Voorwoord
Inhoudsopgawe

Geagte Akademielede
Pryse en bekronings gedurende 2016
Die trustees van Het Jan Marais-Fonds het op 30 Mei 2015
aangekondig dat die Trust, in vennootskap met Media24 en die
Universiteit Stellenbosch, met ingang 2016 die Jan H. Maraisprys instel. Die besondere doel van die prys is die erkenning van
'n uitstaande bydrae tot Afrikaans as wetenskapstaal deur
wetenskaplike werk en publikasies op hoë vlak en van
uitmuntende gehalte in Afrikaans. Die prys beloop 'n halfmiljoen
rand per jaar en is internasionaal oop vir sosiale- en natuurwetenskaplike prestasies in Afrikaans. Dit kan daarom met reg
die Afrikaanse "Nobelprys" genoem word. Die trustees van die
Fonds het groot vertroue in die Akademie gestel om hierdie groot
toekenning te bestuur en jaarliks 'n wenner aan te wys. Hierdie
prestigeryke toekenning sal jaarliks (op Jan H. Marais se
sterfdatum of so na as moontlik daaraan), in Stellenbosch
oorhandig word. Prof. Hermann Giliomee is as eerste ontvanger
van die Jan H. Marais-prys aangewys en dit is op 30 Mei 2016
formeel aan hom oorhandig. 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. Maraistoekenning.
• Nominasies word ingewag vir die 2017-toekenning. Sien p. 54
en www.akademie.co.za vir meer inligting.
Die Raad van die Akademie het op die toekenning van 21 pryskategorieë vir 2016 besluit. Van hierdie pryse is in onderafdelings
verdeel (byvoorbeeld die Stalspryse is vanjaar binne die vakgebiede Geskiedwetenskappe, Politieke Wetenskap en Ekonomie
toegeken, terwyl sekere bekroonde wetenskaplike werke medewerkers het), met die gevolg dat 32 persone bekroon is. Weer
eens my hartlike gelukwensing aan al hierdie prysontvangers.
Werksaamhede
Die Akademie is, onder meer, gemoeid met die bevordering van
die hoër funksies van Afrikaans en in hierdie opsig is normering
van die taal onontbeerlik. 'n Voertuig waardeur hierdie oogmerk
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Voorwoord (vervolg)
verwesenlik word, is die publikasie van die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS). Die eerste
uitgawe van die AWS het in 1917 verskyn. Die Taalkommissie het in 2015 begin met werksaamhede
wat daarop gemik is om die Eeufees-uitgawe van die AWS in 2017 tydens die jaarlikse simposium van
die Akademie bekend te stel.
Benewens die voortbring van tasbare produkte soos die AWS, twee gerespekteerde en geakkrediteerde wetenskaplike joernale, woordeboeke en geskiedenisboeke, het die SA Akademie in 2016
ook aandag geskenk aan nietasbare produkte en bedrywighede. Ek vermeld kortliks die vernaamste
hiervan:
Wiskunde-in-Aksie 2016
Die SA Akademie, in samewerking met die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie (SAOU), het vanjaar die
derde Wiskunde-in-Aksieprojek landwyd aangebied. Die Aksie se doel is om die "Einsteins" van die
toekoms te identifiseer en ook erkenning te gee aan leerders wat vroeg reeds briljant presteer. Die
kompetisie word beskou as 'n leergeleentheid en skole kon alle belangstellende leerders in graad 6 en
graad 7 vir die kompetisie inskryf. Die vraestel is op Dinsdag 26 Julie 2016 geskryf. Altesaam 2 742
leerders van 168 skole het vanjaar aan die Wiskunde-in-Aksie deelgeneem. Sien asseblief verslag op
p. 9-25.
2016 Poort-Skryfkompetisie en Poort-Skrywer-Slypskool
Die POORT-Skryfkompetisie 2016 is reeds vroeg in die jaar afgehandel en die paneel keurders het die
Nasionale Wenners vir Poësie en Prosa aangewys. Die eer het Alet Janse van Rensburg (Poësie) van
Hoërskool Cradock en Annemarie Wüst (Prosa) van Hoërskool Stellenberg te beurt geval. Tien van die
toppresteerders (5 in prosa en 5 in poësie) het die Slypskool in Bloemfontein in Julie bygewoon.
SAAWK-Wikipedia-Projek
Die Akademie se 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 die Akademie 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. Verdere inligting oor die projek is op die SA
Akademie se webblad beskikbaar. Medewerkers kan enige van die volgende wees:
•
•
•
•

Kundiges wat nuwe artikels skryf;
Kundiges wat goeie artikels uit anderstalige Wikipedias vertaal;
Enigiemand wat bereid is om nuwe en bestaande artikels te redigeer;
Enigiemand wat die Wikipedia in Afrikaans gebruik.
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Voorwoord (vervolg)
Die Trust vir Afrikaanse Onderwys (TAO)-Beursprojek: Hierdie projek wat in 2015 in samewerking
met Die Dagbreek Trust geloods is, verloop baie positief. Ek verskaf 'n kort terugvoering oor die
vordering van die projek:
Beurse: Die aansoeke vir 2016 was aansienlik meer as wat verwag is – 45 aansoeke is vir doktorale
studie en 57 aansoeke vir meestersgraadstudie ontvang en beoordeel. Die aansoeke vir 2017 het ons
stoutste verwagtings oortref en die totale bedrag wat benodig sou wees om almal te help, beloop meer
as R7 m wat egter nie beskikbaar is nie! 'n Totaal van 102 aansoeke is vir 2017 ontvang, waarvan 57
vir Meestersgraadstudie en 45 vir Doktorale studie in Afrikaans. Die bedrag wat vir 2017 beskikbaar is,
is na indringende evaluering deur die onderskeie panele verdeel en 60 beurse is toegeken. Die
moontlikheid om bykomende fondse vir hierdie lofwaardige projek beskikbaar te stel sal in samewerking met die TAO opnuut bespreek en uitgeklaar word. Die SA Akademie sien met verwagting uit
na die groter nasionale voetspoor van hierdie projek.
Afrikaanse akademiese boeke: Ondersteuning van 17 aansoeke vir Afrikaanse publikasies is
ontvang. Hiervan is 15 goedgekeur. Aansoeke word deurlopend ontvang en oorweeg. Daar word ook
aandag geskenk aan Afrikaanse publikasies wat in belang van die kultuurhistoriese erfenis en in
belang van Afrikaans as taal herdruk moet word.
Navorsing in en oor Afrikaans:
(a) Spitsberade: Daar is besluit om weg te spring met 'n Spitsberaad in Februarie 2016 met as tema
Studenteonluste en die implikasies vir Afrikaans. Dit was uiters suksesvol en daar is besluit dat die
inisiatief met 'n jaarlikse spitsberaad in belang van Afrikaans voortgesit sal word. Die insette van
Akademielede en veral die veranderende omgewing is in dié verband in ag geneem. In opvolging
hiervan is Universiteite: Is die kantelpunt bereik? as publikasie tydens vanjaar se Akademiesimposium te Stellenbosch aangebied en die Spesiale TGW oor dié onderwerp het pas verskyn.
(b) Navorsingsversoeke: Veertien navorsingsversoeke is ontvang en 'n bedrag van R880 000 is
reeds goedgekeur. Aansoeke van gerekende en erkende navorsers word ingewag en sal vir
ondersteuning in ag geneem word.
Engelenburghuis – Bouprojek: Die terrein waarop Engelenburghuis geleë is, is op 5 September
2016 aan die boukontrakteur oorhandig. Bouwerk het twee maande gelede begin en na verwagting sal
die projek teen die middel van 2017 voltooi wees.
Woord van waardering: Dankie vir u gewaardeerde lidmaatskap en diegene wat bereid is om in die
onderskeie kommissies, komitees, redaksies, werkgroepe, werkgemeenskapbesture, beoordelings- en
keuringspanele en die Raad van die SA Akademie te dien. Ek dra graag my waardering oor aan die
personeel van die Akademie – julle is 'n ware Gideonsbende. En dan die SA Akademie se borge – son-
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Voorwoord (vervolg)
der julle kan die Akademie nie bestaan nie. Julle is vir ons onmisbaar – die Akademie meet sy sukses
onder meer aan die bereidwilligheid van sy borge en ondersteuners om hulp en onderskraging te bied.
Ek wens u voorspoed toe met enige jaareindbedrywighede waarby u moontlik betrokke is. Bowenal
wens ek u en u geliefdes 'n vreugdevolle Kersgety toe. Ek hoop dat die rus en ontspanning in die
vakansietyd vir u 'n bron van lus en ywer vir die uitdagings van 2017 sal wees.

Met vriendelike Akademiegroete
Wessel Pienaar
Voorsitter
Uit die Akademiekantoor
Die bouprojek

Groot opwinding. Die projek vorder na wense!
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Uit die Akademiekantoor (vervolg)
Skenking van 'n Beatrix Bosch-leermuurbehangsel

Die Akademie en François van der Merwe
(argitek) is verheug oor die waardevolle
skenking deur prof. Laurika van der
Westhuizen vir die Akademie se nuwe
gebou. Dit is 'n wonderlike vooruitsig dat die
nuwe kunslokaal met so 'n aanwins kan
wegspring wanneer die nuwe kantoor in
Junie 2017 geopen word. Die muurbe-

hangsel het die effek van trappies aan
weerskante ("Leer na Vryheid") en verteenwoordig opwaartse beweging, reik na bo, na
hoër hoogtes en uiteindelik vryheid. Die
sentrale paneel is van 'n olifantslurp
gemaak, mens kan duidelik die lyne sien.
Verder is daar van koedoeleer, buffelleer,
ens. gebruik gemaak.

Die Akademie gee graag die nodige erkennig aan skenkers. Die argitek hou die drie groot Esias
Bosch-teëls wat in die Akademie se besit is in gedagte by die beplanning van die gebou.
Akademielede en vriende van die Akademie word hartlik genooi om skenkings te oorweeg. Dit word
waardeer.
Beurseprojek
Altesame 57 aansoeke is vir meesters- en 45 vir doktorale grade
ontvang.
Aansoeke het einde Augustus gesluit en die keuring en
siftingsprosesse is voltooi. Aansoeke is ontvang van NWU, UV, UP,
UNISA, US, UK, US en Sol Plaatje Universiteit.
Die dissiplines is uiteenlopend en sluit die volgende in: Opvoedkunde, Teologie, Afrikaanse
letterkunde, Afrikaanse taalkunde, Maatskaplike werk, Toerisme, Ekonomie, Kinderkinetika,
Chemie, Ingenieurswese, Biochemie, Filosofie, Geskiedenis, Geografie, Omgewingswetenskappe,
Regte, Beeldende kunste, Teaterkuns, Rekenaarwetenskap en Kunsgeskiedenis.
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Bekroningsplegtigheid: 7 Oktober te Stellenbosch

Suidelike
BEKRONINGSPLEGTIGHEID

Klavieruitvoering: Ben Schoeman

BEKROONDES

Agter (v.l.n.r): Dr. Sias Mostert (voorsitter: Werkgemeenskap Wes-Kaap), Ben Schoeman,
Kobus Geldenhuys, Carel van der Merwe, dr. Johan van Zyl, prof. Estian Calitz, John Trengove,
Paul C. Venter en Willem Anker
Middel (v.l.n.r.): Annemarie Wüst, Mia van Wyk, proff. Koot Reinecke, Michael Samways,
Stephanus Muller, Louise Viljoen, Ernst Stals en dr. Dionē Prinsloo (Hoof Uitvoerende Beampte, SA
Akademie)
Voor (v.l.n.r.): Prof. Sophie Reinecke, dr. Renata Coetzee, prof. Wessel Pienaar (Voorsitter, SA Akademie),
Katinka Heyns en Marita van der Vyver
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Bekroningsplegtigheid: 7 Oktober te Stellenbosch (vervolg)

Pryse oorhandig deur prof. Wessel Pienaar

Annemarie Wüst
Poortprys vir Prosa

Proff. Koot Reinecke, Sophie Reinecke
en Mia van Wyk
Douw Greeff-prys

Marita van der Vyver
Scheepersprys vir Jeugliteratuur

Prof. Helize v. Vuuren
Esther Greeff-prys
(in absentia)

Proff. Wessel Pienaar, Carel van der Merwe
en prof. Fransjohan Pretorius
Protea Boekhuisprys
SA Akademie

Prof. Wessel Pienaar en dr. Renata Coetzee
Besondere Erepenning van die SA Akademie

Prof. Wessel Pienaar en
Kobus Geldenhuys
Alba Bouwerprys vir Kinderliteratuur

Proff. Wessel Pienaar, Stephanus Muller
en dr. Daniel Hugo
Eugène Maraisprys

Prof. Wessel Pienaar en
John Trengove
Erepenning vir Televisiedrama in
Afrikaans

Katinka Heyns
Erepenning vir Rolprentkuns
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Bekroningsplegtigheid: 7 Oktober te Stellenbosch (vervolg)

Pryse oorhandig deur prof. Wessel Pienaar

Ben Schoeman
Huberte Rupertprys vir
Klassieke Musiek

Prof. Ernst Stals
Stalsprys vir
Geskiedwetenskappe

Paul C. Venter
Deleen Bekkerprys vir beste
draaiboek vir 'n TV-drama in
Afrikaans

Proff. Wessel Pienaar, Estian Calitz en
dr. Krige Siebrits
Stalsprys vir Ekonomie

Proff. Wessel Pienaar, Louise Viljoen en
Hennie van Coller
Gustav Prellerprys vir Literatuurwetenskap
en Letterkundige Kritiek

Prof. Wessel Pienaar, dr. Johan van Zyl en
prof. Andreas van Wyk
Frans du Toitmedalje vir Bedryfsleiding

Proff. Wessel Pienaar en
Michael Samways
Goue Akademiemedalje

Prof. Wessel Pienaar, Willem Anker en
prof. Andries Visagie
Hertzogprys vir Prosa
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Wiskunde-in-Aksie 2016
Projekleier: Hennie de Wet
Die SA Akademie, in samewerking met die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie (SAOU), het vanjaar die
derde Wiskunde-in-Aksieprojek landwyd onder leiding van Hennie de Wet aangebied. Die Aksie het
ten doel om die "Einsteins" van die toekoms te identifiseer en ook erkenning te gee aan leerders wat
op 'n vroeë ouderdom reeds briljant presteer. Die kompetisie word beskou as 'n leergeleentheid en
skole kon alle belangstellende leerders in graad 6 en Graad 7 vir die kompetisie inskryf. Die vraestel is
op Dinsdag 26 Julie 2016 geskryf en het uit veertig (40) meervoudige keusevrae bestaan. Twee 'oop'
vrae wat addisioneel beantwoord moes word, is ingesluit om tussen die uitblinkers te onderskei. Prof.
Marthie van der Walt (eksaminator) van die NWU het die 'oop' vrae van die beste 100 kandidate in elke
provinsie/streek nagesien, waarna die dertig (30) kandidate met die beste punte in elke streek bepaal
kon word.
Altesaam 168 skole en 2 742 leerders het in 2016 aan die Wiskunde-in-Aksie deelgeneem. Die beste
leerders in elke streek is uitgenooi na die Wiskunde-Pretdag wat op 10 September by UJ en op 17
September by onderskeidelik UP, NWU, UV, US en NMMU plaasgevind het. Op Saterdag 22 Oktober
is ook 'n tweede Pretdag by Stellenbosch aangebied om die leerders van Atlantis en Mitchells Plain en
ander wat nie die eerste Pretdag kon bywoon nie te akkommodeer. Die Pretdag by die Westvillekampus van die Universiteit van KwaZulu-Natal kon as gevolg van onsekerhede oor veiligheid by die
universiteit ongelukkig nie plaasvind nie. Tydens al hierdie geleenthede is die belangstelling vir
wiskunde verder geprikkel en ontwikkel.
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 proff. Japie Engelbrecht, Ewert Kleynhans en ander 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 onderskeie universiteite wat hul tyd gratis tot beskikking van die SA
Akademie en die projek stel. Die terugvoering vanaf ouers en leerders is oorweldigend positief.
NASIONALE WENNERS 2016

Greyling Erasmus
Laerskool Grens (Graad 7)
Eerste plek/Goud – Oos-Kaap

Keelan Hartley
Merrifield Primary School (Graad 7)
Tweede plek/Silwer – Oos-Kaap

Marietjie Cilliers
Laerskool De Hoop (Graad 6)
Derde plek/Brons – Wes-Kaap

-10-

Wiskunde-in-Aksie 2016 (vervolg)
WISKUNDE-PRETDAG BY UP
Streek: Gauteng (Pretoria/Limpopo/Mpumalanga) – Programleier: Hennie de Wet

Dit was weer eens 'n aangename ervaring om die Pretdag by die Innovasiesentrum, Sci-Enza, by UP
aan te bied. Hennie de Wet het al die leerders en ouers wat dit bygewoon het, verwelkom en daarna vir
Sian en Mahlatse, die twee aanbieders, aan die gehoor voorgestel. Hulle het elkeen geleentheid gekry
om hulle veld van spesialisasie met die gehoor te deel, waarna hulle 'n kort praktiese demonstrasie van
die rol van Wiskunde in die wetenskap gedoen het. Die tweede gedeelte van die program was 'n
praktiese elektronikaprojek waar die leerders in groepies gewerk het om verskillende stroombane te
koppel om 'n motorhek en/of elektriese motor te laat werk. Dit het tot baie pret en plesier aanleiding
gegee. Hulle is daarna ingelig oor die funksionering van die binêre stelsel en moes enkele praktiese
probleme oplos. Die ouers het baie groot waardering uitgespreek vir die dag wat aangebied is en ook
vir die moeite wat gedoen is om dit vir die leerders 'n aangename ervaring te maak. Die fasiliteite by
die Sentrum het almal beïndruk.
Dr. Dionē Prinsloo, HUB van die SA Akademie, het die verskillende toekennings oorhandig en ook die
ouers bedank vir die besondere rol wat hulle in die lewens van hul kinders speel. Die Akademie vertrou
dat die projek en die dag tot groter motivering van elkeen wat deelgeneem het, sal lei.
TOPPRESTEERDERS (UP)

Arno de Bruin
Laerskool Anton van Wouw
Eerste plek/Goud

Gera Mari Kolbe
Laerskool Voorpos
Tweede plek/Silwer

AKTIWITEITE BY SCI-ENZA, UP

Dalen Lombard
Laerskool Menlopark
Derde plek/Brons
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Wiskunde-in-Aksie 2016 (vervolg)

MERIETEPRYSE EN SERTIFIKATE OORHANDIG (UP)
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Wiskunde-in-Aksie 2016 (vervolg)
WISKUNDE-PRETDAG BY UJ
Streek: Gauteng (Johannesburg) – Programleier: Hennie de Wet

Dit was weer eens 'n aangename ervaring om die Pretdag by die UJ-Technolab in Johannesburg aan
te bied. Hennie de Wet het al die leerders en ouers wat dit bygewoon het, en in besonder vir Michael
Ettershank, die bestuurder van die Sentrum, verwelkom. Michael het daarna op voortreflike wyse die
waarde van Wiskunde in elke faset van die samelewing aan die gehoor verduidelik. Hy het ook die
funksionering van die robotte verduidelik en 'n kort demonstrasie gegee voordat almal in groepe van
drie aan die werk gespring het.
Die spanne moes elkeen 'n robot programmeer om deur 'n spesifieke baan te beweeg. Dit het groot
pret en opgewondenheid tot gevolg gehad. Die spanne het deurlopend getoets of die robotte reg
beweeg en telkens verdere verstellings aangebring. Die eerste spanne wat daarin kon slaag om die
baan suksesvol te voltooi het een van die merietepryse ontvang. Die jong wiskundiges het die
programmering verbasend vinnig bemeester en het ons met hul inisiatief en kreatiwiteit beïndruk. Almal
was jammer dat die dag om 12:00 moes afsluit.
Die ouers het baie groot waardering uitgespreek vir die dag wat aangebied was en ook vir die moeite
wat gedoen is om dit vir die leerders 'n aangename ervaring te maak. Die fasiliteite by die Sentrum het
almal beïndruk.
Michael Ettershank het tydens die afsluiting weer die noodsaak van Wiskunde beklemtoon en die jong
wiskundiges uitgedaag om hulle ideale te verwesenlik. Dr. Dionē Prinsloo, HUB van die SA Akademie,
het die verskillende toekennings oorhandig en ook die ouers bedank vir die besondere rol wat hulle in
die lewens van hul kinders speel. Die Akademie vertrou dat die projek en die dag tot groter motivering
van elkeen wat deelgeneem het, sal lei.
TOPPRESTEERDERS (UJ)

Alexander Brink
Laerskool Louw Geldenhuys
Eerste plek/Goud

Lindes Malherbe
Laerskool Jan Celliers
Tweede plek/Silwer

Christiaan Fourie
Laerskool Rapportryer
Derde plek/Brons
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Wiskunde-in-Aksie 2016 (vervolg)
AKTIWITEITE BY UJ-TECHNOLAB

MERIETEPRYSE EN SERTIFIKATE OORHANDIG (UJ)
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Wiskunde-in-Aksie 2016 (vervolg)
WISKUNDE-PRETDAG BY NWU
Streek: Noordwes – Programleier: Prof. Ewert Kleynhans

