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Geagte AkademieledeGeagte AkademieledeGeagte AkademieledeGeagte Akademielede    
 

Dit is vir my aangenaam om die volgende vier persone wat tydens 
die afgelope Akademieraadsverkiesing as nuwe lede van die raad 
verkies is, te verwelkom: Proff. Anne-Marie Beukes (Universiteit 
van Johannesburg), Ilse Feinauer (Universiteit van Stellenbosch), 
dr. Sias Mostert (ruimtewetenskaplike praktisyn van Stellenbosch) 
en prof. Kobus van der Walt (Noordwes-Universiteit). Saam met 
die res van die raadslede wens ek hierdie kollegas 'n vervullende 
ampstermyn toe. Die volgende vier raadslede se ampstermyne 
het in 2015 ten einde geloop: Proff. Wannie Carstens en Ewert 
Kleynhans (Noordwes-Universiteit), Annemarié Oldewage (Uni-
versiteit van Johannesburg) en Andries Stulting (voorheen van 
die Universiteit van die Vrystaat). Hartlike dank aan hierdie 
persone vir die waardevolle bydraes wat hulle as raadslede 
gelewer het. 'n Spesiale woord van waardering gaan aan prof. 
Wannie Carstens wat van 2011 tot 2014 as voorsitter gedien 
het – 'n rol wat hy energiek en geesdriftig vervul het. 
 

Ek wens graag vir Linda Brink, projekkoördineerder van die 
Akademie, van harte geluk met die verwerwing van haar 
doktorsgraad. Die graad PhD in geskiedenis is op 15 Oktober 
deur Noordwes-Universiteit aan Linda toegeken. Haar promotor 
was prof. Johann Tempelhoff, met prof. Jacques van der Elst as 
medepromotor.   
 

In die Voorwoord van die vorige Nuusbrief het ek onderneem om 
in hierdie uitgawe uit te wy oor die werksaamhede en rol van die 
Geskiedeniskommissie van die Akademie. Die Geskiedenis-
kommissie druk sy stempel op verskeie terreine binne sy 
vakgebied positief af.  
 

Die Geskiedeniskommissie is deeglik daarvan bewus dat die 
Afrikaner se kultuur en geskiedenis in die huidige tydsgewrig 
onder toenemende druk kom waar alle fokus spesifiek op die 
"struggle"-geskiedenis van die land gerig is met gepaardgaande 
verwaarlosing van die Afrikaner se geskiedenis.  
 

Die Kommissie bestaan uit proff. Fransjohan Pretorius (sedert 
2005 voorsitter, UP), Johann Tempelhoff (ondervoorsitter, NWU 
Vaaldriehoek), André Wessels (UV), Kobus du Pisani (NWU, 
Potchefstroom), Wessel Visser (US), drr. Dionē Prinsloo, Lindie 
Koorts (UV) en Linda Brink (koördineerder). 
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Voorwoord (vervolg) 

 
Ek kan getuig dat die lede van die Kommissie hulle werk onbaatsugtig en met ywer verrig. Vernuwing 
vind plaas deurdat dr. Lindie Koorts, een van Suid-Afrika se belowendste jong historici, op die 
Kommissie benoem is. Sy is bekend vir haar biografie oor dr. D.F. Malan, wat deur Tafelberg Uitgewers 
gepubliseer is en gunstige kommentaar uitgelok het. 
 

Van al sy werksaamhede was die Kommissie se projek om 'n gebalanseerde geskiedenis van Suid-
Afrika te probeer skryf ongetwyfeld die suksesvolste. Die projek het gespruit uit die Geskiedenis-
simposium van die Kommissie in 2006, toe die voorsitter sy kommer uitgespreek het oor die eensydige 
"struggle"-geskiedenis wat op skool aangebied word. Met prof. Fransjohan Pretorius as redakteur en 
sestien skrywers het Geskiedenis van Suid-Afrika: Van voortye tot vandag, in 2012 by Tafelberg 
Uitgewers verskyn. In 2014 het 'n bygewerkte Engelse uitgawe by Protea Boekhuis verskyn getiteld A 
history of South Africa: From the distant past to the present day. Nou was daar negentien skrywers, en 
hoofstukke oor die geskiedenis van bruin mense en Indiërs in Suid-Afrika is deur onderskeidelik 'n 
bruin- en 'n Indiër historikus bygevoeg. 
 

Die Afrikaanse uitgawe was 'n blitsverkoper en het geruime tyd op nommer twee op die Nielsen 
Boekdata-lys verskyn, wat 'n aanduiding van sy verkope was. Die Engelse uitgawe is eweneens gewild, 
en Protea Boekhuis berei tans 'n tweede uitgawe daarvan voor. Eksemplare van albei boeke is gratis 
na hoërskole versprei en ook aan pryswenners van die Wiskunde-in-Aksie se laerskole gegee.  Die 
talle bedankingsbriewe wat ontvang is, is 'n aanduiding van die waardering vir die besluit.  
 

Die Kommissie bied jaarliks 'n simposium op die laaste Vrydagoggend in Januarie van elke jaar. 
Prikkelende temas en vooraanstaande sprekers waarborg elke jaar 'n groot en geesdriftige opkoms. In 
2012 was die tema byvoorbeeld "Wie se grond? Op grond waarvan?" (wat oor grondkwessies in Suid-
Afrika gehandel het); in 2015 was dit "Verkiesing 2014 – 'n jaar later"; en in 2016 is die tema 
"Persvryheid in Suid-Afrika". Van die referate wat by hierdie geleenthede voorgedra is, is in die 
Akademie se Tydskrif vir Geesteswetenskappe gepubliseer. Die spesiale uitgawe van 
September/Desember 1999 van die Tydskrif vir Geesteswetenskappe onder gasredakteurskap van die 
Voorsitter van die Geskiedeniskommissie, getiteld 'n Oorlog om by stil te staan, het gunstige 
kommentaar uitgelok en is reeds gesogte Africana. 
 

Die Kommissie is volgens voorskrifte betrokke by van die toekennings van die Akademie, veral die 
Stalsprys vir Geskiedwetenskappe en die Erepenning vir Geskiedenisbevordering. Die Kommissie 
bepaal die wenner van die Protea Boekprys wat jaarliks alternerend vir die beste MA-verhandeling, 
doktorale proefskrif of gepubliseerde boek in Afrikaans toegeken word. 
 

Nog 'n hoogtepunt van die Kommissie se werksaamhede is die aanbieding van die jaarlikse J.B.M. 
Hertzoggedenklesing wat oor aspekte van die Suid-Afrikaanse geskiedenis handel in die tydperk 
rondom generaal Hertzog se lewe en later. In die jongste verlede was dr. Lindie Koorts, proff. Marinus 
Wiechers en Lizette Rabe die sprekers. 
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Voorwoord (vervolg) 

 

Ek spreek my dank uit teenoor lede van die Geskieniskommissie vir hul dinamiese bydrae tot die 
werksaamhede van die Kommissie. Kommerwekkend is egter die afname in Afrikaner- en 
Afrikaanssprekende historici, wat as gevolg van transformasie in die hoër onderwys nie behoorlik aan-
gevul word deur jonger historici nie. Moeite behoort gedoen te word om historici vanuit al die Afrikaanse 
spraakgemeenskappe vir die Kommissie te benoem. 
 

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 2016 sal wees. 

WWWWessel Pienaaressel Pienaaressel Pienaaressel Pienaar    

VoorsitterVoorsitterVoorsitterVoorsitter    

Uit die Akademiekantoor 

 
 

� Die SA Akademie wens die voorsitter, prof. Wessel Pienaar, hartlik geluk met die 
toekenning van die US-Kanselierstoekenning vir 2015. Dié welverdiende erkenning 
en verering vir akademiese uitnemendheid word op 10 Desember aan hom 
oorhandig. 
 

� Op 15 Oktober 2015 is die PhD-graad in Geskiedenis amptelik deur die Noordwes- 
Universiteit aan Linda Brink toegeken. Die titel van haar proefskrif is Die lewe, werk 
en invloed van F.V. Engelenburg in Suid-Afrika (1889-1938). Linda het in 2009 haar 
BA Honneursgraad (cum laude) en in 2010 haar MA-graad in Geskiedenis met 
onderskeiding geslaag. Die titel van die verhandeling is 'n Biografie van die taal-
stryder F.V. Engelenburg tot met die stigting van die SA Akademie in 1909.  Die 
Akademie is trots op haar. 
 

� Die bouwerk aan Engelenburghuis is vertraag as gevolg van gebeure buite die Akademie se 
beheer. Finale registrasie van die strook grond wat deur Atterbury Trust aan die Akademie geskenk 
is, moet nog geregistreer word. Daar word uitgesien na die voltooiing van die bouprojek teen 
Augustus 2016. 

 

� Neem asseblief kennis dat u welkom is by die tydelike kantoor by Soutpansbergweg 92, 
Riviera – telefoon 086-133-3786.  

 
� Die Dagbreek Trust is die SA Akademie se grootste borg en hul welwillendheid word waardeer.  

Sedert Julie 2015 het Die Dagbreek Trust 'n Trust vir Afrikaanse Onderwys (TAO) in die lewe 
geroep wat voortaan van die Akademie se projekte sal befonds. 

 
� Neem asseblief kennis van die belangrike kennisgewing op bladsy 59. 
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Bekroningsplegtigheid:  2 Oktober te Pretoria 
 

Noordelike 

BEKRONINGSPLEGTIGHEID 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BEKROONDES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Agter (v.l.n.r): Mnr. John Roos, proff. Kobus Eloff, J.L. Roos en Gerry Swan 
Middel (v.l.n.r.): Mnr. Boet Troskie, proff. Gerhard van Huyssteen, Fanie de Beer, Jacques Petzer en  

dr. Ton Vosloo 
Voor (v.l.n.r.): Dr. Dionē Prinsloo (Hoof Uitvoerende Beampte, SA Akademie), proff. Wessel Pienaar 

(Voorsitter, SA Akademie), Jaap Steyn, Irma Eloff (Ondervoorsitter, SA Akademie) en  
me. Ansori Maré 

Afwesig: Mnr. Chris Barnard (Deleen Bekkerprys vir die beste Rolprentdraaiboek in Afrikaans) en  
me. Ciska Julius (PUK-Kanselierstrustprys vir Prosa en Poësie) 

Klavieruitvoering:  Prof. Wessel van Wyk 
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Bekroningsplegtigheid:  2 Oktober te Pretoria (vervolg) 

 

Pryse oorhandig deur prof. Wessel Pienaar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. J.L. Roos 
Douw Greeff-prys  

Prof. Gerhard v. Huyssteen 
Stalsprys vir Multi- en 

Interdissiplinêre Spanwerk 

Prof. Jacques Petzer  
Havengaprys vir Fisiese 
Wetenskappe (Chemie) 

Mnr. Boet Troskie, proff. Wessel Pienaar en 
Hennie van Coller 

Besondere Erepenning van die SA Akademie 

Prof. Gerry Swan 
FARMOVS-prys vir 
Farmakologie en 

Geneesmiddelontwikkeling 

Dr. Ton Vosloo, prof. Wessel Pienaar en 
dr. Leopold Scholtz  

Markus Viljoenmedalje vir Joernalistieke 
Prestasie 

Prof. Kobus Eloff 
M.T. Steynprys vir 

Natuurwetenskaplike 
en Tegnologiese 

Prestasie 

Prof. Fanie de Beer  
Esther Greeff-prys 

Mnr. John Roos 
Huberte Rupertprys 
vir Klassieke Musiek 

 

  

  

   
Me. Ansori Maré 

Junior Kaptein Scott- 
gedenkmedalje 

  

 

Prof. Jaap Steyn 
Erelidmaatskap van die  

SA Akademie 
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Wiskunde-in-Aksie 2015 
 

Die SA Akademie, in samewerking met die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie (SAOU), het vanjaar 
weer die Wiskunde-in-Aksieprojek landwyd onder leiding van mnr. Hennie de Wet aangebied.  Die 
Aksie het ten doel om die "Einsteins" van die toekoms te identifiseer en ook aan leerders wat op 'n 
vroeë ouderdom reeds briljant presteer, erkenning te gee. 
 

Die kompetisie word beskou as 'n leergeleentheid en skole kon alle belangstellende leerders in Graad 6 
en 7 vir die kompetisie inskryf.  Die vraestel is op Vrydag 31 Julie 2015 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 en dr. 
Annalie Roux (Moderator) het die 'oop' vrae van die beste 100 kandidate in elke provinsie/streek 
nagesien waarna die dertig kandidate met die beste punte in elke streek bepaal kon word.   
 

Altesaam 256 skole en 3 775 leerders het in 2015 aan die Wiskunde-in-Aksie deelgeneem. Die beste 
leerders in elke streek is uitgenooi na die Wiskunde-Pretdag wat op 12 September by UP en op 19 
September by onderskeidelik UJ, NWU, UV, US en NMMU plaasgevind het. Tydens hierdie geleent-
hede is die belangstelling vir wiskunde verder geprikkel en ontwikkel. 
 

Die drie toppresteerders in die Natal-streek is Morné de Jager (Eerste plek Goud) van Westville Senior 
Primary School, Alicia Pretorius (Tweede plek Silwer) van Laerskool Kuswag en Terin Panicker (Derde 
plek Brons) van Laerskool Kokstad.  Daar kon ongelukkig nie 'n Pretdag in die Natal-streek plaasvind 
nie. 
 

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 aan lede van die SA Akademie en ook die universiteite vir die aanbied van 
die onderskeie Pretdae.   
 

