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Geagte AkademieledeGeagte AkademieledeGeagte AkademieledeGeagte Akademielede    
Personalia 
Ek verwelkom graag vir mev. Hanlie Willemse 
wat   met   ingang   Junie   2016   as   finansiële 
beampte by die Akademie in diens getree het 
en wens haar 'n vervullende  loopbaan by die 
Akademie  toe.  My  dank  en  waardering  ook  
aan  haar  voorganger,  mev.  Marietjie  Botha, 
vir die jarelange diens wat sy gelewer het. 
 
Prof. Adam Small sou op 7 Oktober erelidmaatskap van die SA 
Akademie ontvang het. Hy het in talle gesprekke sy opgewon-
denheid en waardering hieroor uitgespreek. Ongelukkig is hy 
oorlede voordat hy formeel erelidmaatskap kon ontvang. Sy 
weduwee, dr. Rosalie Small het onderneem om dit namens hom 
in ontvangs te neem. Die Akademie eer Adam Small se nagedag-
tenis.  
 
Bekroningsplegtigheid  
Die Bekroningsgeleentheid in die Noorde het op 30 Junie plaas-
gevind en dit was 'n luisterryke geleentheid.  Foto's is op pp. 6-8 
en is ook op die webblad te sien. Soos in die verlede was dit 'n 
voorreg om talentvolle kundiges op die wyse te beloon.  
 
Die Werkgebied van die Akademie 
Die werkgebied van die Akademie bestryk alle wetenskaps- en 
kunstevelde. In vorige Nuusbriewe het ek uitgewy oor die 
werksaamhede van die Taalkommissie, die Letterkundekom-
missie, die Geskiedeniskommissie en die Onderwyskommissie. 
 

In hierdie uitgawe brei ek kortliks uit oor die samestelling, rol en 
werksaamhede van die Akademie se twee kommissies vir die 
kunste, naamlik die Kommissie vir Uitvoerende Kunste en die 
Kommissie vir Visuele Kunste. 
 

Die lede van die Kommissie vir Uitvoerende Kunste is mnr. Paul 
Boekkooi, proff. Virginia Davids, Izak Grové, Nico Luwes 
(voorsitter) en mnr. Leon van Nierop. Hierdie Kommissie is 
verantwoordelik vir die toekenning van die Huberte Rupertprys vir 
Klassieke  Musiek,  en  vir  die  toekenning  van  erepennings  
                                                                                             …./2 
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Voorwoord (vervolg) 

 
binne die volgende velde: Toneelkuns in 
Afrikaans, rolprentkuns in Afrikaans en Ligte 
Afrikaanse Musiek. Die Huberte Rupertprys is 
een van die prestige-bekronings van die Aka-
demie. Die prys kan jaarliks toegeken word en 
roteer soos volg: 
 
Uitvoerende kunstenaars: Instrumentaliste (wat 
die volle spektrum van musiekinstrumente 
bestryk); sangers; opleiers, onderwysers, kun-
diges, beoordelaars en organiseerders van 
klassieke musiek.  
 
Die Huberte Rupertprys word vanjaar aan die 
pianis Ben Schoeman toegeken tydens die 
Bekroning op 7 Oktober en hy sal die aand as 
die gaskunstenaar optree! 
 
Die Kommissie vir Visuele Kunste bestaan uit 
prof. John Botha, mnr. Nicholas Clarke, proff. 
Alex Duffey (voorsitter) en Elizabeth Gunter. 
Hierdie Kommissie is verantwoordelik vir die 
toekenning van die Erepenning(s) vir Visuele 
Kunste wat  jaarliks toegeken kan word en sluit 
onder meer die volgende kunsvorme in:  Skil-
derkuns; Beeldhoukuns; Weefwerk; Keramiek; 
Mosaïek; Fotografie; Advertensiewese; Anima-
sierolprente en videokuns; Installasiewerk en 
openbare opdragwerke; Argitektuur en ver-
wante kunsvorme en Ontwerp- en verwante 
kunsvorme. 
 
Vanjaar se ontvanger van die Erepenning vir 
Visuele Kunste is die beeldhouer Maureen 
Quin. Lees gerus Nicholas Clarke se artikel wat 
in die Maandblad Zuid-Afrika oor haar werk 
verskyn het op pp. 22-24. 

Benewens die toekenning van pryse, hou beide 
hierdie kommissies hulle ook besig met die 
byhou en ontwikkeling van Afrikaanse vakter-
minologie wat binne hulle werkgebiede lê. 'n 
Kunstewoordeboek word in 2017 onder redak-
sie van prof. Alex Duffey gepubliseer. Prof 
Duffey het ook navorsing oor die Akademie se 
kunsversameling gedoen en 'n nuwe kleur-
brosjure saamgestel wat by die permanente 
uitstalling beskikbaar sal wees wanneer die 
Akademie in 2017 in ons nuwe gebou intrek. 
 
Binne die raamwerk van sy missie en doel-
stellings ondersoek die Akademie deurgaans 
aktuele sake van openbare belang, neem 
standpunt daaroor in, en tree dikwels raad-
gewend, fasiliterend en meningsvormend in 
sake van nasionale belang op deur regstreeks 
by die verloop van gebeure betrokke te raak. 
Elders in hierdie nuusbrief en in die webtuiste 
van die Akademie sal u heelwat daaroor te lese 
kry. Ek lig nietemin twee nuwe inisiatiewe toe, 
naamlik (1) die Akademie se betrokkenheid by 
die Afrikaanse weergawe van Wikipedia 
(SAAWKWikipediaProjek) en (2) formele debat-
voering in Afrikaans onder studente aan Suid-
Afrikaanse universiteite.  
 
SAAWKWikipediaProjek 
Die Afrikaanse Wikipedia is die Afrikaanse 
weergawe van die webgebaseerde vrye-inhoud-
ensiklopedie. Wikipedia bestaan sedert 
16 November 2001. Daar is reeds Wikipedias 
vir 293 tale en as 86ste grootste Wikipedia 
beskik die Afrikaanse Wikipedia tans oor 
ongeveer 41 020 artikels. Benewens Wikipedia 
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Voorwoord (vervolg) 

 
se rol as die grootste (en steeds groeiende) 
ensiklopedie ooit, is dit ook 'n sleutelhulpbron in 
veeltalige kennisonttrekking en taaltegnologie in 
die wêreldwye web. Dit is welbekend dat vir 
Afrikaans om in die digitale wêreld te gedy, die 
Afrikaanse Wikipedia groot en van hoë gehalte 
moet wees. Omdat Wikipedia by uitstek 'n 
gemeenskapsprojek is waaraan enige persoon 
kan deelneem en meewerk, is dit die ideale 
manier vir Afrikaanssprekendes om saam te 
bou aan die toekoms van Afrikaans. 
 
Die Akademie se eie projek om tot die 
Afrikaanse Wikipedia by te dra, vorder fluks. Dit 
geskied onder die bekwame leiding van prof. 
Laurette Pretorius. Deur middel van gereelde 
(maandelikse) informele werkwinkels poog ons 
om die uiters omvattende rykdom van kennis 
wat in die lede van die Akademie gesetel is, vir 
die Afrikaanse Wikipedia te mobiliseer. Tydens 
die werkwinkels word belangstellendes touwys 
gemaak oor hoe om betrokke te raak en 
gedagtes word uitgeruil oor hoe om die projek 
verder uit te brei en te verbeter. Die eerste paar 
byeenkomste het in Pretoria plaasgevind en die 
plan is om dit stelselmatig na ander streke uit te 
brei. Navraag is reeds van Potchefstroom, 
Bloemfontein en Stellenbosch ontvang en die 
vooruitsig is dat werkwinkels voor die einde van 
die jaar in dié sentra aangebied sal word. 
Verdere inligting oor die projek is op die 
SAAWK-webblad beskikbaar. 
 
Debatvoering  in Afrikaans aan Suid-Afrikaanse 
universiteite 
U is waarskynlik bewus van die ATKV Nasio-
nale Universiteitsdebatkompetisie wat jaarliks 

plaasvind. Die Universiteit van Pretoria neem 
jaarliks aan hierdie kompetisie deel en het al 
drie keer met die louere weggestap. Die UP 
Debatsvereniging het gedurende 2016 leiding 
geneem om 'n formele struktuur te stig wat as ŉ 
kommunikasienetwerk tussen plaaslike univer-
siteite waar formele debat ook in Afrikaans 
plaasvind tot stand te bring. Voortspruitend 
hieruit is die "Raad van Afrikaanse Debat 
Universiteit" (RADU) saamgestel. RADU 
bestaan uit verteenwoordigers van die 
Universiteit van Pretoria, Universiteit van die 
Vrystaat, Noord-Wes Universiteit, Universiteit 
Stellenbosch en die Universiteit van die Wes-
Kaap. Akademia en Aros is beide in die proses 
om ook deel van hierdie struktuur te vorm. Om 
die talent van debatvoering en kritiese 
denkvermoë te help ontgin, ondersteun die 
Akademie die UP Debatsvereniging se 
aktiwiteite en inisiatiewe finansieel. As verdere 
inisiatief wil die UP Debatsvereniging leiding 
neem met die skryf van ŉ handleiding oor 
debatvoering. Hoërskoolleerders word ook deur 
die studente praktiese leiding gegee om beter 
en meer afgeronde sprekers te word. Die 
Akademie wens die UP Debatsvereniging 
sterkte toe met hierdie onderneming. Die 
voorsitter van die UP Debatsvereniging, Daniël 
Eloff, skryf soos volg: "Die voorbeeld wat die SA 
Akademie vir die Vereniging stel in die bevor-
dering van die wetenskap, kunste en tegnologie 
in Afrikaans gee vir die Vereniging moed om 
ook op hierdie vlak debat in Afrikaans te 
bevorder. Sonder hierdie bystand van die SA 
Akademie sou dit nie moontlik gewees het nie."  

Met vriendelike Akademiegroete 
Prof. Wessel Pienaar, Voorsitter 
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Uit die Akademiekantoor 

 

• Bouprojek:  Die bouprojek by Engelenburghuis het na vertraging van 'n jaar 'n aanvang geneem. 
Volgens beplanning sal die nuwe kantoorgebou teen einde Mei 2017 voltooi wees. Die argitek is 
mnr. François van der Merwe en die boukontrakteur is SMT. Die hoofingang bly uit Ziervogelweg en 
op die foto links kan gesien word waar die motorafdakke verwyder is en die perseel gelykgemaak 
word vir die nuwe gebou. Die stoorkamers kry weer geweltjies soos dit oorspronklik was aan 
Edmondstraat se kant. Die museum is beveilig en 'n muur sal die inhoud beskerm totdat die projek 
voltooi is. Die waardevolste kunswerke is in veilige bewaring by die Universiteit van Pretoria en die 
ere-kurator, me Annemarie Carelson word hartlik bedank vir die sorgsame manier waarop sy 
toesien dat alles veilig is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Wiskunde-in-Aksie 2016: Die SA Akademie, in samewerking met SAOU, het vanjaar die derde 
Wiskunde-in-Aksie landwyd onder leiding van Hennie de Wet, aangebied. Die Aksie het ten doel om 
die "Einsteins" van die toekoms te identifiseer.  

 

 Altesame 167 skole en 2 742 leerders het in 2016 aan die Wiskunde-in-Aksie deelgeneem.  Die 
beste presteerders in elke streek is uitgenooi na die Wiskunde-Pretdag wat op 10 September by 
Johannesburg (UJ) en op 17 September by onderskeidelik Pretoria (UP); Potchefstroom (NWU); 
Bloemfontein (UV), Stellenbosch (US) en Port Elizabeth (NMMU) plaasgevind het. Op Saterdag 
22 Oktober word ook 'n tweede Pretdag by Stellenbosch aangebied om die leerders van Atlantis en 
Mitchell's Plein en ander uit die Wes-Kaap wat nie die eerste Pretdag kon bywoon nie, te 
akkommodeer. 'n Eerste Pretdag word op 22 Oktober ook by die Westville-kampus van die 
Universiteit van KwaZulu-Natal (UKZN) aangebied en leerders van skole in die Transkei word ook 
ingesluit. 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.  

 

 Didaktiese terugvoering sal aan skole wat deelgeneem het, gegee word.  Prof. Marthie van der Walt 
(eksaminator) sal die antwoorde van leerders ontleed, met die oog op terugvoering van aspekte 
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Uit die Akademiekantoor (vervolg) 

 

waaraan onderwysers aandag behoort te gee.  Die SA Akademie maak graag in die verband met al 
die skole kontak. 
 

Die SA Akademie dra graag dank en waardering oor aan hoofde van skole, vakonderwysers, ouers 
en leerders vir die deelname en ook hulle betrokkenheid aan die Wiskunde-in-Aksie vir Graad 6 en 
7. 'n Besondere woord van dank word gerig aan lede van die SA Akademie vir hulle aandeel in die 
aanbied van die onderskeie Pretdae. Daar is ook groot waardering vir die personeel by die onder-
skeie universiteite wat hul tyd gratis tot beskikking van die SA Akademie en die projek stel. 

 

Beurspryse toegeken 

 

 
Baie geluk aan dr. Hendrik Lochner wat sy Doktorsgraad geslaag het by Unisa 
met die finansiële steun deur 'n beurs vanaf die Akademie. Sy navorsings-
onderwerp was: Die gebruik van modus operandi inligting van gevonniste 
oortreders in die ondersoek van kontant-in-transito roofsake.  
 
Hiermee wil ek net graag my opregte dank aan die Suid-Afrikaanse Akademie vir 
Wetenskap en Kuns betuig vir die studiebeurs wat my in staat gestel het om my 
studie te voltooi. Ek was bevoorreg om my PhD-graad in Musiek aan die 
Noordwes-Universiteit in Potchefstroom te ontvang. Dr. Diederick Basson, 
Stellenbosch 
 
 

Uitnodiging vir voorleggings:  Tydskrif vir Geesteswetenskappe 

 

In 2017 herdenk die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns die eeufees van die heel eerste 
Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS) van 1917. Daar word beoog om ter herdenking van hierdie 
besondere gebeure 'n spesiale uitgawe van die Tydskrif vir Geesteswetenskappe te laat verskyn. 
Omdat die Letterkundekommissie ook een van die heel oudstes van die Akademie is, sal hierdie 
spesiale uitgawe artikels oor beide die taal- en letterkunde bevat. Proff. H.P. van Coller (vir die letter-
kunde) en Nerina Bosman (vir die taalkunde) sal as gasredakteurs optree. Die beoogde uitgawe sal die 
Junie 2017-nommer wees.  
 

Ons beoog tien tot twaalf artikels oor onderskeidelik die taal en letterkunde – veral graag bydraes wat 
verband hou met die AWS of die werksaamhede van die twee kommissies. 

• Letterkunde: Artikels moet die gasredakteur teen 31 Oktober 2016 bereik. 'n Opsomming van die 
beoogde artikel moet verkieslik so gou moontlik aan die gasredakteur gestuur word. 

• Taalkunde: Artikels moet die gasredakteur teen 30 Oktober 2016 bereik. 
 