Prof. Ewert Kleynhans van die skool vir Ekonomie aan NWU het die dag gereël, bygestaan deur prof.
Hercules Nieuwoudt van Wiskunde-Onderrig en sy assistente, Mosima Ngwenya (Hons. Student:
Ekonomie), Susie Kleynhans en die NWU se Afdeling vir Bemarking en Kommunikasie. PUK-studente
het die leerders die hele dag begelei en gesorg dat hulle veilig is. Alhoewel die aanbieding tweetalig
was, is daar ook tolkdienste verskaf deur me. Sonette Jansen van Vuuren (Hons. Student: Ekonomie &
Risikobestuur). Na die verwelkoming in die Senaatsaal is die leerders op die belangrikheid van
Wiskunde in talle vakgebiede en die natuur gewys, maar ook hoeveel pret Wiskunde kan wees. By die
Fakulteit Opvoedkunde se onderwysopleiding se lokale waar die Wiskunde-onderwysers opgelei word,
het die dosente van die Skool vir Natuurwetenskappe en Tegnologie vir Onderwys, Fakulteit
Opvoedkunde, die leerders van getalpatrone en interessante vermenigvuldigingstegnieke geleer. Prof.
Marthie van der Walt het as toepassing die leerders ook geleer hoe om Morabaraba te speel. Dr.
Annalie Roux het hulle die Wiskunde van Kans en Statistiek laat ontdek deur met driehoeke en
dobbelstene te speel, en in die rekenaarlaboratorium het prof. Nieuwoudt hulle meetkunde laat ontdek.
Elke leerder het 'n gratis Wiskunde-Rekenaarprogram op CD ontvang. Daarna is daar in die
Wetenskapsentrum gespeel en geëksperimenteer. Die dag was 'n besondere bemarkingsaksie vir die
universiteit en al die leerders wil nóú reeds by die universiteit inskryf. Die terugvoer is baie positief. Die
NWU se Afdeling vir Bemarking en Kommunikasie het met die reëlings en die funksie gehelp en dit 'n
besonder professionele voorkoms gegee. Na die tyd het ouers en onderwysers groot dank vir die
tolkdienste in Engels gespreek. Twee pryse is toegeken aan leerders wat nie net baie entoesiasties
was nie, maar ook besondere vernuf in hul probleemoplossings getoon het. NWU het ook nog nege
geheuestokkies en NWU-pette as pryse aan leerders wat hulle dadelik met trots begin dra het,
uitgedeel. Almal was dit eens dat die dag 'n groot sukses was en dat dit prestigewaarde het om genooi
te word. Een leerder het prof. Kleynhans sowat 'n jaar gelede raakgeloop en gesê sy suster was in die
verlede een van die topleerders by die Pretdag en dat hy sy bes gaan doen om ook vanjaar genooi te
word. Dat kinders nou al begin aspireer om onder die topleerders van Wiskunde-in-Aksie gereken te
word, is 'n teken dat die Akademie met iets waardevols hier besig is en dat die Aksie onder die publiek
in aansien styg.
TOPPRESTEERDERS (NWU)

Francois Pieterse
Laerskool ML Fick
Eerste plek/Goud

Lariska Olivier
Laerskool Rustenburg
Tweede plek/Silwer

Ashley Ayres
Laerskool Rustenburg
Derde plek/Brons
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Wiskunde-in-Aksie 2016 (vervolg)
AKTIWITEITE BY NWU

MERIETEPRYSE EN SERTIFIKATE OORHANDIG (NWU)
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Wiskunde-in-Aksie 2016 (vervolg)
WISKUNDE-PRETDAG BY NMMU
Streek: Oos-Kaap – Programleier: Prof. Japie Engelbrecht

Soos gebruiklik was prof. Engelbrecht en Marisa Kolver eerste by die gebou, en kort daarna het die
studente opgedaag wat aangebied het om as gidse vir die groepe op te tree. Toe die ouers arriveer, is
hulle verwelkom en in die laboratorium van Fisika tuisgemaak. Dit was regtig 'n riem onder die hart om
te sien dat mense van so ver as Oudtshoorn, George, Cradock en Oos-Londen gereis het om die dag
by te woon.
Na die verwelkoming is die leerders in drie groepe verdeel, en onder begeleiding van die gidse na die
Departemente Chemie, Rekenaarwetenskap en die Hoë-oplosvermoë elektronmikroskoopsentrum
(HRTEM) geneem. By verskillende stasies is aanskoulike demonstrasies of verduidelikings gegee deur
kundige personeel en nagraadse studente. Soos gewoonlik was Chemie se demonstrasies vol
ontploffings, rook en gekleurde vloeistowwe. Fisika het ook blootstelling gekry waar 'n paar eenvoudige
demonstrasies van wrywing, lugdruk, Archimedes se wet en die invloed van vloeibare stikstof voor die
prysuitdeling gedoen is.
Na 'n kort verduideliking van die doel van die Wiskunde-in-Aksie inisiatief (en die Akademie se
betrokkenheid daarby), is die sertifikate aan elke leerder met 'n stewige handdruk en gelukwensing
oorhandig. Telkens moes daar 'n tydjie toegelaat word vir die trotse ouers om foto's te neem. Die
hoogtepunt was dat 2016 se wenner van die Oos-Kaap, Greyling Erasmus, ook die nasionale wenner
is.
Alle leerders het met hul vertrek 'n snoeppakkie met 'n lekker broodjie, skyfies, sjokolade en sap gekry.
Daar is ook gesorg dat die helpers van die dag dieselfde peuselhappie asook 'n honorarium gekry het.
TOPPRESTEERDERS (NMMU)

Greyling Erasmus
Laerskool Grens
Eerste plek/Goud

Keelan Hartley
Merrifield Primary School
Tweede plek/Silwer

Megan Waechter
Merrifield Primary School
Derde plek/Brons
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Wiskunde-in-Aksie 2016 (vervolg)
AKTIWITEITE BY NMMU

MERIETEPRYSE EN SERTIFIKATE OORHANDIG (NMMU)
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Wiskunde-in-Aksie 2016 (vervolg)
WISKUNDE-PRETDAG BY UV
Streek: Vrystaat – Programleier: Dr. Samantha Dorfling

Die geleentheid is vanjaar weer by die Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde by UV gehou.
Dr. Samantha Dorfling het die ouers en leerders verwelkom en daarna het die leerders op opwindende
Wiskunde-towerkunsprobleme gewerk. Hierna is hulle deur prof. Linda Basson na die Departement
Dierkunde geneem vir 'n lesing oor spinnekoppe, ens. Daarna het dr. Karen Janqueira (van die Skool
van Wiskunde, Departement Opvoedkunde) die leerders na die Sasol-biblioteek vir 'n toer geneem.
Na 'n lekker ete is hulle per bus na die planetarium by Naval Hill waar prof. Matie Hoffman (van die
Departement Fisika) 'n inspirerende lesing vir die leerders aangebied het.
Die prysuitdeling is deur drr. Dorfling en Janqueira waargeneem.

TOPPRESTEERDERS (UV)

Jasmine Fang
Ficksburg Primêre Skool
Eerste plek/Goud

Janco de Lange
Welkom Volkskool
Tweede plek/Silwer

Christine Rossouw
Universitas Primêre Skool
Derde plek/Brons
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Wiskunde-in-Aksie 2016 (vervolg)
AKTIWITEITE BY UV

MERIETEPRYSE EN SERTIFIKATE OORHANDIG (UV)

Jasmine Fang

Janco de Lange

Christine Rossouw
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Wiskunde-in-Aksie 2016 (vervolg)
WISKUNDE-PRETDAG BY US
Streek: Wes-Kaap – Programleiers: Ina-Mari Loubser, Debbey Olivier en
Marelize Brooks

Op Saterdag 17 September 2016 het 32 opgewonde leerders die Universiteit van Stellenbosch se
TRAC-Skolesentrum besoek. Debbey Olivier, die bestuurder van die TRAC-Sentrum, het die leerders
en ouers verwelkom. Daarna het Marelize Brooks, wat opgetree het as die verteenwoordiger van die
SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, die ouers en leerders toegespreek. Na die verwelkoming is die
ouers verskoon en het die leerders met hulle eerste aktiwiteit begin. Die leerders het met registrasie elk
'n naamkaartjie ontvang en die kaartjies was in ses verskillende kleure. Elke kleur het 'n spesifieke
groep aangedui. Daar was ses groepe en die leerders het die hele oggend in daardie groep
saamgewerk.
Eerste aan die beurt was 'n praktiese eksperiment, aangebied deur Godwin Tafirei. Die eksperiment
het gehandel oor Ohm’s Law. Die leerders moes direkte en indirekte proporsie met behulp van
stroombane bepaal. Die stroombane was gekoppel aan 'n rekenaar en die leerders se bevindings is
deur middel van 'n grafiek op die rekenaar aangetoon.
Die tweede aktiwiteit was 'n Spaghetti-kompetisie, aangebied deur Debbey Olivier. Die leerders moes
'n struktuur bou wat 'n malvalekker kan hou. Die aktiwiteit se doel was om die leerders bloot te stel aan
die ontwerpproses. Elke groep het 20 stukkies rou spaghetti, 1 m tou, kleeflint en 'n malvalekker ontvang. Hulle het 25 minute tyd gehad om hulle struktuur te bou. Die hoogste konstruksie wat
onafhanklik kon staan, was die wenner. Die struktuur is gemeet tot by die malvalekker.
Die laaste aktiwiteit was weer 'n praktiese eksperiment, aangebied deur Godwin Tafirei. Dit het
gehandel oor die Wet van Boyle. Die leerders moes ter inleiding verduidelik hoe hulle asemhaal.
Daarna is die begrip, inverse proporsie, bespreek. Soos volume vermeerder, verminder die druk. Die
eksperiment is met behulp van 'n rekenaar en 'n spuit gedoen. Weereens het die leerders in groepe
gewerk en hulle bevindings is op 'n grafiek aangeteken.
TOPPRESTEERDERS (US)

Marietjie Cilliers
Laerskool De Hoop
Eerste plek/Goud

De Wet Keuzenkamp
Laerskool De Hoop
Tweede plek/Silwer

Anine Smit
Laerskool Eikestad
Derde plek/Brons
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Wiskunde-in-Aksie 2016 (vervolg)
AKTIWITEITE BY US

MERIETEPRYSE EN SERTIFIKATE OORHANDIG (US)
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Wiskunde-in-Aksie 2016 (vervolg)
WISKUNDE-PRETDAG BY US (KPUT EN UWK)
Streek: Wes-Kaap/Atlantis – Programleiers: Ina-Mari Loubser, Debbey Olivier

Op Saterdag, 22 Oktober 2016, is 'n tweede Pretdag by die Universiteit van Stellenbosch se TRACSkolesentrum aangebied vir leerders uit die Wes-Kaap en Atlantis wat nie die vorige Pretdag kon
bywoon nie. Dieselfde program is gevolg. Debbey Olivier, die bestuurder van die TRAC-Sentrum, het
die leerders en ouers verwelkom.

TOPPRESTEERDERS (KPUT)

Bianca Matthee
Laerskool Wolseley
Eerste plek/Goud

Bhongolethu Ndolela
Bosmansdam Primêr
Tweede plek/Silwer

Leandré Sampson
Hermeslaan Primêr
Derde plek/Brons

TOPPRESTEERDERS (UWK)

Rohan Cloete
Forest Village Leadership Academy
Eerste plek/Goud

Amaarah Abrahams
Forest Village Leadership Academy
Tweede plek/Silwer

Phiwe Xayiya
Forest Village Leadership Academy
Derde plek/Brons
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Wiskunde-in-Aksie 2016 (vervolg)
AKTIWITEITE BY US (KPUT EN UWK)

MERIETEPRYSE EN SERTIFIKATE OORHANDIG BY US (KPUT EN UWK)
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Wiskunde-in-Aksie 2016 (vervolg)
WISKUNDE-PRETDAG BY UKZN
Streek: KwaZulu-Natal

Die Pretdag by die Westville-kampus van die Universiteit van KwaZulu-Natal kon as gevolg van
onsekerhede by die universiteit, ongelukkig nie plaasvind nie.
TOPPRESTEERDERS (UKZN)

Farhan Shaikh
Transkei Primary School
Eerste plek/Goud

Emmanuela Chandia
Transkei Primary School
Tweede plek/Silwer

Mandiluve Rozani
Transkei Primary School
Derde plek/Bons

PRESTEERDERS VAN DIE TRANSKEI PRIMARY SCHOOL
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Dankiesê-briefies
Dit was 'n groot verrassing dat Alexander so goed
presteer het. Hy het Saterdag by UP ook baie geniet –
baie dankie dat julle hom daar geakkommodeer het. En
die prysgeld is 'n bonus, weer eens dankie!
Ouer (Laerskool Louw Geldenhuys)
Ek wil net uit my hart dankie sê vir die wonderlike dag wat
julle gereël het. Jurgen het dit ongelooflik geniet! Dankie
vir die heerlike kospakkies – dit was 'n groot bederf! Wat
'n puik dag!
Ouer (Laerskool Du Preez van Wyk)
Ons het saam met Anine die Wiskunde-in-Aksie-Pretdag
op Stellenbosch bygewoon. Ons as ouers wil julle net
bedank vir die moeite wat elkeen betrokke by die dag,
gedoen het. Ek is seker die kinders het dit almal geniet.
Ons is vreeslik bly en trots op Anine se prestasie.
Ouer (Laerskool Eikestad)

I am Priven Govender’s mum. I want to sincerely thank
the Academy and all those who were involved in the
Maths-In-Action competition. My son having a keen
interest in maths, finds the national and international
examinations a huge boost to his capabilities. He really
looks forward to having his maths independently
assessed and bench-marked. The certificate and prize
money is also an added bonus. This is the first time that
all of the top learners in the province had gathered. Over
and above the prize giving, the tour of the University’s
related science and computer department was excellent.
My son and his peers found the science experiments
and the peek into post-matric studies a huge eye
opener. They now have an idea of the bigger picture and
it has motivated them to work harder and achieve
higher. My sincere gratitude goes out to all the staff of
the Academy and the University for hosting us.
Ouer (Merrifield Primary School)

Ameli het die dag baie geniet. Dankie vir julle moeite.
Hiermee wil ek net graag namens Primêre Skool
Ouer (Laerskool Suikerbos) Senekal, baie dankie sê vir die geleentheid om te kan
deelneem aan die Wiskunde-in-Aksieprojek. Dankie vir
Ons wil net baie dankie sê vir al die moeite wat gedoen is die geleentheid om te kan ontwikkel en soveel te leer. 'n
vir die kinders Saterdag. Carel het dit baie geniet. Hartlike woord van dank ook vir die heerlike kuierdag by
Ouer (Kenton on Sea PS) die Universiteit van die Vrystaat vir een van ons
leerders, Michael Spershott. Vir hom was dit 'n
Baie dankie aan julle almal vir die wonderlike Pretdag van belewenis en groot lekkerte. Dankie vir u insette en
moeite.
Onderwyseres (Primêre Skool Senekal)
Saterdag, die kinders het dit vreeslik geniet.
Ouer (Laerskool De Hoop)
As ouers wil ons graag ons dank betuig vir die reël van
My seun het die voorreg gehad om vir die 2de keer die die Pretdag vir die skoliere. Dit was 'n onvergeetlike
Pretdag by te woon. Ons wil julle graag hartlik bedank vir ondervinding vir ons dogter, sy het haarself gate uit
julle bydrae tot die ontwikkeling van die akademie van geniet. Bianca is in ekstase oor haar prysgeld – baie,
ons kinders. Motivering en erkenning vir harde werk maak baie dankie daarvoor. Dit was beslis 'n hoogtepunt in
so 'n groot verskil – baie dankie daarvoor. Arno is haar skooljaar gewees.
Ouer (Laerskool Wolseley)
verheug oor sy prestasie. Julle het geen idee hoe diep
hierdie toekenning sy hart geraak het nie. As ouers is ons Baie dankie vir die geleentheid wat ons kinders gehad
het om aan die Wiskunde-in-Aksie te kon deelneem.
ontsettend dankbaar daarvoor. Ons beker loop oor!
Ouer (Laerskool Anton van Wouw)
(Onderhoof, Forest Village Academy)
Ons seun het dit vreeslik geniet. Baie dankie vir die As parents we really appreciate these rewards and
uitnodiging en 'n wonderlike dag.
incentives as a way of encouraging their great
Ouer (Laerskool De Hoop) achievements in their careers.
Ouer (Transkei Primary School)
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Studentesimposium in die Natuurwetenskappe 2016
Die sestiende jaarlikse Studentesimposium in
die Natuurwetenskappe is aangebied op 27 en
28 Oktober deur die Navorsingfokusarea:
Chemiese Hulpbronveredeling (CRB) van
Noordwes-Universiteit (NWU), in samewerking
met die Afdelings Wis- en Natuurkunde en
Chemiese Wetenskappe van die SuidAfrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
(SAAWK). Dr. Andrew Swarts van die CRB was
verantwoordelik vir die aanvoorwerk by NWU,
terwyl mnr. Rudi Pretorius (SAAWK/Unisa)
sowel as dr. Hertzog Bissett (SAAWK/NECSA)
die SAAWK verteenwoordig het. Hierdie interdissiplinêre simposium bied nagraadse studente die geleentheid om hul navorsing in
Afrikaans aan te bied, en daardeur die gebruik
van Afrikaans as wetenskaptaal te bevorder.
Hierdie jaar is daar sowat 26 mondelinge
aanbiedings deur studente van ses verskillende
Suid-Afrikaanse universiteite gelewer. Die aanbiedings het 'n verskeidenheid dissiplines soos
Fisiese Geografie, Wiskundige Statistiek,
Wiskunde, Toegepaste Wiskunde, Chemie,
Fisika, Chemiese Ingenieurswese, Rekenaarwetenskap en Inligtingstegnologie ingesluit. Die

simposium het afgeskop met 'n spogfunksie die
Donderdagaand, waartydens die gasspreker,
dr. Pieter Geldenhuys, die gehoor gaande
gehad het met sy "2025". Tydens die
openingsfunksie het mnr. Rudi Pretorius ook 'n
aanbieding gedoen oor die SAAWK en die
geskiedenis en konteks van die simposium,
terwyl dr. Hertzog Bisset die bedanking en
erkenning van die borge en hul bydraes
behartig het. Na 'n openingswoord deur prof.
Manie Vosloo (CRB) en aanbiedings oor
patente en patentreg deur sprekers van Kisch
IP en Adams & Adams (wat ook borge van die
simposium is), is die res van Vrydag 28 Oktober
deur die aanbiedings van studente in beslag
geneem. Hulle aanbiedings is beoordeel en het
vir 'n wye reeks pryse en sertifikate wat deur die
borge van die simposium beskikbaar gestel is,
in aanmerking gekom. Hierdie simposium skep
'n platform vir nagraadse studente van regoor
Suid-Afrika om hul navorsing in Afrikaans aan
te bied en die sukses van die simposium word
gesien in die bydrae wat dit in die breë konteks
van die wetenskap in Suid-Afrika lewer.

Groepfoto: Pryswenners 2016
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Nasionale Ekspo vir laer- en hoërskoolleerders
Die Afdeling Chemiese Wetenskappe het vanjaar weer deelgeneem aan die Nasionale Eskom Ekspo
vir laer- en hoërskoolleerders wat oudergewoonte by die Birchwood Hotel en Konferensiesentrum in
Boksburg aangebied is. Die afdeling het, soos gewoonlik, vier Fritz van Rooyen-pryse vir Afrikaanse
projekte geborg en drr. I.J. van der Walt en H. Bissett van die bestuur het die afdeling verteenwoordig.
Daar is 'n wenner en naaswenner in twee kategorieë, laer- en hoërskoolleerders, aangewys. Die doel
van die Fritz van Rooyen-prys is om leerders aan te spoor om wetenskap in Afrikaans te beoefen.
Vanjaar was daar, soos gewoonlik, weer 'n groot aantal leerders wat aan die Ekspo deelgeneem het.
Die aantal Afrikaanse projekte het effe toegeneem vergeleke met vorige jare. Ten einde te kwalifiseer
vir 'n prys, moet die leerder verkieslik 'n deel van sy/haar geskrewe projek in Afrikaans aanbied en
hy/sy moet ook in Afrikaans met die beoordelaars kommunikeer. Daar was drie kriteria waarvolgens
die leerders geëvalueer is, nl.:
1. Die kwaliteit van die geskrewe deel van die projek (20%);
2. Die kwaliteit van die onderhoud met die kind (30%);
3. Die wetenskaplike gehalte van die projek (die ouderdom van die kind in ag geneem) (25%);
4. Die algemene indruk en aanbieding deur die leerder (25%).
Vanjaar was die twee wenners en naaswenners:

Alecia Brits van Kimberley, Graad 10
(Senior wenner van R1 500)

Jan-Willem Verhoef van Noord-Gauteng,
Graad 7 (Junior wenner van R1 500)

Franco Schmidt van Noord-Gauteng, Graad 10
(Senior naaswenner van R1 000)

Jeanre Coetzee van Bloemfontein, Graad 6
(Junior naaswenner van R1 000)
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Nasionale Ekspo vir laer- en hoërskoolleerders (vervolg)
Ons wens hierdie leerders baie geluk en hoop dat daar vir hulle 'n voorspoedige toekoms in wetenskap
(in Afrikaans) voorlê.
Dit is jaarliks vir ons 'n aangename ervaring om met die kinders te doen te kry en ons deelname aan
hierdie geleentheid is nou al ŉ instelling. Dit was egter ontstellend om te verneem dat die
Ekspobestuur aan skole die boodskap oordra dat dit van alle leerders verwag word om hul projekte na
Engels te vertaal. Nieteenstaande hierdie vereiste het sommiges wel hul Afrikaanse skrifte byderhand
gehad. Hierdie saak is al voorheen met die Ekspobestuur opgeneem, maar sonder enige sukses.
Ons sien daarna uit om weer volgende jaar aan die Eskom Ekspo deel te neem en weer beïndruk te
word deur ons jong Afrikaanssprekende aspirantwetenskaplikes en -ingenieurs.
Dr. I.J. van der Walt
Voorsitter: Afdeling Chemiese Wetenkappe
Die Taalkommissie van die Akademie
Die Taalkommissie se primêre oogmerk in 2016 was om die eeufeesuitgawe van die Afrikaanse
Woordelys en Spelreëls gereed te kry vir publikasie in 2017. Afgesien van die gewone werk wat die
Taalkommissie deurlopend verrig om nuwe opnames in die Woordelys by te voeg, reëls te verfyn en
voorbeelde toepaslik te hou is daar beduidende uitbreidings aan die werk wat gebruikers in staat
behoort te stel om nog meer baat by die AWS te vind.
Die volgende is onder andere in die nuwe uitgawe
bygevoeg:
• 'n Hoofstuk oor die gebruik van leestekens in
Afrikaans;
• 'n Hoofstuk oor trappe van vergelyking;
• Name van elemente in die periodieke tabel;
• Lys landname en geldeenhede met ISO-kodes;
• Gebruiksriglyne vir die SI-stelsel;
• Transliterasieriglyne vir plekname in die Ooste.