CAIROO Opvoedkundige Sagteware het pryse vir 'n gelukkige trekking tydens die UP-Pretdag sowel as 
'n skenking aan elk van die drie Nasionale wenners ter waarde van R2 500,00 elk, geborg.  

 

NASIONALE WENNERS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
EERSTE PLEK 
Inge Odendaal 

Laerskool Roodekrans 

TWEEDE PLEK 
Jessica Portwig 

Laerskool Jan Celliers 

DERDE PLEK 
Marelie Bester 

Ficksburg Primêre Skool 
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Wiskunde-Pretdag by UP 
 

Koördineerder:  Mnr. Hennie de Wet 
(Streek: Pretoria/Limpopo/Mpumalanga) 

Die sentrumpersoneel van die Innovasiesentrum, Sci-Enza by UP – Sian, Luyanda, Tshepiso en 
Mahlatse – is aan die gehoor voorgestel waarna hulle elkeen 'n geleentheid gekry het om hulle veld van 
spesialisasie en die rol van wiskunde bekend te stel. Die tweede gedeelte van die program was 'n 
praktiese elektronikaprojek waar die kinders in groepe gewerk het en elektroniese motors gebou het.  
Die ouers het baie groot waardering vir die dag gehad, en veral ook vir dit wat Tukkies aanbied.  Die 
Akademie vertrou dat die dag ook 'n belegging in toekomstige puik studente sal wees.  Dr. Dionē 
Prinsloo het namens die SA Akademie die opening waargeneem en prof. Irma Eloff die afsluiting en 
prysuitdeling.  
 

CAIROO Opvoedkundige Sagteware het 'n prys geborg en die gelukkige trekking – 'n geskenkbewys 
ter waarde van R2 500,00 – het aan Willem Smit gegaan.  Willem sal bygestaan word in 'n keuse van 
die module van die opvoedkundige sagteware waarvoor die geskenkbewys gebruik kan word.  Die prys 
is deur Riaan Botha, Skakelbeampte van CAIROO Opvoedkundige Sagteware, oorhandig.  
  

STREEK GAUTENGSTREEK GAUTENGSTREEK GAUTENGSTREEK GAUTENG----NOORDNOORDNOORDNOORD::::    TOPPRESTEERDERSTOPPRESTEERDERSTOPPRESTEERDERSTOPPRESTEERDERS    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

TWEEDE PLEK SILWER 
Jaco Burger 

Laerskool Atokia 

GESAMENTLIKE 
DERDE PLEK BRONS 

Dalen Lombard 
Laerskool Menlopark 

  

GESAMENTLIKE  
DERDE PLEK BRONS 
Willem Kurpershoek 
Laerskool Middelburg 

GESAMENTLIKE 
DERDE PLEK BRONS 

Rico Capazorio 
Laerskool Kanonkop 

 
EERSTE PLEK GOUD 

Willem Smit 
Laerskool Nylstroom 
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Wiskunde-Pretdag by UP (vervolg) 
 

MERIETEPRYSE EN SERTIFIKATE OORHANDIG 
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Wiskunde-Pretdag by UP (vervolg) 
 

AKTIWITEITEAKTIWITEITEAKTIWITEITEAKTIWITEITE    TYDENS TYDENS TYDENS TYDENS UPUPUPUP----PRETDAGPRETDAGPRETDAGPRETDAG    
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Wiskunde-Pretdag by UJ 
 

Koördineerder:  Mnr. Hennie de Wet 
(Streek:  Johannesburg) 

 

STREEK GAUTENGSTREEK GAUTENGSTREEK GAUTENGSTREEK GAUTENG----SUIDSUIDSUIDSUID::::    TOPPRESTEERDERSTOPPRESTEERDERSTOPPRESTEERDERSTOPPRESTEERDERS    

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

MERIETEPRYSE EN SERTIFIKATE OORHANDIG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NASIONAAL EERSTE PLEK 
GOUD 

Inge Odendaal 
Laerskool Roodekrans 

 

NASIONAAL TWEEDE PLEK 
SILWER 

Jessica Portwig 
Laerskool Jan Celliers 

DERDE PLEK BRONS 
Albie-Vitali Beukes 

Laerskool Rapportryer 
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Wiskunde-Pretdag by UJ (vervolg) 
 

AKTIWITEITEAKTIWITEITEAKTIWITEITEAKTIWITEITE    TYDENS TYDENS TYDENS TYDENS UJUJUJUJ----PRETDAGPRETDAGPRETDAGPRETDAG    
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Wiskunde-Pretdag by NWU 
 

Koördineerder:  Prof. Ewert Kleynhans 
(Streek:  Noordwes) 

 

Vanjaar se Pretdag by Noordwes-Universiteit op Potchefstroom was weereens 'n groot sukses. Die 
hele straat se parkeerplekke voor die Universiteit se hoofgebou was vir Wiskunde-in-Aksie gereserveer 
en die leerders is voor die gebou welkom geheet deur Pukkie, die Universiteit se gelukbringer. 
Leerders, ouers en onderwysers het daarna koeldrank, kolwyntjies en 'n geskenkpakkie ontvang. Die 
formele verwelkoming was in die Senaatsaal. Prof. Ewert Kleynhans het 'n kort voordrag gelewer en 
aangetoon dat wiskunde oral gebruik word en uniek in die natuur voorkom. Die terugvoer daarop was 
ongelooflik positief. Prof. Marthie van der Walt, wat die vraestel opgestel en nagesien het, het ook 'n 
paar woorde gesê en onderneem dat die vraestel in die vervolg effens "makliker" sal wees.  Daarna is 
die ouers en onderwysers op 'n kampustoer geneem, terwyl die leerlinge na die Wiskunde-onderrig-
lokale by die Fakulteit Opvoedkunde beweeg het. Tydens die eerste sessie het prof. Van der Walt die 
leerders allerlei interessante maniere met prettige getalle en patrone om te vermenigvuldig, geleer. Dr. 
Annalie Roux het saam met die leerlinge statistiek en die wetenskap van kans ontgin. Hulle het 
byvoorbeeld uitgewerk wat die kans is dat daar twee leerders in die klas is wat op dieselfde dag verjaar. 
Mnr. Johan Koekemoer, 'n ingenieur wat tans 'n hoërskoolonderwyser is en met sy magister in 
wiskunde-onderrig besig is, het die leerders in die rekenaarlokaal van die GeoGebra-program geleer en 

hulle meetkunde en die waarde van π laat ontdek. Elkeen het ook 'n CD met die GeoGebra-
rekenaarprogram ontvang om huis toe te neem. Hierna het die leerders by die Wetenskapsentrum 
baljaar waar hulle wetenskap speel-speel geleer en dit besonder geniet het. Die oggend is afgesluit 
deur hamburgers by die Universiteit se daktuin te "bou" waarna die prysuitdeling gevolg het.  
 

Vanjaar se topwenner in ons streek was 'n Koreaanse meisie, Hanul Lee, wat nie eintlik Afrikaans 
magtig is nie. Haar ouers was besonder beïndruk met alles. In die tweede plek was Nikita Rupp van 
Rustenburg wat ook verlede jaar een van die top 30-presteerders was. Hanno Kriel en Gerhardus 
Oberholzer het die derde plek gedeel. Bemarking en Kommunikasie het Pukkie-poppies geskenk wat 
aan elk van die top 3-leerders oorhandig is. 'n Verdere vyf poppies is aan vyf ander leerders as pryse 
vir entoesiastiese deelname toegeken. 
 

Die Universiteit se Departement Bemarking en Kommunikasie het gehelp met die reëlings en ook 'n 
span studente gereël wat die leerders die hele dag vergesel het en die Aksie 'n besonder professionele 
aanslag gegee het. Die leerders het die dag besonder geniet en is baie gemotiveerd om wiskunde 
verder by hulle maats uit te bou en te propageer, en ook om so gou moontlik by ons Universiteit te kom 
studeer.  
 

Wiskunde-in-Aksie is 'n wonderlike inisiatief wat leerders opgewonde maak oor wiskunde en 'n 
besondere diens aan Suid-Afrika lewer. Die aantal persone wat in wiskunde onderlê is, is besonder 
beperk en daar is steeds 'n vrees vir die vak. 
 

Prof. Ewert Kleynhans 
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Wiskunde-Pretdag by NWU (vervolg) 
 

STREEK NOORDWESSTREEK NOORDWESSTREEK NOORDWESSTREEK NOORDWES::::    TOPPRESTEERDERSTOPPRESTEERDERSTOPPRESTEERDERSTOPPRESTEERDERS    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERIETEPRYSE EN SERTIFIKATE OORHANDIG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

EERSTE PLEK GOUD 
Hanul Lee 

Potchefstroom Central 
 

TWEEDE PLEK SILWER 
Nikita Rupp 

Laerskool Rustenburg 
 

GESAMENTLIKE  
DERDE PLEK BRONS 

Hanno Kriel 
Sentrale Volkskool 

Rustenburg 
 

 

   

 

GESAMENTLIKE 
DERDE PLEK BRONS 

GF Oberholzer 
Laerskool Rustenburg 
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Wiskunde-Pretdag by NWU (vervolg) 
 

AKTIWITEITEAKTIWITEITEAKTIWITEITEAKTIWITEITE    TYDENS NWUTYDENS NWUTYDENS NWUTYDENS NWU----PRETDAGPRETDAGPRETDAGPRETDAG    
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Wiskunde-Pretdag by UV 

 
Koördineerders: Prof. Hennie van Coller & dr. Samantha Dorfling  

(Streek: Vrystaat)  

 
Ouers en leerders is deur dr. Samantha Dorfling van die Department Wiskunde en Toegepaste 
Wiskunde en dr. Karen Janquiera van die Departement Opvoedkunde verwelkom en toegespreek. 
 
Leerders het twee wiskundige probleme gekry om op te los – en dit het groot pret verskaf. Daarna is 
hulle deur prof. Linda Basson na die Departement Dierkunde geneem waar hulle 'n lesing oor 
spinnnekoppe en dies meer geniet het en ook na die verskillende uitstallings kon kyk. Na middagete is 
die leerders per bus na die Navel Hill Planetarium waar prof. Matie Hofmann hulle en van die ouers 
toegespreek het. Hier het hulle twee vertonings gesien – een oor dinosourusse en een oor die sterre.  
 
Hierna is die leerders terug na die Universteit waar die prysuitdeling by die Department Wiskunde en 
Toegepaste Wiskunde plaasgevind het. Dr. Samantha Dorfling het die sertifikate uitgedeel en die drie 
wenners het hulle sertifikate van prof. Hennie van Coller, dr. Celliers van den Berg en dr. Anthea van 
Jaarsveld ontvang. Die ouers en leerders het verversings in die voorportaal geniet voor die terugtog 
huis toe. 
  
Dr. Samantha Dorfling 

 

STREEKSTREEKSTREEKSTREEK    VRYSTAATVRYSTAATVRYSTAATVRYSTAAT::::    TOPPRESTEERDERSTOPPRESTEERDERSTOPPRESTEERDERSTOPPRESTEERDERS    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
EERSTE PLEK GOUD 

EN NASIONALE WENNER  
DERDE PLEK BRONS 

Marelie Bester 
Ficksburg Primêre Skool 

 

TWEEDE PLEK SILWER  
Christo Bester 

Hoërskool Theunissen 
 

GESAMENTLIK E 
DERDE PLEK BRONS 

Heinrich de Lange 
Universitas Primêre 

Skool 

GESAMENTLIK E 
DERDE PLEK BRONS 
Mohammed-Irshaad 

Abubaker 
Ficksburg Primêre Skool 
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Wiskunde-Pretdag by UV (vervolg) 
 

MERIETEPRYSE EN SERTIFIKATE OORHANDIG 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AKTIWITEITEAKTIWITEITEAKTIWITEITEAKTIWITEITE    TYDENS UVTYDENS UVTYDENS UVTYDENS UV----PRETDAGPRETDAGPRETDAGPRETDAG    
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Wiskunde-Pretdag by US 

 
Koördineerder: Dr. Michael le Cordeur  

(Streek:  Wes-Kaap (US, UWK & CPUT)) 

 

STREEK WES-KAAP: TOPPRESTEERDERS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EERSTE PLEK GOUD 
V.l.n.r.:   Carli Lourens, dr. Michael le Cordeur, 
Michael J. van Rensburg en Sebastian Geutner  

 

TWEEDE PLEK SILWER  
V.l.n.r.:   Michael van der Merwe, dr. Michael le 

Cordeur en Sean Brandt 
Afwesig:  Abdul-Wagied Isaacs 

 

 

DERDE PLEK BRONS 
V.l.n.r.:   Reuben van Wyk, dr. Michael le Cordeur  

en Justin Prent 
Afwesig:  Zinedine Hare 
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Wiskunde-Pretdag by US (vervolg) 
 

AKTIWITEITE EN PRYSUITDELING BY US-PRETDAG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aanbieders:  Jevonne Cloete, dr. Michael le Cordeur en Greta Langenhoven 
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Wiskunde-Pretdag by NMMU 

 
Koördineerder:  Prof. Japie Engelbrecht 

(Streek:  Oos-Kaap) 
 

Vanjaar is daar 'n Pretdag op Saterdag 19 September by die Nelson Mandela Metropolitaanse 
Universiteit (NMMU) onder leiding van prof. Japie Engelbrecht, emeritus-professor in Fisika, aangebied.  
Leerders het saam met hul ouers na lesing-demonstrasies in die Departemente Wiskunde, Chemie, 
Rekenaarwetenskap en die Hoë-oplosvermoë Elektron-mikroskoop Fasiliteit geluister, en ook aktief aan 
sommige aktiwiteite deelgeneem.  Die skoliere was van so ver as Cradock, Oos-Londen en Mosselbaai 
afkomstig.   
 