Proff. H.P. van Coller en Nerina Bosman 
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Bekroningsplegtigheid:  22 Junie te Pretoria 
 

Noordelike 

BEKRONINGSPLEGTIGHEID 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BEKROONDES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Agter (v.l.n.r): Me. Karen Meiring, proff. Hermie van Zyl, Alvaro Viljoen, Deon Geldenhuys,  
Robert Pattinson, Koos Vorster, me. Lindi Steyn, me. Alet J. van Rensburg en  

dr. Dionē Prinsloo (Hoof Uitvoerende Beampte, SA Akademie) 
Voor (v.l.n.r.): Me. Maureen Quin, proff. Irma Eloff, Ivan Horak,  

Wessel Pienaar (Voorsitter, SA Akademie) en Annemarie Oldewage  

Sangitems gelewer deur Linette van der Merwe (mezzo), Chris Mostert (tenoor) en Ferdi Geyer (pianis) 
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Bekroningsplegtigheid:  22 Junie te Pretoria (vervolg) 
 

Pryse oorhandig deur prof. Wessel Pienaar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Annemarie Oldewage  
Erepenning van die SA 
Akademie se Fakulteit 
Natuurwetenskap en 

Tegnologie 

Me. Alet J. van Rensburg 
Poortprys vir Poësie 

Prof. Wessel Pienaar en me. Lindi Steyn 
Jnr. Kaptein Scott-Gedenkmedalje 

Me. Karen Meiring 
Besondere Erepenning van die 

Akademie 

Prof. Wessel Pienaar,  
me. Maureen Quin en prof. Alex Duffey 

Erepenning vir Visuele Kunste  

Proff. Wessel Pienaar en Alvaro Viljoen  
Havengaprys vir Lewenswetenskappe 

Prof. Robert Pattinson 
Havengaprys vir Gesondheids-

wetenskappe 

Proff. Wessel Pienaar en  
Hermie van Zyl  

Ds. Pieter van Drimmelenmedalje 

Proff. Wessel Pienaar en  
Deon Geldenhuys 

Stalsprys vir Politieke Wetenskap 
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Bekroningsplegtigheid:  22 Junie te Pretoria (vervolg) 
 

Pryse oorhandig deur prof. Wessel Pienaar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 Poort-Skryfkompetisie en Poort-Skrywer-Slypskool  

 

Ina van Schalkwyk, organiseerder van die POORT-Skryfkompetisie sowel as die POORT-Skrywer-
Slypskool, aan die woord: 
 
Die POORT-Skryfkompetisie 2016 is afgehandel en die paneel keurders, proff. Thys Human, Tom 
Gouws en dr. Daniel Hugo, het die Nasionale Wenner Poësie en Prosa aangewys. Hierdie groot eer het 
Alet Janse van Rensburg (Poësie) van Hoërskool Cradock  en Annemarie Wüst (Prosa) van Hoërskool 
Stellenberg te beurt geval! 
 
Alet Janse van Rensburg het 'n besondere gedig, WIE LAASTE LAG, geskryf wat uitmunt vanweë die 
knap beeldspraak, woordspel en metafoorgebruik. Sy het die keurders "verras met haar selfversekerde 
versvernuf" en is daarom 'n waardige Poësiewenner vir 2016.  
 
Annemarie Wüst het 'n aangrypende prosaverhaal geskryf, SEISOENE VAN VERANDERING, wat op 
"sowel inhouds- as struktuurvlak in haar gelaagde raamvertelling beïndruk".  Sy maak geslaagd gebruik 
van kontrasskepping wat sy uitbou tot 'n roerende klimaks. Annemarie Wüst het die keurders oortuig 
van haar subtiele beelding sonder om in sentiment te verval. Sy het haarself as belowende jong 
skrywer uitgesonder in haar bekroning as oortuigende Prosawenner vir 2016.  
 

Proff. Wessel Pienaar, Koos Vorster en  
George Lotter 

Totiusprys vir Teologie en die studie van die 
grondtale van die Bybel 

 

Proff. Wessel Pienaar, Ivan Horak en  
Kobus Eloff 

M.T. Steynmedalje vir Natuurwetenskaplike en 
Tegnologiese Prestasie 
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2016 Poort-Skryfkompetisie en Poort-Skrywer-Slypskool (vervolg)  

 

Die keurderpaneel het voorts ook hul voorkeurlys van Top-10-presteerders in beide genres opgestel en 
aan my as organiseerder voorsien waarvan die Top-5 in elke genre deur die SA Akademie vir 
Wetenskap en Kuns na die POORT-Skrywer-Slypskool genooi is.  
 
Hierdie geslaagde Slypskool het van 11-13 Julie 2016 op die kampus van die Universiteit van die 
Vrystaat in Bloemfontein plaasgevind, gesamentlik aangebied deur die Departement Afrikaans, 
Nederlands, Duits en Frans en die Fakulteit Geesteswetenskappe (en natuurlik ook die SA Akademie 
vir Wetenskap en Kuns). 
 
Die drie aanbieders van hierdie POORT-Skrywer-Slypskool was prof. Hennie van Coller (akademikus 
en ook digter en dramaturg in eie reg), Gilbert Gibson (digter wat pas bekroon is vir sy poësiebundel 
VRY-) en die alombekende Jaco Jacobs, jeugverhaalskrywer. Hulle drie het die tien aspirantskrywers in 
die fyner nuanses van die skryfkuns ingelei. Na 'n goedbeplande program van onderrig , moes hierdie 
10 kandidate elk 'n nuwe skryfstuk onder die tema, Ek en die ander, in die genre van hul keuse vir 
evaluering inhandig. Te oordeel aan die uitkoms van hierdie nuutgeskrewe stukke, was dit duidelik dat 
elke kind by hierdie Skrywer-Slypskool baat gevind het. Ek sluit twee gedigte in as voorbeeld van die 
skryfwerk wat daar gelewer is: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verhuis 
(vir Baila) 

   Alet Janse van Rensburg 
 

Foto's 
in daai doos. 
Klere  
in die tas. 
Op die agtersitplek 
sit ons kroos 
ek en die ander, bankvas. 
 

Linne in 'n kis. 
Breekware lê knus 
in dit  
wat  
nuus was. 
 

Al ons besittings 
staan voor my 
ingepak, 
maar dit wat 
ek werklik 
wil vat 
sit aan fondamente vas. 

EK en die ander 
                         Brigitte Geyer 
 

Ons liefde is 'n prulpienk primadonna 
'n fopdosser  
'n drag queen 
 

Ons liefde dra fake wimpers 
ingelê in maskara 
wat swaarweg sleep  
deur die cleavage van moeë eyesockets 
 

Fokkit. 
Ons liefde is cheap 
Soos 'n hoer op 'n dodgy straathoek 
 

Maar as jy mooi genoeg kyk 
as jy lank genoeg soek 
is ons liefde soos 'n stokou boek  
deur jare se verbruik uiteindelik verbleik 
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2016 Poort-Skryfkompetisie en Poort-Skrywer-Slypskool (vervolg)  
 

Die kandidate wat deur die SA Akademie vir hul totale verblyfkoste en gesubsidieerde reiskoste geborg 
is, is beslis positief aangeraak en verryk tydens hierdie driedaagse POORT-Skrywer-Slypskool. Dit blyk 
duidelik uit 'n paar uittreksels van hul bedankingsbriewe. (Uiteraard bedank hul almal dieselfde groep 
mense en instansies en noem ek dit nie in elk se dankiebriefie nie): 
 
 

Annemarie Wüst: "Wat 'n belewenis! Dit was werklik interessant, insiggewend en absoluut heerlik! Ek bedank 
die SA Akademie hartlik vir die verblyfkoste en vir die uiters vrygewige reissubsidie, vir mev. Ina van Schalkwyk 
vir wydlopende reëlings, vir die drie aanbieders van die Skrywer-Slypskool en die insiggewende indiwiduele 
sessies met hulle, asook mev. Anthea van Jaarsveld vir haar toegewyde aandag. Ek het veral dit besonder 
geniet om prof. Van Coller se vertaalde drama, SUIKER, wat op die Vryfees opgevoer is te kon sien. Die ganse 
POORT-Skrywer-Slypskool was 'n verrykende ervaring en ek is gelukkig om my vakansie op hierdie hoë noot 
te kon afsluit!"  
 
 

Andries Meyer: "Ek wil begin om aan die Akademie en Ina te sê hoe 'n groot voorreg dit vir my was om deel te 
kon wees van Poort-Skrywer-Slypskool 2016. Dit was twee (en 'n half dae) wat ek nooit in my lewe sal vergeet 
nie, weens die kennis wat ek opgeraap het, vriende wat ek gemaak het en ongelooflike stories wat ons almal 
nou het om te vertel. Die voorreg om saam met Gilbert Gibson, prof. Hennie van Coller en Jaco Jacobs te kon 
werk is te veel om te beskryf. Al klink ek moontlik bietjie melodramaties oor alles wat ek sê in hierdie e-pos, 
moet u asseblief verstaan dat ek werklik oorborrel van opgewondenheid. Ek het gemaklik en warm geslaap (ten 
spyte daarvan dat almal in die Kaap my bang gepraat het oor die koue in Bloemfontein), ek het baie lekker 
geëet en ook veilig en welkom gevoel deur die loop van die Slypskool. Weer eens vreeslik dankie vir die 
voorreg om dit te kon bywoon." 
 
 

Jemima Meyer: "Die kritiek, raad en kundige terugvoer van die aanbieders was vir my waardevol. En die 
smaaklike maaltye was 'n fees! 'n Hoogtepunt van die Skrywer-Slypskool is ook jaarliks om die ander jong 
skrywers, elk met sy unieke persoonlikheid, te kon ontmoet. ” 
 
 

Marne Greyling: "Ek het op hierdie Slypskool besef hoe min daar gedoen word om jong Afrikaanse skrywers 
op die pad van skryf te plaas. Vir my was dit 'n tyd wat ek nooit sal vergeet nie." 
(Sy wil selfs die Slypskool verleng na 5 dae!) 
 
 

Annelies Groenwold: "Ek wil net baie dankie sê vir die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns vir die 
ongeooflike geleentheid. Wat vir my 'n hoogtepunt was, was om met sulke ervare mense te kon werk. Ek het 
baie geleer, nie net oor hoe om beter te skryf nie, maar ook oor die industrie. Ons mag ook gratis na prof. 
Hennie van Coller se vertaalde drama, Suiker, gaan kyk het wat wys dat hulle regtig omgee vir ons 
aspirantskrywers. Die opvoering was uitstekend (en prof. Hennie wat ook self as akteur 'n klein rol gespeel het, 
was net so goed)! Ek sal die POORT-Skrywer-Slypskool altyd onthou. Dit was darem flippen lekker."  
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2016 Poort-Skryfkompetisie en Poort-Skrywer-Slypskool (vervolg) 

 
Jedidja van der Walt: "Ek het die Slypskool baie geniet, en ek het baie geleer oor hoe ek my prosa en poësie 
kan verbeter. Dit was een van daardie ervarings wat 'n groot impak op jou lewe het, en wat jy nooit sal (of wil) 
vergeet nie. Dit is min wat ek raad kan kry vanaf professionele skrywers en digters oor verskeie van my stukke. 
Die persone wat die Slypskool aangebied het, was ook besonders, hulle was baie vriendelik en gaaf, en het 
mens dadelik tuis laat voel. En die feit dat die VryFees op die kampus was en ons nie nodig gehad het om 
toegangsgeld te betaal nie, was 'n bonus." 
 

Brigitte Geyer: "Die pragtige kampus waar Huis Kestell geleë is, het in die flou wintersonnetjie geglimlag en 
naby het Roosmarynsaal gewink met sy geurige middagetes. Ons aspirantskrywers het vriendskappe gesmee 
wat oor die volgende drie dae tot 'n vertrouensnetwerk sou groei waarin gedagtes, skryfstukke en opbouende 
kritiek vrylik met mekaar gedeel kon word. Dit was 'n ongelooflike eer om myself in die teenwoordigheid van 
gesoute skrywers te bevind. Tydens die indiwiduele sessies was ek stomgeslaan oor die absolute presisie 
waarmee die aanbieders my skryfstukke ontleed het. Dit het my 'n vars, objektiewe blik gegee op my skryfwerk 
asook goue raad vir verdere skrywes voorsien. Met sulke ongelooflike inisiatiewe soos die POORT-Skrywer-
Slypskool is dit moeilik om nie optimisties te wees oor die toekoms van die Afrikaanse taal en letterkunde nie." 
 
 
Uit bogenoemde uittreksels uit van die kandidate se briefies blyk dit duidelik dat daar nooit enige twyfel 
kan bestaan oor die vormende waarde wat die POORT-Skrywer-Slypskool op die (gelukkige gekose) 
leerders het nie en dat dit, soos in die vorige jare sedert die ontstaan daarvan, weer eens 'n 
reusesukses was!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agter v.l.n.r.: Brigitte Geyer, Jedidja van der Walt, Kara Ranwell, Andries Meyer,  
Annelies Groenwold, Jemima Meyer, Alet Janse van Rensburg en Annemarie Wüst 

Voor v.l.n.r.: Marne Greyling en Loudi Uys 
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Jan H Maraisprys:  Eerste toekenning 2016 

 
Die eerste Jan H. Maraisprys vir ŉ uitstaande bydrae tot Afrikaans as wetenskapstaal is toegeken aan 
prof. H.B. (Hermann) Giliomee. Die prys ter waarde van R500 000 is op 30 Mei, die herdenking van die 

sterfdag van wyle Jannie Marais, tydens 'n 
funksie op Stellenbosch aan hom oorhandig. 
 

Hermann Giliomee geniet internasionale 
aansien as historikus en kenner van die Suid-
Afrikaanse politiek. Sy wye kennis en belang-
stellings het baie gedoen om by Suid-
Afrikaners – en in die besonder by die 
Afrikaanssprekende gemeenskap – 'n kritiese 
ingesteldheid te kweek. Hy het ook 'n uiters 
belangrike rol in die bevordering van 'n 
verantwoordelike diskoers oor lewens-
belangrike kwessies in ons land gespeel, 
sowel onder apartheid as in die huidige 
bestel. Sy werke toon die relevansie van die 
verlede vir ons hede en die moontlikhede vir 
'n rasionele omgang met daardie verlede. Sy 

lewenslange verbintenis tot onafhanklike denke en sy uitnemende akademiese uitsette in Afrikaans 
maak van hom 'n waardige ontvanger van hierdie eerste Jan H. Marais-toekenning. Hy is 'n uiters 
vrugbare navorser en skrywer, maar sy groot werk was ongetwyfeld Die Afrikaners: 'n Biografie in 2003. 
 

Die Jan H. Maraisprys is in 2015 ingestel deur drie van die belangrikste instansies wat hulle bestaan te 
danke het aan die erflating van Johannes Henoch Marais (1850-1915), vooraanstaande Stellenbosser 
en voormalige inwoner van Kimberley waar hy sy welvaart opgebou het. Hulle is Het Jan Marais 
Nationale Fonds, Naspers (Media 24) en die Universiteit Stellenbosch. Die prys word jaarliks toegeken 
as erkenning vir 'n uitstaande bydrae tot Afrikaans as wetenskapstaal deur wetenskaplike werk en 
publikasies  op hoё vlak  en van hoё gehalte in Afrikaans. 
 

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

Die prys van R500 000 word in 2017 weer toegeken. Die aanwending van die prysgeld is in die hande 
van die ontvanger.  Vir verdere inligting, kontak dr. Dionē Prinsloo by dprinsloo@akademie.co.za of 
besoek die Akademie se webwerf www.akademie.co.za.   
Sluitingsdatum vir nominasies is 31 Januarie 2017. 

 

V.l.n.r.: Proff. Hermann Giliomee, Andreas van Wyk 
en Wessel Pienaar 
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ATKV-SA Akademieprys toegeken  

 
Die Werkgemeenskap Oos-Kaapland het op 
Woensdagaand 6 April 2016 'n geslaagde funksie 
gehad waartydens die ATKV-SA Akademieprys 
aan prof. Helize Janse van Vuuren oorhandig is.  
 
Prof. Van Vuuren het by die geleentheid 'n 
interessante voorlesing gegee oor: 'n Halssnoer 
van springbok-ore: 'n Boesman ontstaansmite en 
die Afrikaanse letterkunde. Die werk is vervat in 'n 
(ongelukkig, maar met rede) Engelse boek met titel 
A Necklace of Springbok Ears wat binnekort deur 
Sun Press uitgegee sal word. 
 
Prof. Japie Engelbrecht 
Voorsitter, Werkgemeenskap Oos-Kaapland 

 
 

 

Werkgemeenskap Wes-Kaap 

 
Twee bekende sprekers, prof. Hermann Giliomee, 
skrywer van geskiedenis- en politieke boeke, en 
Danie Marais, bestuurder van PEN Afrikaans en 
digter, het deelgeneem aan die jongste debat oor 
aktuele sake van die Werkgemeenskap Wes-Kaap 
van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap 
en Kuns op Stellenbosch. Die onderwerp vir die 
bespreking was Eietydse beskouings van identiteit – 
wat is die prioriteite en hoe werk die land se leuse, 
Eenheid in Diversiteit, in die praktyk?.  
 