Die Taalkommissie vergader

Die eindredaksiekomitee van die AWS het in die middel van November die eerste weergawe van die
manuskrip aan die uitgewer, Pharos, oorhandig. Gedurende November en Desember sal die
manuskrip ook deur twee oud-TK-lede, Tom McLachlan en dr. Mariëtta Alberts, gefynkam word om
foute te identifiseer.
Die eindredaksiekomitee vergader weer in Januarie 2017 om die manuskrip af te rond. Die verwagte
datum van publikasie is Julie 2017.
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Wat is die versamelnaam vir baie nulle?
Deur prof. Gerhard van Huyssteen: Geneem uit Beeld, 26 November 2016
Grootgetallestruktuur: "Ek weet ons gebruik miljoen en biljoen anders as in Engels, maar ek kan nooit
onthou hoe nie. Hoe werk dit?" Dié vraag duik in taalkringe op met bykans dieselfde reëlmaat as
versoeke in die parlement dat Zuma moet bedank. Die woord "miljoen" se paadjie is 'n interessante
ene.
Die slim Indiërs het al voor die derde eeu getalname gehad vir getalle ver bo 1 000 000 000. Maar
siestog, die Grieke kon net tot 10 000 tel en die Romeine tot 100 000. In Latyn sou 1 000 000 iets wees
soos deciec centena milia, oftewel letterlik "tien honderd duisend". Vir die volkse Italianers was dit te
veel van 'n mondvol en hulle het aan mille ("duisend") die versterkende agtervoegsel -one gaan
vasplak: milleone beteken dus letterlik "baie duisend".
Aan die einde van die agtiende eeu reken die Franse toe dat hulle verder wil tel as 'n miljoen, en
vervang toe die -one met hulle eie versterkende agtervoegsel -ard wat letterlik "hard" beteken. 'n
Miljard is dus as 't ware 'n "harde baie duisend"!
As ons weet dat "miljoen" gevolg word deur "miljard", dan word die sommetjies makliker. Die
voorvoegsel bi- beteken "twee" (soos in "biseksueel"), tri- beteken "drie" (soos in "trilogie") en kwadribeteken "vier" (soos in "kwadmotorfiets"). Nou is dit supermaklik en logies:
(1)
(2)
(3)
(4)

miljoen = 1 000 000 (ses nulle = 106)
miljard = 1 000 000 000 (drie ekstra nulle = 109)
biljoen = 1 000 000 000 000 (1012)
biljard = 1 000 000 000 000 000 (1015)
triljoen = 1 000 000 000 000 000 000 (1018)
triljard = 1 000 000 000 000 000 000 000 (1021)
kwadriljoen = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 (1024)
kwadriljard = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 (1027)

As jy eers een keer hierdie benamingstelsel snap, is die kind se naam Wit Willem. In Suid-Afrika word
hierdie lang skaal deur wetgewing (Wet 18 van 2006) voorgeskryf. Daar was onlangs 'n ondersoek of
dit verander moet word, maar die vakkundiges en outoriteite se aanbeveling was dat dié stelsel in
Suid-Afrika behoue moet bly.
Binne die Media24-stal blyk daar verdeeldheid te wees. In die afgelope week verskyn 'n brief in Beeld
wat melding maak van "staatskuld van R2,2 triljoen", verwysende na "R2,2 trillion" in Engels. Dit moes
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Wat is die versamelnaam vir baie nulle? (vervolg)
dus eintlik R2,2 biljoen in Afrikaans gewees het. Dieselfde brief word in Volksblad gepubliseer, maar
gebruik nou "R2 200 miljard"; tegnies korrek, maar wel omslagtig en verwarrend.
Huisgenoot het egter besluit húlle lesers is te dom om hierdie (eenvoudige) stelsel te verstaan: Met
ingang 7 April deser volg hulle die Amerikaanse stelsel van miljoen, biljoen, triljoen – sonder miljard,
biljard en triljard. Ons dommes moet dus nou dubbeld somme doen: As ek enige ander (Media24-)
Afrikaanse publikasie lees, weet ek dat "biljoen" = 1012, maar, wee my, as ek Huisgenoot lees, is
"biljoen" = 109.
Virtuele Universiteit vir Afrikaans
Die Virtuele Instituut vir Afrikaans het hierdie
jaar hard gewerk daaraan om die sigbaarheid
en toeganklikheid van sy adviesdiens vir gewone gebruikers te verbeter.
Varsgebek, 'n kompetisie waarvoor enigiemand
woorde, uitdrukkings of sêgoed wat nog nie in
woordeboeke opgeteken is nie, kon inskryf, is
van stapel gestuur. Gebruikers moet registreer
om te kan deelneem en is derhalwe na die
webtuiste gelok, maar die groot wins is die
wonderlike taalskatte wat deur dié inisiatief in
VivA se databasis opgeteken is. 'n Spesiale
afdeling, Kykgoed, is spesifiek vir hoërskoolleerders geskep. Die kompetisie het op
30 November 2016 ten einde geloop, maar die
plan is om die inisiatief volgende jaar voort te
sit.
Woordeboekportaal, wat bestaan uit woordeboeke en terminologielyste waarin gebruikers
kan soek, word voortdurend uitgebrei. Werke
soos die Sterrekundewoordeboek, Wynindustriewoordeboek, Statistiekwoordeboek, 'n lys
van inheemse en uitheemse voëlname en 'n lys
met kollokasies in Afrikaans word eersdaags by
Woordeboekportaal gevoeg. VivA het ook
toestemming bekom om die Departement Kuns

en Kultuur se terminologielyste by Woordeboekportaal in te sluit. RSG se uitspraaklys
word tans verwerk vir opname en Varsgebek se
inskrywings word voortdurend bygewerk. 'n
Kontrak is ook met die SAAWK gesluit om die
Fisikawoordeboek, Chemiewoordeboek en
Paramediese Vakwoordeboek gratis op die
Woordeboekportaal beskikbaar te stel.
'n Baie suksesvolle Afrikaansgrammatikawerkwinkel is in Johannesburg deur VivA, die
Meertens Instituut, die Universiteit van Michigan
en die Universiteit van Cambridge aangebied
waar taalkundiges van dwarsoor die wêreld oor
die Afrikaanse grammatika kon koukus. Die
werkwinkel het geleentheid gebied aan ervare
en jong taalkundiges om hulle navorsing met
kollegas te deel, en om deel te word van 'n
netwerk kundiges wat in en oor die taal werk.
Die eerste slypskool vir Afrikaansgebruikers is
ook onlangs onder VivA se vaandel aangebied.
Die oogmerk is om dié diens uit te brei en om in
die komende jaar sulke slypskoolgeleenthede
aan te bied vir ondernemings en individue wat
hulle beheersing van geskrewe Afrikaans wil
verbeter.
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Akademiese werkswinkel aangebied deur die SA Akademie en ASSAf
Die SA Akademie en ASSAf
het op Vrydag 11 November
2016 twee akademiese werkwinkels onder leiding van
twee internasionale sprekers
aangebied. Dié twee sprekers
het die vorige dag by die
Rapport-Onderwysfonds se
konferensie opgetree en het
ingewillig om ook die volgen-

de dag hul kundigheid te deel.
Die puik fasiliteite van die SAOU
is daarvoor benut.
Persone wat dit bygewoon het,
het positiewe kommentaar oor
die aanbiedings gehad en ook
hul waardering vir die samewerking tussen die Akademie en
ASSAf uitgespreek.
Dr. Violet Makuku en prof. Jukka Alava

Prof. Jukka Alava van Finland was die HUB van die "Institute of Educational Leadership" aan die
Universiteit van Jyväskylä, Finland. Hy is tans die HUB en senior konsultant van Didactica Consulting.
He has developed several frameworks, instruments and technologies to be used in training and
consulting. These include Learning & Innovation profile, The Leader profile for leadership training,
Learning Audit™ development technology to build learning organizations, and Innovation Scorecard to
develop individual and organizational learning. Sy lesings het gehandel oor:
TOPIC 1: FROM INNOVATION INTO CONCRETE ACTION –THE DEMAND OF HOLISTIC THINKING
TOPIC 2: FROM NATION BUILDING TO FUTURE CREATION: NEW CHALLENGES TO SCHOOLS,
TEACHERS, UNIVERSITIES AND ACADEMICS

Dr. Violet Makuku is 'n kundige in kwaliteitsversekering (Quality Assurance) by die Association of
African Universities (AAU) in Accra, Ghana. Dr Makuku recently designed continental training courses
for higher education personnel to address various QA related challenges in higher education which
include the Basic University Teaching Skills Course for University Lecturers; and the Quality Assurance
Training Course for Quality Assurance personnel. In die werkwinkel wat sy hanteer het, is die volgende
onderwerpe bespreek:
TOPIC 1: PROMOTING CONTINENTAL INTEGRATION THROUGH THE HARMONIZATION OF QUALITY
ASSURANCE AND ACCREDITATION IN AFRICAN HIGHER EDUCATION
TOPIC 2: WORKSHOP ON IMPLICATIONS FOR SOUTH AFRICA

Verdere geleenthede vir samewerking tusen die
Akademie en ASSAf sal volgende jaar aandag geniet.

V.l.n.r.: Drr. Violet Makuku, Dionē Prinsloo, Hennie de Wet,
Renate Venier, prof. Jukka Alava en Nozuko Hlwatika
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Week van die Afrikaanse roman
Vroeër vanjaar het die Suid-Afrikaanse Akademie vir
Wetenskap en Kuns 'n ruimhartige skenking gedoen ten
behoewe van die Week van de Afrikaanse roman, ’n
veldtog om Afrikaans en Afrikaanse literatuur in
Nederland en Vlaandere bekend te stel.
Ek is verheug om te kan sê dat ons met hierdie Week
van die Afrikaanse roman 3 300 individuele besoekers
bereik het. Heelwat besoekers het vir die eerste keer
met Afrikaans kennis gemaak, soos byvoorbeeld tydens
Afrikaanse literatuur in die Nederlandse
optredes in Brussel (50 en 80 besoekers), Gent (90
Letterkundige Museum, Den Haag
besoekers), by Herman van Veen (100 besoekers) en
die Nacht van de Poëzie (2 000 besoekers). Daar was ook 'n hele paar onderhoude oor die radio,
waardeur talle luisteraars bereik kon word.
Die Suid-Afrikaanse Akademie het spesiale vermelding gekry tydens die letterkundige simposium wat
op Vrydag 23 September by die Universiteit van Amsterdam gehou is.
Op Maandag 12 Desember word 'n besondere
program van Fiësta oor die Week van de Afrikaanse
roman op KykNET uitgesaai. Vanaf Dinsdag 13
Desember sal hierdie program ook via ShowMax buite
Suid-Afrika – ook in Nederland en Vlaandere! –
beskikbaar wees. As organiseerders van die Week heg
ons groot waarde aan die terugvoer na Suid-Afrika,
sodat ook mense in Suid-Afrika, wat dalk bekommerd
is oor die posisie van Afrikaans, kan sien hoe hulle
taal, hulle skrywers en hulle kunstenaars in die
buiteland waardeer word. Ons hoop dat dit vir
Afrikaanssprekendes in Suid-Afrika 'n riem onder die
hart mag wees.

Francois Smith, Marita van der Vyver,
Simon Bruinders, Marlene van Niekerk,
Ena Jansen en Lien Botha

Verder kan ek noem dat ons die datums vasgestel het vir die derde Week van de Afrikaanse roman.
Dié Week sal plaasvind van Vrydag 29 September tot Sondag 8 Oktober 2017.
Ek wil die Akademie besonder hartlik bedank vir die volgehoue belangstelling in die Week van de
Afrikaanse roman, en ek hoop dat u ook volgende jaar u weg weer sal oopsien om ons te ondersteun.
Ingrid Glorie
Koördineerder: Week van de Afrikaanse roman
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Bekendstelling van die Elize Botha-boekery
Foxwoodhuis, Parktown, Johannesburg, 15 Oktober 2016
Prof. Heilna du Plooy berig soos volg:
Elize Botha was 'n veelsydige mens, veel-sydig
in die letterlike sin, iemand aan wie se
persoonlikheid en lewenspraktyk daar vele
kante en fasette was. Sy was akademikus,
kollega en dosent, 'n boeiende spreker oor die
letterkunde en ander kulturele sake, keurder
van manuskripte en medewerker vir uitgewers.
Sy was 'n wonderlike onderhoudende dosent en
studente het haar bewonder en haar vriende
geword. Haar nagraadse studente het tot aan
die einde van haar lewe hulle band met haar
behou. Sy was jarelank redaktrise van Tydskrif
vir Letterkunde en in die hoedanigheid was sy
die vertroueling en mentor vir debuterende en
gevestigde skrywers.
In alles wat sy geskryf het, essays en wetenskaplike artikels en bydraes tot literatuurgeskiedenisse, kan sy beskryf word as 'n verdediger,
'n apologeet vir die letterkunde, spesifiek die
Afrikaanse letterkunde en veral die ouer
Afrikaanse prosa. Sy was een van die groot
kenners van die werk van Etienne Leroux, maar
sy kon met eweveel passie praat oor die vroeë
Afrikaanse skrywers soos Van Bruggen en veral
MER of die heel jonges soos Etienne van
Heerden en Koos Prinsloo. Sy was van die
generasie Afrikaanse literatore wat nog 'n
werklik klassieke en omvattende taal- en
letterkundeskoling ondergaan het. Dit het
beteken agtergrond in taalkunde en letterkunde,
kennis van verwante letterkundes in ander tale
en ook kennis van kunste in die breë. Sy was
net so belese in die Engelse en Nederlandse
letterkunde en kon met ewe veel gemak lang

passasies uit haar hoof aanhaal uit T.S. Eliot of
Nijhoff of Van Wyk Louw en Opperman. Verder
was sy 'n getroue korrespondent en ons is juis
tans besig om 'n brieweboek saam te stel van
die briewe wat sy bewaar het. Daar is 'n
briefwisseling tussen haar en Hennie Aucamp
en tussen haar en Lina Spies, briewe aan en
van Audrey Blignault, Elisabeth Eybers, en talle
jong skrywers soos Koos Prinsloo, Koos
Kombuis, Franci Philips – en elke brief is met
die grootste sorg en afgerondheid sowel wat die
inhoud as die styl betref, geskryf. Sy was
iemand wat die wêreld van boeke op baie
maniere gedien het, maar sy was ook eggenoot
en ma en vriendin met 'n ruimhartige menslikheid waaraan haar professionele prestasies
nie verander het nie. En dit was hierdie warm
persoonlikheid (en die mooi stem) wat mense
na haar toe aangetrek het en wat vertroue
ingeboesem het.
Maar Elize Botha het haar vermoëns ook in 'n
breër verband beskikbaar gestel. Sy was 'n
vrou van eerstes: die eerste vroulike voorsitter
van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns nadat sy toe reeds jarelank
voorsitter van die Letterkundekommissie was,
die eerste vroulike lid van die direksie van NB,
en die eerste vroulike Kanselier van die
Universiteit van Stellenbosch; eerste voorsitter
van die Afrikaanse letterkundevereniging en
voor 1994 voorsitter van die komitee oor die
nasionale simbole. Sy was dus vir baie mense
'n soort voorloper, 'n gerespekteerde figuur.
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Bekendstelling van die Elize Botha-boekery (vervolg)
Miskien was een van die sleutels tot hierdie dinamiese persoonlikheid dat sy haar met oorgawe
toegewy het aan die saak waarmee sy op 'n bepaalde tydstip besig was, of dit vakkundige sake of
menseverhoudinge of die lewe self was. Daarby het haar vermoë om uiteenlopende dinge in balans te
kon bring 'n mens keer op keer beïndruk: haar vermoë om 'n versoening te kon bewerkstellig tussen
die skerpsinnigheid van 'n formidabele intellek en persoonlike warmte; tussen 'n geweldige rykdom aan
kennis en belesenheid en die belang van die gewoonste dinge van elke dag; tussen die vermoë om
deur mense en dinge te kan sien en 'n gematigde lewensuitkyk wat temper en poog om dinge in
perspektief te kry.
Elize Botha het as dogtertjie op die werf van 'n plaasskool op Koesterfontein naby Muldersdrift waar
haar pa hoof was, grootgeword. Die skool is geskuif maar hulle het nog vir 'n tyd daarna op die
skoolwerf bly woon. Met haar ouer broer op kosskool was haar lewe ná die verskuiwing van die skool
eensamer en sy het die geselskap van boeke ontdek. Dit het van haar 'n lewenslange leser gemaak.
Na skool het sy op Stellenbosch gaan studeer en altyd vir haar alma mater 'n sagte plek in haar hart
gereserveer. Van 1953-1955 was sy in Amsterdam om haar proefskrif onder leiding van NP van Wyk
Louw te skryf. Daarna is sy met Johan Botha getroud wat, terwyl sy in Amsterdam was, sy
doktorsgraadstudie in ingenieurswese aan Cambridge voltooi het. Hulle het drie kinders, Frederik, 'n
mediese dokter, Liesbeth 'n ingenieur en Maria wat ook medisyne studeer het.
Elize het een keer, met haar kenmerkende ironie, self oor haar loopbaan as akademikus gesê: "Is dit
nou nie wat jy 'a long slow curve' sou noem nie?" Sy het as jong vroulike akademikus haar kwota van
tydelike aanstellings en onderbrekings en heraanstellings gehad. Sy moes dikwels 'n haas uit 'n hoed
trek om akademiese en professionele verpligtinge te versoen met die eise van 'n persoonlike lewe,
kinders en 'n huishouding. Sy het enigiets van taalkunde en remediërende taalkursusse tot
Middelnederlands en Afrikaanse prosa doseer. Maar sy kon altyd iets spesiaal daarvan maak: ek het
my smaak vir die Middeleeue in haar klasse aangeleer. Haar styl van omgaan met die letterkunde is
egter wat mens die beste onthou: dit het vir haar via die literêre voortreflikheid altyd ten diepste gegaan
om waardes, om wat vir die menslike lewe waardevol is, om daardie dinge wat kon lei tot insig in die
menslike kondisie.
Die boekeversameling wat hier [Foxwoodhuis, Parktown] tuisgebring is, is Elize Botha se akademiese
boeke. Die romans en digbundels is in haar kinders se huise opgeneem. Maar dit is haar loopbaan as
akademikus, as professor en boegbeeld van die Afrikaanse letterkunde, haar beeld as 'n toegewyde
beroepsleser, 'n ingewyde, geskoolde, fynproewende en deurpriemende leser wat met hierdie
versameling onthou wil word. Dit moet dien as inspirasie vir skrywers en akademici, veral mense wat
die Afrikaanse letterkunde bedryf en beoefen. Dit moet hulle herinner aan die gehalte van literatore wat
daar in Afrikaans was, Gerrit Dekker, Rob Antonissen, Van Wyk Louw, DJ Opperman, Ernst van
Heerden, AP Grové, T.T. Cloete, Merwe Scholtz, Elize Botha – maar dit moet ook die mense wat tans
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Bekendstelling van die Elize Botha-boekery (vervolg)
nog hard werk om die Afrikaanse letterkunde en die wetenskaplike bestudering daarvan uit te bou,
inspireer om hulle vak op 'n hoë akademiese vlak te bedryf. Want die letterkunde is ook 'n wetenskap,
trouens dis 'n uiters komplekse wetenskap omdat dit met kreatiwiteit gekonfronteer staan, en daarom is
'n werklik goeie en begaafde en ingeligte leser soos Elize Botha iemand wat as voorbeeldfiguur onthou
moet word.
Nou is dit so dat ons hier in Suid-Afrika tans nie eintlik leef in 'n era waarin 'n bewaringskultuur 'n
prioriteit is nie, waarskynlik voel baie mense in SA dat hulle hulle eerder in 'n oorlewingskultuur bevind.
Maar daarom maak dit 'n mens so ongelooflik dankbaar dat mense soos die eienaars van Foxwood
hierdie kamer beskikbaar stel vir die boekversameling en dat iemand soos Etron Liebenberg so hard
gewerk het om borge te kry en te help en te organiseer om die droom te bewaarheid. Ook Liesbeth se
versiendheid om te weet dat hierdie boeke nie op straatverkopingtafels moet beland of verpulp moet
word nie. Mense gee deesdae hoog op oor die digitalisering van boeke, en daarom staan menige
boekversamelaar se erfgename verleë met 'n versameling kosbare boeke wat nêrens 'n heenkome kan
vind nie. Biblioteke beweeg ook onvermydelik in die digitale rigting en hulle rakspasie word minder en
is vol.
En tog is die boek 'n ongelooflike taai objek: boeke oorleef die tyd beter as digitale inligting.
Persoonlike rekenaars verouder en as die data nie voortdurend opdateer word nie, kan dit later nie
meer gelees of gedekodeer word nie. Selfs materiaal wat op die web gestoor word, kan verlore gaan
as iemand net vergeet om die webwerf in stand te hou. Maar 'n boek wat op die rak staan, se blaaie
word geel en sy band word slap, maar op 'n verbasende manier oorleef die boek. Ek het in Elize Botha
se argief en in die argief van TT Cloete briewe gekry en selfs aantekeninge in potlood in goedkoop
skoolskrifte wat meer as 50 jaar oud is, en nog volkome behoue is, heeltemal leesbaar.
Huismuseums lyk vir my inderdaad die oplossing om dinge wat vir mense kosbaar is te bewaar. Die
prioriteite in ons land maak dit onmoontlik om amptelike steun te verwag en ons moet die
verantwoordelikheid maar self opneem. Daar is groot planne vir hierdie boekekamer: dat dit deel van 'n
soort skrywershuis kan word waar skrywers kan aansoek doen en dan vir 'n week of twee hier kan kom
werk aan 'n manuskrip, hetsy aan die afronding of die konseptualisering daarvan. Daar word beplan
om 'n leeskring van toegewyde lesers hier te laat vergader om na regtig goeie boekbesprekings en
voordragte te luister of boekbekendstellings by te woon. Dit is 'n ramp dat die voormalige groot en selfs
luisterryke Afrikaanse departemente van die universiteite in Johannesburg nou kwalik kop bo water
hou en dat die Boekhuis se deure toe is. Daar moet dus nou nuwe plekke en planne beraam word en
hierdie is een daarvan.
Dames en here, hiermee is dit vir my 'n groot eer en voorreg om die Elize Botha-boekeversameling en
die Elize Botha-kamer hier in Foxwoodhuis geopen te verklaar.
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Afrikaanse Wikipedia
Mense is mededingend. Selfs die
sagmoedigste Saartjie of Sarel is
kompeterend, al steek hulle dit
weg. Sonder kompetisie, sonder
die strewe om beter te wees is daar
geen vooruitgang nie. En dit is
presies wat die sneller was toe ek
onlangs 'n wonderlike werkswinkel
oor Afrikaans se teenwoordigheid
op Wikipedia bygewoon het. My kompeterende
persoonlikheid kan nie aanvaar dat 'n klomp
hierjy kleiner taaltjies vir ons geliefde moedertaal digitale ore aansit nie.

handjievol ander "spelers". Maar
ons speel níe vir die Eerste Span
nie. Met 42 000 Afrikaanse
Wikipedia-artikels is ons 85ste op
die lys. Dat Engels voorloop is te
verstane. Maar hoe kan ons toelaat
dat Hebreeus (5 miljoen sprekers)
met reeds digby 200 000
Wikipedia-stories vir ons pak gee?
Om van die Katalane se spannetjie nie eens te
praat nie. Hierdie Spaanse provinsie het net
4 miljoen sprekers, maar daar is reeds meer as
500 000 Katalaanse artikels opgelaai.