Die Pretdag is afgesluit met die oorhandiging van sertifikate aan die onderskeie leerders, asook die 
toekennings vir die top 3-presteerders.  Die toppresteerder wat die Goue toekenning verwerf het, was 
Robert Swart van Laerskool Wesbank, die Silwer is toegeken aan Daniel Theron van die Merrifield 
Primêre Skool en die Brons-toekenning is gewen deur Joshua Emslie van die Hudson Park Primêre 
Skool.  Behalwe vir geraamde sertifikate, het die top 3-presteerders ook kontantpryse ontvang. 

 

 

STREEK OOS-KAAP: TOPPRESTEERDERS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Toppresteerder in die Oos-Kaap van die Wiskunde-in-Aksiekompetisie, 
Robert Swart van Wesbank Laerskool, saam met prof. Japie Engelbrecht, 

lid van die Raad van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns 
 

Afwesig:  Daniel Theron (Tweede plek Silwer), Merrifield Primêre Skool en 
Joshua Emslie (Derde plek Brons), Hudson Park Primêre Skool 
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Wiskunde-Pretdag by NMMU (vervolg) 

 

AKTIWITEITEAKTIWITEITEAKTIWITEITEAKTIWITEITE    TYDENTYDENTYDENTYDENSSSS    NMMUNMMUNMMUNMMU----PRETDAGPRETDAGPRETDAGPRETDAG    
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                     Dankiesê-briefies 

Thank you so so much for my son's award!!  He feels so 
proud!  Very encouraging!  More importantly to us was the 
acknowledgement he received, he is not a 'rugby boy' and 
it seems that that's what makes for popular pupils, so this 
was a really big deal for him.  It's the first time he feels he's 
actually been acknowledged, this is a good thing you are 
encouraging in children!  He came home so proud and so 
happy!  Thank you from the bottom of my heart.   

Ouer (Laerskool Gene Louw) 
 

Een van ons Graad 7-leerders, Mathibane Mbombela, was 
een van die 30 toppresteerders in die Oos-Kaap-streek met 
die Wiskunde-in-Aksiekompetisie. Ek wil net baie dankie sê 
vir die komplimentêre kopie van "History of South Africa: 
From the distant past to the present day" wat u vir ons 
gestuur het. Ons waardeer dit opreg!   

Ena Smuts (Skoolhoof), Stepping Stone Junior School 
 

Hiermee wil ek die Suid-Afrikaanse Akademie vir Weten-
skap en Kuns asook die SAOU bedank vir die Wiskunde-in-
Aksiedag by NMMU. Die drie leerders van die Laerskool 
Jeffreysbaai het dit vreeslik geniet en dit het beslis hulle 
horisonne verbreed. Baie dankie ook aan al die departe-
mente van die universiteit wat moeite gedoen het om die 
kinders in te lig.  Ek, as ouer, het dit ook baie interessant 
gevind.                                Ouer (Laerskool Jeffreysbaai) 
 

Ek wil net baie dankie sê vir julle moeite – Jan-Louis en 
Laerskool Gene Louw se kinders het die dag baie geniet. 

Ouer (Laerskool Gene Louw) 
 

Baie dankie vir u moeite om Dehan en Gilbert van 
Laerskool Lochnerhof te kontak in verband met die 
Pretdag.  Dankie vir die werk wat die Akademie doen in die 
bevordering van wiskunde spesifiek. 

Ouer (Laerskool Lochnerhof) 
 

Weereens baie dankie vir die heerlike oggend wat julle vir 
die kinders aangebied het. Willem Smit het die oggend 
saam met julle vreeslik geniet en praat baie daaroor. 

Ouer (Laerskool Nylstroom) 
 

Die dag was onvergeetlik, baie dankie! 
Ouer (Laerskool Fichardtpark) 

 
Baie dankie vir die heerlike dag by Kovsies. Jaco het dit 
vreeslik baie geniet.                      Ouer (Laerskool Atokia) 
 

Baie dankie vir die Wiskunde-Pretdag te Stellenbosch. Die 
kinders het dit baie geniet. Quinton v. Dyk (HS Lutzville) 

Ek en Gilbert se mamma was Saterdag daar en dit was 
absoluut fantasties!  Baie dankie aan ieder en elk wat deel 
is/was van hierdie projek en Pretdag. Ek wens jul kon die 
uiters opgewonde gesiggies sien toe hulle soos klein groot 
menere in die klas sit en ook op die toer deur kampus 
geneem is. Mens kon die positiewe ingesteldheid en 
aanmoediging en "droom na 'n goeie toekoms" in hul 
ogies sien! Dankie aan dr. Le Cordeur en Jevonne en die 
juffrou van Paul Roos wat die dag baie besonders vir die 
kinders gemaak het!  Al ons ouers daar se harte het 
oorgeloop van trots!  Ek wil ook net graag noem en vra: 
hou asseblief aan met hierdie tipe projekte. Daar is werklik 
'n klompie kinders daar buite wat smag na verdere ontwik-
keling en uitdagings.          Ouer (Laerskool Lochnerhof) 
 

Hiermee wil ek net baie dankie sê vir al julle moeite met 
die kinders Saterdag. Hulle kan nie uitgepraat raak van 
hoe lekker dit was nie. Dra aseblief ons dank oor aan die 
persone wat Saterdag betrokke was.  

Laerskool Fichardtpark 
 

Ek en my kind Christo Bester in die Vrystaat, wil net baie 
dankie sê vir die geleentheid wat julle Saterdag aangebied 
het by UV, hy het dit baie geniet.   

Ouer (Hoërskool Theunissen) 
 

Die dag was heerlik!  Die kinders het die programmering 
ontsettend baie geniet!  Vreeslik dankie!  

Ouer (Laerskool Jan Celliers) 
 

We had a marvelous time, thank you. Not only did Dante 
(and yes, I) enjoy the activities on offer, but the efficiency 
and professionalism that clearly went into organising the 
event, was impressive.  Thank you, and please continue 
with the sterling efforts to encourage our little bright 
sparks.                                            Ouer (Eduplex Skool) 
 

Graag wil ek van die geleentheid gebruik maak om te sê 
dankie vir die geleentheid wat ons dogter gehad het om 
die Pretdag by te woon. Sy het dit vreeslik geniet. 
                                               Ouer (Laerskool Wesbank) 
 

Hiermee wil ek graag my dank betoon vir u ondersteuning 
en hulp om die weg te baan vir Abdul se akademiese 
toekoms.                          Ouer (Hyacinth Primêre Skool) 
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Befondsing deur Trust Afrikaanse Onderwys 
 

Met befondsing deur die Trust Afrikaanse Onderwys is drie projekte deur die Akademie geloods: 
  

• Beursprojek: Die projek het in Junie 2015 afgeskop met as eerste fase 'n fokus op finale jaar 
doktorale studente en ook postdoktorale studente. Die aansoeke vir M- en D-grade vir 2016 is pas 
ontvang en daar is 89 aansoeke ontvang wat tans verwerk word. Die projek is in volle swang. 

• Stimulering van navorsingsprojekte in en/of oor Afrikaans: Die Trust Afrikaanse Onderwys het 
besluit om waar nodig proaktief te wees en leemtes te identifiseer en projekte te befonds wat hierdie 
tekortkominge kan aanspreek.   

• Die moontlikheid van opdragnavorsing vir die korttermyn, word tans oorweeg.  

• Die SA Akademie is ook tans met 'n ondersoek na die stand van terminologie-ontwikkeling in die 
RSA besig, daar word gewaak dat  bestaande inisiatiewe nie dupliseer word nie. 

• Afrikaanse Akademiese Boeke: 'n Bedrag word vir die drukkoste van Afrikaanse boeke 
beskikbaar gestel. Die Trust verwys aansoeke wat aan hulle gestuur word, direk na die SA 
Akademie. Die eerste aansoeke is reeds van uitgewers ontvang. Akademielede is genader met die 
oog op die bepaling van die behoefte aan Afrikaanse akademiese boeke en die terugvoering word 
verwerk. 

 

Beurse aan doktorale studente in hul laatfase toegeken 

 

    

    

    

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Diederick Basson – Die invloed van sinodebesluite op die Psalm as Kerklied in die 
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika 

Universiteit:  Noordwes, Potchefstroomkampus 

 

Johann Burger – Hoe skep skoolhoofde ruimte deur middel van hul leierskappraktyke? 
Universiteit:  Stellenbosch 

Elizabeth de Klerk – Die waardesisteme van adolessente: 'n empiriese ondersoek van 
die representasie en interpretasie van waardes in geselekteerde Afrikaanse films 
Universiteit:  Noordwes, Potchefstroomkampus 
 

 

Liezl Dick – Die integrasie van verskillende rasse-identiteite binne die konteks van 'n 
voorgraadse dameskoshuis aan 'n hoëronderwysinstelling:  'n Deleuze/Guattariaanse 
perspektief 
Universiteit:  Vrystaat 
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Beurse aan doktorale studente in hul laatfase toegeken (vervolg) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Mandie Dubery – 'n Bemagtigingsprogram vir kinderversorgers in plekke van tydelike 
versorging: die Help-net-Fonds-projek 
Universiteit:  Noordwes, Potchefstroomkampus 
 

 

Joanita Erasmus-Alt – Grensoorskryding in 'Alfabet van die voëls' deur S.J Naudé en 
'Sondag op die voёlplaas' deur Johann Nell 
Universiteit:  Vrystaat 
 

 

Hendrik Lochner – Die gebruik van modus operandi-inligting van gevonniste 
oortreders in die ondersoek van kontant-in-transito-roofsake 
Universiteit:  UNISA 
 

 

Rolene Meyer – Ut pictura poesis: Kleur en teks in die Georgica van Vergilius 
Universiteit:  UNISA 
 

 

Hannes Noёth – Die voorsienigheid van God in die leer en lewe van ses prominente 
figure in die Anglo-Boereoorlog (1899-1902) 
Universiteit: Vrystaat 
 

 

Leon Oosthuizen – 'n Praktiese teologiese beoordeling van die rol van sosiale media in 
die bevordering van koinonia in die gemeente 
Universiteit:  Vrystaat 
 

 

Elzahne Simeon – Die gebruik van die lewenskaarttegniek in die ontwikkeling van 'n 
lewensvaardigheidsprogram vir straatkinders 
Universiteit:  Noordwes, Potchefstroomkampus 
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Beurse aan doktorale studente in hul laatfase toegeken (vervolg) 

  

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Teresa Smit – Sport in Afrikaanse Jeugverhale 
Universiteit:  Noordwes, Potchefstroomkampus 
 

 

Okert Stander – Die verskynsel van blanke armoede in Oudtshoorn (1914-1937) 
Universiteit:  Stellenbosch 

 

Antonie Viljoen – Die rol van die NG Kerk in Sonop [UP] Christelike Tehuis 1916-2016 
Universiteit:  Vrystaat 
 

 
 

Barry Tolmay – Die toekoms van Afrikaner hoofstroom spiritualiteit: 'n Godsdiens-
sosiale studie 
Universiteit:  Pretoria 
 

 

Magdalena van Jaarsveld – Die verband tussen skoolhoof leierskapstyl, skoolklimaat 
en leerderprestasies 
Universiteit:  Noordwes, Potchefstroomkampus 
 

 

Dr. Joan-Mari Barendse – Die uitbeelding van insekte in onlangse Afrikaanse 
literatuur. Die werk van Willem Anker en Ingrid Winterbach (skuilnaam Lettie Viljoen) 
word binne die raamwerk van Mens-Dier-studies bestudeer 
Universiteit:  Stellenbosch 

 

Dr. Jacobus Carnow – Die posisie van die swart arm ouer persone in Suid-Afrika, 
binne die dinamiek van globale bevolkingsveroudering 
Universiteit: Stellenbosch 
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Beurse aan doktorale studente (postdoktoraal) toegeken 
    

 

  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Dr. Henry Fillies – Begrip te bied van hoe leerders se denke inwerk en hulle oriënteer 
tot gestaltegewing van hul leer identiteitsposisionering 
Universiteit:  Stellenbosch 
 

 

Dr. Daléne Flynn – Aanbidding, sport en sosiale kohesie: 'n ruimtelike liturgiese per-
spektief 
Universiteit:  Pretoria 
 

 

Dr. Martin Khoaseb – Die moderne Afrika-mens se worsteling met siekte en soeke na 
genesing binne 'n konstante veranderde konteks: 'n Pastorale hermeneutiese studie 
Universiteit:  Stellenbosch 
 

 

Dr. Isabel Murray – 'n Suid-Afrikaanse sending: op missie met God of met politici 
Universiteit:  Nkhoma (Malawi) 

 

Dr. Wynand Malherbe – Die akwatiese biodiversiteit van diatome, makroinvertebrate en 
vis by Ramsar lokaliteite in Suid-Afrika – Seekoeivlei en uMgenivlei as gevallestudies 
Universiteit:  Noordwes, Potchefstroomkampus 
 

 

Dr. Frans Marx – Die sintese van surfaktante 
Universiteit:  Noordwes, Potchefstroomkampus 
 

 

Dr. Alida Naudé – Etiese sensitiwiteit as bousteen vir etiese aksies in oudiologie:  'n 
Beskrywende studie 
Universiteit:  Pretoria 
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Beurse aan doktorale studente (postdoktoraal) toegeken (vervolg) 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Dr. Burgert Senekal – Die bestudering van die Afrikaanse kulturele veld as komplekse 
netwerk 
Universiteit:  Vrystaat 
 

