vir jou selfoon    Maroela Media, 13 Mei 2015  

Blink ster – Sisca Julius      Huisgenoot, 14 Mei 2015  

Afrikaans: Doodsklok lui by UV      Beeld, 15 Mei 2015  

Dán sal ek skoolvak steun – Luister na almal se verlede, 

  geskiedenis (Fransjohan Pretorius)     Beeld, 19 Mei 2015  

Moenie by Maties kom studeer      Beeld, 20 Mei 2015  

Funza Lushaka-beurse: ’n poging om die speelveld gelyk te  
maak (Michael le Cordeur)      LitNet, 22 Mei 2015 
Hulle sit die spel in speletjie (Gerhard van Huyssteen)  Beeld, 22 Mei 2015  

Helfte van 'n miljoen vir wie taal só aanwend 

 (Het Jan Marais Nationale Fonds)     Rapport, 31 Mei 2015  

Top-uitblinkers vir hul werk vereer      Die Burger, 24 Junie 2015  

Goeie nuus: 'n Hupstoot vir studie in Afrikaans    Maroela Media, 10 Julie 2015  

Afrikaanses kan beurs kry vir hul studie     Rapport, 12 Julie 2015  

Blade vra onderrig in eie taal      Beeld, 24 Julie 2015  

Atterbury maak 'n plan in Oos-Europa – Louis van der Watt  Rapport, 2 Augustus 2015  

'n Boek vir elke Matie en meer – Nalatenskappe sonder einde Beeld, 17 Augustus 2015  

 
 

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