Die saak staan so (en ek haal grootliks aan uit
prof. Laurette Pretorius van UNISA se inspirerende lesing oor die Afrikaanse Wikipedia):
Daar is vandag sowat 7 000 tale wat nog
gepraat word. Hiervan word 2 500 as "bedreigde tale" beskou. En alle aanduidings is dat
slegs sowat 5% van tale die groot "sprong" oor
die digitale kloof sal kan maak en bly voortleef
in die nuwe wêreld van digitaal-gedrewe kommunikasie.

Wikipedia, eens die stiefkind van die kenniswêreld, die swartskaap van die akademie, het
stil-stil gegroei tot 'n formidabele platform van
kennis en kommunikasie. Dit is veel meer as
net 'n aanlyn-ensiklopedie. Wikipedia is die
"spilpunt vir veeltalige digitale taalhulpbronne,
-tegnologieë en kennisstelsels". En Wikipedia
bied aan Afrikaans 'n unieke geleentheid om te
verhoed dat die taal uit die digitale ruimte
verdwyn.

Waar kom Wikipedia in? Van die 7 000 tale is
slegs 284 aktief op Wikipedia, wat as primêre
kennisbron reeds daagliks deur 500 miljoen
mense besoek word. Afrikaans, met sy 6,9
miljoen sprekers, is wel teenwoordig tussen die

Wat moet jy doen? Begin Afrikaanse artikels vir
Wikipedia skryf. Google "Afrikaanse Wikipedia".
Al die inligting is daar. Dis makliker as wat jy
dink.

Soos verskyn het in Bloemfontein Courant, 24 November 2016
Albe Grobbelaar (www.xword.co.za)
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Hoe presteer die studente wat so toi-toi en dans?
[Geneem uit Rapport, 1 Oktober 2016] – Prof. Flip Smit
'n Aantal studente is woedend omdat die beloftes oor gratis tersiêre onderwys wat die regering en die
ANC die laaste paar jaar gemaak het in die dun lug verdamp het. Die stille meerderheid studente wat
net wil studeer, graad vang, en met loopbane begin, asook dosente wat met hulle werk wil aangaan, is
net so kwaad en baie ontnugter. Gratis hoër onderwys is ŉ onbekostigbare gekheid. Totale gratis
onderrig is trouens wêreldwyd ŉ mislukking.
Maar hoe presteer die meer as ŉ miljoen studente aan ons 26 universiteite? Gaan proteste slegs oor
gratis hoër onderwys of is studente skaam kwaad omdat die stelsel, hoofsaaklik op Westerse norme en
standaarde gegrondves, hulle in die steek laat sodat hulle nie suksesvol kan studeer nie? Is dit juis die
rede vir die aandrang op Afrikanisering en dekolonisering? Wat is die rendement op die staatsubsidie
van R36,9 miljard wat vanjaar aan universiteite bestee word? Slaag ons universiteite daarin om
naastenby in die vaardigheidsbehoeftes te voorsien?
'n Daling in graduering
Meegaande figuur en tabel toon dat die graduering van swart en bruin studente daal. Taal is 'n
belangrike oorsaak. Skoolhoofde van Afrikaanse bruin skole sê hulle leerders studeer moeilik aan
Engelstalige universiteite en derhalwe behaal slegs 6% van die bruin leerders B-grade. Engels is die
huistaal van net 2,9% van die swart bevolking. 'n Instituut aan die Universiteit van Kaapstad het bewys
dat swart sekondêre skoolverlaters vyf jaar agter hulle bevoorregte wit eweknieë is. Slegs 9% van die
swart leerders behaal B-grade. Swart studente uit Afrika presteer veel beter as Suid-Afrikaanse
studente. Wat ŉ aanklag teen ons onderwysstelsel. (Kyk Figuur 2.)

Figuur 1
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Maatskaplike en ekonomiese faktore het 'n groot invloed op suksesvolle studie. Baie swart en bruin
studente is arm, het swak huisvesting en ly selfs honger. Maar bevoorregte wit studente se prestasies
van 29% is ook maar power.
Die figuur toon egter ŉ vinnige styging in graduering van wit studente sedert 2000 tot 2010. 'n
Belangrike rede hiervoor is dat die kwotastelsel veroorsaak het dat wit studente strenger gekeur word
en hard moet werk om beurse en koshuisplekke te behou.

Figuur 2
Die oorlaaide stelsel het geknak
Die dalende tendens van graduering van swart en bruin studente sedert 1990 en wat veral ná 2012
voortgesit word, kan in groot mate daaraan toegeskryf word dat die universiteite oorlaai is.
Studentegetalle het sedert 1994 verdubbel terwyl staatsbesteding in reële terme gedaal het.
Die student-dosent-verhouding het vinnig verswak en standaarde laat daal. ŉ Student laat nie sy
maatskaplike agtergrond tuis wanneer ŉ universiteitskampus betree word nie. Hoe word 5 000 en selfs
meer as 10 000 nuwelingeerstejaars op 'n kampus gehelp om die biblioteek, inligtingstelsels, ens.
sinvol te gebruik? Swart studente kla dat hulle met beurse gelok word maar daarna aan hul eie lot
oorgelaat word.
Hoort almal op die kampusse?
Wie word gebluf deur ŉ skoolstelsel waar ŉ nasionale senior sertifikaat verwerf kan word deur ŉ
slaagsyfer van 40% in drie vakke en 30% in elk van die ander drie vakke? En dan universiteitstoelating
verkry met dié sertifikaat en vier aangewese vakke, soos wetenskap, met slaagsyfers van 50% tot
59%? Slegs een-derde van alle universiteitstudente beskik oor die kognitiewe-, taal- en intellektuele
vermoë om suksesvol te studeer. Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en universiteite
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weet dat die studente nie kan slaag nie. Is dit regverdig en eties om hierdie studente se geld te vat?
Kan ons hulle verkwalik dat hulle só woedend is dat hulle geboue afbrand en die toekoms van
medestudente verwoes? Ongeveer een-derde of 60 000 van die 180 000 nuwelingeerstejaars gaan
vanjaar druip. Na raming sal 200 000 studente druip. Hulle het niks om te verloor nie en is die
voorbokke tydens protesoptredes. Altesame 247 913 studente skuld R6,4 miljard aan die finansiële
hulpskema vir studente (NSFAS), terwyl studente meer as R5 miljard vir universiteite se eie lenings
skuld. Maar 60% van die studente wat lenings van die NSFAS ontvang, druip jaarliks. Vir 2017 is
R10,6 miljard addisioneel tydens die mediumtermyn begroting van Oktober 2016 toegeken. Dit moet
grootliks as politiek gemotiveerd beskou word.
Nogtans is die projeksies dat die studentegetalle met 600 000 tot 1,6 miljoen moet styg. En transformasie word op alle vlakke van die universiteite meedoënloos gedryf. Geen einde aan die politieke en
ideologiese waansin nie! Daar is blykbaar geen verset van universiteitsbesture en -rade – individueel of
kollektief – teen hierdie vernietigende stelsel nie. Geen wonder nie dat uitnemende dosente ander
heenkomes soek en vlagskip buitelandse universiteite talentvolle studente met beurse werf.
'n Stelsel tot mislukking gedoem?
Na raming verlaat 55% van alle studente die universiteit ná vyf jaar sonder ŉ graad. By residensiële
universiteite is dié syfer 45% en by Unisa 78%. Net 27% van die studente behaal ŉ B-graad ná drie
jaar se studie.
Voorafgaande swak prestasies verbloem die uitstekende prestasies van wit en swart studente aan die
ses of sewe tradisionele universiteite. Die Raad op Hoër Onderwys en die Nasionale Ontwikkelingsplan erken dat die stelsel swak presteer en nie aan die verwagtinge voldoen nie. Statistieke Suid-Afrika
toon dat die persentasie professionele swart geskooldes ná 20 jaar van demokrasie minder is as hulle
vorige eweknieë. Dr Pali Lehohla, statistikus-generaal, noem dit "a cocktail of disaster". Geen regdenkende mens kan die noodsaaklikheid van ŉ verteenwoordigende studente- en personeelsamestelling betwis nie. Die tempo waarteen dit geskied voorspel ellende vir almal.
Opsomming van 'n referaat gelewer op 7 Oktober 2016 tydens die Simposium van die SA
Akademie vir Wetenskap en Kuns.
Herstel kampus-orde
[In aansluiting by prof. Smit se lesing oor universiteite, plaas die redaksie graag 'n
verkorte weergawe van prof. Hussein Solomon, 'n Akademielid van Bloemfontein,
se voorlesing wat hy by die Werkgemeenskapfunksie op 24 November gelewer het.]
Die #FeesMustFall-studente is 'n generasie van nemers (takers) wat nie 'n greintjie empatie vir
enigiemand anders het nie, het prof. Solomon in Bloemfontein aan die SA Akademie vir Wetenskap en
Kuns gesê.

Foto: C
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Dit is belaglik om te dink dat 'n ontwikkelende land soos Suid-Afrika gratis hoër onderrig kan bekostig.
Nie eens lande soos Amerika en Brittanje kan dit doen nie.
Die volgende is interessant oor die #FeesMustFall-veldtog:
• Sowat 70% van die studente wat geld van die staat se nasionale finansiële hulpskema vir studente
(NSFAS) ontvang, voltooi nie hul studie nie – en nog erger, dié wat wel hul studie voltooi, betaal die
geld nie terug nie. Dit beteken hulle weier om 'n volgende generasie te help om grade te kry.
• Dis ’n generasie wat revolusionêre slagspreuke gebruik om die regering, universiteitsbesture en
sake aan te val, terwyl vrouestudente in hul midde seksueel aangerand en verkrag word. Waar is
die geëmansipeerde redelikheid?
• In hul sogenaamde voorstelle oor hoe om gratis hoër onderrig te bied, aanvaar hulle self geen
verantwoordelikheid nie. As jy die graadstudie nie in die gespesifiseerde tydperk afhandel nie, wat
dan?
• Indien jy belastinggeld kry om vir jou studie te betaal en dit skeel jou min om klas by te woon, wat
dan?
• Die onderliggende ideologie agter #FeesMustFall is fundamentalistiese anargie. Wat anders as
anargie verklaar dat sogenaamde studente miljoene rande se skade aanrig? Hoe bevorder dit
toegang tot onderrig vir armes?
• Hierdie gewelddadige, anargistiese ideologie word gedefinieer volgens dít waarteen hy is en nie dít
waarvoor hy staan nie. Hoe kan Suid-Afrika ’n toekoms met sulke booswigte bou?
• Hierdie anargie speel in die klaskamer af. Ons het 'n geval gehad waar 'n student 'n dosent gevra
het of sy (die dosent) die studenteraad eers geraadpleeg het voordat sy op 'n datum besluit het
waarop 'n werkstuk ingedien moet word.
Ek is oortuig daarvan dat die #FeesMustFall-studente nie ernstig is om 'n oplossing vir die geldelike
krisis in hoër onderwys te kry nie. Hul eise word net al hoe absurder. Wanneer ooreenkomste met
universiteitsbesture aangegaan word, word dit die volgende dag verwerp. Soos Helen Zille (voormalige
DA-leier) tereg opgemerk het: Daar is 'n beheptheid met revolusie as resolusie (oplossing).
R.W. Johnson (skrywer van How Long Will South Africa Survive?) gee universiteitsbesture die skuld vir
baie van die probleme op kampusse. Terwyl betogende studente dié wat wel klas wil bywoon,
intimideer, klasse ontwrig en universiteitseiendom verwoes, kyk universiteitsbesture toe en pleit, pléit
vir die soveelste ronde nuttelose samesprekings.
Voorts versaak universiteitsrade hul plig. Tuiniers en skoonmaakpersoneel word deur universiteite
aangestel en akademiese personeel word laat gaan. Watter soort beleid is dít? Die orde op die
kampusse moet herstel word. Universiteitsbesture is dit verskuldig aan die oorgrote meerderheid
studente wat net met hul onderrig wil voortgaan. Universiteitsbesture is dit ook verskuldig aan
personeellede wat net wil klasgee en navorsing wil doen en daardeur tot die vooruitgang van die land
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bydra. Indien universiteitsbesture nie daadwerklik optree teen anargiste nie, gaan ons toenemend
wanfunksionele universiteite sien, soos ons wanfunksionele skole sien. Dit gaan in hoër onderwys ook
gebeur dat privaat instellings munt slaan uit die wanfunksionering van die staat (die Curro-groep is 'n
voorbeeld). Sulke instellings gaan die beste akademici lok en studente wat kan betaal. Dan bly arm
studente by staatsuniversiteite met kwynende akademiese standaarde. Die ironie is dat die
#FeesMustFall-anargiste die armste van die arm studente deur hul optrede benadeel.
Ons is besig om ons jongmense in die steek te laat. Om dit reg te stel, benodig ons 'n ekonomie wat
groei. Ons benodig ’n regering en universiteitsbesture wat hande vat om die hele onderwysstelsel op 'n
radikale wyse te vernuwe – van primêre en sekondêre onderrig tot hoër onderrig, insluitend
opleidingskolleges.
Die ekonomie: Die ekonomie was nog nooit sedert 1994 in so 'n haglike toestand soos nou ná die
ongegronde klagte van bedrog teen Pravin Gordhan, Minister van Finansies, nie. Dit is belangrik om te
onthou die tesourie het dit duidelik gestel dat die kernkragplanne met Rusland onbekostigbaar is.
Voorts was die tesourie traag om die SAUK en die Suid-Afrikaanse Lugdiens van nog geld te voorsien
om hulle uit die moeilikheid, waarin hulle weens swak finansiële bestuur is, te help. Die tesourie se
fiskale beweegruimte het oor die jare aansienlik gekrimp. Inkomstegroei is aan die taan en
staatsuitgawes is aan die groei ten spyte van die tesourie se pogings om dit hok te slaan. Die
staatsdiens is 300% groter as in 1994 en 60% van die regering se gekonsolideerde uitgawes is
salarisse en lone, rente op staatskuld en maatskaplike toelaes. Volgens die Internasionale Monetêre
Fonds (IMF) word net 0,1% groei verwag. Die onlangse werkloosheidsyfer onderstreep 'n toename in
werkloosheid in die land. Daar is geen korttermyn-oplossing nie. Trouens, die voortdurende begrotingstekort het staatskuld tussen 2008 en 2016 tot R1 triljoen laat toeneem. Dit sluit nie die R250 miljard in
wat op mediumtermyn nodig is om tersiêre onderwys te finansier nie. Verbruikers is voos en gaan die
land nie met 'n "spending spree" red nie. Daar word voorspel dat huishoudelike besteding vanjaar met
minder as 1% gaan groei. Dit sal kleinhandelaars onder druk plaas.
Hoewel daar bepaalde dinge is wat die regering nie kan beheer nie, soos die verlangsaming in die
Chinese ekonomie en die verwoestende droogte, kan 'n paar dinge wel beheer word, maar klaarblyklik
nie reggestel word nie. Korrupsie, byvoorbeeld, het die land sedert 1994 R700 miljard gekos. Die
onbuigsame arbeidsmark en die onbevoegdheid om die rompslomp te verminder om 'n onderneming te
begin is binne ons beheer, maar die regering weier om teen vakbonde op te staan.
Die land misluk ook daarin om dit makliker te maak om sake te doen. Luister na dié aanhaling van
Whitey Basson, uitvoerende hoof van Shoprite: "Ons vervoer 15 000 vragte na 14 Afrikalande.
Daarvoor benodig ons 758 462 bladsye dokumente. Dit is 64 000 bladsye per vrag: 634 bladsye
dokumentasie moet voltooi word om een vraghouer uit Suid-Afrika te kry. As ons dit nie doen nie, kry
ons niks oor die grens nie."
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Dan word daar gewonder waarom daar 67 000 minder werkgeleenthede in die tweede kwartaal was.
Geen wonder sakevertroue in die land is op 'n 32-jaar-laagtepunt nie. Geen wonder dat sakeondernemings in Suid-Afrika op R600 miljard kontant sit en weier om dit in Suid-Afrika te belê nie.
Hoewel daar baie druk in en van buite die ANC is om pres. Jacob Zuma te vervang en dié druk
bemoedigend is, moet ons onthou dat Zuma ’n bakleier is wat al voorheen hard teruggeveg het.
Kenners meen ook korrupsie en patronaatskap is so deel van die ANC se DNS dat om Zuma te
vervang – hoewel belangrik – daar net "nuwe varke" gaan wees wat uit die staatstrog sal kom vreet.
Prof. Solomon is verbonde aan die Departement Politieke Wetenskap aan die Universiteit van
die Vrystaat.
Akademiepryse 2017
Graag vestig ons u aandag op die Akademiepryse wat gedurende 2017 vir toekenning oorweeg word.
Volledig gemotiveerde voorstelle vir enigeen van hierdie pryse word ingewag. Die volgende geld ten
opsigte van die voorstelle:
•
•
•
•
•

•

Voorstelle moet verkieslik in Afrikaans wees.
Dit moet deur 'n voorsteller en 'n sekondant onderteken wees.
Die voorstel moet duidelik motiveer waarom die bepaalde kandidaat/instansie vir die bepaalde
bekroning voorgestel word. Daar moet ook duidelik aangetoon word watter spesifieke
publikasies/bydraes as bekroningswaardig beskou word.
Die voorstel moet gesteun word deur die nuutste curriculum vitae en publikasielys van die
kandidaat, indien van toepassing.
Die grootste mate van vertroulikheid moet gehandhaaf word. Onder GEEN omstandighede moet
die kandidaat bewus wees dat hy/sy vir 'n prys genomineer word nie. Dit het al in die verlede
gebeur dat daar by potensiële kandidate verwagtinge geskep is wat dan vir die betrokke kandidaat
en vir die SA Akademie groot verleentheid veroorsaak het.
By die toekennings van pryse is die Akademieraad se besluit finaal. In die geval van 'n nominasie
wat nie suksesvol was nie, sal GEEN korrespondensie of gesprekke ná die toekenning gevoer
word nie – nie met voorstellers nie en ook nie met kandidate nie.