 

Dr. Christine Taljaard – Die verhouding van dieet, fisiese aktiwiteite en liggaams-
grootte as risikofaktore vir borskanker in swart Suid-Afrikaanse vroue in Soweto:  Die 
Suid-Afrikaanse Borskanker Studie 
Universiteit:  Noordwes, Potchefstroomkampus 
 

Dr. Daleen van der Walt – Die sintese en biologiese evaluering van 2 amino-
besotiasool- en fenieletielamien – analoё as moontlike adenosien reseptorantagoniste 
vir die behandeling van Parkinson se siekte 
Universiteit:  Noordwes, Potchefstroomkampus 
 

 

Dr. Pieter van der Zwan – Uitbeelding van en verbeelding van die liggaam in die 
Hebreeuse Bybel (OT) 
Universiteit:  Pretoria 
 

 

Dr. Tanya van Wyk – Reformatoriese erfenis en die Suid-Afrikaanse demokratiese ideaal 
Universiteit:  Pretoria 
 

 

Dr. Anneke Viljoen – Die verhouding tussen Ou Testamentiese wetenskap en teolo-
giese interpretasie van die Bybel in die Suid-Afrikaanse konteks 
Universiteit:  Pretoria 
 

 

Dr. Katherine Viljoen – Mediese navorsing oor jong Suid-Afrikaanse vrouens wat 'n hoё 
risiko loop om met MIV besmet te word 
Universiteit:  Kaapstad 
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Dr. Frikkie Lombard vier 20 jaar in die Taalkommissie 

 

Die Taalkommissie van die SA Akademie het 
onlangs in Stellenbosch vergader. Dr. Frikkie 
Lombard, eindredakteur van die Woordeboek 
van die Afrikaanse Taal, het gedurende hierdie 
weeklange vergadering twintig jaar diens in die 
liggaam agter die rug, wat beteken dan hy tans 
die langsdienende lid van die Kommissie is. 
     Die Taalkommissie se primêre opdrag is om 
die ortografie van die standaardvariëteit van 
Afrikaans vas te stel en op te teken. Die reëls 
vir Afrikaanse spelling word in die Afrikaanse 
Woordelys en Spelreëls (AWS) gepubliseer. Dit 
was toevallig ook vir die AWS 'n herdenking – 
presies 100 jaar gelede het die Akademie die 
eerste publikasie van die werk goedgekeur en 
het die eerste uitgawe in 1917 die lig gesien. 
     Dr. Lombard was gedurende sy termyn as 
sekretaris lid van die dagbestuur van die 
Kommissie. Twee uitgawes van die Afrikaanse 
Woordelys en Spelreëls, wat deur die 
Kommissie saamgestel word, is gedurende sy 
diens gepubliseer.  Hy was saam met sy kolle- 

gas op die Kommissie, ontvanger van die C.J. 
Langenhovenprys vir Taalwetenskap en die 
C.L. Engelbrechtprys vir hierdie werk. 
     "Elke sitting was nog vir my 'n hoogtepunt", 
sê hy. "Ons werk op die oomblik baie hard aan 
'n eeufeesuitgawe van die werk wat hopelik in 
2017 bekendgestel sal word. Ons beoog om in 
hierdie uitgawe ook reëls vir leestekengebruik in 
Afrikaans te standaardiseer." 
     'n Ander TK-lid wat ook twintig jaar in die 
Taalkommissie gedien het, is prof. Ernst Kotzé 
(NMMU), wat van 1993-2013 in die Taalkom-
missie was. Dié twee bevind hulle in die 
geselskap van ander lede soos C.J. 
Langenhoven, Totius, D.F. Malherbe, Gustav 
Preller, T.H. le Roux, L.W. Hiemstra en Willem 
Kempen wat vir lang tye diens in die Taal-
kommissie gedoen het. Die langsdienende lid in 
die geskiedenis van die Kommissie was die 
Hertzogpryswenner, D.F. Malherbe; hy het van 
1914 tot 1969 (55 jaar) in die Taalkommissie 
gedien.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

C.J. Langenhoven             Totius             D.F. Malherbe         Gustav Preller           LW Hiemstra        Willem Kempen 

          Prof. Ernst Kotzé         Dr. Frikkie Lombard 

Vorige Taalkommissielede met lang diensjare (foto ontbreek: T.H. le Roux) 
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Uitgebreide Afrikaans-Japannese woordeboek 

 
'n Afrikaans-Japannese woordeboek, die eerste 
in hierdie twee tale wat sowel die Romeinse 
alfabet as die logografiese en sillabiese 
karakters in Japannees 
gebruik, word vroeg in 2016 
in Tokio in 'n beperkte 
oplaag, wat voorsienbaar 
herdruk kan word, ge-
publiseer. Die ongeveer 
431 000 woorde, gedrukte 
teks, word aangevul deur 'n 
CD-ROM-weergawe, wat 
sowel die teks as uitspraak 
van elke trefwoord bevat, 
en beslaan ongeveer 14 000 trefwoorde per 
taal. Daarby word die teks-en-klankweergawe, 
as derde formaat, terselfdertyd aanlyn deur 
Pharos in Kaapstad gepubliseer. Hierdie 
woordeboek is gerig op die behoeftes van sowel 
aanvangs- as intermediêre leerders van beide 
tale. Met dié doel voor oë, is 'n inleidende gram- 

matika van beide tale by die woordeboek 
geïntegreer. Benewens die voorwerk met 
inleidende grammatika en riglyne oor die 

gebruik van die woor-
deboek, en die hoofteks met 
trefwoorde en vertaal-
ekwivalente, is daar bylaes 
met taal- en plekname, en 
die eiesoortige telwoord-
sisteem van Japannees.  
 

As gevolg van die omvang 
van die papierweergawe 
(die aantal woorde hierbo 

genoem het slegs betrekking op 'n eerste 
komponent) word die woordeboek in twee dele 
uitgegee – eerstens 'n Afrikaans-Japannese, 
gevolg deur 'n Japannees-Afrikaanse deel. Die 
grootste gedeelte hiervan is egter reeds voltooi, 
en die werk daaraan behoort binnekort afge-
handel te wees. 

 

 
 

                 Afrikaanse Taalraad (ATR) 

 
 

Die nuwe direksie van die Afrikaanse Taalraad is soos volg by die afgelope jaarvergadering saam-
gestel: 
 
Prof. Anne-Marie Beukes (Voorsitter)    Me. Marlene le Roux 
Drs. Hendrik Theys (Ondervoorsitter)    Me. Karen Meiring 
Mnr. Paul Colditz       Mnr. Japie Gouws 
Dr. Danny Titus       Mnr. Flip Buys 
Me. Alana Bailey       Dr. Niel le Roux 
 
Die proses vir die aanstelling van 'n voltydse uitvoerende hoof is nog aan die gang en lidorganisasies 
sal ingelig word sodra meer hieroor bekend is.  

 

Prof. Ernst Kotzé (samesteller) en  
prof. Takashi Sakurai (hoofmedewerker) 
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Besoek aan Sol Plaatjie-Universiteit (SPU) 
 

'n Kort verslag oor die besoek aan Sol Plaatjie-Universiteit, Kimberley op 12 November 2015: 
 

Lede van ATR-afvaardiging: Prof. Anne-Marie Beukes (ATR-Voorsitter), drs. 
Hendrik Theys (Ondervoorsitter) en prof. Jacques van der Elst (HUB).  
 

Die Voorsitter van die SA Akademie, prof. Wessel Pienaar en dr. Dionē Prinsloo 
(HUB), was deel van die geselskap en het namens die SA Akademie kopieë van 
Die Geskiedenis van Suid-Afrika – Van voortye tot vandag in Afrikaans en 
Engels aan die Rektor en aan die Departement Erfenisstudies oorhandig. DVD's 
van 'n onderhoud met T.T. Cloete is ook met komplimente van die SA Akademie 
aan die teenwoordiges gegee.  
 

Die doel van die besoek was die kennismaking met die belangrike rolspelers in die ontwikkeling van die 
nuwe universiteit, die eerste postapartheid universiteit; kennisname met en gesprek oor die SPU se 
taalbeleid en die lewering van 'n pleidooi vir 'n plek vir Afrikaans in 'n omgewing waar Afrikaans by verre 
'n meerderheidstaal is naas Tswana: In die Noord-Kaap het Afrikaans 606 225 moedertaalsprekers 
teenoor Tswana se 373 086, Xhosa se 60 187 en Engels se 37 842 (Sensus 2011).  [Daar is 551 skole 
in die Noord-Kaap waarvan minstens 303 (ongeverifieer) Afrikaans as onderrigtaal het.] 
 

Program: Alle gesprekke is in Engels gevoer. Ontmoeting met die rektor, prof. Yunus Ballim, bestuurs-
lede en doserende personeel van die SPU. Ons hoofgasheer was prof. Gawie du Toit van die SPU se 
Fakulteit Opvoedkunde en wat van die UV na die SPU gesekondeer is. Lede van die gemeenskap wat 
die volgende liggame ingesluit het, was ook aanwesig: Laerskool Olympic, Gariep Kunstefees, PanSAT 
(dr. Mpho Monareng, UH, en ook die hoof van PanSAT se Noord-Kaapkantoor), me. Marlene Zwiegers 
van Girls High Kimberley, Diamond Fields Advertiser (DFA) se redakteur, mnr. Johan du Plessis en 
Volksblad se joernalis in Kimberley, Charné Kemp. 
 

Prof. Ballim het die aanwesiges verwelkom en beklemtoon dat die SPU as 'n Engelsmedium universiteit 
gevestig is. Afrikaans is vir hom steeds 'n belangrike brugmeganisme ("bridging mechanism") in die 
SPU waar vakke soos Erfenisstudies ("Heritage Studies") en Skeppende Skryfwerk ("Creative Writing") 
'n rol kan speel. Gesprekke in die loop van die dag het meer duidelikheid hieroor gebring.   
 

Prof. Anne-Marie Beukes het hierna die ATR se standpunt gestel en gesê dat die taaldiversiteit  van die 
provinsie met Tswana, Afrikaans en Engels ook in hierdie nuwe universiteit weerspieël behoort te word, 
veral waar dit 'n nuwe universiteit is met geen "bagasie van die verlede" nie.  
 

Mnr. Johan du Plessis, hoofredakteur van die DFA, het die vergadering toegespreek oor taalhoudings 
in Kimberley. Die DFA is 'n Engelstalige koerant met 89 000 lesers van wie ongeveer 70 persent 
Afrikaanssprekend is en met 'n meerderheid swart lesers.  "Daar is terughoudendheid onder lesers om 
met Afrikaans geassosieer te word."  Volksblad het waarskynlik meer lesers, en is 'n meer provinsiale  
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Die Afrikaanse Taalraad (ATR) 
 

koerant wat eintlik nog maar as 'n "wit" koerant beskou kan word, aldus mnr. Du Plessis. Engels word 
orals gebesig, maar eintlik is Afrikaans die lingua franca in die gebied en daar word in gesprekke 
redelik vinnig oorgeslaan na Afrikaans sodra "... words become more complicated ...".  
 

Die persepsie van Afrikaans as "taal van die onderdrukker" het ook weer in die loop van die 
besprekings aan die orde gekom. 'n Argument dat Afrikaans nie "gevange" gehou kan word nie ('n 
blaam kan dra) in terme van 'n relatief kort tydjie (40 jaar) in die geskiedenis van Suid-Afrika is geopper. 
Die teenargument vanuit die gehoor was dat daardie kort tydjie die persepsie geskep het ("... that small 
part created a perception ...."). 
 

Moontlike invalshoeke vir Afrikaans by SPU 
 

Fakulteit Opvoedkunde:  Daar is 'n behoefte aan Afrikaans-onderwysers. Daar is nie 'n Departement 
Afrikaans by die SPU nie, maar studente kan binne die Opvoedkundeprogramme in Afrikaans 
spesialiseer. 
 

Erfenisstudies:  Afrikaans is deel van die geskiedenis van Suid-Afrika en kan nie weggedink word nie. 
Afrikaans het 'n groot voetspoor in die Noord-Kaap. 
 

Kreatiewe skryfkuns: Dr. Edward Dakora, self 'n skrywer wat "writer in residence" by die Universiteit 
van Iowa was, is belas met die ontwikkeling van die kursus waarin Afrikaans ook 'n plek gaan kry. 
 

In al bogenoemde ontwikkelinge het die ATR aangebied om deur middel van sy direksie en 
lidorganisasies hulp en advies te verleen en kontakte te lê. Byvoorbeeld in laasgenoemde geval kan die 
ATKV-Skryfskool (Potchefstroom) advies verskaf met betrekking tot die aanbieding van kort kursusse, 
veral waar dit die aanbod van die Afrikaanse komponent betref.   
 

Op uitnodiging het prof. Anne-Marie Beukes die aand 'n openbare lesing aangebied onder die opskrif: 
Multilingualism in Higher Education. Sowat 50 persone het die lesing onder voorsitterskap van die 
rektor in die William Humphries Kunsgalery bygewoon. Daar is 'n pleidooi tot SPU gerig om 
veeltaligheid as 'n hulpbron te beskou en nie as 'n duur lastigheid nie. Afrikaansstudente (insgelyks ook 
Tswanastudente) se informele taalpraktyke (soos bv. kodewisseling en -menging) behoort konstruktief 
in die onderrigkonteks benut te word. Die beginsel van transtaling (hoe twee- en meertaliges oor 
taalgrense heen beweeg) moet as 'n pedagogiese alternatief aangemoedig word om 'n rigiede 'slegs 
Engels'-benadering in die onderrigsituasie teë te werk. 'n Interessante bespreking is gevoer.  
 