Op die foto in die Universiteit van Stellenbosch se 
kunsmuseum is van links prof. Giliomee, prof. 

Wessel Pienaar (voorsitter van die SA Akademie, Danie Marais en dr. Sias Mostert (voorsitter van die 
Werkgemeenskap Wes-Kaap). 

 

V.l.n.r : Mnr. Japie Gouws, Besturende Direkteur 
van die ATKV, proff. Helize Janse van Vuuren en 

Japie Engelbrecht (voorsitter van die 
Werkgemeenskap Oos-Kaapland) 
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Studiemateriaal en Termlys vir Radiotegnologie 

 
Ek het in Desember 2015 'n week of twee opsy gesit om die bestaande studiegids vir die 
Radioamateureksamen by te werk. Die studiegids was al 'n dekade oud, en hoewel dit 'n 
indrukwekkende stuk werk was, het dit nie ten volle aan die Europese leerplanstandaard voldoen nie. 
Na omtrent 500 uur se werk is die handleiding in Januarie 2016 vir kommentaar op die Web geplaas. 
Na geringe wysigings is dit in Mei in gebruik geneem. 

 

By die Suid-Afrikaanse Radioliga se Jaarvergadering in Mei was daar 'n mosie om die aanbieding van 
die eksamen in Afrikaans te laat vaar, en dit in die toekoms net in Engels aan te bied. Ek het 'n week of 
wat voor die tyd met een van die gashere van die vergadering daaroor gesels. Hy het gevoel dat die 
beskikbaarheid van goeie Afrikaanse studiemateriaal 'n groot verskil in die debat sou kon maak. Ek het 
in 'n swak oomblik onderneem om 'n Afrikaanse studiegids voor te berei as die mosie verslaan sou 
word. 
 

Die mosie is wel verslaan, en die beskikbaarheid van studiemateriaal was 'n deurslaggewende faktor. 
Ek het kort na die vergadering begin om aan die vertaling te werk. In plaas van om die hele studiegids 
te vertaal, het ek die eerste klomp hoofstukke vertaal en vir die laaste deel van die handleiding net 
kronologiese termlyste verskaf. Die idee was om basiese begrippe in die leser se moedertaal te vestig, 
en dan die nodige begeleiding te verskaf om die oorblywende hoofstukke met hulle meer toegepaste 
inhoud in Engels baas te raak. Hierdie benadering het die voordeel dat dit nuwe radioamateurs ook 
toegang tot die internasionale vakliteratuur gee, want daar verskyn bitter min in Afrikaans. Klasse vir die 
volgende eksamen het reeds begin, so daar was heelwat tydsdruk. Ek het die vertaling in omtrent 'n 
week voorlopig afgehandel, en in die proses 'n alfabetiese termlys saamgestel. Daar was omtrent 'n 
duisend terme op die lys, en omtrent 50 van hulle het nie maklike vertalings gehad nie. Ek het 'n string 
woordeboeke geraadpleeg en die aantal probleemterme tot omtrent twee dosyn verminder. Ek het toe 
menings van radioamateurs ingewin en op die ou end al die woorde tot my eie bevrediging vertaal. Die 
finale weergawe van die studiegids is toe streng met hierdie standaardterme vertaal. Die hele proses 
het omtrent twee weke geduur. 
 

Ek het hard probeer om van anglisismes weg te bly, en eerder beskrywende terme te gebruik. 'n Paar 
anglisismes is goed gewortel en het deurgeglip, maar ek het hier en daar effens moedswillige keuses 
gemaak: “lugdraad” eerder as “antenne”, “draaiweerstand” eerder as die verwarrende “potensiometer” 
en “herwinning” eerder as “deteksie”. Ek hoop die meer beskrywende woorde vind aanklank. Die 
studiegids en die woordelys is nou gratis op die Web beskikbaar: 
 http://zs6ez.org.za/download/InleidingAmateurradio.pdf  
 http://zs6ez.org.za/download/RadioWoordelys.pdf  
 

Skakels na hierdie dokumente word verwelkom. Ek beoog om die dokumente deurlopend in stand te 
hou, so kommentaar is ook welkom. Hoewel die studiemateriaal spesifiek vir die Radioamateur-
eksamen bedoel is, is dit baie geskik as inleiding tot elektronika en radiotegnologie. Miskien is dit 'n 
goeie bron van gratis studiemateriaal vir instellings wat Afrikaanse elektronika-studiegidse soek?   
 

Chris Burger, Pretoria 
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Prolingua-uitnodiging 
 

Kom luister gerus na hierdie baie interessante spreker wat op Woensdag 12 Oktober 2016 by Prolingua 
kom gesels oor 'n buitengewone onderwerp naamlik radio-tegnologie. Chris Burger is 'n senior 
navorser by die WNNR, 'n beroepsvlieënier asook 'n taalwerker en skrywer. Hy gaan praat oor 'n 
woordelys met radioterme en gratis studiemateriaal wat hy saamgestel het. Sy aanbieding sal in 
Afrikaans en Engels wees.  
 

Die aanbieding begin om 09:30 tot 10:30 in Kamer I-52, Blok I in die Ingenieursgebou van Tshwane 
Munisipaliteit, Basdenlaan, Centurion. Sien asseblief die aangehegte kaart. Tee/Koffie en verversings 
word bedien. Kontak gerus vir Tisa Viviers by tisav@uj.ac.za, Rika Weiss by rikaweiss@telkomsa.net of 
Marietjie du Plessis by marietdp@vodamail.co.za indien u die aanbieding wil bywoon. Prolingua-lede 
betaal R20 en nielede R50 en die geld is betaalbaar voor die aanbieding begin. Studente is ook welkom 
en het gratis toegang. Marietjie du Plessis (Voorsitter) 

 

Mure tussen mense 

 
Vroeër is aangedui dat suksesvolle grondhervorming en gepaardgaande landbou-ontwikkeling nêrens 
sonder 'n spesiale finansieringsproduk bereik is nie. Kortom, nuwe boere kort toegang tot kapitaal teen 
laer as markverwante rentekoerse oor langer termyne. Geduldige, simpatieke lenings. Landbou in Suid-
Afrika sou waarskynlik nie die mees uitnemende in Afrika gewees het, as dit nie was vir die rol wat 
Landbank en die Landbou Kredietraad voor 1994 gespeel het nie. Hul rol was juis om boere deur 
middel van sagte langtermyn lenings te vestig en in stand te hou. Dit moet lenings wees, nie skenkings 
nie. Oral oor die wêreld het mense wat grond en landboumasjinerie verniet gekry het, dit verkwansel òf 
verwaarloos. Daar bestaan nie so iets soos risikovrye landbou nie, en pogings soos die in Suid-Afrika 
om vir grondbegunstigdes 'n risikovrye omgewing te skep, is uit die staanspoor gedoem. 
 

Landbou is 'n belegginggedrewe bedryf. Elke keer as 'n boer 'n implement in die grond steek, of 'n dier 
doseer, maak hy 'n belegging. Soos enige ander belegger, verwag hy 'n opbrengs op sy kapitaal. Soos 
in enige ander belegging gaan risiko en vergoeding hand aan hand.  Bitter min produsente in Suid-
Afrika boer op 'n kontantbasis. Plase dien as sekuriteit om lenings van banke en agribesighede met 
finansiële dienstelisensies te kry. Daardie geld word dan belê deur landbou-insette soos voer en 
dieremedisyne, of saad, diesel, kunsmis, toerusting en chemikalië aan te koop, om 'n oes voor te berei. 
Sonder vaste bates, eiendomme soos grond, gaan dit oral in Afrika maar broekskeur om toegang tot 
produksielenings te kry. Selfs Suid-Afrikaanse produsente wat elders in Afrika boer, gee hul Suid-
Afrikaanse eiendom op as kollateraal vir lenings in lande waar eiendomsreg nie bestaan nie. 
 

Een van die vernaamste redes waarom landbou in Afrika nie van die grond af kom nie, is omdat boere 
in Afrika nie toegang tot finansiering, tot produksielenings het nie. Hulle besit nie hul plase nie, en het 
daarom bloedweinig sekuriteit om aan te bied. In die grondhervormingsdebat tot dusver is die 
kollaterale waarde van grond grof afgeskeep. Dit is ook die rede waarom soveel van Suid-Afrika se 
hoëpotensiaalgronde, dié in die trustgebiede of ou tuislande, ook van die mees verwaarloosde gronde  
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Mure tussen mense (vervolg) 

 
is. Dit is erosiedongas waar spilpunte moes draai. Daar is nie besproeiing nie, want daar is nie 
belegging nie. Niemand het toegang tot kapitaal nie, want niemand besit hul grond nie. Daar is geen 
sekuriteit om lenings te rugsteun nie. 
 

Die ANC-regering beur van meet af aan teen die stroom, en die idee van nasionalisering van grond 
gaan verder as politieke retoriek voor verkiesings en dreigemente in beleidskonferensies. In die 
herverdelingsproses, wat sedert 2007 as die Pro-active Land Acquisition Strategy (PLAS) geïm-
plementeer is, kry begunstigdes nie eienaarskap van hul plase nie, net huurkontrakte. Dit is die been 
van grondhervorming wat die beste kans het op sukses, want hier is die begunstigdes individue of 
gesinne wat regtig 'n verbintenis het om te boer. Omdat hulle nie die plase besit nie, is hulle uitgelewer 
aan die staat vir toegang tot kapitaal, of sg "recapitalization grants". 
 

Die staat is 'n patetiese bank. Die geld kom amper altyd te laat. In Trichardtsdal en Tzaneen het van 
Limpopo se mees suksesvolle swart boere, wat voorheen op eie stoom topprodusente was, klaaglik op 
goed ontwikkelde piesang-, sitrus- en mangoplase gevou omdat die staatsgeld vir die bedryf van die 
plase drie jaar te laat uitbetaal is. Intussen het die vrugteboorde tot niet gegaan, en die plase se  
waarde met 66% geval. Die "huurders" is nie net vir mislukking opgestel nie, hulle is ook tot 
bywonerstatus gedoem. 
 

In 'n vergadering wat Agri-Limpopo in April 2015 op die Skougronde in Tzaneen met sowat 60 
begunstigdes van die herverdelingsproses gehou het, het hulle behoorlik gal afgegaan oor hoe 
onregverdig die stelsel teenoor hulle is. Hulle soek eienaarskap, want hulle glo dat die bestaande 
program oor tien jaar weer tot 'n dualisme in landbou aanleiding sal gee: 'n situasie waar wit boere met 
private kapitaal hul eie plase ontwikkel, en swart boere as bywoners op staatsgronde aan die grille en 
giere van politieke meesters uitgelewer sal wees. "Ons het sekerlik nie aan die bevrydingstryd 
deelgeneem om 'n bestel tot stand te bring waarin swart boere nooit hul grond mag besit nie!" was hul 
beswaar. 
 

Die waarde van grond is van kardinale belang in landboufinansiering. Toe bloedjong, onervare 
amptenare in die Limpopo Grondeisekommissie in 2005 aan die 19 grondeienaars in die ongetoetste 
Gunyula-grondeis aanbiedinge maak wat tussen 50% en 60% laer as die professionele waardeerder se 
aanbeveling was, kon geeneen sy uitstaande verbande daarmee aflos nie. Die Gunyula-eis was 
waarskynlik 'n keerpunt in die houding van die vier grootste banke teenoor finansiering op grond-
eiseplase. Die risiko was duidelik. Die resultaat was dat geaffekteerde boere se kollateraal afgeskaal is 
tot 'n kleiner persentasie van die waarde van hul plase. 
 

Dit was hoofsaaklik die banke, en veral ferm optrede van die toenmalige Besturende Direkteur van 
ABSA, Steve Booysen, wat die ANC in 2008 van sy gewraakte Toko Didiza-weergawe van die 
onteieningswet laat afsien het. Hy het in basiese terme verduidelik dat die gerysmier aan grondwaarde 
as sekuriteit 'n streep deur toekomstige lenings sal trek, en selfs bestaande lenings in gedrang kan 
bring. 
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Mure tussen mense (vervolg) 

 
Dit is teen hierdie agtergrond wat die grondhervormingsmodel in die NOP, en veral die implemen-
teringsooreenkoms wat in 2013 bereik is, ook 'n poging is om die kollaterale waarde van grond in stand 
te hou. Waar 'n goed gevestigde boer in 'n plaas belê, kan die staat tog gerus wees dat sy 50%-bydrae 
nie 'n buitensporige prys ondersteun nie! Ervare, suksesvolle boere betaal nie te veel vir plase nie, 
tensy hulle dit vir sentimentele redes koop. Dat dit in 'n grondhervormingskema die geval sal wees, is 
hoogs onwaarskynlik. 
 

Vir die "Karaanplan" om te werk, moes die staat 'n meganisme skep om op 'n veel meer mededingende 
basis sy 50%-bydrae te maak. Waar private belegging betrokke is, kan die staat nie meer etlike jare 
sloer om die transaksie af te handel nie. Daarvoor moes 'n voertuig en 'n finansieringsproduk geskep 
word. Die voertuig kon 'n affiliasie van Landbank wees. Die Landbankwet maak reeds daarvoor 
voorsiening. Die loodskomitee (waarin beide Landbank en die Nasionale Landbou Bemarkingsraad 'n 
verfrissende rol gespeel het) het selfs in die private sektor die idee gaan toets om so 'n doelgemaakte 
finansieringsvoertuig as 'n volfiliaal van Landbank te beman met ervare kundiges uit die kommersiële 
banke, landboumaatskappye, bedryfsorganisasies en beleggingsgroepe, wat hulle vir 'n jaar of drie 
sekondeer om onder andere ook na hul moederliggame se belange om te sien. Die kommersiële banke 
het beswaar gemaak. Hulle is bang dat die Landbank, wat vanweë 'n ander omstrede wet 'n onbillike 
voordeel in die mark geniet, toegang tot hul kliënte kan kry en hulle kan afrokkel. Vir die loodsfase van 
die projek het die Beplanningskommissie dit in die vooruitsig gestel dat 'n loodspoel van R3 miljard 
geskep word om sagte lenings te verskaf. Daarvan moes R1 miljard elk van die Departement Landelike 
Ontwikkeling en Grondsake, Landbank en die finansiële dienste-instellings kom. Dit het nie gebeur nie. 

 

Die departement het ingestem, maar nie presteer nie. Die banke het die beskikbaarheid van hul bydrae 
aangekondig, maar die leningsprosedure was besigheid-soos-gewoonlik. Landbank het met 'n 
innoverende voorstel vorendag gekom, maar midde in die turbulensie van die aanstelling van 'n nuwe 
hoof uitvoerende amptenaar was dit een van die inisiatiewe wat oënskynlik in die slag gebly het. 
Landbank se voorstel was dat ervare en goed gevestigde produsente wat in die plan as 50%-vennote 
betrokke raak, hul bydrae teen veel minder as 50% van markverwante rentekoerse oor baie lang 
termyne kan leen. Dit alleen het daartoe gelei dat 69 groot produsente deur die loop van 2014 
sakeplanne vir hul beoogde deelname ingedien het. Vir groot boere het dit baie sin gemaak; hulle kon 
met goedkoop kapitaal uitbrei mits hulle dit hand aan hand met grondhervormingsbegunstigdes doen. 