Reglemente vir die onderskeie pryse is op aanvraag beskikbaar.
Die sluitingsdatum vir voorstelle is 31 Januarie 2017, behalwe waar anders vermeld.
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GEESTESWETENSKAPPE
Stalsprys: Die Stalsprys vir Geesteswetenskappe word jaarliks toegeken vir 'n hoogstaande
publikasie of 'n reeks van hoogstaande publikasies, by voorkeur, maar nie uitsluitlik nie, in Afrikaans.
Verder word dit toegeken vir individuele of vir gesamentlike wetenskapsbeoefening en/of die lewering
van individuele of gesamentlike produkte van hoogstaande gehalte waardeur buitengewone bydraes
tot die wetenskapsbeoefening gemaak is. Spanprestasie of bydrae tot spanprestasie, multi- en interdissiplinêre navorsing, uitstekende implementerings- of evalueringsnavorsing kan ook in berekening
gebring word. Werk wat voor die bekroningsjaar gelewer is, sal vir die bekroning in aanmerking
geneem word.
Die volgende vakgebiede kom in 2017 in aanmerking:
(i)
Maatskaplike Werk; Verpleegkunde
(ii)
Opvoedkunde; Bewegingskunde; Rekreasiekunde
(iii)
Geografie; Demografie; Omgewingswetenskap; Stads- en Streeksbeplanning
(iv) Bestuur
Erepenning vir die bevordering van Geskiedenis: Die erepenning word elke drie jaar toegeken aan
'n persoon uit erkenning vir die bevordering van Geskiedenis oor 'n breë spektrum. Om vir die
erepenning in aanmerking te kom, moet 'n kandidaat op die volgende terreine 'n dinamiese rol gespeel
het of speel:
(i)
deur middel van publikasies (boeke en/of artikels) van gehalte in Afrikaans;
(ii)
inisiëring van navorsingsprojekte wat tot publikasies en M.- en D.-grade gelei het;
(iii) aktiewe deelname aan en leiding in Geskiedenisvakverenigings
(iv) die lewering van gereelde referate en lesings oor Geskiedenisonderwerpe van gehalte
(v)
lidmaatskap van redaksies van Geskiedenisvaktydskrifte
(vi) bydraes tot die ontwikkeling van die onderrig van Geskiedenis
Sluitingsdatum vir nominasies: 21 Januarie 2017.
Toon van den Heeverprys vir Regswetenskap: Die prys word toegeken vir:
(i)
oorspronklike regskundige werke in Afrikaans en/of
(ii)
vollengte artikels of 'n artikel van hoogstaande gehalte in Afrikaans wat in geakkrediteerde
regstydskrifte verskyn het en/of
(iii) baanbreker-regsuitsprake in Afrikaans.
Louis Hiemstraprys vir Niefiksie: Toekenning van hierdie prys word driejaarliks oorweeg vir 'n
oorspronklike niefiksie werk in Afrikaans wat nie tot vakkenners beperk is nie.
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Elizabeth C. Steijnmedalje: Die medalje kan al om die derde jaar toegeken word aan 'n Afrikaanssprekende onderwyser of onderwyseres wat buitengewoon goed presteer het in praktiese onderrig en
opvoeding in enige vakgebied binne, sowel as buite klaskamerkonteks. Kontak die Akademiekantoor
asseblief om die kriteria vir beoordeling te bekom.
D.F. du Toit-Malherbeprys vir Genealogiese Navorsing: Die prys kan elke drie jaar toegeken word
vir 'n hoogstaande publikasie of reeks hoogstaande publikasies in Afrikaans op die gebied van die
genealogie wat voor die begin van die bekroningsjaar verskyn het. Die publikasie(s) moet bewys lewer
van oorspronklike navorsing. 'n Eksemplaar van die kandidaat se werk wat genomineer word, moet die
nominasie vergesel.
Protea Boekhuistoekenning: Die prys kan jaarliks om die beurt toegeken word vir die beste
Afrikaanse verhandeling, proefskrif of gepubliseerde werk in geskiedenis of kultuurgeskiedenis. In 2017
kan die prys toegeken word vir 'n M-verhandeling. Verhandelinge van 2013, 2014 en 2015 kom in
aanmerking).
Esther Greeffprys: Die prys word toegeken vir die beste artikel wat in die Tydskrif vir
Geesteswetenskappe verskyn het.
NATUURWETENSKAPPE
M.T. Steynmedalje vir Natuurwetenskaplike en Tegnologiese Prestasie: Dit is een van die
belangrikste eerbewyse van die Akademie vir leierskap op die hoogste vlak op die gebied van die
natuurwetenskap en die tegnologie. Die prys span die kroon op 'n lewenstaak en kan net een maal aan
'n persoon toegeken word. Die kandidaat se skeppende bydraes tot die ontginning, organisasie en
volgehoue uitbouing van 'n vertakking of vertakkings van die natuurwetenskap of die tegnologie en wat
as 'n wesenlike en belangrike bydrae tot die bevordering van die natuurwetenskap of die tegnologie
beskou kan word, en die suksesvolle toepassing daarvan in landsbelang, moet aangetoon word. Slegs
Suid-Afrikaanse burgers kom vir die prys in aanmerking.
Havengaprys: Die Havengaprys word jaarliks toegeken vir oorspronklike navorsing op natuurwetenskaplike en/of tegnologiese gebied. Die vereistes waaraan voldoen moet word by beoordeling van
kandidate is eerstens navorsingspublikasies en tweedens bewys van die bevordering van Afrikaans.
Ander prestasies in belang van die wetenskap sal ook in aanmerking geneem word. Die prys kan net
een maal aan 'n bepaalde persoon toegeken word. In 2017 kom die volgende vakgebiede aan die
beurt:
(i)
Havengaprys vir Fisiese Wetenskappe (Wiskundige Wetenskappe, Chemiese Wetenskappe,
ens.)
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(ii)

Havengaprys vir Lewenswetenskappe (vir navorsing op lewende materiaal, uitgesluit die mens)
(bv. Landbou, Biologie, Veeartsenykunde, ens.).

Albert Stratingprys vir Voorkomende Geneeskunde: Die prys kan driejaarliks toegeken word vir
voortreflike bydraes tot 'n vertakking of vertakkings van voorkomende geneeskunde wat as wesenlike
bydrae tot die bevordering van die gesondheid van die gemeenskap en die voorkoming van siekte
beskou kan word.
Erepenning van die SA Akademie se Fakulteit Natuurwetenskap en Tegnologie: Hierdie
erepenning word toegeken ten opsigte van terreine wat nie reeds ondervang is deur ander
bekroningsgebiede binne die Fakulteit nie en waarin enige persoon, binne die doelstellings van die
Akademie, as bekroningswaardig beskou word. Dit word toegeken vir prestasies en bydraes ten
opsigte van die bevordering en ontwikkeling van die besondere vakgebiede en word net in
uitsonderlike gevalle toegeken.
Junior Kaptein Scott-gedenkmedalje vir Plantkundige Wetenskappe: Die medalje kan jaarliks
toegeken word vir die beste verhandeling ingedien by 'n Suid-Afrikaanse universiteit vir die M.Sc.graad, om die beurt in die dierkundige of plantkundige wetenskappe. In 2017 kom plantkundige
wetenskappe aan die beurt. Sluitingsdatum vir nominasies: 21 Januarie 2017.
Douw Greeffprys: Die prys word toegeken vir die beste artikel wat in die voorafgaande jaar
gepubliseer is in die SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie.
KUNSTE
Hertzogprys vir Poësie: Alle poësie van hoogstaande gehalte wat in die drie kalenderjare wat die
bekroning voorafgaan, verskyn het, kom vir dié toekenning in aanmerking.
Eugène Maraisprys: Die Eugène Maraisprys word toegeken vir 'n debuut of vroeë bellettristiese
publikasie in Afrikaans. Die prys is jaarliks beskikbaar en kan net een maal aan 'n bepaalde skrywer
toegeken word.
Akademieprys vir Vertaalde Werk: Die toekenning van die prys word driejaarliks oorweeg vir
vertalings in Afrikaans van bellettristiese werk uit enige ander taal.
Huberte Rupertprys vir Klassieke Musiek: Die prys kan jaarliks toegeken word en enige van die
afdelings in klassieke musiek kan in aanmerking kom. Die prys roteer jaarliks in die volgende volgorde:
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• Klassieke sangers (2017, 2020);
• Opleiers/onderwysers van klassieke musiek (kundiges, beoordelaars en organiseerders ingesluit)
(2018, 2021);
• Instrumentaliste (klawer-, blaas-, snaarinstrumente, ens.) Blaasinstrumente (fluit, trompet, ens.) of
Kunstenaars wat die volgende bespeel: Klawerbord (orrel, klavier, klawesimbel) of Strykers (viool,
ens.) (2019, 2022).
In 2017 kom klassieke sangers aan die beurt.
Erepenning vir 'n dokumentêre televisieprogram in Afrikaans: Die erepenning word jaarliks
toegeken. Dit geskied om die beurt vir Afrikaanse televisiedramas (waarby dramareekse ingesluit is) en
Afrikaanse dokumentêre televisieprogramme. In 2017 kom Afrikaanse dokumentêre TV-programme
aan die beurt. Programme wat uitgesaai is deur alle uitsaainetwerke in die drie kalenderjare wat die
bekroningsjaar voorafgaan (2014, 2015 en 2016), kom in aanmerking.
Erepenning vir visuele kunste: Die Akademie se erepenning is bedoel as erkenning, binne die
doelstellings van die Akademie, van besondere prestasie op terreine wat nie suiwer letterkundig of
wetenskaplik is nie. Die volgende kunsvorme word ingesluit: skilderkuns, beeldhoukuns, argitektuur,
weefwerk, keramiek, mosaïek, fotografie, advertensiewese en animasierolprente.
Erepenning vir toneelkuns en die Gerhard Beukesprys: Die Akademie se erepenning, sowel as die
Gerhard Beukesprys, is bedoel as erkenning, binne die doelstellings van die Akademie, van besondere
prestasie op die gebied van toneelkuns in Afrikaans.
Erepenning vir radiohoorspele in Afrikaans: Die erepenning word twee keer in 'n siklus van drie
jaar toegeken. Dit geskied om die beurt vir Afrikaanse hoorspele (waarby radiovervolgverhale ingesluit
is) en Afrikaanse hoorbeelde. In 2017 kom radiohoorspele aan die beurt. Werke wat uitgesaai is deur
alle uitsaainetwerke in die drie kalenderjare wat die bekroningsjaar voorafgegaan het, (2014, 2015,
2016) kom in aanmerking.
Deleen Bekker-prys vir beste dokumentêre TV-draaiboek in Afrikaans: Die prys word jaarliks
toegeken vir die beste draaiboek in Afrikaans. Die prys roteer jaarliks in die volgende volgorde:
1ste jaar: TV-drama in Afrikaans. TV-draaiboeke kom in aanmerking, hetsy 'n enkeldrama of dramareekse (vir laasgenoemde mag slegs een episode uit 'n reeks voorgelê word) wat in die
voorafgaande drie jaar (2014, 2015, 2016) gebeeldsend is;
2de jaar: Dokumentêre TV-draaiboek in Afrikaans. Draaiboeke van Afrikaanse dokumentêre TVprogramme wat in die voorafgaande drie jaar gebeeldsend is, kom in aanmerking;
3de jaar: Rolprentdraaiboek in Afrikaans. Draaiboeke van Afrikaanse rolprente wat in die
voorafgaande drie jaar vervaardig is, kom in aanmerking.
In 2017 kom 'n Dokumentêre TV-draaiboek in Afrikaans aan die beurt.
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Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns wag nominasies in vir
die Jan H. Maraisprys vir 2017.
Doel van die Prys: Erkenning vir 'n uitstaande bydrae tot Afrikaans as wetenskapstaal deur
wetenskaplike werk en publikasies op hoë vlak en van hoë gehalte in Afrikaans.
Instellings as ontvangers: Die Prys is in beginsel vir natuurlike persone
bedoel, maar die keurkomitee mag ook besluit om dit aan 'n instelling of
vereniging toe te ken wat besonder verdienstelik is om Afrikaans as
wetenskapstaal te bevorder.
Prysgeld: Die prysgeld beloop R500 000 en 'n beeldjie: Helpende Hand deur
Coert Steynberg. Die prysgeld mag in 'n bepaalde jaar tussen meerdere
pryswenners, soos deur die keurkomitee bepaal, verdeel word.
Oorhandiging: Jaarliks op 30 Mei (of so na as moontlik aan dié datum) te
Stellenbosch.
Nie-toekenning: Dit staan die keurkomitee vry om in 'n bepaalde jaar geen
toekenning te maak nie.
Aanwending van prysgeld: Na goeddunke van die ontvanger.
Formaat van nominasies:
• Die voorstel moet duidelik motiveer waarom die bepaalde kandidaat/instansie
vir die Prys voorgestel word. Daar moet ook duidelik aangetoon word watter uitstaande
bydrae tot Afrikaans as wetenskapstaal deur wetenskaplike werk en publikasies op hoë vlak
en van hoë gehalte in Afrikaans gelewer is.
• Die nominasie moet deur 'n voorsteller en twee sekondante onderteken wees.
• Die grootste mate van vertroulikheid moet gehandhaaf word. Onder geen omstandighede
mag die kandidaat bewus wees dat hy/sy vir die Prys genomineer word nie.
• Die volle name van die kandidaat, asook van die voorsteller en sekondante, landlyn- en
selfoonnommers, adresse, e-posadresse moet verskaf word.
• Die voorstel moet gesteun word deur die nuutste curriculum vitae en publikasielys van die
kandidaat, indien van toepassing.
• By die toekenning van die Prys is die keurkomitee se besluit finaal. In die geval van 'n
nominasie wat nie suksesvol was nie, sal geen korrespondensie of gesprekke na die
toekenning gevoer word nie – nie met voorstellers nie en ook nie met kandidate nie.

Nominasies sluit op Maandag 30 Januarie 2017
Bekendmaking van die prys: Einde Maart 2017
Skriftelike nominasies vergesel van 'n volledige CV moet per gewone of e-pos of per koerier gerig
word aan:
Die Hoof Uitvoerende Beampte, Privaat sak X11, Arcadia, Pretoria 0007.
Elektroniese nominasies moet gestuur word na e-posadres: akademie@akademie.co.za.
Fisiese adres vir aflewering per hand of per koerier: Soutpansbergweg 92, Riviera, Pretoria 0084
Navrae kan gerig word aan die Hoof Uitvoerende Beampte, dr. Dionē Prinsloo: Tel. 086 133 3786
(kantoorure); Sel: 082 464 6953; E-pos: dprinsloo@akademie.co.za of prins.d@netactive.co.za.
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Die ATR se Kokertoekennings 2016
'n Spesiale Kokertoekenning is Vrydag 18 November aan prof. Jacques van der Elst oorhandig tydens
die Jaarlikse Kokerdinee.
Ander pryswenners was:
"Bemagtig": Priester John Nicholson en sy gade vir hulle eiehandige oprigting van 'n biblioteek,
geletterdheidswerk en voedingskema vir kinders in Lavenderhill.
"Bevorder": Magdaleen Kruger vir haar program Die Tale wat ons Praat.
"Beskerm": Kaptein John McNab van die Rehoboth Bastergemeente vir sy internasionale en
plaaslike bydrae om Afrikaans as moedertaal te beskerm.
Erepennings, gemik op jonger mense, is toegeken aan:
Refentse Morake vir sy grensverskuiwende werk in Afrikaanse sang en bydrae tot versoening en
die herposisionering van Afrikaans.
Gerswin Cupido vir sy sterk gemeenskapsbetrokkenheid, onder meer geletterdheidsbevordering en
sportontwikkeling in die Hessekwa-streek.
Daniëlla van Heerden vir haar bydrae tot Afrikaans as nuusleser en verslaggewer by eNuus op
KykNet, asook as redakteur van Die Wapad, studentekoerant van die NWU se Potchefstroomkampus.

V.l.n.r.: Gerswin Cupido, Daniëlla van Heerden, proff. Anne-Marie Beukes, Jacques van der Elst,
Priester John Nicholson, mev. Gail Nicholson en Martin Dentlinger (die woordvoerder van
Kaptein McNab wat die toekenning namens hom in ontvangs geneem het)
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Die ATR se Kokertoekennings 2016 (vervolg)
Prof. Jacques van der Elst, die ontvanger van die Spesiale Eretoekenning, het die wordingsgeskiedenis van die Afrikaanse Taalraad, selfs van voor die ATR se "geboorte", meegemaak.
Beplanningsvergaderings, onder andere spannende geleenthede op Stellenbosch, het die stigting van
die ATR op Wellington voorafgegaan. Toe die stigting van die ATR 'n voldonge feit was, het die
"spitwerk" eers begin. Die toenmalige voorsitter, prof. Wannie Carstens, het prof. Van der Elst gevra
om die administratiewe prosesse vir die vestiging van die ATR aan die gang te sit (en dit het ALLES
behels):
- Die skepping van 'n struktuur vir 'n maatskappy sonder winsoogmerke met alle wetlike vereistes
wat daaraan verbonde is;
- Die registrasie van direkteure, en dies meer;
- Die finalisering van 'n grondwet;
- Skepping van finansiële stabiliteit; bankrekeninge; werwing van verdere befondsing;
- Vaste netwerkskepping met alle meewerkende organisasies landwyd.
Alles het uiteindelik gegaan om die groot doelwit en dit was en is nog prof. Jacques van der Elst se
passie en oogmerk: die samesnoering en versoening rondom Afrikaans van almal in die land wat
Afrikaans praat of vir wie Afrikaans kosbaar is.
Die skepping van 'n stabiele organisatoriese ATR-struktuur waarbinne die ATR sy doelstellings kon
nastreef en verwesenlik, was aanvanklik 'n eenmanstaak. Prof. Van der Elst het dié taak naas sy
permanente pos as uitvoerende hoof (waar hy in 2005 aangestel is) van die SA Akademie vir
Wetenskap en Kuns opgeneem.
Met behulp van die Akademie se infrastruktuur en personeel, aanvanklik sonder enige ekstra
vergoeding, het prof. Van der Elst twee take in diens van Afrikaans verrig: enersyds die bevordering
van Afrikaans binne die akademiese dampkring (die SA Akademie), andersyds die bevordering van
Afrikaans akademies, maar ook op voetsoolvlak (binne die Afrikaanse Taalraad).
Een van die belangrike eerste take was om die naam van die Afrikaanse Taalraad as unieke
organisasie te vestig – landwyd en selfs ook internasionaal. Die ATR moes iets toevoeg aan die
bestaande organisasies wat Afrikaans bevorder. Laasgenoemde het ingehou dat prof. Van der Elst
eers die netwerk van organisasies landwyd moes bou en die ATR se naam bekend moes maak by alle
vlakke van die samelewing: van kleuterskole tot universiteite. Hy het die ATR deur persverklarings aan
die media bekendgestel sodat die ATR as 'n rolspeler binne die Afrikaanse leefwêreld erkenning kon
geniet.
Met prof. Jacques van der Elst se uittrede aan die einde van Februarie 2016 was die ATR as 'n
stabiele entiteit gevestig – 'n vaste HUB en personeel.
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Die ATR se Kokertoekennings 2016 (vervolg)
Die uittrede beteken egter nie dat prof. Van der Elst hom van Afrikaans distansieer nie:
• Hy is betrokke as direkteur by Akademia, 'n nuwe Afrikaanse universitêre instelling en is die
voorsitter van Akademia se adviesraad;
• Ondervoorsitter en direkteur van die FAK;
• Op versoek van die SA Akademie is prof. Van der Elst die koördineerder van die Akademie se
beurseplan wat miljoene rande aan nagraadse studente wat in Afrikaans studeer beskikbaar stel;
• Hy is adviseur vir die SA Akademie se publikasiekomitee;
• Lid van die inisiatief vir die skepping van 'n Afrikaanse Alumnivereniging vir Suid-Afrika.
[Opgestel en gelewer deur dr. Dionē Prinsloo, HUB van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns,
18 November 2016]

Jannie Earle: Sekretaris van die Afrikaanse Taalraad

†

Jannie Earle is tydens die gyselaarsdrama wat op 12 Oktober in The
Meadows, Moreletapark afgespeel het, oorlede. Jannie was 'n
toegewyde amptenaar van die Afrikaanse Taalraad, en sy heengaan
word betreur.
Innige simpatie aan sy naasbestaandes.