Die verrigtinge van die dag is afgesluit met 'n ete, aangebied deur die rektor, in die deftige Kimberley 
Klub. 
 

Uitkoms: Met die besoek aan die SPU is nuwe bande gesmee en 'n groter bewustheid geskep van die 
waarde van Afrikaans. Die ATR is bemoedig dat die universiteitsowerhede Afrikaans as 'n brugbouer 
beskou. Die ATR het samewerking aangebied aan 'n nuwe instelling wat moontlik in die toekoms tot 
voordeel van Afrikaanse studente kan wees. 
 

Prof. Jacques van der Elst 
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Die Jan H. Maraisprys 

 
 

OPROEP OM NOMINASIES 
 

Die Suid -Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns wag tot 25 Januarie 2016 
nominasies in vir die Jan H. Maraisprys vir 2016. 

 
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 mag in 'n bepaalde jaar tussen meerdere pryswenners 
verdeel word, soos deur die keurkomitee bepaal. 
Oorhandiging: Jaarliks op 30 Mei (of so na as moontlik aan dié datum) te Stellenbosch. 
Nietoekenning: Dit staan die keurkomitee vry om in 'n bepaalde jaar geen toekenning te maak nie. 
Aanwending van prysgeld: Na goeddunke van die ontvanger. 
 
Formaat van nominasies:  

• Die voorstel moet duidelik motiveer waarom die bepaalde kandidaat/instansie vir die Prys 
voorgestel word. Daar moet ook duidelik aangetoon word watter 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. 

 
 

Aansoeke sluit op Maandag 25 Januarie 2016. 
 

Bekendmaking van die prys:  Einde Maart 2016 
 

 
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. D. Prinsloo (tel. 086-133-3786 kantoorure) 
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Studentesimposium 2015 
 

afgeskop met die verwelkoming en opening 
deur prof. Jannie Swarts (Hoof: Fisiese 
Chemie, UV), waarna mnr. Rudi Pretorius 'n 
aanbieding gedoen het oor die SA Akademie 
en die geskiedenis en konteks van die Sim-
posium. 'n Gesellige ete in die Pimento 
Restaurant en 'n voorligting oor sterrestelsels, 
gelei deur prof. Matie Hoffman van die Depar-
tement Fisika (UV), het die aand afgesluit. Na 
'n openingswoord deur dr. Ernie Langner 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 30 Oktober in beslag geneem deur die 
aanbiedings van studente. Hulle aanbiedings 
word ook beoordeel en kom vir 'n wye reeks 
pryse en sertifikate in aanmerking wat deur die 
borge van die Simposium beskikbaar gestel 
word. 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 dus gereflek-
teer in die bydrae wat dit in die breë konteks 
van die wetenskap in Suid-Afrika lewer.  

 

Bekendstelling van die SA Akademie en die Simposium 
tydens die openingsfunksie Donderdagaand  

29 Oktober deur mnr. Rudi Pretorius 

 

Die Simposiumgangers verkeer gesellig saam in 
die Pimento Restaurant op die kampus van die 
Universiteit van die Vrystaat na afloop van die 

openingsfunksie 
 

Die vyftiende jaarlikse Studentesimposium in die 
Natuurwetenskappe is op 29 en 30 Oktober deur die 
Departement Chemie en Fisika van die Universiteit 
van die Vrystaat (UV), in samewerking met die 
Afdelings Wis- en Natuurkunde en Chemiese Weten-
skappe van die SA Akademie, aangebied. Dr. Ernie 
Langner en prof. Jeanet Conradie van die 
Departement Chemie was verantwoordelik vir die 
aanvoorwerk by UV. Mnr. Rudi Pretorius en me. 
Andrea Lombard (Unisa), sowel as dr. Hertzog 
Bissett (NECSA) was die hooforganiseerders van 
hierdie suksesvolle geleentheid. Hierdie interdissi-
plinêre Simposium bied aan nagraadse studente die 
geleentheid om hul navorsing in Afrikaans aan te 
bied, en daardeur die gebruik van Afrikaans as 
wetenskapstaal te bevorder. Hierdie jaar was daar 
sowat 25 mondelinge en 9 plakkaataanbiedings, 
gelewer deur studente van vyf verskillende Suid-
Afrikaanse universiteite. Die aanbiedings het 'n ver-
skeidenheid dissiplines soos fisiese geografie, 
wiskundige statistiek, wiskunde, toegepaste wis-
kunde, chemie, fisika, chemiese ingenieurswese, 
rekenaarwetenskap en inligtingstegnologie ingesluit.  
Die Simposium  het  op  Donderdagaand 29 Oktober  
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Die ATKV-SA Akademieprys 
 

Die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging (ATKV) stel jaarliks prysgeld van R60 000 beskikbaar vir die 
bekroning van ses gepubliseerde Afrikaanse artikels wat in 'n betrokke jaar in 'n geakkrediteerde 
tydskrif verskyn het, dus R10 000 per artikel. Vier pryse is bestem vir artikels in die geestes-
wetenskappe en twee vir artikels in die natuurwetenskappe. Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns 
hanteer die keuringsproses.  In 2015 is die prys aan die volgende persone by verskillende geleenthede 
oorhandig: 

                             Geesteswetenskappe 
 

� Prof. Susan Smith, Departement Afrikaans, Universiteit van Fort Hare vir haar 
artikel: Plek en ingeplaaste skryf. 'n Teoretiese ondersoek na ingeplaaste skryf 
as ekopoëtiese skryfpraktyk wat in LitNet, jg. 9, no. 3, Desember 2012 verskyn 
het. 

 
 

� Prof. Jan Harm van Wyk vir sy artikel Van Christologie tot Jesulogie? Teologiese 
gesprek met Sakkie Spangenberg na aanleiding van sy boek Jesus van Nasaret 
(2009) wat in In die Skriflig, 46(1) verskyn het. 

 

 
� Prof. J.M. (Jannie) Otto, Departement Privaatreg, Universiteit van Johannesburg 

vir sy artikel Die afkoelreg in die Nasionale Kredietwet en die Wet op 
Verbruikersbeskerming wat in LitNet, Jg. 9, no. 1, Maart 2012 verskyn het. 

 
 

 
� Prof. Fanie de Beer vir sy artikel Die polemologie vir die gees wat in die Tydskrif 

vir Geesteswetenskappe, jg. 52, no. 1, Maart 2012 verskyn het. 
 
 

                              Natuurwetenskappe 
 
 

� Prof. Helgard Raubenheimer, Departement Chemie en Polimeerwetenskappe, 
Universiteit Stellenbosch vir sy artikel Asikliese karbeenkomplekse maak eerste 
opslae in goudstormloop wat in LitNet, jg. 9, no. 3, Desember 2012 verskyn het. 

 
� Prof. Francois Durand en mede-outeurs vir hulle artikel Die karst-ekologie van 

die Bakwenagrot (Gauteng) wat in die Suid-Afrikaanse Tydskrif vir 
Natuurwetenskap en Tegnologie, vol. 31, no. 1, 2012 verskyn het.  
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Mentorvennoot 
 

"Hoe oorleef die Afrikaners in Afrika? Waar moet kinders geposisioneer word sodat hulle 
nie net oorleef nie maar ander kan beïnvloed met positiewe waardes? Kultuur-
organisasies het hulp nodig met hierdie blootstelling." Dit is 'n kernvraag wat dr. Danie 
Langner, hoofleier van die Voortrekkers, op 'n direksievergadering van Mentorvennoot 
onlangs in Pretoria gestel het. 

 
Dit was 'n gesamentlike vergadering van Mentorvennoot se direksie met sy lidorganisasies en is 
bygewoon deur die betrokke Hoof Uitvoerende Beamptes.  
 

     

 
 

Voor v.l.n.r.: Dr. Theuns Eloff (Voorsitter), me. Mignon Smit (Direkteur), dr. Dionē Prinsloo (SA Akademie, HUB), 
me. Marda Oosthuysen (Dameskring, President), mnr. Jaco Grobbelaar (Afriforum Jeug, Ondervoorsitter) en  

me. Lizanne Groenewald (Dameskring, Uitvoerende Beampte) 
Agter v.l.n.r.: Mnr. Rienzi Duvenage (Mentorvennoot: Besturende Direkteur en HUB), mnr. Henk Maree (Afriforum 

Jeug, Voorsitter), dr. Danie Langner (Voortrekkers, Hoofleier), mnr. Jan Bosman (Afrikanerbond, HUB),  
mnr. Gerrie de Villiers (Direkteur) en mnr. Eduan Dupper (Afriforum Jeug, Ondervoorsitter) 

Afwesig: Mnr. Andries Domburg (Direkteur)  
 

Die doel van die vergadering was om te sien hoe elke organisasie met sy unieke spesialisvaardighede 
kan saamwerk sodat jong Afrikaners, jong Suid-Afrikaners en die land die beste voordeel daaruit kan 
kry.  
 

Dit is 'n uitvloeisel van 'n strategiese koersaanpassing waarop Mentorvennoot se direksie in Augustus 
vanjaar besluit het. Na twee jaar se ervaring was dit duidelik dat jong entrepreneurs wat 
besigheidsprobleme ervaar eerder ondergaan as om bv. R10 000 se koste aan Mentorvennoot te 
betaal vir mentorsteun om die probleme te oorkom. Dit lyk asof daar ingeboude weerstand is om te 
betaal vir hierdie soort diens as dit nie gepaardgaan met die nodige finansiering nie. Die direksie het 
daarom besluit om fokus op korttermyn te verskuif om jongmense op skool te bereik voordat hulle 
entrepreneurs word en hulle op te lei om 'n mentor te gebruik as een van die opsies wat beskikbaar is 
om besigheidsuitdagings te oorkom. Hopelik sal dit die teikenmark sodanig laat aanpas dat hierdie 
jongmense wanneer hulle oor die volgende 3 tot 5 jaar entrepreneurs word, die dienste van 'n mentor 
sal gebruik om die besigheid te laat floreer.    
 

Nuwe korttermynfokus:  Volgens dr. Langner is "ons Afrikaner kultuurwêreld geïsoleer en het 'n groot 
behoefte aan mentorgesteunde projekte.  Vir ons kultuur om te oorleef moet ons 'n nuwe Afrikaanse 
ondersteuningsnetwerk bou, soos 'n diens aan skole en kultuurorganisasies om hulle effektiwiteit te  
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Mentorvennoot (vervolg) 
 

verbeter met beginsels, raad, netwerk, kontakte en dies meer. Hoe posisioneer ek my kultuur-
organisasie in die multikulturele konteks in Suid-Afrika as geloofwaardige organisasie? Hoe verkoop ek 
my handelsmerk? Hoe kry ek blootstelling? Hoe kry ek my organisasie in die media sodat mense 
opgewonde is daaroor?" 

 

Tydens die vergadering is twee besluite aanvaar wat praktiese gestalte hieraan en aan onderlinge 
samewerking sal gee: 
● Dat die HUB’s van lidorganisasies as direkteure van Mentorvennoot aangestel word. 
● Dat drie hooftemas of projekte as korttermynfokus sal dien: 

- Optredes by skole vir senior leerders oor entrepreneurskap, mentorskap en entrepreneuriese 
beginsels in loopbaankeuse. 

- Die voorstel van suksesvolle entrepreneurs aan skole, jeugorganisasies en jeugsaamtrekke om 
hulle suksesverhale te vertel. 

- Om suksesvolle entrepreneurs en ander spesialiste aan kultuurorganisasies beskikbaar te stel om 
met hulle te praat oor besigheidsmodelle om hulle effektiwiteit te verhoog. 

  

Die vergadering is deur geesdrif en entoesiasme vir samewerking gekenmerk. Moontlik kan dit 'n 
aanduiding wees van die nuwe gees wat onder Afrikaners en Afrikaanse organisasies vaardig is. Ons 
het gewillige, topgehalte bedryfs- en ander leiers in die land. Ons het geen ander alternatief as om 
saam te staan en vaardighede vir die behoud van ons identiteit, taal en gemeenskaplike waardes in 'n 
multikulturele land te benut nie.  
 

In ooreenstemming met die besluite is toestemming by twee skole in die Wes-Kaap verkry om twee les-
ure vir elke graad 9, -10 en -11 EBW-klas (Ekonomiese Bestuurswetenskappe) aan te bied. Die voor-
dragte is opgestel met prentjies en kleur en vertel stories met voorbeelde wat die belangrikste beginsels 
vaslê oor: 
● Entrepreneurskap en mentorskap. 
● Entrepreneuriese beginsels vir jongmense in die keuse van 'n loopbaan. 
 

Laasgenoemde voordrag is deur mnr. De Wet Schoeman, hoof van die Skool vir Toegepaste 
Entrepreneurskap van Stellenbosch se Nagraadse Bestuurskool opgestel. Dit gee o.a. riglyne oor 
identifisering van eie sterkpunte en hoe entrepreneuriese beginsels toegepas kan word om enige 
beroep te kies. 
 

Skole, kolleges en ander groepe is welkom om Mentorvennoot te kontak om: 
● Voordragte te kom lewer. 
● Suksesvolle entrepreneurs te kry om voor leerders of groepe jongmense op te tree tydens 'n formele 

klasles, 'n samekoms, of informeel rondom 'n braaivleisvuurtjie.  
 

Met ons voetspoor wat via ons lidorganisasies dwarsoor die land strek, is ons optimisties dat Mentor-
vennoot, van waar dit ook al geografies mag kom, aan sulke versoeke behoort te kan voldoen.  
 