 

Toe die fonds teen einde 2014 nog nie gerealiseer het nie, en die finansieringsmeganisme nog nie in 
plek is nie, het dit by Agri-SA se transformasiekomiteevergadering van November 2014 tot een van die 
laagtepunte in die grondhervormingsdebat gelei. Vrystaat Landbou en Graan-SA het met buitengewone 
aggressie die totale model opnuut aangeval, en die handrem opgetrek vir Agri-SA se deelname 
daaraan. Dit het Agri-Limpopo en Mpumalanga Landbou in 'n dilemma gelaat. Hulle was aktief tot die 
loodsprojek verbind. Sy lede het by die 2014 Limpopo-Grondhervormingskonferensie dit aan Agri-
Limpopo baie duidelik gestel dat hulle met die "Karaanplan" aangaan "met of sonder Agri-SA". "Ons 
MOET met 'n werkbare plan vir grondhervorming vorendag kom", is gesê, "anders beland ons in 'n 
Zimbabwe-situasie. Ons het nog 'n kans om dit te vermy". 
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Mure tussen mense (vervolg) 

 
By sy Februarie 2015-Strategiese Beplanningsvergadering het Agri-Limpopo besluit om, ondanks die 
sterk teenkanting binne Agri-SA, en aangesien dit pertinent binne die kongresmandaat van Agri-SA val, 
met die plan voort te beur. Die besluit was om die Nasionale Beplanningskommissie te nader met nog 
'n alternatiewe implementeringsplan, gebaseer op 'n finansieringsmodel. Die voorstel was dat die staat 
se bydrae jaarliks aan 'n finansieringsvoertuig (waarskynlik in Landbank) oorgeplaas word, en dit 
daaruit as 'n rentesubsidie aangewend word. As die rentekoers met 5% gesubsideer word, sou dit ons 
in staat stel om 20 maal meer grond aan te koop as waarvoor die begroting tans voorsiening maak. 
Boonop versprei dit die risiko en verantwoordelikheid, wat tot nou toe slegs deur die staat gedra is, na 
die finansiële instelling wat by die transaksie betrokke is, die beleggerprodusent en die begunstigde 
ook. Prof Karaan was inskiklik vir die voorstel, maar wou dat die megaboer-organisasie Pro-Agri onder 
leiding van Charl Senekal en AFASA ook daarop inkoop. Agri-Limpopo het ooreenkomste met beide die 
partye bereik, wat tot verdere spanning in Agri-SA aanleiding gegee het. In Oktober 2015 het Agri-SA 
egter by sy kongres 'n soortgelyke finansieringsvoorstel, gegrond op 'n rentesubsidie, aanvaar. In die 
afwesigheid van 'n grondoordragplan wat daarmee gepaardgaan, was dit 'n bietjie soos iemand wat 'n 
prop ontwerp het en nou na 'n gat soek waarop dit kan pas. Tog het die ontwikkeling van die NOP-
model, veral wat die finansieringvoorstelle betref, daartoe gelei dat die deur nog oop gebly het vir 'n 
oplossing waarin grondhervorming deur markverwante vergoeding gedryf kan word, en waarin die 
integriteit van grond as sekuriteit vir landboulenings in stand gehou kan word. 

 

Dr. Theo de Jager (Met erkenning aan Rapport, 10 Julie 2016) 
 

China-Hebei en Suid-Afrika 
 

Simposium oor wedersydse talent en -kapasiteit 
China–Hebei Provinsie – gereël deur die Hebei Bureau of Foreign Experts Affairs 

18-25 Julie 2016 Shijiazhuang 
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China-Hebei en Suid-Afrika (vervolg) 

 
'n Akademielid, dr Refilwe Ramagoshi van die Departement Afrika-tale by UP, het Die Suid Afrikaanse 
Akademie vir Wetenskap en Kuns (SAAWK) verteenwoordig by die simposium in Shijiazhung Stad wat 
deur prof. Chen and Venessa Chi van die Overseas Organisation of China State Administration of 
Foreign Experts Affairs: Gold Yard International Exchange Service in Johannesburg gereël is. Op die 
foto onder gesels mnr Jiang Deguo, die vise-goewerneur van die People's Government van die Hebei 
Provinsie en Refilwe Ramagoshi met behulp van tolke tydens 'n televisie onderhoud oor die 
voorgenome samewerking op akademiese gebied tussen China en die RSA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

'n Doelwit is om kundiges van Suid-Afrika in verskillende dissiplines beskikbaar te stel (soos die kunste, 
wetenskappe, wiskunde, Engels, landbou en mynwese) om in  China aan spesifieke projekte deel te 
neem. 'n Afvaardiging van 'n verskeidenheid instellings, organisasies, besighede en firma's het die 
driedaelange simposium bygewoon en ook besin oor voordele van ekonomiese ontwikkelingsinisiatiewe 
in China, Suid-Afrika en Mosambiek. 
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China-Hebei en Suid-Afrika (vervolg) 

 
Die simposium is deur  17 afgevaardigdes van Suid-Afrika bygewoon en Refilwe was die leier van dié 
afvaardiging. 300 mense van 'n verskeidenheid Chinese instellings en organisasies – sowel as sakelui 
– het die simposium bygewoon.  

 

 
 

Die afgevaardigdes is in twee groepe, die akademici en die sakelui, verdeel. Die akademici het die 
Hebei Universiteit vir Wetenskap en Tegnologie  besoek waar voorleggings deur dr. Refilwe Ramagoshi 
namens die SAAWK en dr. Siyavuya Bulani, namens  ASSAf gemaak is. 

 

 
 

Hebei-China beplan om afgevaardigdes van verskillende  universiteite te stuur om Suid-Afrika in 
Oktober 2016 te besoek om 'n ooreenkoms te finaliseer vir die volgehoue uitruiling en beskikbaar-
stelling van kundiges tot voordeel van China, Suid-Afrika en Mosambiek. Ook kyk die SAAWK spesifiek 
na moontlikhede vir SAAWK-lede en pensioenarisse om in China Engelse klasse op alle vlakke aan te 
bied. Kontrakte vir 3 maande of 'n jaar met gratis vliegkaartjies en behuising en goeie besoldiging  kan 
onderhandel word. 
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Biënnale – Cool Capital Pretoria  
 
By die Biënnale Architettura 2012 te Venesië, is die argitek Pieter Mathews geïnspireer deur 'n plakkaat 
wat besoekers aangemoedig het om ‘die gesprek elders voort te sit’. Terug in Pretoria, Suid-Afrika, is 
met behulp van 'n klein groepie argitekte en ander kreatiewes Cool Capital, die eerste kuratorlose, 
DIY, guerrilla biennale, geloods. 

Cool Capital se voorneme was duidelik: om die burokratiese verhouding wat bestaan tussen 
stadsinwoners en publieke ruimte te konfronteer en 'n nuwe sin vir eienaarskap aan te moedig. 

Ontwerpers is aangemoedig om verwaarloosde areas in die historiese middestad te herontdek, om met 
inwoners saam te werk om pop-up installasiewerke te skep, en om bewerkers, wat die vorming van 
nuwe denkbeelde van die stad as plek, bestemming en hoofstad lei, te word. Cool Capital se 
kuratorlose benadering het beteken dat burokratiese prosesse kortgeknip is. Kreatiwiteit het 
demokraties geword en aktivisme is ondersteun toe die leisels aan die kreatiewe gemeenskap 
gegee is.  

Spontane straatkuns en ontwerpingrypings wat Pretoria as stad vier, het die stad laat ontwaak en 
stedelike vernuwing, asook 'n samehangende gemeenskap geïnspireer. Bo en behalwe alles was 
daar rede om te glimlag. Cool Capital het bewys dat werklike vernuwing 'n moontlikheid is wanneer dit 
gedryf word deur begeesterde stadsburgers. 

Innovasie staan nie terug vir beskeie begrotings nie – meer as 150 projekte, wat elk die bestaande 
toestand uitdaag, gelykmaak of bevraagteken, is geïnisieer. Vanjaar gaan Cool Capital voort met ‘klein 
is groot’ as tema. Cool Capital het Pretoria as vername Afrika-sentrum van kreatiwiteit gevestig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pieter Mathews 

 

Die SA-uitstalling in Venesië 2017 
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Beeldende kunste/Nicholas Clarke 
 

Shaman in brons – Oo r die werk van Maureen Quin 
Maandblad Zuid-Afrika, Augustus 2016 

 

Op 29 Junie 2016 het die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns sy Erepenning vir Visuele 
Kunste aan die 82-jarige kunstenares Maureen Quin toegeken. Sy is die tiende beeldhouer wat op 
hierdie besondere manier geëer word. Sy volg in die voetspore van die Nederlandsgebore Anton van 
Wouw, die eerste beeldhouer wat hierdie onderskeiding ontvang het. Die Kommissie Visuele Kunste 
van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het die erepenning aan Maureen Quin 
toegeken op grond van haar lewenslange bydrae tot beeldhoukuns in Suid-Afrika, gegrond in haar 
‘skerp waarnemingsvermoë en klassieke opleiding’ wat 'altyd 'n deurslaggewende rol in haar 
beeldhoukuns speel'. Die jurierapport [Kommissie vir Visuele Kunste] vermeld ook dat hoewel Quin 
geïsoleerd van die hoofstroomkunssentrums in Suid-Afrika werk – sy woon in die Oos-Kaapse 
Alexandria – haar beeldhouwerk relevant en aktueel is. 
 

As 'n mens Maureen Quin se oeuvre van brons beeldhouwerke beskou, word sekere temas in haar 
werk duidelik sigbaar: die mens, die natuur – veral soos dit in Afrika manifesteer – en die interaksie 
tussen mens en mens en tussen mens en natuur.  Quin put uit 'n ryke bron: Suid-Afrika het 'n lang 
tradisie van beeldhoukuns. In die Westerse lyn gaan dit terug na Anton Anreith (1754-1822) wat 
homself in 1777 aan die Kaap gevestig het. Maar Afrika as 'n kontinent ken 'n veel langere tradisie van 
– dikwels abstrakte – skulpturele vormgewing. Dié tradisie sou vanaf die einde van die negentiende eeu 
wêreldwyd 'n onstuitbare invloed op die beeldhoukuns hê. 
 
Biografie: Die aanwesigheid van die natuur in Quin se werk kan deels teruggevoer word na haar jeug: 
sy het op 'n plaas buite Bloemfontein opgegroei. Later het sy onder leiding van Mary Stainbank in 1954 
aan die Durban Kunsteskool 'n eerste diploma in beeldhou verwerf. Twee jaar later, sy was pas 22 jaar 
oud, het sy in haar voormalige lerares se voetspore getree tydens 'n reis na London, waar sy, deur 
middel van 'n Emma Smit-beurs, haar opleiding aan die Goldsmith College voortgesit het. Die opleiding 
onder Stainbank en aan Goldsmith College het aan Quin nie alleen 'n hoë tegniese vaardigheid 
geskenk nie; beide Stainbank en Goldsmith het Quin in kontak gebring met die abstraherende werk van 
Britse moderne beeldhouers soos Henry Moore en Jacob Epstein. Ook het dit haar 'n lewenslange 
dissipline bygebring. Quin werk steeds daagliks en op haar webwerf sê sy: "My art is my life, and to 
evoke a response from the viewer is to share part of my life." 
 
Veelsydige virtuositeit: Haar studie in London en talle latere Europese studiereise het haar 'n 
grondige klassieke basis gegee van waaruit sy 'n sterk persoonlike stem kon ontwikkel.  Sy het ook 'n 
verbluffende veelsydigheid ontwikkel wat van suiwer realisme tot kragtige ekspressionisme strek. Veel 
van haar werk vra dan ook 'n mate van realisme: sy ontvang gereeld opdragte vir die verbeelding van 
diere en portrette van mense. So het sy in 2013 in opdrag van die Universiteit van New South Wales 'n 
borsbeeld van oud-president Mandela voltooi. Dit is een van vyf Mandela-beelde wat sy al geskep het. 
In haar bronsbeelde van wilde diere merk mens dat sy haar verheug in haar onderwerp. Haar werk 
verbeeld haar soeke na essensie, ook in die meer realistiese van haar werke. Maar hierdie soeke word  
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Beeldende kunste/Nicholas Clarke (vervolg) 
 

veral duidelik in haar verbeelding van die menslike vorm: net soos vir Degas is balletdansers vir Quin 'n 
bron van inspirasie. In teenstelling met die danseresse van Degas, dans haar dansers egter nie solo 
nie, maar bied die uitbeelding van 'n pas de deux 'n intieme vloei deur die ruimte: haar dansers in 'n 
soepele eenheid, interafhanklik. Quin beskryf self op haar webwerf haar werkswyse as volg: Each 
sculpture is an exciting journey. Starting with a vague concept, sketching it to achieve a visual form, 
building the armature, fleshing it out and having it cast in bronze are the elements which ultimately are 
to me the most rewarding and satisfying. In the process I use my talents, experience and my gut 
feelings to guide me until I'm satisfied within myself that the sculptural form I've created, moves in 
space and is in harmony with my vision. Sy bly intiem betrokke by die kreatiewe en produksieproses, 
van haar eerste sketse tot die afwerking van die teksture van die gegote brons. 
 

Afrikaan in murg en been: Europa kon Quin se hart nie wen nie en sy het na haar studie in Londen na 
Suid-Afrika teruggekeer. In 1971 het haar eerste solo-uitstalling in Pretoria plaasgevind. Met meer as 
veertig soortgelyke uitstallings en meer as twintig groepsuitstallings op haar kerfstok, is sy een van die 
veterane van die Suid-Afrikaanse kunswêreld.  
 

Dit is bitter moeilik om 'n werk of beeldereeks te kies wat as tiperend van haar veelsydige en 
gevarieerde opus kan dien. Een van haar kragtigste skeppinge is 'n serie genaamd ‘The Hunt’, 'n 
beeldereeks in brons wat oor 'n periode van agt jaar tot stand gekom het. Hierin bespeur mens die 
invloed van veral die Boesman-mitologie. Die oerverhaal van die jagter is deur Quin ontwikkel tot 
narratiewe metafoor vir die mens se ongenaakbare wreedheid teenoor sy medemens, en die gevolge 
van sy hebsug vir die natuur. Die fokus van die beeldereeks rus op die jagter, wat in 'n blinde vaart op 
sy prooi afpyl (is die jagter ook die prooi?) om, nadat die doodslag toegedien is, in 'n oomblik van 
patetiese verdriet, tot spyt, verpletterdheid, en eindelik tot oorgawe te gaan, waarna hy, met 'n tikkie 
hoop, in die laaste werk, 'n katarsis bereik. Kuns het die krag om te inspireer. Quin se werk was 
byvoorbeeld aanleiding tot die gedigtereeks Gesprek met die beeldreeks The Hunt van Maureen Quin 
van digter Heilna du Plooy. In die gedig 'Naweë' beskryf Du Plooy die moment wanneer die jagter, na 
die daad van doodslag, in verdriet verval:  

 

Ná die geveg staan die jagter 
vervreemd in die aller-  
innigste stilte  
Sonder luister hoor hy die kreun  
van sy eie soort en hy weet, 
ons is nou een. 

 

“Ek hou nie van lelike dinge nie, maar as dit móét, moet dit”, het Maureen in 2014 in 'n onderhoud in 
Die Burger gestel. Oor The Hunt sê sy: "I am African and it saddens me to see that Africa is self-
destructing. Finding an artistic solution for my thinking about these problems has not been easy. I had 
to explore many avenues before I found a way to express the vision which I so desperately wanted to 
represent in a tangible form." 
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Beeldende kunste/Nicholas Clarke (vervolg) 

 

Omdat haar beelhoukuns vir haar so persoonlik is, kan sy haarself nie daarvan weerhou om deur haar 
werk kommentaar op aktuele sake te lewer nie. Een van haar veelbesproke werke, Culprit, het ontstaan 
uit haar gevoel van onvermoë teen die wrede stropery van renosters vir hul horings. Hierdie kragtige 
werk is, getrou aan haar oeuvre, belaai met simboliek, maar in hierdie geval met kragtige direktheid. 'n 
Man, staande, met die vel van 'n renoster se kop oor sy hoof, wat na die hemele skreeu. So ook die 
pasgebore baba in sy arms. In 'n onverskuilde en onverskoonde verwysing, is die geslagsdeel van die 
man in Culprit met 'n renosterhoring verwissel. 
 