... oor die Nobelprys, reaksie in Nederland
Gedurende die maande September, Oktober en November 2016 het die volgende nuus oor die
Nobelprys verskyn. Hoewel hierdie prysgeld beskryf word as "nie onaansienlik nie", gaan dit onder
wetenskaplikes veral oor die erkenning en die eer wat hulle te beurt val. Die finansiële waarde van die
Nobelprys het stadig tot ongeveer een miljoen euro in 2012 gestyg. Daarna is die bedrag deur
Stockholm verklein as gevolg van die wêreldwye ekonomiese krisis. Prysgeld was nog altyd vir die
voortsetting van die bekroonde navorsing bedoel. Hieronder volg 'n kort oorsig in gedateerde
kolparagrawe.
•

1 Oktober: Bespiegelings oor wie hierdie jaar die Nobelpryse gaan wen, oorspoel die Nederlandse
pers. Wedders sit hulle geld vir Letterkunde op die Japanner Haruki Murakami, die Amerikaner
Philip Roth en die Siriese digter Adonis. Daarna volg Amos Oz. Die Nederlandse Leonard Nolens
en Cees Nooteboom word ewe kansloos ingeskat as Bob Dylan. Die juries van die verskillende
Nobelpryse werk onafhanklik van mekaar. Die Sweedse Akademie versorg die Letterkundeprys.
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... oor die Nobelprys, reaksie in Nederland (vervolg)

•

•

•

•

•

'n Afvaardiging van die Noorse parlement kies die wenner van die Nobelprys vir Vrede. Die
Sweedse Akademie van Wetenskappe versorg die Skeikunde- en Natuurkundepryse en ook die
Ekonomieprys. Die Nobelprys vir Geneeskunde word behartig deur die Karolinska Instituut. Wim
Köhler, NRC-Handelsblad.
4 Oktober: Die Nobelprys vir Geneeskunde gaan volgens bogenoemde verslaggewer na Yoshinori
Ohsumi van Japan vir sy werk oor die selfvertering van selle. Kort na die geboorte van 'n baba kry
hy nog geen voedsel in nie. Sy selfvertering en hergebruik van afvalstowwe in sy liggaam se selle
blyk van lewensbelang te wees. Die naelstring word deurgeknip en die voedsame stowwe uit
moedersmelk is nie dadelik beskikbaar nie. Menslike lewe begin met 'n voedseltekort. Dis dan
belangrik dat noodsaaklike voedingstowwe uit eie selle geput word. Die bestaan van hierdie
lewensreddende "selfvertering" is in 2004 deur Ohsumi se navorsingsgroep ontdek.
6 Oktober: Die Wit Helms is die volksnaam vir "Syria Civil Defence". Dit is 'n groep vrywillige
Siriese burgers wat probeer om Siriërs wat gebombardeer word te red, vertel direkteur James le
Mesurier aan NRC-korrespondent Marloes de Koning in Istanbul. Die Wit Helms haal mense onder
die puin uit, verpleeg hulle en begrawe oorledenes waar dit nodig is. Die groep bestaan uit
ongeveer drieduisend lede wat in honderd-een-en-twintig sentrums in Sirië opereer. Einde
September het hulle die prestigeryke Right Livelihood Award gekry. Hulle kans om die Nobelprys
vir Vrede te wen, word bespreek. Ander genomineerdes is die Griekse eilandbewoners, dr. Denis
Mukwege van die Kongo, priester Mussie Zerai van Eritrea, redakteur Flemming Rose van die
Deense koerant Jyl-lands-Posten en Svetlana Gannoesjkina, een van die bekendste menseregte
aktiviste in Rusland.
6 Oktober: Die Nobelprys vir Skeikunde gaan aan die Nederlander Ben Feringa. Hy is professor in
Chemie aan die Rijksuniversiteit Groningen. Hy deel die prys met die Fransman Jean-Pierre
Suavage en die Skot Fraser Stoddart. Saam met sy groep bou Feringa nanomasjiene. Dit is die
kleinste masjien ter wêreld, duisend keer dunner as 'n mens se haar. Wat hierdie nanomasjiene
kan beteken, sluit moontlikhede in soos slim materiale met 'n nuwe tipe molukulêre geheue wat
oppervlaktes outomaties skoonhou of die vogtigheid daarvan reguleer.
7 Oktober: Die Nobelprys vir Vrede gaan as aanmoedigingsprys aan president Santos van
Columbia vir sy pogings om met die rebellebeweging FARC te onderhandel. Pres. Santos en die
FARC-leier Timenchenko word deur die Nobelprys se komitee opgeroep om hulle verantwoordelikheid te neem en op konstruktiewe wyse deel te neem aan die vredesonderhandelinge.
10 Oktober: 'n Opsomming van die 112 wenners van die Nobelprys vir Letterkunde toon aan dat 'n
sleutelfaktor vir die wen van hierdie prys politieke of religieuse ‘moed’ is, skryf Hanneke Eggels
(digter en essayis wat agtien jaar lank die boeke van Nobelpryswenners bespreek en vir die
Nederlandse leserspubliek inlei). Die prys gaan deurgaans na skrywers toe wat standpunt inneem
teen die establishment. Bespiegelinge dat Nederlandse skrywers bederf is in 'n politiek en
ekonomies stabiele land; dat hulle welvarend en tevrede is en daarom geen dringende literatuur
skryf nie, word op tafel gelê. Dit lyk asof Nederlandse skrywers in die gees van Alfred Nobel skryf.
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... oor die Nobelprys, reaksie in Nederland (vervolg)
• 12 Oktober: Die volgende skrywersname zoem in die pers vir die gesogte Letterkundeprys: Ngugi
wa Tiong’o (Kenia), Haruki Murakami (Japan), die Amerikaners Philip Roth en Don Delillo, die
digters Adonis (Sirië) en Ko Un (Korea), Javier Marías (Spanje) en die jong Noor John Vosse. Die
Amerikaners het egter in die vorige sekretaris van die Nobelpryskomitee se swart boekie gestaan,
waarmee die verhoudinge nog steeds versuur is. Roth en Delillo word dit dus nié, voorspel die
literatuurkritikus Arjen Fortuin, die ontvangers nie.
• 14 Oktober: Die Nobelprys vir Letterkunde word wél uitgereik aan 'n Amerikaner – die 75-jarige
liedjieskrywer Bob Dylan. Kontroversie! Dylan word die eerste boeklose wenner van die Nobelprys
genoem, hoewel hy in 1971 'n eksperimentele digbundel genaamd Tarantula gehad het. Die res
van sy publikasies is liedjietekste en dít is bekroon. Die uitreiking van die prys aan Dylan word as ’n
verklaring beskou, naamlik dat die verskil tussen hoë en lae kultuur relatief is. "Dat is een klap in
het gezicht van de literatuur", skryf Christiaan Weijts in die NRC-Handelsblad. In die kolom daar
langsaan skryf Auke Hulst: "Ik hou niet van Bob Dylan. Niettemin: zeer terecht dat hij de Nobelprijs
voor Letterkunde krijgt. Dit krijgt hij voor zijn baanbrekend werk als tekstdichter." 'n Ander
medewerker van die NRC-Handelsblad, Jan Vollaard, doen die moeite om Dylan uit 2001 aan te
haal toe hy tydens 'n perskonferensie destyds gepols is oor sy kandidaatskap vir die Nobelprys. "Ik
heb er iets van gehoord. Dat zou me in dezelfde categorie plaatsen als Ernest Hemingway en John
Steinbeck. Ik weet niet zeker of ik in dat gezelschap thuis hoor." Op die vraag of hy homself as 'n
digter beskou, het hy geantwoord: "Ik ben niet iemand die zomaar teksten op papier zet. Al mijn
woorden zitten in mijn songs. Een popsong moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en het heeft
geen zin om er een ideologische lading aan te verbinden. Ik weet dat mensen hun idealen op mijn
muziek projecteren, maar zelf hou ik me daar verre van."
• 24 Oktober: Bob Dylan het nog niks van hom laat hoor nie. Op die aand van die bekendmaking
van die Nobelprys vir Letterkunde het hy in Las Vegas opgetree. Die Nobelpryskomitee kon hom
nog nie bereik nie. "Onbeleefd en arrogant", skryf die 82-jarige Per Wästberg, skrywer en lid van
die Sweedse Akademie wat die prys toeken. Hy beskryf Dylan se pynlike stilte ook as
"voorspelbaar", maar nietemin "respekloos". Die Zweedse Akademie distansieer hulle van
Wästberg se uitsprake en noem dit sy persoonlike mening, dit is nie 'n amptelike standpunt nie.
• 16 November: Bob Dylan het die Sweedse Akademie meer as 'n maand lank laat wag met 'n
antwoord waarin hy die prys aanvaar. Volgens Steven Musch van Metro Nieuws het Dylan
Stockholm per brief laat weet dat hy nié die uitreiking op 10 Desember sal bywoon nie. Hy het
‘ander verpligtings’ wat al lank terug gemaak is, maar hy voel "zeer vereerd". Die Sweedse
Akademie se stille besorgdheid in verband met Dylan en of hy die prys nou eintlik wou hê, word
nou openlik genoem.
Carina van der Walt – Tilburg, Nederland
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Dr. Rykie Pienaar en haar kinderlied-CD
Dr. Rykie Pienaar het as dosent aan die
destydse Pretoria- en Goudstadse Onderwyskollege se
Musiekdepartemente pragtige
Afrikaanse kinderliedjies gekomponeer. Hierdie liedjies was deel
van die studiemateriaal van die
studente wat as klasmusiekonderwysers onder haar leiding
opgelei is. As 'n spesialis op die
terrein van wetenskaplik erkende
kinderlied-kriteria het haar baanbrekerswerk ten opsigte van musiekopvoeding

in skoolverband baie wyd gestrek. Sy was een
van 'n handjievol Suid-Afrikaanse
vroue wat die grade MMus
(1968: 'n Kritiese evaluering van
geselekteerde Amerikaanse metodes van musiekonderrig in die
laerskool gepubliseer sedert
1955) en DMus (1973: Die
toonsimboliek van Hugo Wolf se
Italienisches Liederbuch) in die
jare voor 1975 behaal het.

Haar komposisies van kinderliedere het menige musiekonderwyser van sinvolle leermateriaal voorsien.
Sy is ook dikwels as besoekende buitengewone lektor na die Universiteit van Port Elizabeth genooi
waar sy klasmusiekonderwysers opgelei het. Vanaf 1986 tot 1989 was sy viserektor by die Goudstadse
Onderwyskollege waartydens sy steeds musiekopvoedkunde doseer het – 'n uitsonderlike posisie vir 'n
vrou om in daardie tyd te beklee. Dr. Pienaar het na haar aftrede in 1989 haar toegespits op geestelike
musiek en in 2001 is haar "Simfonie van Hoop" in die Pretoria Staatsteater opgevoer. 'n Koor van 180
senior burgers het onder haar leiding hieraan deelgeneem.
Haar laaste referaat het sy in 2004 by die McLachlan Koorweek van die Suid-Afrikaanse Koorvereniging op Stellenbosch gelewer. Op die rype ouderdom van 87 is sy steeds besig met musiek. As
dirigent van die koor van die aftreeoord in Randburg waar sy woon, bring sy vreugde en lewenslus in
vele harte. Dr. Pienaar se komposisies is nooit ten volle bemark en oor die radio gehoor nie. Haar
kinderliedkomposisies is deur musiekonderwysers in skole vir groot groepe kinders aangeleer en twee
liedjies was in die FAK-Sangbundel (1979) opgeneem. In die nuutste FAK-Sangbundel verskyn sewe
van haar liedjies. Haar bekendste sangbundel is "Ons kleinste maatjies sing" wat 32 liedjies vir kinders
bevat.
Die voortbestaan van kosbare Afrikaanse kinderliedere soos die van dr. Pienaar ( Goeiemôre maatjies,
Brandweerwa, Teddiebeer, Klokke en diere, Dans van die wind, ens.) is afhanklik van die beoefening
(sing) daarvan. Dit is egter 'n realiteit dat musiekongeletterdheid in ons skole eerder die reël as die
uitsondering is. Kinders sing ook al minder. Die herdruk en verspreiding van musiekpartiture is lankal
nie meer genoegsaam vir die doeltreffende aanleer van nuwe liedjies nie. ŉ Goed saamgestelde
kinderlied-CD, gesing deur kinders, is die mees geskikte wyse om vandag die sanglus by klein
kindertjies uit te bou. Dit is 'n voorreg om met die liedereskat van dr. Rykie Pienaar te mag omgaan.
Met dr. Pienaar se toestemming het ek 45 kinderliedjies uitgesoek wat sewe toonsettings van die
kinderverse van J.F. Spies (die afgestorwe vader van Lina Spies) insluit. Dr. Neil van der Watt het die
begeleidings kunstig verwerk en ook die woorde van enkele 2de en 3de strofes bygevoeg.
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Dr. Rykie Pienaar en haar kinderlied-CD (vervolg)
Tydens die uitvoering en opnames van die CD is daar doelbewus nie gebruik gemaak van enige
elektroniese instrumente nie. Ek het groot respek vir dr. Rykie Pienaar as kenner en komponis van
kinderliedere. Kinders kan haar liedjies met gemak sing en die Tygerberg Kinderkoor met hul musikale
vermoëns en toonvaste klokhelder kinderstemme het meer as net geslaag in die uitvoering daarvan.
Hierdie koor het allermins die invoer van elektroniese reddingsboë nodig om hul suiwer sang "aan te
help". Die eindproduk van die CD berus op vier hoofelemente: die korrekte ouderdomstoepaslike
kinderliedere (van dr. Rykie Pienaar); klassiek-uitdagende begeleidings (verwerk deur dr. Niel van der
Watt); vaardige begeleiers (soos die pianiste dr. Anneke Lamont en ander instrumentaliste) en
nootvaste kinderstemme.
• Korrekte ouderdomstoepaslike kinderliedere: Die melodielyn soos deur dr. Pienaar gekomponeer
is binne die stemomvang van ŉ kind en die teks is verstaanbaar in die leefwêreld van die kind. Die
liedjies is speels, maklik singbaar en eenvoudig.
• Klassiek-uitdagende begeleidings: Die begeleidings verwerk deur dr. Niel van der Watt is die
teendeel: Uiters uitdagend, kompleks en vereis vaardige volwasse musikante. Ek is van mening
dat die nuwe verwerkte begeleidings hierdie eenvoudige kinderliedjies transformeer tot ŉ nuwe
genre, "Die kinderkunslied".
• Vaardige begeleiers. Die bekwame vingers van dr. Anneke Lamont het die klavierbegeleiding
behartig. Verskillende instrumentaliste het tydens individuele liedjies die ondersteunende kunswerk van begeleiding saam met kindersang uitgevoer. Alle orkesinstrumente is per enkele of meer
liedjies benut om sodoende die volle simfonieorkes se samestelling aan kinders bekend te stel.
• Nootvaste kinderstemme: Klokhelder kinderklank het ek gevind by die Tygerberg Kinderkoor. Mnr.
Hennie Loock en sy span koorkundiges het ingewillig om die projek oor 'n tydperk van 2 tot 3 jaar
aan te pak. Die koor se ywer en ongelooflike vermoë om die karakter van elke liedjie vas te vang
het grootliks en uitsonderlik tot die sukses van hierdie projek bygedra.
Saamgestel deur Irma Liebenberg
Terapie van kryt en kleur: Fearika Heyns

Inkleur vir grootmense is terapeuties, ontspannend en 'n unieke manier om jouself uit te
druk en iets kreatiefs te produseer. Kunsterapie
word al vir dekades toegepas om mense te help
om hul emosies uit te druk. Om die spasies in
die inkleurboek te vul, help jou ontspan terwyl jy
ook moet fokus. Fearika Heyns het reeds drie

eg Suid-Afrikaanse inkleurboeke vir volwassenes die lig laat sien.
"As grafiese kunstenaar probeer ek op die
hoogte bly van nuwe produkte en stel ek aan
myself die uitdaging om papierprodukte te vervaardig. Dié papierprodukte sluit skryfbehoeftes
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Terapie van kryt en kleur: Fearika Heyns (vervolg)
en unieke stelle ronde papierplekmatjies en eetgereisakkies in. Die inkleurboeke is die mees onlangse
van my papierprodukte op die rak. Daar is natuurlik toepassings wat 'n mens kan aflaai om in te kleur,
maar volgens my kan niks die aanraking van papier en die lekkerkry van potlode skerpmaak en self
teken of inkleur ewenaar nie", vertel sy geesdriftig.
Haar eerste inkleurboek, Colouring book for grown-ups with a South African flavour, is die produk van
'n wedstryd. Nadat sy in 2015 weggespring en self begin teken het, het sy vinnig besef dat dit haar baie
lank gaan neem om genoeg illustrasies vir 'n boek te hê. Buitendien ken sy talle kunstenaars. Toe
stuur sy e-posse uit en ontvang baie vinnig 240 illustrasies. Tagtig is vir die boek gekies – waaronder
werk van bekende kunstenaars soos Piet Grobler, Diek Grobler, Aleta Michaletos, Wendy Malan,
Michèle Nigrini en Marina Louw. Die inkleurboek is in A4-formaat en is geringbind om die inkleurproses
te vergemaklik.
"Wat ’n interessante proses was dit nie", brei Fearika uit. "Die meeste kunstenaars het my geesdrif
gedeel en onmiddellik my gedagte verstaan." Twee kunstenaars was betrokke by die keuringsproses.
Van die kriteria het byvoorbeeld ingesluit dat 'n Suid-Afrikaanse tema nie noodsaaklik was nie, maar in
'n kunstenaar se guns sou tel. Ook moes die sketse met 'n swart pen in skoon lyne geteken word sodat
dit ingekleur kan word. Baie detail is vereis wat 'n uitdaging vir grootmense sal bied. Teen Kersfees
2015 het sy besluit om nog 'n boek uit te gee omdat daar so baie goeie werke was wat nie in die eerste
boek opgeneem kon word nie. Nuwe kunstenaars het ook aan die tweede wedstryd deelgeneem en
hierdie boek is 'n kleiner, sakpas A5-formaat met 'n Afrikaanse omslag – Inkleurboek vir grootmense:
sketse uit eie bodem.
"Daar was twee opwindende nadraaie van die eerste boek. Eerstens het ek die kunstenaars genooi om
hulle werke self in te kleur en ŉ boekbekendstelling en kunsuitstalling gehou waartydens baie van die
kuns verkoop is. 'n Wye verskeidenheid van mediums is gebruik – daar was akrielskilderye, party groot
op doek geskilder, daar was 'n houtlasersnywerk, werke wat met koki-penne ingekleur is, ander met
waterverf of met inkleurpotlode en ander is baie fyn op die rekenaar ingekleur." Die tweede heerlike
nadraai was dat Sarie-tydskrif haar genader het om 30 werke vir 'n bylaag tot hul Junie uitgawe vanjaar
te publiseer in ruil vir 'n advertensie van haar besigheid op die agterblad.
Fearika se kreatiwiteit ken geen perke nie – haar nuutste boek is Colour your own Pierneef waarin 20
inkleurprente van die 32 stasiepanele deur Pierneef verskyn. "Die ideaal sou wees om nog SuidAfrikaanse beeldende kunstenaars op so 'n manier te huldig as die aanvraag daarvoor groot genoeg
is", verduidelik sy. Sy sien die waarde van inkleur vir grootmense as terapeuties, ontspannend en 'n
unieke manier om jouself uit te druk en iets kreatiefs te produseer. Kunsterapie word al vir dekades
toegepas om mense te help om hul emosies uit te druk. Om die spasies in die inkleurboek te vul help
jou ontspan terwyl jy ook moet fokus. Fearika haal vir Marygrace Berberian, 'n assistentprofessor in
kunsterapie by New York Universiteit aan: "Research has shown that art-making can have a profound
impact on a person’s physical and psychological well-being. And coloring within an outlined structure
can help to contain and organize feelings of distress and helplessness".

-56-

Terapie van kryt en kleur: Fearika Heyns (vervolg)
Sy sluit die gesprek af met onlangse getuienisse in die gedrukte media oor die terapeutiese waarde
wat dié skeppingsaktiwiteit bied: Mense soek ontvlugting, stresverligting, hulle wil na binne fokus, hul
brein afskakel – dit word 'n meditatiewe aktiwiteit. Hulle vind dat die herhalende aktiwiteit ’n kalmerende effek het. Veral ouer mense geniet dit om hul hande en gedagtes besig te hou, dit verbeter
hulle oog- en handkoördinasie, stimuleer hul geheue en help om die hartklop en bloeddruk te verlaag.
"Skuif die hekel- en breiwerk 'n bietjie opsy en geniet dit om weer soos 'n kind in te kleur."
Fearika Heyns het Inligtingsontwerp aan die Universiteit van Pretoria studeer en is sedert die 1990’s as ŉ
vryskut- grafiese ontwerper in Pretoria werksaam. Haar kliënte sluit in Nataniel House of Music, Safari
Investments en Plantech. Sy is ook ŉ entoesiastiese keramiekkunstenaar. In 2013 het sy haar eie papierreeks
onder die naam FearikaDesign bekendgestel en sy verskaf ŉ wye verskeidenheid skryfbehoeftes, verjaardagkalenders, dagboeke en papierdekor aan winkels landwyd. Die idee om eg Suid-Afrikaanse inkleurboeke
vir volwassenes saam te stel het in 2014 posgevat ná ŉ besoek aan Engeland waar die wêreldwye inkleurgier
waarskynlik posgevat het. Sy is getroud met prof. Christof Heyns en hulle woon in Lynnwood, Pretoria.
Inkleurboeke kan by Fearika van haar webwerf www.fearikadesign.co.za bestel word en is ook by die
boekwinkel Graffiti, Menlyn Maine asook by die Pretoriase Kunsvereniging in Mackiestraat beskikbaar. Die
Colouring book for grown-ups (A4) kos R140, die Inkleurboek vir grootmense (A5) kos R90 en Colour your own
Pierneef (A4) kos R100.