Kontak ons by mentorvennoot@mweb.co.za 
Rienzi Duvenage 
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Nasionale Eskom Expo vir laer- en hoërskoolleerders 

 
Die Afdeling Chemiese Wetenskappe het vanjaar weer deelgeneem aan die Nasionale Eskom Expo 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 drs. I.J. van der Walt en H. Bissett van die bestuur, het die Afdeling verteenwoordig. 
Daar kan 'n wenner en naaswenner in twee kategorieë, laer- en hoërskoolleerders, aangewys word. Die 
doel van die Fritz van Rooyen-prys is om leerders aan te spoor om wetenskap in Afrikaans te beoefen. 
Hierdie jaar was daar, soos gewoonlik, weer 'n groot aantal leerders wat aan die Expo deelgeneem het, 
maar die aantal Afrikaanse projekte was skrikwekkend min. Ten einde te kwalifiseer vir die prys, moet 
die leerder 'n noemenswaardige deel van die 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 leerder (30%); 

3. Die wetenskaplike gehalte van die projek (die ouderdom van die leerder in ag geneem) (50%). 

Hierdie jaar was daar twee wenners en ongelukkig slegs een naaswenner. Die rede hiervoor is dat daar 
nie genoeg hoëkwaliteitprojekte deur laerskoolleerders was nie. Die drie leerders aan wie pryse 
oorhandig is, is soos volg: 
 

1. Alecia Brits van Kimberley (senior wenner van R1 500); 

2. Shirley van der Merwe van Stellenbosch (senior naaswenner van R1 000); 

3. Jan-Hendrik du Plessis van Bophirima Sentraal (junior wenner van R1 500). 

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 leerders te doen te kry en ons deelname aan 
hierdie geleentheid is nou al 'n instelling. Dit was egter ontstellend om te verneem dat die Expo-bestuur 
aan skole die boodskap oorgedra het dat dit van alle leerders verwag word om hul projekte na Engels 
te vertaal. Nieteenstaande hierdie vereiste het sommige leerders wel hul Afrikaanse skrifte byderhand 
gehad. Die meeste het ongelukkig nie en kon dus nie vir die bogenoemde pryse in aanmerking kom 
nie. Hierdie saak is al voorheen met die Expo-bestuur opgeneem, maar sonder enige sukses. 
 
Ons sien daarna uit om weer volgende jaar aan die Eskom Expo deel te neem en weer deur ons jong 
Afrikaanssprekende wetenskaplikes beïndruk te word. 
 
Dr. I.J. van der Walt 
Voorsitter: Afdeling Chemiese Wetenskappe 
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Akademiepryse 2016 

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

• Dit moet verkieslik in Afrikaans wees. 

• Dit moet deur 'n voorsteller en 'n sekondant onderteken wees. 

• Die voorstel moet duidelik motiveer waarom die bepaalde kandidaat/instansie vir die bepaalde 
bekroning voorgestel word. Daar moet ook duidelik aangetoon word watter spesifieke 
publikasies/bydraes as bekroningswaardig beskou word. 

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

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

• By die toekennings van pryse is die Akademieraad se besluit finaal. In die geval van 'n nominasie 
wat nie suksesvol was nie, sal GEEN korrespondensie of gesprekke ná die toekenning gevoer 
word nie – nie met voorstellers nie en ook nie met kandidate nie. 

 

Reglemente vir die onderskeie pryse is op aanvraag beskikbaar. 
 

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

Pryse beskikbaar vir toekenning in 2016: 
 

GEESTESWETENSKAPPE 

 
Stalsprys:  Die Stalsprys vir Geesteswetenskappe word jaarliks toegeken vir 'n hoogstaande publikasie 
of 'n reeks van hoogstaande publikasies, by voorkeur, maar nie uitsluitlik nie, in Afrikaans. Verder word 
dit toegeken vir indiwiduele of gesamentlike wetenskapsbeoefening en/of die lewering van indiwiduele 
of gesamentlike produkte van hoogstaande gehalte waardeur buitengewone bydraes tot die 
wetenskapsbeoefening gemaak word. Spanprestasie of bydrae tot spanprestasie, multi- en inter-
dissiplinêre navorsing, goeie implementerings- of evalueringsnavorsing kan ook in berekening gebring 
word.  
 

Die volgende vakgebiede kom in 2016 aan die beurt: 
(i) Stalsprys vir Geskiedwetenskappe (Geskiedenis, Kultuurgeskiedenis, Argeologie, ens.); 
(ii) Stalsprys vir Sosiologie; Antropologie; Kriminologie; 
(iii) Stalsprys vir Filosofie en Etiek; Toekomskunde; Algemene Wetenskapsleer en Algemene Navor-

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

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

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

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

 

KUNSTE 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

NATUURWETENSKAP EN TEGNOLOGIE 
 

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

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

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

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

Senior Kaptein Scott-gedenkmedalje:  Die medalje kan driejaarliks aan enige bioloog in suidelike 
Afrika wat uitmuntend in sy/haar werksveld presteer het, toegeken word. Wetenskaplike werk van meer 
toegepaste aard en van voortreflike gehalte wat die status van die biologiese wetenskappe bevorder 
het deur bv. hoogstaande navorsing, onderwys of bestuursleiding, kom hiervoor in aanmerking.  Dit kan 
óf vir 'n enkele uitstaande bydrae óf vir 'n voortgesette bydrae oor 'n lang tydperk op die gebied van die 
omgewingsbiologie toegeken word. 
 
Junior Kaptein Scott-gedenkmedalje (Dierkundige Wetenskappe): Die medalje kan jaarliks 
toegeken word vir die beste verhandeling ingedien by 'n Suid-Afrikaanse universiteit vir die M.Sc-graad, 
om die beurt in die dierkundige of plantkundige wetenskappe. In 2016 kom dierkundige wetenskappe 
aan die beurt.  Keerdatum vir nominasies vir hierdie prys is: 15 Januarie 2016. 
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Die getallespel:  Geleentheid of tydbom? 

 
(Oorgeneem uit Beeld, 1 Oktober 2015) 
 

Prof. Flip Smit berig as volg: 
 
Getalle is die essensie van demokrasie waar een mens een stem beteken. Oorlog en vrede begin en 
eindig met mense. Demografie is noodlotsbepalend. So het die Franse filosoof, Auguste Compte, reeds 
eeue gelede gesê. 
 

Bevolkingsgetalle, die proporsies van die totaal, die groei of vermindering en migrasie is die suurstof 
van politiek en loop soos 'n goue draad deur die Suid-Afrikaanse geskiedenis. 
 

Getalle onderlê die retoriek van transformasie tot by die samestelling van die Springbokspan. Die ANC 
beoog 'n omvorming van alle samelewingstrukture. Die demografie van die land moet in die werk- en 
speelplek weerspieël word. 
 

Radikale swart studente eis nie net getalleverteenwoordiging op alle vlakke van universiteite nie, maar 
dat die kultuur van die swart meerderheid aanvaar moet word. Daarteenoor tree wit studente met 
sambokke op asof hulle nog in die vorige eeu van onderdrukking leef. 
 

Rassisme en onverdraagsaamheid vier hoogty en die ideaal van 'n reënboognasie bly 'n veraf 
lugspieëling. 
 

DIE GETALLESPEL:  Dit kom van ver af. 
 

Die tel van mense volgens rasgroepe in Suid-Afrika het die langste geskiedenis in Afrika. 
 

Reeds in 1657 is die eerste "sensus" in die Kaap onderneem. Teen 1827 is mense as wit, vry swartes 
en slawe getel. In 1904, met die eerste landwye sensus, is wit, swart, kleurling en Asiër apart getel. 
 

Die getalle-oorwig van die inheemse bevolkings het die koloniale owerhede en die koloniste bekommer. 
Vrees vir verswelging en kultuurverskille het tot skeiding en segregasie gelei. 
 

Eventueel is segregasiemaatreëls ná 1948 deur die apartheidsregering met rigiede wette 
geïnstitusionaliseer en is beslag aan die ruimtelike ordening van die landskap gegee. 
 

In 1950 het die bekende ekonoom en demograaf, prof. Sadie, geskryf dat: 
 

" ... die uitstaande probleem wat alle ander oorheers, die relatiewe getalle en groeitempo’s van die 
verskillende rasgroepe is." Dr. Verwoerd het in 1962, met die verlening van selfregering aan die 
Transkei, gesê dat "getalle op die langtermyn moet tel". Die alternatief is verswelging en selfmoord vir 
wit, kleurling en Asiër. 
 

Die politieke kenner, prof. Welsh, het geskryf dat dr. Verwoerd behep was met getalle en geglo het dat 
1978 die annus mirabilis sou wees wanneer swartes na die tuislande terugstroom. 
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Die getallespel:  Geleentheid of tydbom? (vervolg) 

 
Gesinsbeplanning en wit immigrasie is aangegryp. Dit was politieke wiskunde op sy beste! Die pleidooi 

van minister M.C. Botha vir groter wit gesinne en "'n baba vir Botha" het egter gesinsbeplanning by 

ander volksgroepe bemoeilik. 

 

Die realiteit dat die wit bevolking 'n al kleiner proporsie van veral die swart bevolking uitmaak, het 

waarskynlik 'n belangrike bydrae gelewer tot die politieke kwantumsprong van 2 Februarie 1990. 

 

Bevolkingsgetalle 2015 

Figuur 1 toon dat die totale bevolking tans 54,9 miljoen tel waarvan die swartes 44,2 miljoen (80,5%), 

kleurlinge 4,8 miljoen (8,8%), wittes 4,5 miljoen (8,3%) en Asiërs 1,3 miljoen (2,5%) van die totaal 

uitmaak 

 

Die klem val hier net op die wit en swart bevolking.  

 

Figuur 1 
 

� Vinnige aanwas:  Die bevolking neem vinnig teen 1,3% per jaar toe. Jaarliks word 1,2 miljoen 

babas gebore, terwyl 530 000 mense sterf – 'n toename van 670 000. Hiertoe moet 'n netto wins van 

160 000 immigrante gevoeg word. Dit beteken 800 000 meer mense per jaar. 

 

Teenvigsmiddels het vigssterftes van 'n hoogtepunt van 350 000 in 2005 dramaties laat afneem. 

 

� Die wit bevolking:  Beter lewensomstandighede en politieke onstabiliteit in Suid- en Suider-Afrika 

het veroorsaak dat die vrugbaarheid teen die laat 1970's tot onder die vervangingsvlak van gemiddeld 

2,1 kinders per vrou gedaal het. Die aanwas is gedemp maar het eers ná 2005 in absolute getalle 

begin afneem. 
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Die getallespel:  Geleentheid of tydbom? (vervolg) 

 
Prof. Schlemmer het geraam dat 750 000 Afrikaanstalige wit mense tussen 1990 en 2010 geëmigreer 

het. Volgens Statistiek SA verlaat gemiddeld 24 000 wit mense tans jaarliks die land. 

 

Geboortes per rasgroep is nie beskikbaar nie want in 2014 was die vaderskap van 61% van die babas 

onbekend. Waarskynlik is daar jaarliks 18 000 meer sterftes as geboortes by wit mense. Emigrasie en 

sterftes beteken dus 'n afname van 40 000 per jaar. 

 

Clem Sunter se onlangse ontleding van persone jonger as 24 jaar toon dat wit mense tussen 1990 en 

2014 met 0,6% per jaar verminder het. Prof. Van Aardt se projeksie (2001–2020) toon 'n afname van 

0,4% per jaar. 

 

Volgens my projeksie vir die tydperk 2012 tot 2050 verminder die wit bevolking met 0,7% of 30 000 per 

jaar. Die syfer is konserwatief want vooraf is aangetoon dat die afname ongeveer 40 000 per jaar is. 

 

Bevolkingsprojeksies is aan baie veranderlikes onderhewig, maar dui tendense en ordegroottes aan. 

 

Teen 'n vermindering van 0,7% per jaar, sal die wit bevolking teen 2030 slegs 4 miljoen tel en teen 

2050 ongeveer 3,4 miljoen.  Figuur 2 toon dat die proporsie van wit mense van 17% in 1970 tot 8,3% in 

2015 afgeneem het en teen 2030 net 3% sal uitmaak. 
 

 

Figuur 2 
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Die getallespel:  Geleentheid of tydbom? (vervolg) 
 

Die verskillende groeitempo’s en lewensverwagtings van wit en swart mense word in Figuur 3 van 

ouderdomsgroepe weerspieël. Die wit mense, jonger as 24 jaar, tel 1,4 miljoen en maak 31% van die 

wit bevolking uit. Die swart mense in dié ouderdomsgroep tel 23 miljoen en maak 52% van die swart 

bevolking uit. Verminderde geboortes by die wit bevolking veroorsaak dat wit skoolkinders net 4,5% van 

die skoolbevolking verteenwoordig, terwyl die wit proporsie 8,3% van die totale bevolking uitmaak. 
 

Figuur 3  toon ook die veroudering van die wit bevolking aan. Teenoor 15,6%  van die wit mense ouer 

as 65 jaar, val slegs 4% van die swart bevolking in dié ouderdomsgroep. Getallegewys is net 718 000 

wit mense ouer as 65 jaar, terwyl bejaarde swartes 1,8 miljoen tel. Die getalle plaas geweldige druk op 

pensioen- en mediese fondse. 

 

 
Figuur 3 

 

� Die swart bevolking:  Die aanwas van die swart bevolking bly hoog en die vervangingsvlak van 

2,1 kinders per vrou sal waarskynlik eers teen 2030 bereik word. Kindertoelae veroorsaak dat arm jong 

vrouens kinderpensioenarisse word. 
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Die getallespel:  Geleentheid of tydbom? (vervolg) 

 
Volgens Statistiek SA  het 780 000 Afrikane hulle tussen 2011 en 2015 in Suid-Afrika gevestig. 