Terugblik: Die invloed van haar eerste mentor, Mary Stainbank, was miskien die mees blywende in die 
artistieke ontwikkeling van Maureen Quin. Maar Quin se werk gaan veel verder dan dié van Stainbank 
in abstraksie. Waar Stainbank se werk Westers was, beïnvloed deur Afrika, is die teendeel waar in die 
werk van Quin. Haar werk is diep gewortel in Afrika, en leen slegs uit die eeue-oue Westerse beeldhou-
dissipline. Haar soeke as Afrika-eie beeldhouster is veel meer universeel. In haar inleiding tot 'n 
beeldereeks uit 2003 genaamd InterAction sê Quin op haar webwerf: "I hope … [to] inspire viewers to 
recognise the fundamental nobility of people and the empathy that does exist between human beings of 
all races and creeds in our country." Hierdie empatie wat ook in Maureen Quin se groter lewenswerk te 
vinde is, is vandag meer as ooit tevore nodig: die mens nie net as interafhanklike onderdeel van 'n 
samelewing nie, maar as integrale onderdeel van die gehele natuur.  

 
Nicholas Clarke dien as lid van die Kommissie vir Visuele Kunste van die Suid-Afrikaanse Akademie 
vir Wetenskap en Kuns.  
 

Bronne: www.quin-art.co.za; Heilna du Plooy, Die stilte opgeskort. Pretoria: Protea, 2014. 
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Caledon Villa – Johan Krige 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caledon Villa Gastehuis is amper 25 jaar in bedryf. Die kern daarvan is in 'n familiehuis waarin meer as 
100 jaar se geskiedenis opgesluit lê. Dis egte Kaapse geskiedenis en kultuur.  
 

In enige besigheid is bemarking en opgradering noodsaaklik. Kies jou sterk punte en ontwikkel jou 
markwaarde daarvolgens. Ons ligging naby die kampus en die historiese dorpskern maak dit gerieflik 
vir akademici en ander besoekers. Maar ons vul hierdie voorsprong aan deur ons eie inheemse 
dimensies te ontwikkel. Kom ons noem 'n paar fasette : 
[a]  Versamelings van skilderkuns, silhoeët-kuns en reliëfkuns – alles deur plaaslike kunstenaars. 
[b]  Familie-museum en familie-argief. 
[c]  Versameling van porseleinpoppe van 100 jaar en ouer en wel uit Thüringen. 
[d]  Galery van musikante. 
[d]  Inheemse vetplanttuin waarin die voëls en verkleurmannetjies ook 'n ruimte gegun word. 
 

Dit is ons passie om ons voorouers se nalatenskap sinvol te orden en dan met ander te deel. Daarom is 
ons tans besig om ons bestaande familie-museum aansienlik uit te brei. Dit sal onder andere ons 
verbintenis met die Akademie oor meer as sestig jaar illustreer by wyse van Ode se vader wat destyds 
Voorsitter van die Akademie was en haar moeder, Hymne Weiss wat as skryfster bekroon is. Oor baie 
jare het ons geleer: moet liefs nie jou familie se erfstukke aan 'n plaaslike museum oordra nie. Hou dit 
in private besit. Nog beter. Maak dit deel van jou onderneming sodat dit kan meewerk om die besigheid 
te laat slaag. 'n Gastehuis is eintlik besonder geskik hiervoor!  
 

Maar uiteindelik is die kommunikasie met die gaste vir ons die oorheersende faktor. Elke gas se naam 
en besonderhede kom op ons stelsel sodat ons by 'n tweede besoek reeds 'n aanknopingspunt het. 
Gaste se belangstellingsveld is ook vir ons belangrik: is dit musiek, geskiedenis, tegniese terreine, 
akademies, politiek, boeke of die natuur. Daarvolgens bied ons hulp en ondersteuning tydens gaste se 
verblyf. Dit kos energie, maar dit is ons missie en dit is ook ons vreugde. Met elke suksesvolle gesprek 
kry ons net soveel energie terug as wat ons daarin ploeg!   
Johan en Ode Krige. 
Caledon Villa Gastehuis  
www.caledonvilla.co.za. 
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             Bruines moet daai Afri-kans aangryp 
 

Heindrich Wyngaard – Die Son, 4 April  
Op Menseregtedag vlieg ek en 

dr. Michael le Cordeur Johannesburg toe om 
aan die aktualiteitsprogram Insig op kykNET 
deel te neem. Hulle het gevra ons moet met die 
aanbieder, Waldimar Pelser, gesels oor (om hul 
woorde te gebruik) Afrikaans wat 'n politieke 
teiken op kampusse en elders word. Die oor-
hoofse vraag wat ek en dr. Le Cordeur moes 
help beantwoord, is: "Wat is die rol van die bruin 
gemeenskap in die gesprek?" En ook of daar 
dalk ander kwessies is wat die bruin gemeen-
skap raak en nie op die agenda is nie. Ek reken 
dis nogal belangrike vrae en daarom stem ek 
toe in. Dit is duidelik vir wit Afrikaanse mense 
moeilik om lekker te verstaan waarom jy nie 'n 
klomp bruin Afrikaanssprekendes kry wat lyk 
asof hulle bemoei is met die bekommernis oor 
Afrikaans se toekoms nie. Of wat slaap verloor 
omdat Afrikaans op kampusse en elders 'n 
politieke teiken sou geword het nie. Ons is 
liewer meer besorg oor iets soos armoede, 
waag ek 'n mening. Jy sal jou tog sekerlik nie 
bekommer oor wat met Afrikaans op kampusse 
gebeur as jy min het om te eet of platsak is nie. 
'n Mens sou kon byvoeg dat talle bruin Afri-
kaanssprekendes nie eens skool klaarmaak om 
universiteit of enige ander vorm van naskoolse 
onderrig 'n oorweging te maak nie. Ons moet 
dalk eers dáároor bekommerd wees. Ook oor 
die oorsake daarvan, wat reeds alombekend is 
– swak onderrig op skool, maatskaplike euwels 
soos dwelms, bendes en tienerswangerskap en 
natuurlik die ekonomiese omstandighede.  

Die situasie soos ek dit hier beskryf, is uiter-
aard nie tot bruin gemeenskappe beperk nie. 
Armoede diskrimineer immers nie op grond van 
velkleur, rassegroep of seksuele voorkeure nie. 

Die maatskaplike mismoedigheid wat meege-
bring word deur armoede, dwelms, bendes, 
tienermeisies wat swanger raak en tienerseuns 
wat die skool voortydig verlaat, kom ook onder 
swartes, Indiërs en selfs wittes voor. Geen 
twyfel egter dat die bruin gemeenskap die Voor-
trekkers op dié gebiede is nie! Dit beteken 
darem nie dat ons nie ook op goeie grond saai 
nie.  

Terwyl 'n mens dit moet waardeer dat 'n 
program soos Insig en 'n koerant soos Son op 
Sondag dit vir mense soos dr. Le Cordeur en 
myself moontlik maak om oor dié sake te praat, 
sal niemand kan stry as jy daarop wys dat baie 
meer gedoen kan en móét word nie. Dr. Le 
Cordeur het byvoorbeeld gesê bruin Afrikaanse 
mense is al moedeloos daaroor dat daar 
gereeld groot gewag gemaak word daarvan dat 
bruin stemme gehoor moet word. Maar dan sien 
ons hoe bruin stemme uitgesluit word op die 
direksies van sekere Afrikaanse feeste en 
organisasies. Of, selfs erger wat dr. Le Cordeur 
betref, word die bruin afwesigheid deur wit 
invloedrykes gebruik (of uitgebuit) om hulself as 
woordvoerders van die Afrikaanse bruin 
gemeenskap voor te doen. Wat veel eerder 
moet gebeur, het hy gesê, is dat tradisioneel wit 
organisasies bruines moet betrek en sê: “Selfs 
al verskil jul mening van ons s’n, wil ons steeds 
jul mening aanhou hoor.” In dié opsig voel ek 
dis net reg om ook selfondersoek te doen oor 
wat dié van ons – en ek sluit myself hierby in – 
wat wel die geleentheid kry om op direksies te 
dien of op radio en TV 'n praatkans kry, met dié 
geleenthede doen.  Maak jy ruimte vir die res 
wat nog uitgesluit is? Of sit en eet jy net jouself 
blinkbek, want dis jou beurt? 

 

• Heindrich Wyngaard is mediabestuurder by die Universiteit Stellenbosch se Bestuurskool en 
bied Kommentaar Sondae op RSG aan. 
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Wenners van die eerste RSG-Blokraaitoernooi bekendgemaak 

 
Ilse van Hemert van Pretoria is by die Vrystaat Kunstefees in Bloemfontein gekroon as die heel eerste 
nasionale blokraaikampioen nadat sy eerste gekom het in die RSG-Blokraaitoernooi. Me. Van Hemert 
het met 'n totaal van 9,000 punte in die finaal haar twee opponente, Jo Hiemstra van Bloemfontein en 
Willie Pretorius van Pretoria, uitgestof om die gesogte titel in te palm. Die RSG-Blokraaitoernooi is 
vanjaar die heel eerste keer in samewerking met die blokraaigroep, XWord, en die Dept. Afrikaans en 
Nederlands, Duits en Frans aan die Vrystaatse Universiteit aangebied.  
 

Van Hemert, wat as dogtertjie saam met haar ma blokraaisels begin invul het, het verskeie 
uitdunrondes oorleef om haar plek in die finale kompetisie te verseker. Sy het 'n verskeidenheid pryse 
ter waarde van nagenoeg R15,000 gewen.  

 

Die RSG-Blokraaitoernooi in Bloemfontein het wye belangstelling uitgelok en is deur deelnemers, onder 
wie verskeie jongmense, van so ver soos Kaapstad, George en selfs Namibië bygewoon. Deelnemers 
kon aan drie uitdunrondes deelneem waartydens hulle spoed en kennis met die invul van 'n 
uiteenlopende reeks raaisels getoets is. Nege deelnemers het uiteindelik die halfeindronde gehaal, 
waarna die drie finaliste aangewys is.  In die finale ronde moes die finaliste elk 'n reuseraaisel op 'n 
staander voor in die saal invul terwyl die toeskouers alles kon dophou.  

 

Die hoof van die Dept. Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans aan die Vrystaatse Universiteit, prof. 
Angelique van Niekerk, het gesê dat die belangstelling in die toernooi almal se stoutste verwagtinge 
oortref het. Sy het haar departement se voortgesette betrokkenheid by hierdie projek bevestig. "Ons is 
daarvan oortuig dat die RSG-Blokraaitoernooi van krag tot krag sal gaan", het sy gesê, "en ons sal 
graag wil sien dat dit 'n jaarlikse hoogtepunt op die kalender van die Vrystaat Kunstefees word". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tydens RSG-Blokraaitoernooi V.l.n.r.: Angelique van Niekerk (UV),  
Willie Pretorius, Ilse van Hemert, Jo Hiemstra 

en Anina Roux (XWord) 
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LitNet se Einstein-kompetisie 

Die LitNet Akademies-beoordelaarspaneel het die kortlys van 30 inskrywings op grond van helderheid, 
gehalte, formulering asook kreatiewe aanbieding beoordeel. Etienne van Heerden, hoofredakteur van 
LitNet Akademies, het gesê dat dit lekker was om te sien hoe jong navorsers hul belangstellingsvelde 
verken en boonop in staat is om hul navorsingswerk vindingryk op te som: Die wye spektrum (van 
regskwessies tot biologiese verskynsels tot geskiedenis) wat jongmense bekyk, beeld mooi uit hoedat 
elke generasie die grense van kennis versit. Vir my as beoordelaar was Anneke Schoeman se studie 
van miskruiers se geflikflooi ook die gunsteling.  
 
Baie geluk aan die wenners en dankie aan al die deelnemers. Ons hou duim vas vir ons jong 
navorsers. Die algehele wenner van die kompetisie is Anneke Schoeman, 'n entomologie-honneurs-
student aan die Universiteit van Pretoria. Haar inskrywing het skoonskip gemaak met stemme deur al 
sewe beoordelaars. Die tweede prys is toegeken aan Wynand Goosen. 'n TB-navorser aan die 
Universiteit Stellenbosch, en die derde prys aan Theunis Smit, 'n doktorsgraadstudent in plantproduksie 
aan die Universiteit van Pretoria. http://www.litnet.co.za/einstein-kompetisie-wenners/ 
 

Nuwe produksie op die planke as deel van AfriForum se SLIM-veldtog 

 

As deel van AfriForum se SLIM-veldtog 
(Studeer en Leer In jou Moedertaal) vir die 
bevordering van Afrikaanse moedertaalonder-
rig, het Chris Vorster, akteur en dramaturg, ŉ 
verhoogproduksie getiteld Slimkoppe geskryf.  
Hy behartig ook die regie daarvan. Die produk-
sie fokus hoofsaaklik op graad 10- tot graad 12-
leerlinge, met akteurs soos Karin Wessels, 
Botha Enslin, Pierre Breytenbach en Francois 
Viljoen in die hoofrolle. 
 

Slimkoppe het ten doel om die waarde en 
voordele van moedertaalonderrig, asook hoe dit 
ŉ mens in jou beroepslewe toerus en nuwe 
deure vir jou loopbaan oopmaak, uit te lig. "Die 
produksie laat leerlinge nie net skaterlag nie, 
maar bied ook 'n waardevolle boodskap aan 
hulle", sê Carien Bloem, AfriForum se projek-
koördineerder vir onderwysveldtogte. 

Die organisasie het reeds in onderskeidelik 
2014 en 2015 twee suksesvolle SLIM-video’s 
vervaardig om bewusmaking onder Afrikaans-
sprekendes te bevorder.  Verskeie inspirerende 
Afrikaanssprekende Suid-Afrikaners is in dié 
video’s, wat ook op YouTube beskikbaar is, te 
sien.  Hulle floreer nasionaal en internasionaal 
in hulle onderskeie beroepe – en is steeds on-
beskaamd Afrikaans. Hulle deel dan ook hulle 
ervarings in die verband met die jeug en moedig 
hulle aan om vir so lank as moontlik hulle 
studies in Afrikaans voort te sit. 
 

Die verhoogproduksie is in Augustus 2016 
gratis by skole in Gauteng opgevoer.  Skole wat 
Slimkoppe in 2017 op hulle verhoë wil hê, kan 
Carien by carien@afriforum.co.za kontak. Die 
SLIM-video’s van 2014 en 2015 is hier beskik-
baar: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=yxBAEP6z7Is 

https://www.youtube.com/watch?v=e38WDLqkvr0. 
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PRISMA: 'n Digitale Afrikaanse kultuurbedryfdatabasis  
 
Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het in 2015 'n postdoktorale beurs aan my 
toegeken om samewerkingsnetwerke in die Afrikaanse kultuurbedryf te bestudeer. Benewens 
publikasies het ek in die oorspronklike aansoek genoem dat ek 'n droom koester om die data wat deur 
so 'n projek versamel word, ook beskikbaar te stel vir ander navorsers se gebruik. Dit is uiteindelik 
beskikbaar by die volgende skakel:  
https://public.tableau.com/views/PRISMA/PRISMA?:embed=y&:display_count=yes. 

 

Die projek dokumenteer mense se bydraes tot die Afrikaanse film, literatuur, teater, musiek en televisie. 
Die interaktiewe gebruikerskoppelvlak laat die gebruiker toe om 'n persoon se bydraes tot die 
Afrikaanse kultuur te ondersoek, byvoorbeeld om te sien in watter films 'n akteur 'n rol gespeel het, 
watter CD's deur 'n kunstenaar opgeneem is, of waartoe iemand as skrywer bygedra het. Dit laat 'n 
gebruiker ook toe om slegs ondersoek in te stel na 'n spesifieke tydperk, 'n spesifieke komponent 
(byvoorbeeld die film of literatuur), of selfs om slegs 'n sekere tipe bydrae te ondersoek (byvoorbeeld as 
skrywer of vertaler). Boonop is dit gratis beskikbaar. 
 

Die onderliggende databasis is omvangryk: tans is meer as 47 000 bydraes tot die Afrikaanse 
kultuurbedryf aangeteken wat oor meer as 'n eeu strek. Die filmbedryfkomponent is die omvangrykste 
en mees gedetailleerde van sy soort en steun tans reeds op 'n onderliggende datastel van meer as 
26 000 bydraes, wat nie alleen regisseurs en akteurs insluit nie, maar almal wat volgens die krediete 
van 'n film 'n bydrae gelewer het. Die literatuurkomponent is ook omvattend saamgestel met om en by 
6 000 bydraes tot 5 000 publikasies, maar alhoewel daar reeds 'n stewige basis gelê is vir die teater, 
musiek en televisie, is hier nog heelwat werk nodig. Nietemin verskaf die projek 'n sentrale punt waar 
mense se bydraes in 'n groter konteks gesien kan word as wat deur ander aanlyn platforms moontlik is. 