Artikel van Daleen Malan geneem uit Plus50
Sappho van Lesbos opnuut bekyk
[Hierdie is 'n drastiese verkorte weergawe van my bespreking van Sappho in "Die verhaal van die
Griekse taal oor 35 eeue heen" wat vroeg volgende jaar sal verskyn] – Gerrit van Wyk Kruger
"Aan de hemelstreek der Grieksche lyriek – tussen het
vaste zonnestelsel van Homerus en die felle brandpunt
van Aischylos-, hoog boven de vele verschemerde en
vernevelde eenligsterren om den duistergloeienden
wrong van Pindaros, hooguit boven allen, en allerwegen nabuurloos, (verscheen) de eenzame stralende
ster van Sapfo" [uit Pieter Cornelis Boutens, 18701943, kenner en vertaler van die oud-Griekse tekste,
Oden en Fragenten van Sapfo].
Sappho is ongetwyfeld die bekendste en beroemdste
digteres uit die Griekse Oudheid. Sy was die heel
eerste digteres in oud-Grieks, en daarmee ook in die
Westerse letterkunde. Sy is in die 7de eeu v.Chr. gebore (tradisioneel in die jaar 612 v.Chr.), waar-

-57-

Sappho van Lesbos opnuut bekyk (vervolg)
skynlik te Mutilene, die hawestad van die groot eiland Lesbos, teenoor die middel van die KleinAsiatiese kus in die Egeïese See. Terwyl Homerus met sy twee groot eposse, die Ilias en die Odusseia
(opgestel teen ongeveer 850 v.Chr.), vir die klassieke Grieke hulle "Digter" was, het Sappho weer hulle
"Digteres" geword. Vroulike digters ná Sappho was bitter skaars in die oud-Griekse letterkunde. Ons
het slegs die name van vier oud-Griekse digteresse, benewens Sappho, wat in die bekende Anthologia
Palatina van Constantius Cephalas in 917 AD opgeneem is, naamlik Korinna van Tanagra, Erinna van
Telos, Anute van Tegea, en Moero van Bisantium. Plato het Sappho die "Tiende Muse" genoem (vgl.
die Anthologia Palatina 9.506). In die Alexandrynse kanon van nege oud-Griekse liriese digters is
Sappho dan ook as die enigste vrou ingesluit. Omdat haar gedigte egter so opsigtelik sinnelik en
sensueel was, het die Christelike kerk in die "Nuwe Era" uiteindelik gesorg dat dit verbrand en vernietig
word. Daarom kan ons haar poësie vandag net uiters fragmentaries bestudeer.
Bronne waaruit die teks van Sappho kom
Afgesien van papirusfragmente uit die sand van Egipte wat sedert die einde van die 19de tot in die
21ste eeu bekend geword het, of wat op vaasskilderinge en potskerwe verskyn, of in die Etymologium
Magnum van 1000 AD aangehaal word, is daar die scholia, annotationes en kommentaar op Sapphotekste wat ons vandag terugvind by diverse oud-Griekse skrywers en geleerdes self wat daarmee een
of ander aspek in die oud-Griekse idioom wou illustreer, hetsy taaltegnies, grammatikaal, stilisties of
metries, aanhalings wat eintlik niks te doen het met die meriete van haar poësie nie. Slegs Dionusios
van Halikarnassos ("Ode aan Aphrodite") en Longinus ("Hy lyk vir my net soos 'n god") het komplete
gedigte van Sappho weergegee. Die vroegste papirustekste van Sappho wat in Egipte, veral te
Oxyrhynchus, gevind is, kom uit die groot munisipale afvalhoop daar, en dateer paleografies uit die
3de eeu v.Chr.
Die aantal fragmente van Sappho se poësie, met die voortgesette ontdekkings van papiri in Egipte én
diverse ander literêre verwysings na haar sedert die begin van die 19de eeu, het aansienlik gegroei. By
die meeste van hierdie fragmente ontbreek die trefreëls egter, en maak die stukkie teks wat ons het
dikwels geen sin nie. Fragmente van dieselfde gedig van Sappho in 'n ander weergawe is ook in die
Egiptiese papiri gevind.
Resente papirologiese vondste uit Egipte van Sappho se gedigte
Tot onlangs het ons net meer as 70 fragmente van Sappho wat werklik sin maak (d.w.s. met 'n trefreël)
besit. In 2004, en weer in 2012, is egter twee waardevolle toevoegings tot haar oeuvre gemaak. In
2004 is 'n byna volmaakte gedig van haar in 'n Egiptiese papirus gevind. Hierin kla sy oor die skete en
mankemente en die bittersoet wat die mens se oudag bring wanneer "die rimpels wat die ouderdom
begin wys", "die hare grys word en die voetgang onvas" raak. Die 2012-fragment wat van Sappho
ontdek is, is van aansienlike omvang: sewe duim lank, en vier duim wyd in grootte. Dit was deel van 'n
cartonnage, 'n soort papier-mâché-gips, wat by mummifisering van 'n lyk gebruik was, en wat nou weer
geheel ontvou kon word. Die ontsyfering daarvan was uitgevoer deur die klassikus en paleograaf Dirk
Obbink, 'n brokstuk wat later bekend geword het as Sappho se "Broedersgedig", omdat die naam van
een van haar broers (wat vir ons reeds bekend was), naamlik Charaxos, ook daarin voorkom. In die
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"Broedersgedig"’ (wat Obbink paleografies dateer teen 200 AD) vind ons 'n herhaalde digpatroon
waarin drie lang versreëls afgewissel word met een korter versreël, 'n tipiese Sappho stansa.
Sappho en die getuienis van die Oudheid self
Solon, vader van Westerse demokrasie en een van die Sewe Wyses van antieke Griekeland, se laaste
wens voordat hy gesterf het, was om net nog één gedig van Sappho te kon memoriseer, want dan sou
hy "gelukkiger" die hiernamaals tegemoet kon gaan. Op Mutilene in Lesbos, so word ons vertel, is
Sappho se gesig selfs op munte uitgegraveer. Die groot Romeinse redenaar en vader van die Latynse
periodiese prosa, Marcus Tullius Cicero (106-43 v.Chr) vertel ook (vgl. sy Actio in Verrem, 2.4, 125-27)
dat daar selfs 'n standbeeld van Sappho opgerig was in Sirakuse op Sicilië waar sy in politieke
ballingskap haar laaste jare sou geslyt het. Vergelyk hier die kosbare Marmor Parium 36 (tans in
Ashmolean Museum op Oxford) wat hierdie feit ook tabuleer. Aulus Gellius van die 2de eeu AD, 'n
Romein wat ook in Athene gaan studeer het, vertel ons in sy Noctes Atticae ("Attiese Nagte") dat in sy
tyd kinders nog gereeld in Griekeland by feesmale die liedere van Sappho gesing het. En dit was al
amper 'n millennium na haar dood. Strabo (64 v.Chr.- 24 AD), 'n geograaf van Amasië in Pontus aan
die Swart See, het Sappho as 'n "wonderlike ding" (thaumastón to chrêma) besing. J.M. Edmonds, wat
Sappho in die Loeb Series in Engels vertaal het, en 'n groot kenner van die oud-Griekse liriese digkuns
was, het Sappho "a poetess of passion" genoem, en ook bygevoeg "every word (of her) has a peculiar
and unmistakeable perfume, a seal of absolute perfection and inimitable grace".
Nou is dit heel opwindend om in Sappho se "Broedergedig", wat in 2012 ontdek en ontsyfer is deur
Dirk Obbink, juis weer van Charaxos, haar onmoontlike broer, te lees: "Jy hou aan dat Charaxos moet
kom met sy skip vol gelaai". Dit was dan ook hierdie Charaxos wat vir groot verdriet gesorg het in
Sappho se lewe, nadat hy, tydens 'n reis na Egipte om wyn uit Lesbos te gaan bemark (vgl. Horatius
se innocentis pocula Lesbii, "drinkbekers van onskuldige Lesbos"), 'n verhouding aangeknoop het met
'n sekere Doricha, 'n Egiptiese courtisane (hetaîra in Grieks) in Naukratis, net Wes van die Nyldelta. Hy
het toe besluit om haar met 'n groot som familiegeld vir homself los te koop.
Sappho self was getroud met Kerkulas, 'n baie welaf handelaar op Lesbos, gebore op die eiland
Andros. In geen een van die bewaarde fragmente van Sappho se gedigte word hierdie informasie, wat
ons in die Soeda ('n Griekse leksikon uit die 10de eeu AD) vind, egter bevestig nie. Ons moet nietemin
onthou dat bitter min van haar poësie vir ons eintlik bewaar gebly het. Daar is al gesuggereer dat die
naam "Kerkulas" verband hou met die Griekse woord kêrkos, wat "handvatsel" beteken en dan soos by
ons eie Breyten Breytenbach kan verwys na die manlike phallós.
Sappho het op Lesbos waarskynlik 'n skool gestig om jong meisies in les beaux arts te onderrig. Só
wou sy hulle toerus vir hulle toekomstige rolle as eggenote en moeders. Hierdie onderrig was sowel
prakties van aard (weef en spin) as kunssinnig (om te dans, te sing, te dig, en die lier [lúra] of die fluit
[aulós]te bespeel). Sy het haar eie thíasos, oftewel (Bakchiese) dansgroep gehad, oor die werklike
aard waaroor al wyd gespekuleer is: sien bv. hier Reinhold Merkelbach (Philologus 101, 1956, pp.1-18:
"Sappho und ihr Kreis"). Sappho het huweliksliedere (epithalámia) spesiaal vir die meisies van haar
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thíasos geskryf, en daarby ook godsdienstige himnes of odes aan Aphrodite, en waarskynlik ook
nómoi, d.w.s. liedere vir die harp en fluit, met of selfs sonder woorde.
Publius Ovidius Naso (43 v.Chr.-18 AD) in sy Tristia (2.365), gedurende sy wrede ballingskap in die
verre Tomi aan die Swartsee, skryf, "wat het Sappho van Lesbos dan anders geleer as om met meisies
liefde te maak?" ("Lesbia quid docuit Sappho nisi amare puellas?"). Eintlik was dit hierdie Ovidius, wat
na sy eie aard (vgl. sy Ars Amatoria, d.i. "Die Vrykuns" waarvoor hy miskien deels uit Rome deur die
keiser verban is), Sappho se liefdeslirieke verdag begin maak het. Sy satire op Sappho in die 15de
"Brief" van sy fiktiewe Herodies ("Heroïese Vroue"), was uiteindelik met sy spot en hekel dalk net té
effektief. Hierdie Herodies van Ovidius is in die 15de eeu van ons jaartelling weer heel toevallig ontdek.
Waarom het Sappho se groot oeuvre van poësie verlore gegaan?
Ons kan vandag met sekerheid aanneem dat dit die Christelike kerk is, met sy aversie in alles wat
vleeslik is gedurende die uiters piëtistiese en ortodokse Middeleeue, wat uiteindelik daarvoor
verantwoordelik was dat Sappho se poëtiese nalatenskap na soveel eeue feitlik geheel uitgewis is. Dit
was 'n uiters rampspoedige en totaal brutale daad om van so 'n kosbare erfenis uit te verre verlede
summier as te laat maak. Die Christelike apologeet en gnostikus Tatianus het reeds in die 140 AD met
groot passie die lank-oorgelewerde profane oud-Griekse letterkunde in toto probeer afskiet vis-à-vis die
nuwe Christelik-dogmatiese lektuur in sy Oratio ad Graecos. Hy het Sappho 'n 'liefdesmal hoer'
(gúnakon pornikòn erôtomanês) genoem. Daarenteen het 'n Griekse monnik, Georghios Kadrenos,
Sappho egter nog steeds die "eerste Muse" bly noem in sy Compendium Historiarum van 1015.
Sappho se Eoliese Grieks
Sappho het haar gedigte in alledaagse Eoliese Grieks geskryf. Dit is 'n ongewone, nie-Attiese, preklassieke dialek wat veral in die Oostelike oud-Griekse wêreld gebruik was, d.w.s. ook aan die
noordkus van Klein-Asië waar Lesbos in die Egeïese See lê. Omdat Grieks 'n hoogs geïnflekteerde
taal is waar die infleksie die grammatikale ondergrond vertolk, was die woordorde daarvan grootliks
maar net van metriese belang. In die preklassieke Grieks (waartoe Sappho se taalgebruik behoort) is
aanvanklik ook nog op die boustrophêdon-wyse geskryf (d.w.s. in reëls "soos-die-os-met-die-ploegdraai"-styl), en het interpunksie (wat vandag in digkuns so allerbelangrik is) nog ontbreek, asook
aksentuasie. Laasgenoemde apparatuur, interpunksie en aksentuasie is eers in die 2de/3de eeu v.Chr.
by Alexandrië in Noord-Afrika deur Aristophanes van Bisantium, een van die groot Homerus-geleerdes,
ingevoer.
Die teks en musiekbegeleiding by Sappho se lirieke
Die groot probleem by Sappho se digkuns is dat dit, as ons by die vertaling daarvan kom, die
musieknotering wat aanvanklik daarmee gepaard gegaan het as liriese digkuns, vir ons altyd onbekend
sal bly. Haar gedigte is altyd met musiekbegeleiding van die lúra en/of aulós voorgedra. Hier kan ons
vandag slegs Sappho se liedere met vokaal-kwantitering (skandering in kort en lang sillabes)
interpreteer, soos ook die geval by al die ander oud-Griekse poësie. Wat ons vandag eintlik by die oudGriekse lirieke het, is 'n beeld van 'n godheid sonder sy kop. Hier geld veral die Italiaanse spreekwoord
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"tradutorre traditore" – 'n vertaler is 'n verraaier. Die ware oorspronklike Sappho het vir ons vir goed
verlore gegaan.
Die seksualiteit van Sappho
Sappho was, in werklikheid, 'n soort priesteres (hiéra of thuêpólos) van Aphrodite, godin van alle vorme
van skoonheid tot die sensuele en die sinnelike. Sy het by geleentheid haar huis self 'n mousopòlos
dómos ('n "huis waarin die Muses woon") genoem. Die meisies van haar thíasos wou sy, in die eerste
plek, leer om Aphrodite te aanbid. Maximus van Tirus, 'n Sofis van die 2de eeu v.Chr., het haar
studente (sien die Soeda onder methêtai, d.i. "volgelinge") dan ook heel treffend vergelyk met die
latere groot Atheense filosoof Sokrates en sy dissipels. By Sokrates het dit gegaan om die wysgerige
waarheid. By Sappho en haar meisies het dit gegaan om die "heilige" kultus van die godin Aphrodite.
En saam met die sange tot ere van Aphrodite het die meisies van Sappho se thíasos ook allerlei
danspassies uitgevoer. Vandaar dat Mutilene op Lesbos ook destyds bekend was as kallíchoros
Mutilêne, Mutilene die plek van "skone danse". Ons ken vandag selfs die name van enkele van
Sappho se eertydse leerlinge op Lesbos by name.
Oor die seksualiteit van Sappho is daar al tot by Sigmund Freud se "lesbiese liefde" veel gespekuleer.
Nou moet ek dadelik byvoeg dat die klassieke Griek minder preuts was as wat dit veral in die
Victoriaanse tydvak (en ook vir lank daarna) die geval was. Hulle gebruik van die Hermae, vierkantpilaartjies waarop die borsbeeld van die boodskapper-god Hermes gemonteer was met 'n phallós
daaronder, wat byna voor elke huis in Athene gestaan het, bewys dit onmiddellik. In klassieke Grieks
reeds het die werkwoord lesbiádzein egter die betekenis gaan kry "om fellatio toe te pas". Vandaar dat
later komedieskrywers so heerlik die gek kon skeer met Sappho. Die groot Duitse klassikus Ulrich von
Wilamowitz-Moellendorff van Berlyn (1848-1931) het veel probeer doen om die ou, waardige (Griekse)
beeld van Sappho weer in ere te herstel. Immers, sy was 'n baie groot digter en geen slet nie, het hy
volgehou. Wilamowitz wou haar dan eerder as 'n toonbeeld van morele en maatskaplike deugde sien,
en het aangevoer dat dit latere Latynse en vroeg-Christelike skrywers was wat haar gruwelooslik
pervers verkeerd voorgestel het. Dit was maar net die "skone" kultus van die Aphrodite, van die godin
van Skoonheid en Liefde, wat sy as priesteres wou dien. Soos Denys Page daarop gewys het, kan ons
Wilamowitz se oordeel gerus maar weer saamlees met vroeëre werke oor Sappho soos dié van
Madame Anna le Fèvre Dacier, Les Poésies d’Anacréon et de Sappho van 1681, en ook Johannes
Friedrich Welcker se Sappho von einem herrschenden Vorurtheil befreyet (in Kleine Schriften, 1816,
vol. ii, p. 80 vervolgens). Vir Goethe se gebalanseerde estetiese oordeel van Sappho, sien WJ Keller,
Goethe’s Estimate of Greek and Latin Writers (Madison, Wisconsin, 1916, p. 51).
Ons lees in verskeie bronne dat Sappho 'n klein, kort, onaantreklike dametjie was met donker
gelaatstrekke. Dit was die mening van Ovidius in sy denkbeeldige "Brief" van Sappho aan Phaeton
(reël 31). So ook volgens die scholion (kantaantekening) by Lucianus van Samosata se Imagines (reël
18), asook by Maximus van Tirus se bewaar geblewe Orationes, 24.7. In die Anthologia Palatina
(16.30) sê Damocharis dat sy "mooi" was met "helder" oë. So ook Plato in een van sy Dialoë, geskryf
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in die 4de eeu v.Chr. Haar landgenoot en vriend Alkaios het by geleentheid na haar "aantreklike
glimlag" verwys.
In haar eie Eoliese volksdialek van Lesbos spel Sappho haar naam (vgl. by Fragment 1.20) as
"Psappha", waarskynlik in sigself 'n nom de plume. Zutz, in 'n artikel in die tydskrif Museum Helviticum,
viii, facs. i, 1951, p. 12 vervolgens, het 'n heel insiggewende opstel oor Sappho se naam geskryf. Die
naam "Sappho" sou gekoppel kon word aan die klassieke lapis lazuli, oftewel "lasuursteen", 'n
hemelblou (half-)edelgesteente, wat ook die toetssteen vir ware goud was. Ander lei dit weer af uit die
Griekse woord psâphos wat "klippie" of "spoelklippie" beteken.
Sappho se Lesbos
Sappho se Lesbos vorm 'n eie ekskursie op sigself. Ons weet vandag bitter min van die sosiale
gebruike en die morele waardes van ou Lesbos. Die beeld wat ons het, is dit wat ons slegs kan aflei uit
die poësie van Sappho self en uit dié van haar landgenoot Alkaios. In hoofstuk X van John Addington
Symonds se Studies in the Greek Poets (1ste uitgawe van 1973) word 'n uiters sensitiewe beeld
geskep van die verskil in temperament tussen die tradisionele Ioniese, Doriese en Eoliese volksgroepe
in die ou Griekse wêreld. Die Ioniërs (soos in ou Athene) het aanvanklik net belanggestel in die politiek
van die pólis (d.i. die "stadstaat") en die daarmee gepaardgaande wetgewing en handel, asook in die
interne beoefening van die wetenskap (soos by die ou voor-Sokratiese phusikoí), en natuurlik ook in
hul beeldende kunste. By die Doriërs, daarenteen (soos in Sparta op die Peloponnees), het dit in die
eerste plek gegaan om stryd en oorlog, staatsmanskap en sosiale ekonomie. Die Eoliërs weer het die
klem laat val op die sensuele, op die fisiese skoonheid en liefde, op die erotiese en die emotiewe. Tog
kan ons vandag net so goed die vroegste poëtiese voortbrengsels van die Eoliërs vergelyk met die
sange van die troebadoere van Provence in Frankryk en die kunswerke van die Venesiese skilders van
die Renaissance, wat óók baldadig omgegaan het met die sjarme van die menslike liggaam en vlees.
Op Lesbos self, waar die oud-Griekse liriese digkuns sy oorsprong gehad het, het die strenge
dissipline van die Spartane ontbreek sowel as die aardsheid van die ou Atheners. Die vroue van
Lesbos het die bekoring en skoonheid van dans, musiek en die digkuns ten diepste probeer ontgin.
Hulle het die viooltjies en die appelliefies in sy pastorale opset in die landskap raakgesien; die
skoonheid van hulle olyfbome; die lappe groen van hul wynstokke; die kwispelende waterstroompies;
die voëltjies wat in die woude begin sing met die aanbreek van die lente (in Mei) van elke nuwe jaar.
Die ideale idilliese opset vir gevoelvolle poësie was daar. En in só 'n gemeenskap is Sappho gebore en
het sy grootgeword.
Sappho en Longus van Lesbos
Die kroon op Sappho se pastorale skoonheid en inspirasie word egter gespan deur Longus van
Lesbos, skrywer van die idilliese roman Daphnis en Chloë wat teen die einde van die 2de eeu AD te
dateer is (vgl. hier Richard Hunter van Cambridge se studie daarvan wat in 1983 gepubliseer is). Dit
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het die eeuelange kring van lesbiaca in die oud-Griekse letterkunde vir ons voltooi. Longus se roman
van 3 000 reëls is ewe-eens uiters sensitief en sensueel soos baie van Sappho se gedigte. Dit teken
ook Lesbos af soos nêrens elders in die oud-Griekse letterkunde die geval is nie. Dit het die dekor
gebied vir, uiteindelik, nog 'n verhaal van dekadensie, soos Lukainion se instruksies in die ars amatoria
vir die onkundige kinderlike Daphnis in die 3de boek van Longus se roman (reëls18-20 spesifiek). "Ons
is almal slawe van die liefde", het die gryse ou Philetas (boek 2.3 vervolgens) die paartjie reeds vroeg
geleer. "Die liefde is van goddelike oorsprong", het hy gesê, "en daar bestaan maar geen manier om
dit te ontvlug nie, behalwe één".
'n Finale waardering van Sappho se poësie
Volgens Marcus Tullius Laurea, 'n vrygestelde slaaf (libertus) van Cicero, is Sappho se gedigte in die
Oudheid in nege boekdele (libri) verdeel. Dit stem ooreen met wat die Anthologia Palatina (7.17) ons
ook vertel. Die Alexandrynse geleerdes in hul kanon van nege liriese digters het ook Sappho se
gedigte na die aard daarvan gekatalogiseer. Dionusios van Halikarnassos, De Compositione Verborum
23, het Sappho geloof vir die euphônia, oftewel welluidenheid, van haar taalgebruik. Sappho was
ongeëwenaar in haar liriese eenvoud en direktheid van segging. Vorm en inhoud by haar is één. Vir
haar was die Liefde alles. Sy het gesing van die pyn én glorie van die liefde, van die seer en skeiding
van geliefdes, en uiteindelik ook van die fisiese byna-doodgaan in die teenwoordigheid van die
beminde. Sy het 'n hartstogtelike persoonlikheid gehad met 'n grenslose bewondering vir die skone in
die mens én die Natuur. Soms het sy selfs belydenispoësie geskryf. Onder die bedrieglike eenvoud
van Sappho se poëtiese fragmente lê daar meer dikwels die nuanseringe van delikate subtiliteite.
Geleerdes stry vandag nog of Sappho haar gedigte aanvanklik geskryf het om privaat aan haar huis te
laat voordra, en of sy dit vir openbare publikasie geskryf het.
Net soos ons eie Ingrid Jonker het Sappho ook, volgens tradisie, selfmoord gepleeg. Sappho het na
haar versmaaide liefde deur Phaeton (vgl. weer Ovidius se 15de "Brief" in sy Herodies) ook van 'n hoë
rots afgespring op die eilandjie Leukas, Wes van die Griekse Balkan, teenoor Epirus.
Teks en vertaling van Sappho
J.M. Edmonds het die fragmente van Sappho se gedigte as Volume I in die Loeb Classical Library
versorg (Heinemann, Londen, 1922-28). Daarna het G.R Haines dit weer in New York in 1926 uitgegee
as Sappho. Daar bestaan ook verskeie ander vertalings van Sappho in Engels, soos dié van Mary
Barnard (Shambhala Books, Londen, 1994) en Stanley Lombardo, Sappho, Poems and Fragments
(wat slegs 'n kwart van die sinvolste fragmente vertaal het). In 2013 het Diane J Rayor die jongste
vertaling van Sappho versorg: Sappho. A New Translation of the Complete Works (C.U.P., 2013)
waarin sy ook haar vertalings gee van die jongste papirologiese vondste. André Lardinois het vir 'n
gawe inleiding by hierdie werk gesorg.
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Publikasies van Akademielede
Die jongste en postume publikasie Die groot misterie van twee vroue.
Briewe aan Anna deur T.T. Cloete het pas by Pooka verskyn.
T.T. Cloete het briewe aan sy vrou Anna begin skryf van 2002 toe sy met
ongeneeslike kanker gediagnoseer is en net 3 maande lewensverwagting
vir haar voorspel is. Hy het die briewe nooit vir haar gegee om te lees nie
om emosionele redes. Hy het aangehou met die skryf van die briewe
totdat sy in 2007 oorlede is, maar die verstommende daarvan: hy het na
haar sterwe steeds tot met sy eie dood in Julie 2015 daarmee
voortgegaan. Anna was ná haar dood, soos gedurende haar lewe, steeds
die anima van sy digterskap. Die Anna-briewe verskyn in hardeband met
omslag in 'n beperkte oplaag as luukse, bibliofiele kunspublikasie
waarvan die kopieё genommer word. TT Cloete se Anna-briewe is
bekendgestel tydens Aardklop as deel van die ATKV Boeke-oase. Die
boek kan direk by Annekie Botha du Plessis bestel word by
unicorn@icon.co.za. of selnr. 082 967 2889.
Uitgewer: Pooka
ISBN: 978-0-620-66145-4
Prys: R440
Erfenisriglyne: 'n Praktiese gids vir alledaagse gebruik – Anton C.
van Vollenhoven
Die kultuurerfenis van Suid-Afrika verkeer daagliks onder druk vanweë
verskeie redes. Hieronder tel nuwe ontwikkelinge, die doelbewuste
beskadiging van erfenisse wat vir sekere groepe onaanvaarbaar is, of
bloot omdat mense dikwels nie daarop bedag is nie. Nieteenstaande
hierdie feit, het Suid-Afrika van die mees progressiewe erfeniswetgewing
in die wêreld. Die gids, Erfenisriglyne: 'n Praktiese gids vir alledaagse
gebruik, het ten doel om praktiese riglyne daar te stel wat deur die
algemene publiek gebruik kan word om die kultuurerfenis van hulle
omgewing te beskerm. Dit gee 'n kort oorsig oor die wetgewing en die
metodiek van erfenisbewaring en wys spesifiek uit tot watter mate
gemeenskappe self by erfenisbestuur betrokke kan raak. Hierdie aspekte
word nie in detail bespreek nie, sodat daar nie onnodig in tegniese
terminologie verdwaal word nie. Dit gee egter genoegsame inligting om 'n handige gebruikersgids vir
erfenisbewaring te wees en om weliswaar nuttig vir gebruik deur erfenispraktisyns te wees. Sodoende gee dit
die nodige agtergrond om mense te help om nie net kennis en begrip ivm ons kultuurerfenis op te doen nie,
maar ook om 'n gids te wees om gemeenskappe te help om te weet hoe om op te tree in gevalle waar hulle
erfenis benadeel mag word. Die boek kan bestel word by antonv@archaetnos.co.za en kos R70.
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Publikasies van Akademielede (vervolg)
Perspektief en profiel – 'n Afrikaanse literatuurgeskiedenis in drie
dele (1998, 1999, 2006) deur H.P. van Coller is die enigste omvattende
Afrikaanse literatuurgeskiedenis wat tans op die mark is. Dit word wyd benut
hier én in die buiteland. Van die belangrikste skrywers soos Etienne van
Heerden, Marlene van Niekerk, Eben Venter, Alexander Strachan, Ingrid
Winterbach en Breyten Breytenbach het egter sedert die verskyning van die
deel waarin hulle oeuvres behandel is, van hul beste werk gelewer. Dit het
daarom tyd geword om 'n totaal bygewerkte uitgawe die lig te laat sien.
Boonop bied dit die geleentheid om van die perspektiewe by te werk én selfs
nuwes (byvoorbeeld oor die uitgewerswese en kinder- en jeugliteratuur) in te
sluit. Dit kan met reg beweer word dat hierdie literatuurgeskiedenis
toenemend bykans alle relevante aspekte van die Afrikaanse literêre veld
dek. 'n Nuwe uitgawe het ook die voordeel dat dit die geleentheid bied om
jonger literatore as medewerkers te betrek. Nie net is hulle die akademici van die toekoms nie, maar bring hulle
meestal ander (teoretiese) perspektiewe wat verrykend inwerk op die geheel. Hierdie nuwe uitgawe is
ingrypend geherstruktureer; telkens met enkele perspektiewe en 'n aantal profiele, alfabeties ingedeel. Hierdie
uitgawe (Deel 3) bevat die volgende perspektiewe: Perspektief op die Afrikaanse poësie van voor 1900 tot
1960; poësie: 'n oorsig van 1960-2012; en 'n perspektief op die Afrikaanse uitgewersbedryf. Die profiele strek
van Ina Rousseau tot Ingrid Winterbach (R–W).
ISBN: 9780627031069 / ePub ISBN: 9780627031090
Harde kopie: R549; ePub: R494,10
Die VOC aan die Kaap, 1652-1795, deur Con de Wet, Leon Hattingh en Jan
Visagie
Die nalatenskap van die VOC se handelsryk is vandag steeds relevant vir 'n
gebalanseerde begrip van ons historiese wortels. Die koloniale tydperk aan die
Kaap de Goede Hoop van 1652 tot 1795 het 'n verreikende invloed op die
Suid-Afrikaanse geskiedenis gehad. Daar is tans 'n nuwe belangstelling in die
Kompanjiesgeskiedenis en heelwat aspekte van die VOC se verbintenis met
Suid-Afrika het nog nooit in die historiografie neerslag gevind nie. Die rol wat
die VOC se Kaapse maritieme diensstasie in die uitbreiding van die jong
nedersetting se regstelsel, bevolkingsamestelling, onderwys, godsdiens en
kultuur gespeel het, word in hierdie publikasie belig. Aspekte wat bespreek
word, is die ontdekking van die seeroetes na die Ooste en die Amerikas teen
die einde van die 16de eeu en die interafhanklikheid wat daardeur tussen
Europa, die Ooste en die Amerikas ontstaan het. Dit het ook in Nederland neerslag gevind met die ontstaan
van die VOC in 1602 en die groei van sy Oosterse handelsryk in die 17de eeu wat dit die eerste groot
internasionale handelsmaatskappy gemaak het. Daarna word die maatskappy se geleidelike agteruitgang en
sy uiteindelike ondergang aan die einde van die 18de eeu geskets.
Protea Boekhuis
ISBN: 978-1-4853-0019-9
Prys: R350
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Publikasies van Akademielede (vervolg)