Onwettige immigrante beweeg onder die radarskerms en  niemand weet hoeveel hier is nie. 

Waarskynlik tel hulle tussen drie en vyf miljoen.  
 

Figuur 3 weerspieël ook die jeugdige karakter van die swart bevolking. Die 5,2 miljoen swart kinders 

jonger as vier jaar is meer as die totale wit bevolking van 4,5 miljoen. 
 

� Geleenthede en risiko’s:  Die wit bevolking word in absolute en relatiewe proporsies 'n al kleiner 

minderheid. Dit veroorsaak kommer en moedeloosheid by baie mense. Nog beter prestasie, 

handhawing van eie identiteit en goeie menseverhoudinge kan egter onmisbaarheid versterk. 
 

• Vennootskappe is belangrik vir minderheidsgroepe. Die kleurlinge (4,8 miljoen), van wie twee-

derdes Afrikaans as huistaal het, is logiese vennote van wittes. Getallegewys het hulle reeds die wittes 

verbygesteek. Hulle verwydering van die algemene kieserslys en die teenstand teen die Belydenis van 

Belhar dui daarop dat baie wit mense nog in 'n denkraamwerk van blindheid leef. 
 

'n Groeiende bevolking bied geleenthede om jongmense vir die tegnologiese wêreld op te lei wat tot 

werkskepping en groeiende markte kan lei. Die onderwysstelsel benut nie hierdie geleenthede nie. Net 

die helfte van die skoolgaande bevolking verwerf 'n skoolverlatingsertifikaat, terwyl 60% van die 

eerstejaarstudente aan universiteite druip.  
 

Tans is meer as die helfte van swart jeugdiges tussen 15 en 24 jaar arm en werkloos. Die gaping 

tussen ryk en arm mense vergroot gevaarlik vinnig. Die Nasionale Ontwikkelingsplan vat die gevare 

goed saam: "Onderwys sonder werksgeleenthede veroorsaak risiko’s van sy eie. Uitbreidende 

geleenthede vir hoër onderwys sonder toename in werksgeleenthede kan riskant wees". 
 

Demografie is die toekoms wat reeds gebeur het en kan noodlotsbepalend wees. 

 

Skenking van boeke  
 
Die Akademie bedank graag die volgende persone wat boeke vir die Akademie-argief geskenk het: 
 
� Mnr. Wessel Germishuizen van Magalieskruin, Pretoria.  
 

� 'n Skenking uit prof. D.M. Joubert (postuum), voorheen rektor van die 

Universiteit van Pretoria, se biblioteek deur sy dogter Anthea Joubert. 
Op die foto verskyn v.l.n.r.: Linda Brink, Anthea Joubert, Dionē Prinsloo 
en Ina van Schalkwyk.  
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Publikasies van Akademielede 
 
"sover": Bepeinsings van Bonaventure Hinwood is 'n nuwe digbundel 
uit die pen en gees van Vader Bonaventure Hinwood. Hy is die wyd 
bekende en alomgeliefde Engelssprekende Katoliek wat verkies om in 
Afrikaans te dig. In hierdie bundel verklap hy van sy geheime, onder meer 
waarom al sy digbundels 's' en 'v' as sleutelletters bevat; ook hoekom hy 
nie anders as in Afrikaans kan dig nie.   
     Bonaventure Hinwood skryf: "Ek dig in Afrikaans omdat my reaksie-
patrone en denke na Afrikaans toe oorgeskakel het, soos ook die geval 
was in my private gebedslewe. Dit was aanvanklik om destyds vir studente 
as studenteleraar aan Pretoria volledig veeltalig te wees, maar tot vandag 
toe vind ek my gees meer tuis in Afrikaans." 
     Die bundel is nie tematies nie maar dit dek eerder 'n breë spektrum 
onder agt afdelings. 'n Spesiale toegif is die illustrasies deur sy broer Lionel 
se skilderye, wat beeld by die woord voeg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
 
 
 
 

Tijdschrift voor Filosofie: Afrikaanstalige Filosofie deur Pieter 
Duvenage [77ste jaargang, nr. 1, eerste kwartaal 2015]  
Die fokus van hierdie uitgawe van die Tijdschrift voor Filosofie val op 
filosofiese werk wat in Suid-Afrika en meer spesifiek die Afrikaanstalige 
wêreld gedoen word. Die verskynsel van Afrikaanstalige filosofie is die 
gevolg van historiese, sosiale en kulturele omstandighede wat sigself die 
afgelope drie eeue in Suid-Afrika uitgespeel het. Sedert die 19de eeu is 
Suid-Afrikaanse en Afrikaanstalige filosofie beïnvloed deur die Britse 
idealisme, kontinentale denke (wat die fenomenologie, eksistensialisme, 
hermeneutiek, die Kritiese Teorie en poststrukturalisme insluit), die logiese 
positivisme en analitiese filosofie, verskeie religieuse denkstrome (soos die 
Reformatoriese filosofie en neo-Thomisme) en Afrikafilosofie. 
 

Kontak prof. Pieter Duvenage vir meer inligting by: 
DuvenagePNJ@ufs.ac.za. 

 

 

Uitgewers:  Xlibris Publikasies 
ISBN:  978-0-9814168-3-0 
Prys:  R150 
 

Oktobermiddag – B. Hinwood 
 

Die wolkie-uier skeur 
en sarsies haelskroot 
kletter op dofrooi dakke neer 
tik gebiedend aan geslote ruite 
sak in ongestrykte lakens af 
oor fyntuingras se stoppels 
en spat onder tollende motorbande 
teen stowwerige windskerms uit 
 

droogte is gebreek 
 



 
 

-47- 

Publikasies van Akademielede (vervolg) 
 
 

AMALGAAM deur Willy Martin & Carina van der Walt  
'n Voorbeeld van watter onderwerpe o.a. in AMALGAAM aangeroer word, is 
die kwessie van tuiswees in verhouding tot 'n volk se houding teenoor grond. 
Hoe skep Afrikaners vir hulself 'n tuiste en wat beteken dit? Wat beteken 
tuiswees vir Europese volke soos byvoorbeeld die Grieke, die Nederlanders 
en die Belge? In Gent betrek Martin en Van der Walt in 'n poësieprogram uit 
AMALGAAM die Afrikaanse digter Bernard Odendaal. Sy gedig Niemands-
land uit die bundel Onbedoelde land gaan oor die benoeming van 'n stuk 
grond as 'n tradisionele manier van toe-eiening binne Suid-Afrika. Jy skep jou 
tuiste deur dit vir jouself toe te eien en 'n naam daaraan te gee. Daarmee 
bevestig Bernard Odendaal natuurlik 'n tradisie soos D.J. Opperman dit 
verwoord het in Edms. Bpk. Die maniere van toe-eiening verskuif egter as 'n 
Afrikaanse landskapskunstenaar soos Strijdom van der Merwe tydelik 'n ry 
vlae in 'n landskap plant. Dit word verwoord in Van der Walt se gedig vlae. 
Jou tuiste is nie meer 'n vaste plek nie, maar skuif voortdurend en bly 

naamloos. Of kry meerdere name. Niemandsland en vlae speel af binne Suid-Afrika en gaan dus oor hoe 
mense vir hulleself 'n tuiste probeer skep. Buite Suid-Afrika het mense nie dieselfde verhouding met grond wat 
hulle as 'n tuiste ervaar nie.  Baie keer is dit 'n intense emosionele band. 'n Hartsaak. Van der Walt probeer om 
dit uit te beeld in haar gedig tuiskoms, waarin die Grieke se hartstog vir Griekeland duidelik word. Die plek waar 
haar gedig afspeel, is die eiland Ithaka in die Ioniese see aan die weskus van Griekeland – die Poloponnesos. 
Vir Breytenbach is Ithaka in sy gelyknamige gedig 'n geliefde by wie hy steeds probeer om op 'n hoë ouderdom 
tuis te kom.  Vir die Griekse digter Kavafis verteenwoordig Ithaka veral 'n reis en hoe jy jou daarop behoort voor 
te berei. Carina van der Walt maak van Ithaka 'n moederfiguur na wie jy soms terugvlug of -hunker wanneer 
groot gevare dreig.  Daarvoor neem sy 'n deursnee uit die geskiedenis van Ithaka: 

• vanaf Odusseus in die Griekse Oudheid wat na 20 jaar se gevare op see tuiskom; 

• na die middeleeuse Griek wat homself moes verweer teen seeroweraanvalle; 

• die Joodse Griek tydens die Tweede Wêreldoorlog; 

• en die 21ste eeuse Griek wat in die beskuldigingsbank staan van groot geldelike verkwisting. 
Op die agterblad van AMALGAAM vat die Afrikaanse digter Cas Vos dit so saam: "Ithaka is die tuiskoms van 
Griek en Jood". Die interessante ooreenkoms tussen die twee slotte in Niemandsland en tuiskoms is die rol wat 
ekonomie speel. 'n Ekonomiese krisis versterk die Griek se gevoel van vaderlandsliefde en 'n onverstoorbare 
vertroue dat dit altyd hulle tuiste sal wees. Ongeag wat. Ook in Suid-Afrika is "die grammatika van 
multinasionale geld/die neonwoordeskat van verre "franschisors" iets wat ophou. Dis die liefde vir die eie tuiste 
wat oorbly. En dan is daar die gemeenskaplike titel Niemandsland van Bernard Odendaal in sy bundel 
Onbedoelde land en Willy Martin se Niemandsland in AMALGAAM. Martin verwoord in sy gedig die 
Nederlander en Belg se ewige stryd met water en hoe die herwinning van weiveld op die oewers van groot 
riviere seisoensgebonde is. Die Lae Landers kan nie grond vir hulleself probeer afbaken, toe-eien of benoem 
nie, want dit behoort ewigdurend aan die water.   
 

ISBN:  9-789086-841172 
Uitgewer:  IJzer   
Kontak prof. Carina van der Walt indien u belangstel om die bundel aan te koop by: 
carina.vanderwalt@gmail.com 
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Publikasies van Akademielede (vervolg) 
 

A history of South African Literature: Afrikaans Literature  
17th – 19th Centuries deur Jerzy Koch  
"Die omvattendste en deeglikste geskiedenis tot nog toe van die ontstaan 
van die Afrikaanse letterkunde", is volgens dr. Daniel Hugo in 'n resensie op 
Netwerk24 hoe die Poolse letterkundige Jerzy Koch se A History of South 
African Literature: Afrikaans Literature 17th – 19th Centuries beskryf kan 
word. 
     Dié boek het in 2005 in Pools verskyn en Koch het daarvoor 'n 
ministersprys ontvang. 
     Die borge vir die vertaling en publikasie kom van die Poolse ministerie vir 
navorsing wat enkele jare gelede met projekte begin het om prestasies van 
Poolse ondersoekers in groter tale beskikbaar te maak. 
     Prof. Koch glo dat hy met hierdie boek 'n verskil maak, omdat dit uit die 
onderwyssituasie oorsee geskryf is, en nie deur 'n Afrikaans-, Engels- of 
Nederlandssprekende literatuurhistorikus nie, maar deur iemand wat heel-
temal buite die ou koloniale verbande staan en ook buite die huidige politieke 

of ander betrokkenhede in Suid-Afrika.   
     Volgens prof. Koch is sy universitêre loopbaan sedert 1992 deur Afrikaans bepaal.  "Afrikaans het my tot op 
sekere hoogte bemagtig as akademikus en ek hoop ek het êrens ook die taal help bemagtig." 
     A History of South African Literature: Afrikaans Literature 17th – 19th Centuries is deur Dominika Ferens uit 
Pools in Engels vertaal.  Die boek is deel van die Universiteit van Pretoria se Talatala-reeks.  Van Schaik gee 
dit uit.   

ISBN:  9780627032738 

 

Anna Neethling-Pohl en haar Portugese dagboek deur O.J.O. Ferreira, 
met eietydse foto's deur Schalk W. le Roux 
Prof. Anna Neethling-Pohl het 'n onuitwisbare indruk op elke student van 
haar gemaak en het meer vir kultuur, teater, letterkunde (by uitstek 
Afrikaans) en die radio (veral ten opsigte van hoorspele) gedoen as wat 
deesdae besef word of waarvoor sy werklik in haar leeftyd en daarna 
toegereken is. Vandag is sy, helaas, bykans vergete en onbekend onder die 
jong geslag. Dit is vanweë hierdie onweerlegbare toestand dat dit hoogs 
verblydend is dat prof. Cobus Ferreira nie alleen haar destydse dagboek die 
lig laat sien nie, maar ook 'n bondige lewenskets bygewerk het wat die lees 
van die reiservarings soveel lewendiger daarstel. Die manuskrip is met 
gesag oor die onderwerp en ook met ware deernis geskryf. 
     Dié werk Anna Neethling-Pohl en haar Portugese dagboek is 'n belang-
rike toevoeging tot die Afrikaanse kultuurskat. Daarbenewens sal dit in die 
toekoms as handleiding oor die werk, lewe en sienings van 'n aktrise van 

formaat en 'n leesstuk oor hierdie formidabele vrou dien. Dramastudente en kultuurgieriges sowel as lesers van 
biografieë en reisverhale/verslae sal die boek terdeë geniet.  (Opgestel deur Wim Vorster.) 