 

Die databasis teken ook kleiner bydraes tot die Afrikaanse kultuurbedryf op, byvoorbeeld musikante, 
grimeerkunstenaars en tegniese bydraes wat nie in ander historiese bronne aangeteken word nie. Dit 
beteken ook dat hierdie mense se bydraes nou nie meer oor die hoof gesien word soos wat dit in 'n 
boekpublikasie sou wees nie. 
 

Die gebruikerskoppelvlak kan aangewend word as 'n eerste kontak om 'n persoon se bydraes tot die 
Afrikaanse kultuur te sien, hetsy vir 'n navorsingsprojek, 'n student se werkstuk, of selfs vir skoliere. Dit 
kan ook aangewend word om Wikipedia-artikels makliker te skryf omdat inligting uit 'n verskeidenheid 
oorde reeds op 'n sentrale punt saamgetrek is. 
 

Daar is steeds heelwat werk om te doen om die databasis se reikwydte uit te brei. Veral die musiek, 
teater en televisie geniet eersdaags aandag, maar ook word die filmbedryf- en literatuurkomponente 
deurlopend opgedateer. Groei, uitbreiding en aanpassing is in die vesels van die projek ingebou omdat 
die Afrikaanse kultuurbedryf so 'n dinamiese bedryf is en tans juis so 'n merkbare oplewing beleef.  

 

Ek bedank die Akademie vir die geleentheid om hierdie droom te verwesenlik, en hoop dat die projek 
ook bruikbaar sal wees vir ander projekte soos die onlangse inisiatief van die Akademie om meer 
Wikipedia-artikels in Afrikaans beskikbaar te stel.  Dr. Burgert Senekal 
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Dana Snyman  

(Die Dagbreektrust het onlangs begin met 'n veldtog om Afrikaans te bevorder. Ek is trots om deel 
daarvan te kan wees. Gaan kyk bietjie na die webwerf Afrikaans.com waar meer oor die veldtog vertel 
word. Op die oomblik is daar onder meer 'n wedstryd aan die gang waarin mense genooi word om te 
besin oor die vraag: Hoe lyk jou Afrikaans? Jy kan dit in woorde doen of met 'n klankopname of in 'n 
kort video. Neem gerus deel.) 

HOE LYK JOU AFRIKAANS? 

My ou Shell-padkaart sal my help met 'n antwoord, weet ek sommer, en gaan haal hom van die rak 
waar hy ingedruk is tussen die HAT en oorle Pa se voosgeleesde Bybel. Ek vou hom op die 
kombuistafel oop. Hier, tussen Saldanha en Vredenburg, is Jacobsbaai, my tuisdorp. Kyk, hier is my 
huis, en my dor Weskus-tuin vol Afrikaanse plante: bontrokkies en bloupypies en skoonma-se-tong. En 
daar lȇ my twee Afrikaanse brakke, Kleintjie en Vlooi, in die sonnetjie. My vinger huiwer bokant die 
kaart: Sal ek eers Namakwaland toe gaan? Nee, besluit ek, eers Kaap toe waar alles begin het. Hier, in 
Tafelberg se omtes, het die Nederlands en die Duits, die Frans, die Maleis, die Portugees en die Khoi 
op amptenare, seemanne, slawe se tonge vermeng en Afrikaans begin word. My Afrikaans ken van die 
begin af nie grense nie. Koejawel. Kierie. Kers. Dan kies my vinger koers oor die kaart, verby Blouberg 
en Paardeneiland, met 'n draai oor die Kaapse vlakte – heita, my broer; hoesit, my bra – tot op 
Stellenbosch waar die gees van Hendrik Biebouw bo-oor 'n klomp Engelse stemme probeer roep: "Ik 
ben een Afrikaander!" En kyk daar op Paarlberg: die Taalmonument! Verby De Doorns en Touwsrivier; 
en dan word die middag room, en treine fluit ver, en op Sutherland sit oorle oom Niklaas – een van die 
Roggeveld se Louws – in die huis van sy vader, met sy woorde soos kerse: “Ons weet nie, ons weet 

nie, hoe ver die liefde lȇ nie…” My Afrikaans kan sing, kan sing. Verby De Aar en Prieska; en oral praat 
die veld dieselfde taal: Potfontein, Poupan, Kraankuil. Tieroog. Kriedoring. Bakenkop. In die verte blink 
Johannesburg se dakke en skoorstene in die son; en dan: Soweto. 1976. Skole wat brand. Kinders. 
Polisiemanne. To hell with Afrikaans. My Afrikaans dra swaar aan skuld, maar my Afrikaans is ook 
Breyten en Adam Small, Poppie Nongena, en Adriaan Vlok wat nou 'n oom is wat drie keer 'n week met 
sy Nissan 1400-bakkie 'n plakkerskamp in ry om genade aan die armes uit te deel. Al dieper die 
binneland in lok my kaart my: Warmbad is nou Bela Bela en Nylstroom is Modimolle; en op 
Mokgoophong, wat eens Naboomspruit was, verklaar 'n koerantplakkaat voor die kafee: "Nog 'n 
terugslag vir Afrikaans". My Afrikaans is weerloos, maar my Afrikaans is nie sterwend nie. My Afrikaans 
laat drome en sakeplanne waar word en floreer oor die televisie en die radio en op die internet. My 
Afrikaans is 'n biljoen rand op die Johannesburgse effektebeurs. My Afrikaans is 'n toeggegooide 
slaggat in 'n vernielde teerstraat. My Afrikaans is 'n melktert in 'n padstal. My Afrikaans is rock, rap, Jan 
Blohm se blues, en Boerneef se Die Berggans het 'n veer laat val, gesing deur 'n laerskoolkoor: "Met 
dese wil ek vir jou sȇ hoe diep my liefde vir jou lȇ …"  Sonder my Afrikaans is ek iets minder as 'n 
mens. My Afrikaans is die draer van my twyfelende gebede. Ek vou my ou kaart weer toe en gaan druk 
dit terug tussen die HAT en oorle Pa se Bybel op die rak. Buite is 'n lug vol helder wolke. 

Later gaan dit dalk kom reën. 
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Wat sê die wetenskap 
 

... oor die belang van die Wetenskap uit die perspektief van drie bekende 
Nederlandse wetenskaplikes in die media 
 

Die inspirasie vir hierdie aflewering lê opgesluit in die laaste drie kolparagrawe waarin verwys word na 
die televisiereeks Kijken in de ziel op NPO 2. In aansluiting daarby kom ook De Wereld Draait Door 
(DWDD) op die televisiekanaal Vara aan bod wat soms 'n DWDD University aanbied. Tydens dié aande 
woon studente die lesing van 'n bekende wetenskaplike in die televisiestudio by en dit word lewendig 
uitgesaai. Die studente mag na die lesing vrae stel. Die wetenskaplikes wat ek vir hierdie aflewering 
gevolg het, figureer ook in die NRC-Handelsblad met publikasies oor hulle werk of met hulle eie 
rubrieke.  Terugkykend na hoe en wanneer die betrokke wetenskaplikes op sosiale media sigbaar was, 
strek die datums van die kolparagrawe oor 'n langer tyd as in die vorige aflewerings van Wat sê die 
Wetenskap?  

• 28 November 2015: Die bekende natuurkundige prof. Robbert Dijkgraaf (Direkteur van Advanced 
Studies by Princeton) hanteer 'n lesing oor Swart Gate op televisie. Dit is 'n aflewering van DWDD 
University waarin hy vir die vyfde keer 'n lesing gee. Die gewildheid van Dijkgraaf se lesings is 
sigbaar in die stygende bywoningsyfer van die studente. Dijkgraaf begin deur die onweerstaanbare 
aantrekkingskrag van Swart Gate te beskryf. Hy noem dit die skurke van die wetenskap wat vandag 
selfs deur regisseurs in Holywoodfilms gebruik word. Hierdie lesing kan op Google Nederland 
teruggekyk word met die soekwoorde: “Zwarte Gaten Robbert Dijkgraaf”.  

• 15 April 2016 Prof. Martijn Katan se nuwe boek Voedingsmythes word in die NRC-Handelsblad 
bekendgestel. Daarin ontmasker hy sewentig mites oor voeding waarvoor daar geen wetenskaplike 
bewyse is nie. Katan is 'n voedingsdeskundige en biochemikus. Sy hele wetenskaplike lewe het hy 
daaraan toegewy om gevaarlike stowwe in voedsel uit te soek wat hoë cholesterol en hart- en 
vaatsiektes veroorsaak – dinge soos versadigde vette. Tans het die klem in Voedingswetenskap 
egter van “gevaarlike stowwe” na obesitas verskuif.  

• 16 April 2016: In sy rubriek hanteer Dijkgraaf 'n eksistensiële vraag. Is ons alleen in die heelal? Hy 
dink dat beide die antwoorde "ja" en "nee" 'n groter moment in die wêreldgeskiedenis sal wees as 
Christopher Columbus en Neil Amstrong se ontdekkingsreise saam. Wie soek die antwoord? Nobel-
pryswenners, sterrekundiges en teoretiese fisici onder aansturing van Stephen Hawking en één 
miljardêr, die Russiese internetentrepreneur en filantroop Joeri Milner. Milner het honderd miljoen 
dollar belê in die eerste ontwerpfase van Breakthrough Star Shot – 'n soektog na intelligente lewe. 

• 30 April 2016: In sy rubriek hanteer Katan die kontroversiële toutrekkery tussen linosuur en 
linoleensuur – die twee essensiële vetsure wat 'n mens moet inneem om gesond te kan bly. Die 
ander agt-en-dertig essensiële voedingstowwe vir 'n gesonde lewe is dertien vitamines, sestien 
minerale en nege aminosure. Dié debat tussen die twee vetsure duur al sestig jaar en het ’n paar 
groot siektes oorleef. Hartaanvallle, kanker en nou – aan die begin van die een-en-twintigste eeu – 
obesitas.  

• 20 Mei 2016: Iona Smeets word in die NRC-Handelsblad die bekendste Wiskundige en Nederland 
se Wiskundemeisje genoem. Sy word bekend in die televisiereeks Zomergasten met haar 
beskrywing van die skoonheid van Wiskunde en haar liefde vir die priemgetal 1999. In 2015 het sy  
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Wat sê die wetenskap (vervolg) 
 

 

die Nasionale Wetenskapsvasvrae aangebied én professor geword aan die Universiteit van Leiden. 
Haar vakgebied? Nie Wiskunde nie, maar Wetenskapskommunikasie. Sy oorweeg om die rol van 
media in die Wetenskap as 'n navorsingsprojek. 

• 29 Julie 2016: Die televisiereeks Kijken in de ziel waarin Coen Verbaak vir veertig minute lank met 
twaalf toonaangewende wetenskaplikes gesels, beleef sy eerste uitsending. Die tema van die 
eerste aflewering is Voorbij de grenzen van het weten. Wat presies is Wetenskap? Wat moet jy kan 
doen om 'n goeie navorser te wees? Is wetenskaplikes wêreldvreemde tipes? Dit is die drie 
kernvrae vir dié aand. Op die eerste vraag antwoord Iona Smeets as inleiding: "Wetenskap is die 
soeke na hoe dinge werk". Robbert Dijkgraaf sê: "Wetenskap is die mees sistematiese manier om 
die wêreld te verstaan". Martijn Kantan verklaar: "Wetenskap is ekstrapoleerbare kennis". 

• 5 Augustus 2016: Die tweede aflewering van Kijken in de ziel se tema is Zoeken en vinden. Hierdie 
aand se drie vrae klink so. Hoe lyk deeglike wetenskaplike navorsing? Hoe weet jy waar jy moet 
soek? Hoe groot is die rol van toeval? Verbaak stel die tweede vraag bietjie anders aan Katan: 
"Weet jy vooraf waarna jy soek?" Sy antwoord kom spontaan: "Jy weet waarna jy soek, maar jy 
weet nie waarmee jy tuiskom nie". Die herhaalbaarheid van eksperimente is 'n ander tameletjie vir 
wetenskaplikes. Dijkgraaf vertel dat "as jy 'n Sterrekundige is, jy geen kontroleerbare eksperiment 
het nie". Smeets herken 'n sisteemfout in die wetenskaplike wêreld. "Jy word beloon om positiewe 
resultate te publiseer. Wat doen jy dus in plaas van om lank en uitgebreid navorsing te doen? Jy 
doen kleiner studies waarby jy vinnig iets publiseerbaars kry wat toevallig en onherhaalbaar is."  

• 12 Augustus 2016: Met die derde tema in Kijken in de ziel word weer twee aspekte teenoor 
mekaar gestel: Nut en Noodsaak. Wat mag die samelewing terugverwag van die 700 miljoen euro 
wat die Nederlandse owerheid jaarliks in wetenskap belê? Moet wetenskap toepasbaar wees? Is 
die nut van oënskynlik nuttelose navorsing  uiteindelik belangriker as wat 'n mens dink? Dijkgraaf: 
"Dit is byna onmoontlik om iets uit die wêreld om ons aan te wys, waarvan die oorsprong nie op een 
of ander manier in die wetenskap opgesluit lê nie. Dink byvoorbeeld aan glas, al weet ons nie meer 
hoe die tegnieke ontwikkel is om glas te maak nie." Katan: "Telefone, medisyne, operasies, klere, 
kameras – dit kom alles voort uit mense wat uit pure nuuskierigheid gevra het: 'Hoe werk dit nou 
eintlik?'" Smeets: "As daar nie wetenskaplikes voor jou was nie, dan was jy eerstens dood, want 
dan het jy geen medisyne, inentings of kanse gehad om ouer te word nie … en die tegnologie! Ek 
dink nie dat dit onderskat moet word nie." 

In bogenoemde aflewering van Kijken in de ziel word Dijkgraaf ten slotte oor Princeton uitgevra. Watter 
tipe instituut is dit? "Dit is 'n ekstreme instituut, gerig op wetenskaplikes om hulle in staat te stel om in 
totale vryheid hulle diepste gedagtes te ontwikkel. Daar is twee-en-twintig Nobelpryswenners, dertig 
professore met 'n vaste aanstelling, tweehonderd gasprofessore en géén studente nie! Hoewel elkeen 
eintlik 'n student is. Dis die ultieme vryplaas vir wetenskaplikes waar hulle jare lank navorsing kan doen, 
sonder enige druk om resultate te publiseer." Hierdie hele reeks kan ook via Google Nederland met die 
soekwoorde "Kijken in de ziel wetenschappers" bekyk word. 'n Volgende Vrydagaand is die tema 
wetenskapsbedrog. Dis 'n reeks wat ek nie sommer misloop nie.   

Carina van der Walt – Tilburg, Nederland 
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Publikasies van Akademielede  
 

 
 
 
 

Verwoerd: Só onthou ons hom, saamgestel deur Wilhelm J. 
Verwoerd is die eerste keer in 2001 uitgegee en die 2016-uitgawe 
bevat agt nuwe bydraes, onder meer dié van Elise Verwoerd, Cas 
Bakkes en Albert Hertzog. Die bydraes beskryf hoe hulle hom onthou, 
wat hulle saam met hom beleef het en ook die aard van sy politieke 
oogmerke, optredes en prestasies. Verwoerd tree te voorskyn as 
vriend, gesinsman, volksman, raadsman en leier. 
 