Afrikaner-Joernaal – 'n Vervolgverhaal in 365 episodes deur J.C.
Steyn is 'n inleiding tot die Afrikaner se verhaal – brokstukke of fragmente
van 'n groter geskiedenis. Jaap Steyn neem sy leser op 'n reis wat elke
uithoek van die Afrikanergeskiedenis se landskap besoek – 'n jaar lange
verkenningstog wat die volle spektrum van die Afrikaner se historiese
geheue in herinnering roep.

Uitgegee deur die FAK
ISBN: 978-0-620-71775-5

Multivers deur Hennie Smith
Uit stof, ster, planete word daar poësie gemaak. Die digter verken die
geskape Univers met fyn aanvoeling en vernuf. Hier is poëtiese fisikus
op sy allerbeste. Hennie Smith se aanleg vir wiskunde en wetenskap het
hom tot 'n doktorsgraad in fisika geneem en 'n suksesvolle navorsingsloopbaan in Suid-Afrika en Frankryk.
Sy aanvoeling vir poësie het hom egter deurgaans besiel en hy het
telkens woorde gevind om emosiebelaaide insigte in verse neer te pen.
Die fisika en kosmologie word vir hom 'n teleskoop om van die einders
van die kosmos in te kyk op die binneruimte van menslike emosie.
Hier is van die kragtigste gedigte in Afrikaans wat die leser as 'n
gedagtegolf tref en met nuwe denke oor die poësie laat. Die intense
gedigte oor die roering en spanning tussen die manlike en vroulike het
ook 'n kosmiese inslag wanneer hy soos Goethe in sy Faust ervaar dat
die ewig vroulike hom motiveer en die volheid van die syn laat beleef. 'n
Aantal verse reik uit na die grense van religie en filosofie. Hier is 'n bundel wat die grense van dig-denke roer
en verbreed.
Naledi Uitgewers
ISBN: 978-0-928316-64-3
Prys: R175
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Publikasies van Akademielede (vervolg)

Bring my die ou-ou tyding. Die Koning sluit met ons 'n liefdesverbond deur Jannie du Preez
Prof. Jannie du Preez skryf hier oor die Here se liefdesverbond met ons
dat Hy hom aan ons verbind, sy beloftes skenk, ons verlos en versorg en
sy koninkryk in die wêreld bou. Hierdie boek is bedoel vir mense wat
dieper wil nadink oor wat ons glo, maar ook hoe ons die geloof uitleef in
die wêreld.

SKU: 9781868042876
Prys: R70
bestel@bmedia.co.za (NG Kerke)

Die aarde is 'n eierblou ark deur Susan Smith
In Susan Smith se eerste bundel, In die afwesigheid van sin, het reeds
'n hele aantal gedigte oor die omgewing verskyn. In dié nuwe bundel
word die omgewingsgesprek voortgesit. Die gedigte handel egter nie oor
bewaringsvraagstukke nie, maar oor die mens se verhouding tot die
aarde en die lewende wesens daarop.
Soos die titel aandui, word die aarde gesien as 'n soort vaartuig wat
deur die heelal reis. Dit is ook die boot waarmee die mens op sy
lewensreis vaar deur verskillende waters. Plante, veral bome, is verwysingspunte op hierdie reis. Die woorde van die digter is instrumente
wat die vaart moontlik maak, dit beskryf en die bedreigde lewendes help
bewaar:
Protea Boekhuis
ISBN: 978-1-4853-0716-7 (gedrukte boek)
978-1-4853-0717-4 (e-boek)
978-1-4853-0718 (ePub)
Prys: R160

Lede word uitgenooi om publikasiegegewens deurlopend aan die
Akademiekantoor
Akademie
kantoor vir insluiting in die Nuusbrief te stuur.
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Navorsingspublikasies deur lede
Nota: Publikasies in die TGW en SATNT sal vanaf 2017 geplaas word.
• Brink, L.E. 2016. F.V. Engelenburg tydens die Anglo-Boereoorlog: 'n oorsig. LitNet Akad., jg.
13(3).
• Raper, Peter E. 2016. Die etnoniem Griekwa. Nomina Africana 30(3), pp. 50-60.
Navorsingspublikasies in Engels deur lede
• Raper, Peter E. 2016. Mapping toponymic evolution in Southern Africa: diversity and heritage.
Nomina Africana 30(1), April, pp. 125-136.
• Raper, Peter E. 2016. Place-name changes in South Africa. In: Jordan, Peter and Paul Woodman
(eds.). Place-name Changes: Proceedings of the Symposion in Rome, 17 - 18 November 2014, pp.
159-170. Hamburg: Verlag Dr. Kovac.
• Rossouw, J.J. 2016. Private shareholding: an analysis of an eclectic group of central banks.
South African Journal of Economic and Management Sciences. 19 (1) pp. 150 - 159.
• Rossouw, J.J. & Breytenbach, A. 2016. Fiscal constraints determine South Africa's social
agenda. New Agenda: South African Journal of Social and Economic Policy, Issue 62. pp. 22-27.
• Rossouw, J.J., Bhoola, F., Joubert, F & Lyke, B. 2016. On the accuracy of the private sector
macroeconomic forecasts of the South African economy. Tydskrif vir Studies in Ekonomie en
Ekonometrie. 40(2) pp. 25-52.
Gelukwensings
Die FAK het in 2016 vier persone vereer wat, elkeen in eie reg, uitsonderlike diens lewer binne hul
gemeenskappe en ware toonbeelde is van leierskap, beginselvaste waardes en toegewyde opoffering.
Die Prestige-toekennings vir 2016 is oorhandig aan:
- Prof. Oppel BW Greeff vir die uitnemende en innoverende leierskap wat hy oor etlike dekades in
diens van sy plaaslike sowel as internasionale gemeenskap getoon het. Sy beginselvaste karakter,
deursettingsvermoë en onwrikbare geloof sal vir geslagte in die toekoms as 'n baken en vaste
rigtingwyser van dinamiese leierskap dien.
- Prof. Christo Viljoen vir die uitsonderlike prestasie wat hy gelewer het in die bevordering van
Afrikaans as wetenskaptaal op die gebied van Natuurwetenskappe, maar ook vir die uitnemende
wyse waarop hy Afrikaans as universiteitstaal in beskerming neem. Hy word ook vereer vir die
wyse waarop hy as gemeenskapsleier sy rol vervul om die Afrikaanse erfenis in beskerming te
neem deur sy betrokkenheid by die Hugenote-vereniging.
- Bun Booyens vir die uitsonderlike prestasie waarmee hy as joernalis, redakteur van Die Burger en
ook die tydskrif Weg, Afrikaans op 'n positiewe wyse onder alle gemeenskappe bevorder het, maar
terselfdertyd ook Afrikaans in beskerming geneem het. Daar is ook verder erkenning gegee aan die
rol wat Die Burger oor 'n tydperk van 'n eeu gespeel het in die ontwikkeling van Afrikaans as
mediataal, veral onder leiding van bekwame redakteurs soos Bun Booyens.
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Gelukwensings (vervolg)
- Prof. Kobus Krüger vir sy uitsonderlike prestasie op die gebied van die godsdiensteoretiese
denke, en die vertaling in Afrikaans en kommentare op verskeie belangrike tekste uit die
godsdienstige en literêre tradisies van die mensdom, onder meer Dante se Inferno.
Prof. C.D. Jacobs voorheen van die Universiteite van Stellenbosch en Pretoria is vanaf Junie 2016
aangestel as die permanente voltydse visekansellier van Chrisland University, Abeokuta, Ogun State,
Nigerië. Prof. Jacobs waardeer enige akademiese en professionele kontak met Akademielede en
akademici van Suid-Afrikaanse Universiteite.
Dr. Mariëtta Alberts: Die Sentrum vir Regsterminologie in Afrikatale (SRTAT) het 'n tweetalige verklarende regswoordeboek saamgestel wat verlede jaar deur Juta
gepubliseer is. Sy was een van die eindredaksielede en dit gaan oor Straf-,
Strafproses- en Bewysreg – die tipiese terme wat in die howe noodsaaklik
is. Die Hiemstra/ Gonin-regswoordeboek is dikwels geraadpleeg, maar
baie wetgewing het reeds verander (bv. Hooggeregshof was later Hoër Hof
en dis nou weer terug na Hooggeregshof) en die Hiemstra/Goninregswoordeboek is baie verouderd. Die regswoordeboek wat in 2015
gepubliseer is, was veronderstel om die Afrikatale by te hê, maar dit duur
te lank om terme in die Afrikatale te skep en daarom is die Eng-Afr/AfrEng-deel gepubliseer sodat gebruikers dit kan benut. Baie Latynse
regsterme is ingesluit, omdat regstudente nie meer verplig word om Latyn
te neem nie en hulle word deur ouer regslui in die howe met Latynse terme
gekarnuffel. 'n Opsomming van die Latynse terme met 'n kort Engelse en
Afrikaanse betekenisverklaring is as 'n middelinsetsel in die woordeboek
geplaas vir vinninge verwysing.
Die Regswoordeboek het op 1 Oktober 2015 die Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut (SAVI) se Woordeboekkategorie gewen vir die beste woordeboek van 2015 en het op 9 September 2016 by D’Ariawynlandgoed, Durbanville, Kaapstad die ATKV-Woordwystoekenning (in die vorm van 'n ATKVWoordveertjie) ontvang vir die beste woordeboek van 2015.
Legal Terminology: Criminal Law, Procedure and Evidence
Regsterminologie: Straf-, Strafproses- en Bewysreg
Uitgawe: Februarie 2015
Outeur: Centre for Legal Terminology in African Languages (CLTAL)
ISBN: 978-1-4851-0716-3
Prys: R650
Dr. M. Alberts en Marlinee Chetty van Juta
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In memoriam – lede
•
•
•
•

Jans Rautenbach, De Rust
Dr. J.H. Snyman, Pretoria
Prof. C.B. van Wyk, Somerset-Wes
Prof. R. Verloren van Themaat, Stellenbosch

Ons eer hul nagedagtenis.
Hulde aan ...

Jans Rautenbach ...†
Die filmmaker Jans Rautenbach is op 2 November 2016 op 80-jarige
ouderdom oorlede. Hy is gebore in Germiston in 1936 en het in Boksburg as
'n mynwerkerseun grootgeword. In die laat 1960's het hy in vennootskap
met vervaardiger Emil Nofal getree en as regisseur van Die Kandidaat
(1968), Katrina (1969) en Jannie Totsiens (1970) 'n bakenverskuiwende
vernuwing in Afrikaanse film teweeggebring. Ander hoogtepunte was onder
meer Die Ongewenste Vreemdeling (1974), Eendag op 'n Reëndag (1975),
Blink Stefaans (1981) en Abraham (2015).
Na die verfilming van Pappa Lap (1971) op die dorpie De Rust het
Rautenbach sy gesin hervestig in die Klein Karoo en saam met sy vrou
Almeri die bergplaas Oulap aan die voet van die Swartberg ontwikkel. In die Klein Karoo was hy 'n
stigterslid en direkteur van die Klein Karoo Nasionale Kunstefees en het oudpresident Nelson Mandela
vir die Vryheid van die Dorp in 2001 ontvang.
In later jare het Jans Rautenbach baie erkenning gekry vir volgehoue gemeenskapsdiens, veral vir die
transformasie van die plaasskool Vlakteplaas UCC Primêr in een van die top landelike skole in die
land. In sy laaste fliek – Abraham, in 2015 – het plaaslike gemeenskapslede met geen formele drama
agtergrond nie, deelgeneem.
Hy word oorleef deur Almeri – sy vrou van 60 jaar – en sy kinders Andri, Erika, Gert, Strydom en sy
kleinkinders.
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Hulde aan Nico Carstens

Nico Carstens ...†
Die ikoniese musikant Nico Carstens is op 1 November 2016 oorlede. Die
basspeler Schalk Joubert het Dinsdagaand op sy Facebook-blad geskryf:
"Vandag is 'n baie hartseerdag vir Suid-Afrikaanse musiek. Ons het pas
een van ons reuse verloor. Vaarwel, Nico …" Volgens Joubert was
Carstens enig in sy soort en in 'n klas van sy eie. Carstens, 'n trekklavierspeler, het op 10 Februarie vanjaar 90 jaar oud geword. Hy het in
sy loopbaan sowat 2 000 oorspronklike musiekstukke gekomponeer en
wêreldbekend geword vir sy komposisie "Zambezi". Tydens sy loopbaan
het hy meer as 90 albums uitgereik en meer as 2 miljoen kopieë verkoop.
Die SA Akademie se Eeufeesmedalje is gedurende 2009 aan hom
toegeken.
Ons eer sy nagedagtenis.

VERSOEK
Stuur asseblief alle inligting van lede van wie u weet wat
oorlede is aan die Akademiekantoor –
foto's sal ook waardeer word.
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Persberigte
Die volgende inligting is deur die SA Akademie se knipseldiens en van Akademielede ontvang. Indien
lede weet van enige publikasies waar oor sake van die Akademie berig word, faks dit asseblief aan
Nellie: 012-329-0293:

Word een van flippe en smitte
'Woordelys & spelreëls' vier eeu van Afrikaans
Politieke druk knou universiteite
SA universiteite 'onherstelbaar geknou'
Rosalie Small accepts honour for Adam Small
My mening: Dié studente kán nie suksesvol leer – P. Smit
Nico Carstens oorlede
Waarheen is die swaard van satire in SA? – H.P. van Coller
Hoekom die peilings so verkeerd was – H. van Coller
Akademie se Jan H. Maraisprys oop vir nominasies
Tuiste vir Afrikaanse Drama – Argief dek twee dekades
Wat is die versamelnaam vir baie nulle? G. van Huyssteen
Wie het Afrikaans die beste gedien? – Jan H. Maraisprys 2017
Herstel kampus-orde – H. Solomon
Waardige eerste pryswenner – H. Giliomee

Beeld, 28 September 2016
Beeld, 1 Oktober 2016
Beeld, 8 Oktober 2016
Beeld, 8 Oktober 2016
Cape Times, 10 Oktober 2016
Netwerk24, 16 Oktober 2016
Beeld, 2 November 2016
Netwerk24, 4 November 2016
Netwerk24, 18 November 2016
Beeld, 16 November 2016
Beeld, 25 November 2016
Beeld, 26 November 2016
Rapport, 27 November 2016
Beeld, 1 Desember 2016
Beeld, 3 Desember 2016

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

Die Akademiekantoor sluit 7 Desember 2016
en open 4 Januarie 2017
'n Geseënde feesgety word u toegewens.
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