 
Uitgewer: Protea Boekhuis 
Prys: R250 
 
 
 
 

 
 
Afrikaanse filosofie: Perspektiewe en dialoë deur Pieter Duvenage 
is die eerste boeklengte poging om 'n Afrikaanse filosofiese tradisie te 
beskryf binne die konteks van die Suid-Afrikaanse geskiedenis, en om 
die geskiedenis van die filosofie internasionaal te interpreteer. In die 
proses word van die belangrikste Afrikaanse filosowe self aan die word 
gestel. Dit is werklik 'n waardevolle kultuurhistoriese dokument en 'n 
enorme bydrae tot die intellektuele geskiedenis in Suid-Afrika. 
(Desmond Painter) 
 

Oor 'n periode van amper twee dekades, wat nagenoeg saamval met 
die eerste twee dekades ná die einde van apartheid, het Duvenage in 
samewerking met sy gespreksgenote 'n merkwaardige tydsdokument 
saamgestel. Hierin blyk nie net watter boeiende denkarbeid in die skade 
van apartheid deur hierdie denkers in Afrikaans en ander tale verrig is 
nie, maar ook watter reuse denkuitdagings die plaaslike konteks steeds 
stel (Johann Rossouw). 
 

Uitgewer: SUN Press, 2016 
ISBN: 9781920382780  
Prys: R300 
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Publikasies van Akademielede (vervolg) 
 

Kroniek van Donkerhoek – Kees van Dijkhorst (roman) 
 

Die roman Kroniek van Donkerhoek is die verhaal van die Vorsters en 
hul erfplaas oor meer as twee dekades met die oorgang van apartheid 
na demokrasie. Inherent goeie mense, wie se sienings en vooroordele 
onvermydelik tot konflik en uiteindelike ondergang lei. 
 
Die platorand van Mpumalanga met sy deinserige vergesigte, wuiwende 
grashalms, suisende denne, bosbrande en veediefstal is die agtergrond 
waarteen vals grondeise en 'n stryd om besitreg lei tot rassetwis en 
moord. Die patriarg Jaap Vorster kan hom nie versoen nie met die 
"smaad" die familie aangedoen deur sy seun Pieter, wat trou met 
Johanna Dlamini, dogter van die voorman. Gelok deur 'n bosbrand word 
Jaap vermoor deur die voorman se seun, 'n opgeleide kader. Pieter 
neem die bosbouboerdery oor en word onregverdig veroordeel vir die 
moord op sy vrou se ander broer. Voortvlugtig vir die gereg probeer 
Pieter sy vrou oortuig van sy onskuld. 
 
 

Naledi Uitgewers 
EAN: 9780928316346 
Prys: 225 
 

A Necklace of Springbok Ears deur Helize van Vuuren 
 

Terwyl daar 29 San-/Boesmantale en/of dialekte in suidelike Afrika was, 
is net enkeles nog bekend. Die verlies van hierdie tale beteken ook die 
verlies van hul mondelinge tradisie en inheemse kennis. Al wat behoue 
gebly het, is argeologiese bewyse en rotskuns, of dun argivale boekies 
soos dié van Wilhelm Bleek, Lucy Lloyd en G.R. von Wielligh, enkele 
mense wat die bedreiging van die uitsterf van hierdie taal en kultuur 
betyds gehoor het. 
 

Die inhoud van die navorsing van prof. Van Vuuren hang saam soos 'n 
"halssnoer van springbok-ore". Die halssnoer het reeds verkrummel en 
die draadjie waaraan dit ingeryg was dien as metafoor vir die literêre 
tekste wat in die boek bespreek word, en hul verband met die kultuur van 
die Eerste Mense. Die kosmologie wat in die /Xam mites soos deur Von 
Wielligh aangeteken is tussen die Sederberg en die Gariep (of Oranje-
rivier), lyk asof dit deel is van die kontemporêre bewussyn: om te oorleef 

moet die mens die interafhanklikheid van alle lewe erken. 
 

Uitgewer: African Sun Media 
ISBN:  978-1-920689-89-6 
Prys: R350 
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Nuwe reeks geskiedenispublikasies sien die lig 

 

Kraal Uitgewers, die uitgewersmaatskappy van die Solidariteit Beweging, het begin met 'n opwindende 
nuwe reeks, wat die Kraal Histories-reeks genoem word. "Met hierdie reeks wil ons die beste 
meestersverhandelinge en doktorale proefskrifte wat in Afrikaans geskryf is en om een of ander rede 
nie 'n uitgewer gekry het nie, publiseer. Dit gaan dus oor werke wat lig werp op interessante aspekte 
van die Suid-Afrikaanse geskiedenis, wat goed en objektief geskryf is en wat lekker lees", verduidelik 

prof. Fransjohan Pretorius, redakteur van dié nuwe reeks.  
 

Op 'n manier (maar nie heeltemal nie) vervang dit die Argiefjaarboek 
vir Suid-Afrikaanse Geskiedenis, wat meer as twee dekades gelede 
ná bykans sestig jaar ten einde geloop het. Dit was 'n toonvenster 
van die beste navorsingsuitsette van meesters- en doktorsgrade in 
geskiedenis. 
 

Die gedagte is om 'n wye reeks onderwerpe te dek. Tans is 'n tydperk 
soos die Anglo-Boereoorlog van 1899 tot 1902 baie gewild. "En 
aangesien ons graag erkenning wil gee aan die Afrikanervrou in die 
geskiedenis, het ons pas as eerste boek in die reeks die M.A.-
verhandeling van Zelda Rowan gepubliseer,” luidens Pretorius. Die 
titel daarvan is Nonnie de la Rey: Pionier van die Wes-Transvaal, 
1856-1923. 
 
 

Nonnie – die ystervrou van Lichtenburg 
 

Nonnie de la Rey word waarskynlik deur die meeste mense bloot onthou as die vrou van generaal Koos 
de la Rey. Hoewel Nonnie se lewe nie dieselfde populariteit in hoofstroommedia geniet as dié van 
verskeie van haar manlike tydgenote nie, is haar verhaal een wat spreek van deursettingsvermoë en 'n 
uitsonderlike sterk karakter wat die uitdagings van die dag te bowe gekom het. Haar en haar kinders se 
swerfjare gedurende die Anglo-Boereoorlog om uit die kloue van die Britse soldate te bly, getuig van 'n 
dapper persoon waarvan haar optrede in vele opsigte selfs die heldedade van die slagvelde kan 
oorskadu. 
 

Maar wie was hierdie vrou? En waarom het Kraal Uitgewers (die uitgewersmaatskappy van die 
Solidariteit Beweging) besluit om 'n boek juis oor haar lewe die lig te laat sien? Die skrywer en 
navorser, Zelda Rowan, se passie vir kultuurgeskiedenis het tot dié unieke werk gelei. Haar M.A.-
verhandeling oor Nonnie se lewe is as basis vir dié nuwe publikasie gebruik en met die studieleiding 
van die bekende historikus, prof. Fransjohan Pretorius, as redakteur het Zelda daarin geslaag om 'n 
deernisvolle biografie oor dié besondere vrou daar te stel. Dié boek, met die titel Nonnie: 'n 
Pioniersdogter uit die Lichtenburg-distrik, 1856-1923, is in Augustus vanjaar by Kraal Uitgewers 
gepubliseer as die eerste in die uitgewer se nuwe Kraal Histories-reeks.  
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Nuwe reeks geskiedenispublikasies sien die lig (vervolg) 

 

Vir Rowan was die besluit om haar navorsing op dié pioniersdogter van die Lichtenburg-distrik te laat 
fokus, ’n weldeurdagte een. "Ek wou graag op die verhaal van 'n vrou fokus, maar dit kon nie net enige 
vrou wees nie. Dit moes iemand wees wat 'n besondere verhaal het en van wie daar genoeg primêre 
bronne soos dagboeke, briewe en foto’s sou wees", verduidelik Rowan. Danksy Nonnie se eie 
herinneringsgeskrifte (gepubliseer en ongepubliseer) is daar nog 'n skatkis van inligting beskikbaar en 
kon Rowan die geskiedenis van Nonnie se lewe, soos 'n legkaart stukkie vir stukkie, herbou. 
 
Nonnie se lewensverhaal is ten nouste aan die Lichtenburg-omgewing verbind (die dorp is byvoorbeeld 
deur haar pa, H.A. Greeff, gestig en vernoem na die plaas waarop hy in die Durbanville-distrik 
grootgeword het). Haar grootwordjare saam met haar ouers, haar lewe as jong vrou en moeder sowel 
as haar oorlog- én na-oorlogse jare is grotendeels in dié geharde landskap deurgebring. Dit is egter 
veral Nonnie se tyd gedurende die tweede helfte van die oorlog wat opspraakwekkend is. In dié tyd het 
sy met haar kinders in die veld geleef om sodoende die konsentrasiekampe te vermy. "Tydens die 
laaste 18 maande van die oorlog het Nonnie saam met haar kinders en 'n paar getroue bediendes in 
die veld rondgeswerf. Dié periode van haar lewe lees amper soos 'n avontuurverhaal", sê Rowan.  

 
Dit is ook gedurende die oorlogsjare wat Nonnie kennis maak met waarskynlik haar man se grootste 
vyand, lord Methuen, en waartydens sy haar seun Adaan aan die dood moes afstaan. Latere ervarings 
wat tot die unieke tapisserie van Nonnie se lewe bydra, is haar en haar man se besoek aan Europa in 
1902 en die heropbou van hul geliefde plaas Elandsfontein, buite Lichtenburg, nadat dit as deel van die 
verskroeideaardebeleid in die oorlog verwoes is. 

 
Volgens Rowan is die eienskappe wat die sterkste in Nonnie na vore kom, eienskappe wat steeds in 
die hedendaagse Afrikanervrou merkbaar is. "In my opinie moet mens daarteen waak om te 
veralgemeen, maar ek reken wel dat die elemente van innerlike krag en deursettingsvermoë ook temas 
van ons tyd is."  
 
Nonnie: 'n Pioniersdogter uit die Lichtenburg-distrik, 1856-1923 is 'n Kraal Uitgewers-publikasie 
en kos R220 (posgeld uitgesluit).  
 

Vir meer inligting of om 'n bestelling te plaas, besoek: www.kraaluitgewers.co.za of skakel die 
uitgewer gedurende kantoorure by 012 644 4329.  
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Navorsingspublikasies deur lede 
 

Die SA Akademie se twee tydskrifte is elektronies beskikbaar by Sabinet. Vir Akademielede is daar 
gratis toegang, en lede kan die Akademiekantoor kontak vir die skakels, gebruikersnaam en wagwoord.  
 
Nota:  Publikasies in die TGW en SATNT word nie hier geplaas nie. 
 

• Brink. L.E.  2016.  “F.V. Engelenburg se geheime regeringstransaksies” in Maandblad Zuid-Afrika, 
jg. 93(6), Junie. 

• Le Cordeur, M.L.A. & Thornhill, A.C. 2016. First additional language teaching in selected grade 4 
– 6 classes in Western Cape urban schools: The case of Afrikaans. Journal for Language Teaching. 
Vol 50 Nr 1. P.103-124. June. 

• Le Cordeur, M.L.A.  2016. The Future of Afrikaans as University Language within a Multilingual 
Environment: The International L1 - Educational Studies in Language and Literature, June. 

• Le Cordeur, M.L.A. 2015.Mandela and Afrikaans: From Language of the Oppressor to of 
Reconciliation. International Review of Social Sciences and Humanities:  Vol. 10 (1): 32-45. ISSN: 
2248-9010 (online); Desember. 

• Visser, W.P. 2015. “Water contestations in the Little Karoo: Liaisons between the Calitzdorp 
Irrigation Board and the Calitzdorp (Kannaland) Municipality, 1912-2013” (The Journal for 
Transdisciplinary Research in Southern Africa, 11 (3), December, pp. 293-315). 

• Visser, W.P. 2016. ’Marikana Has Come to the Farms!!!’: An Analysis of the Socio-Economic 
Impact of the November 2012-January 2013 Farm Workers’ Strike in the Western Cape” (History 
Research, Vol. 6, No. 1, Jan-March, pp. 40-54). 

• Visser, W.P. “Governments, Parliaments and Parties, Labour, Labour Movements and Strikes 
(Union of South Africa)”, in 1914-198 Online, International Encyclopedia of the First World War. 
http://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/governments_parliaments_and_parties_labour_  

• Le Cordeur, M.L.A.  2016. Die onderrig van Kaaps op skool. In: Hendricks, F. & Dyers, C.(Reds.). 
Kaaps in Fokus. 

• Le Cordeur, M.L.A.  2016. The legacy of Nelson Mandela towards Education. In: Soudien Crain, et 
al. The legacy of Nelson Mandela and Education. 

• Le Cordeur, M.L.A.  2016. Hoofstuk 8: Aksienavorsing (167 – 188). In Ina Joubert, Cycil Hartnell & 
Kobus Lombard. (reds.). Navorsing – 'n gids vir die beginnernavorser: Kaapstad: Van Schaik. ISBN 
978 0627 032012. 

• Raper, P. E. & Moller, L.A. 2015. Bushman (San) cognates of Herero place-name elements. 
Language Matters Special Issue, 46(3):388-408. 

• Van der Merwe, J.A. 2015. Kleur – My lewe, my lied, die verhaal van Randall Wicomb se lewe. 
Uitgegee deur Naledi met ISBN 9780928316124.  

 
 
 
 

 

Lede word uitgenooi om publikasiegegewens deurlopend aan die Lede word uitgenooi om publikasiegegewens deurlopend aan die Lede word uitgenooi om publikasiegegewens deurlopend aan die Lede word uitgenooi om publikasiegegewens deurlopend aan die 

AkademieAkademieAkademieAkademiekantoor vir insluiting in die Nuusbriefkantoor vir insluiting in die Nuusbriefkantoor vir insluiting in die Nuusbriefkantoor vir insluiting in die Nuusbrief    te stuur.te stuur.te stuur.te stuur.    
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Gelukwensings 

 

Fakulteit Kuns en Geesteswetenskappe 

• Prof. Susan Smith (Departement Afrikaans, Fort hare) is aangestel as waarnemende vise-dekaan: 
navorsing en internasionalisering van die Fakulteit Sosiale en Geesteswetenskappe. 

• Prof. Madelé Tait van die Fakulteit Ekonomiese Wetenskappe aan die NMMU is aangestel as 
Direkteur van die Skool vir Bestuurswetenskappe. 

• Prof. Peter E. Raper het by die 33ste Internasionale Geografiese Konferensie 
wat van 21 tot 25 Augustus 2016 in Beijing, China, gehou is, 'n referaat 
gelewer oor "Southern African place names as social constructs."  

• Prof. Raper se Dictionary of Southern African Place Names is in Sjinees 
vertaal deur dr. Zhao Xiaoyang, voormalige afgevaardigde van Sjina by die 
United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN), en is 
gepubliseer deur die Social Sciences Academic Press (China) in Beijing. Prof. 
Raper het Suid-Afrika van 1984 tot 2002 in die UNGEGN verteenwoordig en 
was van 1991 tot 2002 Voorsitter van die UNGEGN. 

Fakulteit Natuurwetenskap en Tegnologie 
• Prof. A.A. Stulting is aangestel as die Kliniese Bestuurder van die MediClinic Hospitaalgroep in 

Kimberley. 
• Emeritusprofessor Gaye le Roux en voormalige hoof van die Departement Bourekeningkunde 

van die NMMU is onlangs vereer vir haar bydrae tot dié bedryf. Prof. Le Roux het 'n 
lewensprestasietoekenning van die Vereniging van Bouskole in Suider-Afrika (ASOCSA) ontvang. 
Sy is die eerste vrou wat dié toekenning ontvang. 

 

Nuwe lede 
 

Fakulteit Kuns en Geesteswetenskappe: 

• Dr. Bertus de Villiers, Perth, Australië  

• Dr. R.M. Ramagoshi, Pretoria 
Fakulteit Natuurwetenskap en Tegnologie: 

• Prof. K.H. Jordaan, Pretoria 
 

In memoriam – lede  
 

• Prof. Gert de Klerk, Pretoria 

• Prof. Wouter de Vos, Constantia, Kaap 

• Vr. Bonaventure Hinwood 

• Mnr. Samuel Pauw, Pretoria 

• Prof. Cornie Scheffer, Stellenbosch 

• Prof. Adam Small, Kaapstad 

• Dr. Erhard Wolff, Johannesburg 
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Hulde aan ...  
 
 
 

� Prof. Gert de Klerk   † 
 

Die taalkundige, prof. Gert de Klerk is in Pretoria gebore op 22 Julie 1939 en oorlede in Julie 2016. Hy 
matrikuleer in 1957 aan Hoërskool Wonderboom en behaal BA in 1960, BA Hons 1961 (met lof) en MA 
in 1962 (met lof) met 'n verhandeling: Meervoudsvorming in Afrikaans as 'n liguistiese kategorie aan 
UP. In 1969 doktoreer hy aan UNISA met as proefskrif  Die spreiding en valensie van suffikse in 
Afrikaans. 
 
Sy akademiese loopbaan by Unisa neem in 1963 'n aanvang tot met sy aftrede in .... Prof. De Klerk 
publiseer in talle akademiese tydskrifte en dra hoofstukke by in boeke soos Afrikaans – sy aard en 
ontwikkeling (1968); Inleiding tot die taalkunde (1971); Gedenkbundel HJJM van der Merwe  (1976); 
Werkboek by Afrikaanse taalkunde (1983); en as skrywer van Middelnederlands –'n eerste 
kennismaking (1982). Na sy aftrede het hy ook gedigte geskryf wat hy as Skryfsels tipeer het.  
 
Die SA Akademie eer sy nagedagtenis. 
 
 
 
 

� Prof. Wouter de Vos   † 
 
Prof. Wouter de Vos is onlangs oorlede. Hy is op 20 November 1925 gebore in Worcestor en na 
skoolopleiding behaal hy in 1945 BA Regte (cum laude) en in 1947 LLB (cum laude) aan Stellenbosch 
Universiteit, LLD in 1957 aan UCT, en Docts.Jur te Leiden in 1961. Hy praktiseer as advokaat in 
Kaapstad en begin sy akademiese loopbaan as 'n deeltydse dosent aan die Universiteit van Kaapstad 
tussen 1949 en 1953.  Daarna word hy aangestel as senior lektor in Romeinse en Romeins-Hollandse 
reg 1954-1961; professor van Suid-Afrikaanse Privaatreg 1962-1966; professor van Romeins-
Hollandse reg 1967-1983; dekaan van die Fakulteit Regsgeleerdheid 1966-1969; Fellow van UCT 
1973-1978 en  Life Fellow vanaf 1978. Weens swak gesondheid het hy in April 1983 afgetree. 
 
Prof. De Vos het wyd publiseer. Sy proefskrif het in 1958 verskyn, en is in 1965 herdruk en het in 1971 
in 'n tweede bygewerkte uitgawe verskyn. Sy boodskap was dat "net so min as ons taal ooit sal ophou 
om 'n moderne lewende taal te wees met nimmer eindigende kapasiteit om te beantwoord aan al die 
eise wat tydsomstandighede stel", sal daar by juriste die "wil en vermoë wees" om aan die oorge-
lewerde Romeins-Hollandse Reg reg te laat geskied. 
 
Die SA Akademie eer sy nagedagtenis. 
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Hulde aan ... (vervolg) 
 

� Vader Bonaventure Hinwood   † 
 

Op 8 September 2016 is vader Bonaventure Hinwood van die Orde 
van die Franciskaanse Monnike in die ouderdom van 86 jaar en 
sewe maande in die Holy Cross-tehuis in Pretoria oorlede. Met agt 
digbundels wat tussen 1981 en 2014 verskyn het, het hy ruim tot 
die Afrikaanse poësie bygedra, nie net as een van die min 
Katolieke stemme in die Afrikaanse digkuns nie, maar ook as 
fasiliteerder van twee digterskringe in Pretoria wat as slypskole 
gedien het vir ŉ groot getal digters, van wie sommige groter 
prominensie in die Afrikaanse literêre wêreld sou geniet as 
Hinwood self. Hierbenewens het hy ŉ besonder belangrike bydrae 
tot die vestiging van ŉ Afrikaanse Katolieke liturgie gelewer.  
 
Diegene wat die voorreg gehad het om hom as priester, digter en/of 
persoonlike vriend te ken, se lewens is aangeraak deur sy geloof, 

sy sagmoedigheid, sy goedheid en goedgesindheid teenoor alle mense, en deur sy formidabele 
intellek. 
 
In 1981 verskyn Hinwood se debuutbundel, Smeulvuur, onder die skrywersnaam Hewitt Visser in ŉ 
hardebanduitgawe by JL van Schaik. Hinwood kies die van Visser vanweë ŉ familieverbintenis (aan 
moederskant) met die digter A.G. Visser. Die sewe daaropvolgende bundels verskyn (in sagteband) 
onder die naam Bonaventure Hinwood. Sonvis word in 1988 uitgegee, weer eens deur J.L. van Schaik, 
wat ook Hinwood se derde bundel, Soenoffer, in 1991 publiseer. Bundels vier tot sewe word deur Bent 
uitgegee: Serafyn (2004), Afskynsels (2007), Seevlak tot savanna (2008) en Safari (2009). In 2014 
word Hinwood se agtste (en laaste) bundel, Sover, deur XLIBRIS gepubliseer. Hierdie bundel, opgedra 
aan Phil du Plessis (1944-2011), bevat agt afdelings gedigte. Die publikasie is goed versorg en ryklik 
geïllustreer met talle afdrukke van kleurvolle kunswerke deur die digter se oorlede broer, Lionel 
Hinwood. 
 
Die SA Akademie eer sy nagedagtenis. 
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Hulde aan ... (vervolg) 
 

� Samuel Pauw   † 
 

Samuel Pauw is op 13 Mei 2016 oorlede. Die argitek, Samuel Pauw 
se vennoot Claus Schütte, skryf onder meer: 
 
Samuel was 'n uiters bekwame, vindingryke, waagmoedige, 
innoverende en entoesiastiese argitek. Die verskeidenheid sukses-
volle projekte wat deur die firmas waarin hy 'n vennoot was voltooi 
is, spreek vanself. Die vernuwende wyse waarby die funksie en 
estetika van projekte tot meriete bekroonde argitektuur gelei het, is 
alombekend en word onder sy kollegas gerespekteer. Hy het die 
kantoor bestuur deur erkenning te gee aan elkeen en ŉ atmosfeer 
geskep wat spanwerk, selfvertroue inisiatief en kreatiwiteit bevorder 
het.   

 

Hy het 'n wye spektrum van kennis en belangstelling in die beeldende kunste, literatuur, geskiedenis 
van argitektuur, musiek, ens, gehad en verskeie oorsese studiereise onderneem en lesings gegee.  
 
 

Bekende ontwerpe van Samuel Pauw sluit die ou Volkskasgebou in die middestad van Pretoria in, 
sowel as die ontwerp wat hy en Peter Semra’d gedoen het vir die burgergedenkteken by Platrand naby 
Ladysmith in Natal oor 'n graf van 310 Boere van die ou Republieke wat in veldslae in Natal in die 
Anglo-Boereoorlog gesneuwel het en daar herbegrawe is. Hy en sy vennoot, Claus Schütte het ook Y-
Design in Mamelodi begin: 'n gemeenskapsprojek in ontwerp en tekene onder jongmense. 
 

Die SA Akademie eer Samuel Pauw se nagedagtenis. 
 
 

� Cornie Scheffer   † 
 

 
Prof. Cornie Scheffer van US is in 2015 oorlede. Hy het die grade B.Eng in 
1997, M.Eng in 1999 en PhD in 2003 aan die Universiteit van Pretoria 
verwerf. Hy was die redakteur van 'n boek en die skrywer van 'n handboek en 
44 artikels. Ook het hy 32 voordragte by kongresse gelewer en 7 patente 
geregistreer.  
 
Die SA Akademie eer sy nagedagtenis. 
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Hulde aan ... (vervolg) 
 

� Prof. Adam Small   † 
 

Adam Small is op 25 Junie 2016, op 79-jarige ouderdom, 
oorlede. Suid-Afrika en die Afrikaanse letterkunde is vandag 
armer na die dood van Adam Small – voorloper van 'n hele 
generasie Afrikaanse digters en iemand wat in sy leeftyd 'n 
belangrike bydrae gelewer het om 'n bewustheid te kweek van 
die wel en wee van die onderdruktes en die werkersklas-
gemeenskap waarin hy geleef en gewerk het. Hy het dikwels 
satire gebruik om die onhoudbaarheid van die destydse stelsel 
uit te wys. 
 

Small kon identifiseer met die karakters waaroor hy geskryf het 
en dit vind uiting in sy gebruik van Kaaps – 'n variant van 
Afrikaans met 'n negatiewe stigma – 'n stigma wat hy deur sy 
gebruik daarvan ongedaan gemaak het. Nooit meer sou enige 

een kon beweer dat Kaaps 'n mindere taalvariant was nie, want Small het gewys dat hierdie variant 
hoër funksies kon omarm op dieselfde wyse as die sogenaamde Standaardafrikaans. 
 

Prof. Theuns Eloff, voorsitter van Dagbreek Trust, sê hoewel prof. Small aan die einde van sy lewe 
klein in gestalte was, was hy 'n reus onder sy tydgenote en vir Afrikaans. "Ons eer sy nagedagtenis en 
sal voortbou op die groot werk wat hy begin het." Eloff dink veral aan Small se vrou, Rosalie en familie 
in hierdie tyd.  
 

Joernalis en skrywer, Heindrich Wyngaard, se huldeblyk is: "Die Afrikaanse gemeenskap het vandag sy 
grootste pleitbesorger vir wedersydse begrip onder die wit en bruin sprekers van die taal verloor. 
Miskien, as ons sedert die begin Sestigerjare na hom geluister het, sou Afrikaans nie vandag op sovele 

fronte onder beleg gewees het nie. Op 'n persoonlike vlak is prof. Small die Afrikaanse	 filosoof en 
denker wat die grootste invloed op my eie rol as joernalis, skrywer en denker gehad het. Dit is weens 
die wyse waarop hy die lewensomstandighede van bruin mense in poësie, prosa en dramas verwoord 
het." 
 

Adam Small was 'n ware ambassadeur vir Afrikaans en 'n beskermheer vir Afrikaans.com. Hy het  van 
dag tot dag in Afrikaans geleef, want dit was die taal waarin hy "op sy moeder se arm was" en die taal 
waarin hy sy eerste kennis van die mense rondom hom opgedoen het.  
 

In Small se woorde: "Deur  Afrikaans het ek respek bekom vir ander tale binne ons Suid-Afrikaanse 
konteks, Engels veral. Ek vind dat ek vanuit Engels kan terugkyk op Afrikaans, asof ek van 'n afstand af 
'n landskap gadeslaan en die trekke en omlynings daarvan agterkom. Dit sou ek nie kon doen indien ek 
nét Afrikaans beleef het nie".  Floris Brown 
 

Die SA Akademie eer sy nagedagtenis. 
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Hulde aan ... (vervolg) 
 

� Dr. Erhard Wolff   † 
 

Dr. Erhard Wolff is onlangs oorlede. Hy is in Freiwaldau, Sudetenland in Duitsland gebore in 1924 en 
het aan die Tegniese Universiteit van München in 1950 Dip.agr verwerf, en in 1952 in Landbou-chemie 
gedoktoreer. Dr. Wolff publiseer 19 artikels in vakwetenskaplike tydskrifte, sowel as 20 artikels populêr 
wetenskaplike tydskrifte in Afrikaans, Duits en Engels.  Met sy aftrede in 1989 by Samancor het dr. 
Wolff 'n rustende lid van die Akademie geword. 
 
Die SA Akademie eer sy nagedagtenis. 
 

 

Margret Bakkes oorlede 
 

� Mev. Margaret Bakkes   † 
 

Die skrywer Margaret Magdel Bakkes is op 29 Junie 2016  in 
die ouderdom van 84 in die Paarl oorlede. Haar man, Cas 
Bakkes, is in Januarie ná 'n lang siekte in die ouderdom van 90 
dood. 
 
Margaret Bakkes is op 14 Desember 1931 op 'n plaas in die 
distrik Sterkstroom in die Stormberge gebore. Sy was die 
oudste kind van Hendrik Aucamp en Mathilda de Villiers. Die 
bekende skrywer, Hennie Aucamp, was haar kleinneef. 
 

Op haar 80ste verjaardag in 2011 is haar boek, Fado vir 'n vreemdeling, deur LAPA gepubliseer. 
Margaret word oorleef deur drie seuns, Johan, Marius en Christiaan, 'n dogter, Mathilda, wat in Kanada 
woon, en vyf kleinkinders. 
 
Margaret Bakkes se eerste kortverhaal is in 1954 in Rooi Rose gepubliseer. 
Van haar kortverhale is in versamelbundels soos Vertellers, Die Afrikaanse 
kortverhaalboek, Hoogtepunte in die Afrikaanse kortverhaalkuns, Dogters van 
Afrika, Wys my waar is Timboektoe, Boereoorlogstories, en Uit die kontreie 
vandaan opgeneem. Verskeie van haar kortverhale is in Nederlands vertaal en 
van haar werk het in die Vlaamse tydskrif ZAN verskyn. 
 
'n Borsbeeld van Margaret Bakkes deur die bekroonde beeldhouer, Maureen 
Quin, is in die besit van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns. 
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Persberigte [April tot September] 
 
 

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: 
 
Croucamp het geen snars begrip van poësie     Netwerk24, 22 April 2016   
Deur die smeltkroes         Beeld, 3 Mei 2016  
Sleutel tot oorlewing         Beeld, 4 Mei 2016  
Bouers en bevryders         Beeld, 5 Mei 2016  
Wie is Afrikaanses?         Beeld, 6 Mei 2016  
Steek eerder hand in eie boesem (Tom McLachlan)    Die Burger, 7 Mei 2016  
Taalgesprek is nodig         Beeld, 10 Mei 2016  
Laat ons onsself wees (Afrikaans en sy mense)    Beeld, 11 Mei 2016  
Stryd nie nét oor taal         Beeld, 12 Mei 2016  
Tyd ryp vir taalstryd?         Beeld, 13 Mei 2016  
Beskerm diversiteit         Beeld, 17 Mei 2016  
Net so noodsaaklik as gevaarlik (NWU)      Netwerk24, 18 Mei 2016  
Olifant in die vertrek         Beeld, 18 Mei 2016  
Afrikaans nié gelyk aan Engels by US      Rapport, 22 Mei 2016  
Marais-prys 'n groot eer vir Giliomee       Die Burger, 31 Mei 2016  
Tuks se vooroordele ongegrond       Beeld, 2 Junie 2016  
Só 'fight' ons vir ons taal       Beeld, 7 Junie 2016  
Kortsigtig en naïef – Engels sal onderwys nié regruk, sê akademikus  Beeld, 8 Junie 2016  
DA se beleidsdokument steun moedertaalonderrig     Beeld, 8 Junie 2016  
Kanalla-dorp was 'colourful' – M. le Cordeur     Die Burger Forum, 11 Febr. 2016  
Education Watch: Institute for Future Research – M. le Cordeur  Stellenbosch University, May 2016  
Fonteinstraat se mense – 'n Terugblik 50 jaar gelede – M. le Cordeur Paarl Post, 18 Febr. 2016 
Hoe moet ons jeugdag vier? – M. le Cordeur     Die Burger, 16 Junie 2016  
In die koue van 1976 – M. le Cordeur       Die Burger Forum, 16 Junie 2016  
Kaapse Afrikaans is so kleurryk – hoe lyk jóú Afrikaans? – M. le Cordeur  Huisgenoot, 20 Junie 2016  
English is here to stay, and so is Afrikaans – M. le Cordeur    Research@SU, 23 June 2015  
US kies Engels         Netwerk24, 23 Junie 2016  
Die taal (Adam) is nou in die hemel – M. le Cordeur     Die Burger, 27 Junie 2016  
Prof. Heyns in VN se komitee oor menseregte     Beeld, 27 Junie 2016  
Adam Small se werk is 'n hoeksteen vir geregtigheid    Netwerk24, 28 Junie 2016  
Totsiens prof. Adam – M. le Cordeur       Courant, 29 Junie 2016  
Van isolasie na ranglys – Flip Smit       Beeld, 22 Julie 2016  
UV se taalplan 'roekeloos', sê Akademie     Beeld, 12 September 2016  
Woede kook oor – Flip Smit        Beeld, 22 September 2016  
 

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