ISBN:  978-0-620-64654-3 
Uitgewer:  Mega Digital (Pty) Ltd 
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Publikasies van Akademielede (vervolg) 
 

Imperiale somer:  Suid-Afrika tussen Oorlog en Unie, 1902 – 1910 deur 
Karel Schoeman 
Die boek gee 'n voëlvlugoorsig van die vier Suid-Afrikaanse kolonies ge-
durende die Eduardiaanse tydperk van 1902–1910. Dié tydperk word deur 
Karel Schoeman beskou as die "hoogtepunt van die hele Imperiale gedagte" 
wat uiteindelik met die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog sou eindig.  
     Die klem val egter nie op die politieke besluite en ontwikkelinge nie, maar 
op die persoonlikhede van leiers- en ander figure, die omstandighede in die 
vier kolonies met hulle stede en dorpe, belangrike sosiale gebeurtenisse, die 
aanloop tot unifikasie in 1910 en die uitwerking van die belangrike Naturelle 
Grondwet van 1913 op die lewenswyse van swart mense direk ná Unie-
wording. Kort maar insiggewende tiperings word gegee van persoonlikhede 
so uiteenlopend soos oudpresident Steyn, lord Milner, die dramaturg Stephen 
Black, die bendeleier Robert Foster, die avontuurlustige mrs Edith Maturin en 

die deelsaaier Kas Maine. Ruim aanhalings uit verskillende bronne verlewendig die bespreking van alledaagse 
omstandighede op verskillende plekke in wat later die Unie van Suid-Afrika sou wees, soos die sketse van 
Jacob Lub oor die lewenswyse in Johannesburg, die setlaar Leonard Flemming se boeke oor sy eensame 
bestaan op ’n afgeleë Vrystaatse plaas, en die talle verwysings na riksjas in die reisbeskrywings van besoekers 
aan Durban. Besonder boeiend is ook die hoofstukke oor die rol van Joodse smouse en handelaars in onder 
andere die volstruisveerbedryf en die toestande in die inrigting vir melaatses op Robbeneiland.  
     Talle anekdotes en klein kameebeskrywings maak van Imperiale somer 'n besonder interessante 
leeservaring. Die boek word toegelig met ruim fotoseksies wat 'n visuele beeld van die era gee. 
 

ISBN: 978-1-4853-0419-7 
Prys:  R400 
Protea Boekhuis 
 

Eclectic ZA Wilhelmiens. A shared Dutch built heritage in South Africa 
deur Karel A. Bakker, Nicholas J. Clarke & Roger C.  Fisher 
In hierdie pragpublikasie word die gedeelde geboue-erfenis van die  
Nederlande en die Republiek van Suid-Afrika  in Suid-Afrika herbesoek en 
herevalueer. Die ryke argitektoniese verlede word deur foto's en beskrywings 
vir die nageslag bewaar. Dit is 'n gesamentlike projek van die Nederlandse 
Koninkryk en die Universiteit van Pretoria en die redakteurs Karel Bakker, 
Nicholas J. Clarke en Roger C. Fisher van die Deptartement Argitektuur van 
UP verdien dank en waardering vir die grondige navorsing wat deur 'n span 
kundiges vir die werk byeengebring is. Van die eerste hoofstuk: The making 
of an architect tot hoofstuk 10: Wilhelmiens aftermath and legacy boei die 
inligting die leser. 'n Volledige bronnelys van werk waarna verwys en uit 
aangehaal is, sowel as 'n lys van al die foto's en 'n volledige indeks, dra by 
dat die werk nie net geniet kan word nie, maar ook 'n uitsonderlike 
naslaanwerk is. 
ISBN:  978-0-620-61972-1 
SERITI PRINTING, Pretoria  
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Publikasies van Akademielede (vervolg) 
 

Die ander een is ek deur T.T. Cloete – Gedenkuitgawe 
Die gedenkuitgawe van Die ander een is ek (derde uitgawe) is deur Pooka ter 
nagedagtenis aan T.T. Cloete uitgegee. 
     Bykomend tot twee vorige uitgawes bevat die boek 'n huldiging deur Heilna du 
Plooy, asook 'n baie kosbare teks, handgeskrewe deur T.T. Cloete, oor die wese 
van die boek. Dié kunspublikasie verskyn in 'n beperkte oplaag op kwaliteit papier. 
     Die bibliofiele-uitgawe is in 2013 by die Woordfees deur Heilna du Plooy 
bekendgestel en T.T. Cloete het ook opgetree. 
     "Hierdie boek gaan oor verwondering, verwondering oor die lewe en die mens, 
die werklikheid en die digkuns, oor die geheim dat ons, wat vleis en been is, met 
ons liggame dink, met ons liggame woorde kan maak, en dat ons met ons gedigte 
aan ons liggame se beperkinge kan ontsnap en besit kan neem van ander mense, 
van plante en klippe, van sterre, nie net deur die skryf van gedigte nie maar ook 

deur die lees daarvan" – T.T. Cloete, 2013. Cloete noem die boek sy "literêre credo". 
     Heilna du Plooy vertel:  "Die boek bevat inligting en besinning van 'n algemene sowel as 'n persoonlike aard en 
is 'n onmisbare bron om Cloete se eie poëtikale opvattings sowel as belangrike kunsteoretiese beginsels te kan 
verstaan". 
     Die ander een is ek is voorsien van 'n insiggewende inleiding deur T.T. Cloete. Volgens Cloete het die 
ontwikkeling van Die ander een is ek parallel geloop met die van sy digbundels Onversadig en Karnaval en Lent, 
asook met Die groot misterie van twee Vroue. Briewe aan Anna.  
     Cloete het die briewe aan sy vrou begin skryf toe sy in 2002 terminaal siek geword het en hy het daarmee 
volgehou, na haar dood in 2007, tot in 2015.  
     Die groot misterie van twee Vroue. Briewe aan Anna sal in 2016 by Pooka Uitgewers verskyn. 
 

Uitgewer:  Pooka 
Kontak Annekie Botha du Plessis by 082-967-2889/021-785-2204 of e-pos: unicorn@icon.co.za 
ISBN  978-0-620-67363-1 

 
Uit die wit lig van my land gesny. Vir Anna deur T.T. Cloete (eerste herdruk 
2011) is 'n huldigingsbundel aan sy vrou. "Sy was die digter in my sonder dat 
sy self ooit 'n enkele vers geskryf het." 
     Die gedigte handel oor T.T. Cloete se vrou en hul gesin. Die slotgedigte 
staan onder die subtitel L'amor che move il sole e l’altre stelle en is geskryf ná 
Anna se dood in 2007 en is vir die eerste keer in die bibliofiele-uitgawe van 
hierdie bundel in 2010 gepubliseer.  
     Die gedigte is voorsien van 'n begeleidende inleiding geskryf deur T.T. 
Cloete. Die versamelbundel verskyn in hardeband. 
     Uit die wit lig van my land gesny. Vir Anna is in 2010 by Aardklop deur Hein 
Viljoen bekendgestel, waartydens Cloete ook opgetree het. 
 

Uitgewer:  Pooka 
Kontak Annekie Botha du Plessis by 082-967-2889/021-785-2204 of  
e-pos: unicorn@icon.co.za  
ISBN: 978-0-620-49815-9 
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Publikasies van Akademielede (vervolg) 
 

'n Vlag aan die tong. Gedenkbundel van die derde swart Afrikaanse 
Skrywerssimposium deur Hein Willemse en Steward van Wyk (reds.)  
Die Departement Afrikaans en Nederlands van die Universiteit van Wes-
Kaapland bied elke tien jaar, sedert 1985, 'n simposium aan waar bestek 
geneem word van 'swart' skryfwerk in Afrikaans.   
 

'n Vlag aan die tong bring die bydraes byeen wat tydens die derde 
simposium in Oktober 2005 aan die Universiteit van Wes-Kaapland, 
Bellville gelewer is. 'n Aantal bekende letterkundiges neem in hul tema- en 
teksstudies bestek op van 'swart' skryfwerk in Afrikaans en toon aan tot 
watter mate hierdie diskursiewe praktyk 'n invloed op die Afrikaanse 
letterkunde gehad het. Voorts word 'n aantal paneelbesprekings 
gepubliseer waarin onder meer sterk standpunt oor die belewing van 
Afrikaans en die Afrikaanse kultuur ingeneem word. 
 

ISBN 978-0-620-67502-4 
STN DRUKKERS Soutpansbergweg, Pretoria 

 
 
 

Die familie Changuion van Suid-Afrika: Vanaf Frankryk deur 
Duitsland en Nederland tot Suid-Afrika, 1560's – 1960's deur Louis 
Changuion 
Die merkwaardige verhaal van die afkoms en die bydrae van die familie 
Changuion in Suid-Afrika het in 2014 in 'n beperkte, genommerde en 
getekende oplaag van slegs honderd eksemplare verskyn. 
 

Die bronnelys en verwysings getuig daarvan dat hierdie genealogiese 
publikasie op uitgebreide en deeglike navorsing berus. Changuion het 
inligting oor die Changuions in argiewe en gepubliseerde werke in Suid-
Afrika en in argiewe en biblioteke in Londen in Engeland, Paramaribo in 
Suriname, Den Haag en Middelburg in Nederland, en Wassy in Frankryk 
opgespoor.  Die lyste van korrespondensie en onderhoude wat gevoer is, 
is indrukwekkend.  Al die plekke wat hy beskryf, het Louis Changuion 
persoonlik besoek. 
 

Die boek is ryklik met toepaslike historiese en eietydse foto's geïllustreer 
wat meestal in kleur en deur die outeur tydens sy navorsingsreise geneem is.  Die talle kaarte is onontbeerlik 
vir die verstaan van die omswerwinge van die Changuions. 
 

ISBN:  978-0-620-60738-4 
Haenertsburg: Pennefather Books, 2014 
Prys:  R870 
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Navorsingspublikasies in Engels deur lede 

 
Nota:   
* Publikasies in die TGW en SATNT word nie hier geplaas nie. 
* In die toekoms sal slegs titels van publikasies in Afrikaans hier verskyn. 
 

• Abrahams, F., Jano, R. & Van Lill, B.  2015. Factors influencing career choice of undergraduate 
students at a historically disadvantaged South African university. Industry and Higher Education. 
29(3):1 – 11. 

• Barkhuizen, H., Jorgensen, L.I. & Brink, L. 2015. Training the industrial-organisational 
psychologist as counsellor: Are we doing enough? Acta Commercii, 15(1), 12 pages. doi: 
10.4102/ac.v15i1.253. 

• Bezuidenhout, H. & Kleynhans, E.P.J. 2015. Implications of foreign direct investment on 
sovereignty: The Wal-Mart/Massmart merger as illustration. South African Journal of International 
Affairs. 22(1):93-110. 

• Blaauw, P.F., Viljoen, J.M.M. & Schenck, C.J.  2015.  To "spot" and "point": managing waste 
pickers' access to landfill waste in the North-West province, Africagrowth Agenda, 12(2):18-21. 

• Brink, L. & Nel, J. A.  2015.  Exploring the meaning and origin of stereotypes amongst South 
African employees. South African Journal of Industrial Psychology, 41(1), Art. #1234, 13 pages. 
http:// dx.doi.org/10.4102/sajip. 

• De Klerk, M., Nel, J.A. & Koekemoer, E.  2015. Work-to-family enrichment: Influences of work 
resources, work engagement and satisfaction among employees in the South African context. 
Journal of Psychology in Africa, 25(6).  

• Fourie, A. & Krugell, W. 2015. Determining the economic literacy of introductory economic 
students in South Africa. International Journal of Education Economics and Development. 6(1):86–
96. 

• Jonker, C.S., Nel, J.A. & Koekemoer, F.E.  2015. Exploring a positive SWB model in a sample of 
university students in South Africa. Social Indicators Research, 121:815-832. 

• Lucrezi, S. & Saayman, M. 2015. Ghost crab populations respond to changing morphodynamic 
and habitat properties on sandy beaches. Acta Oecologica, 62: 18-32. 

• Matthee, M. 2015. South Africa's export diversification options: The end of the road for traditional 
export markets. Africagrowth Agenda, 12(2):8-13. 

• Matthee, M., Krugell, W. & Mzumara, M.  2015. Microeconomic competitiveness and post-conflict 
reconstruction: Firm-level evidence from Zimbabwe. International Business & Economic Research 
Journal, 14(3):525-536. 

• Mzumara, M., Matthee, M. & Steenkamp, E. A. 2015. How a focused approach to export pro-
motion can accelerate Zimbabwe's post-conflict reconstruction. African Growth Agenda, 12(1):4-7. 

• Oluwajodu, F., Blaauw, P.F., Greyling, L. & Kleynhans, E.P.J. 2015. Graduate Unemployment in 
South Africa's Banking Sector. The South African Journal of Human Resource Management. 13(1).  
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Navorsingspublikasies in Engels deur lede (vervolg) 
 

• Pisa, N.M., Viviers, W. & Rossouw R. 2015. Identifying Industrial Clusters For Regional Economic 
Diversification: The Case Of South Africa's North West Province. International Business & 
Economics Research Journal, 14(3): 501-524. 

• Pisa, N.M., Viviers, W. & Rossouw R.  2015. Industrial cluster formation as a strategy to diversify a 
sub-national economy: Illustrations from South Africa’s North West Province. International Business 
& Economics Research Journal, 14(4):623-654. 

• Pretorius, A.M. & Blaauw, P.F. 2015. Getting to know the 'Amakwerre-kwerre': The socio-
economic circumstances of Zimbabwean day labourers in South Africa. Ethnic and Racial Studies, 
38(5):808-823. 

• Saayman, A. & Saayman, M. 2015. An ARDL Bounds test approach to modelling tourist 
expenditure in South Africa. Tourism Economics, 21(1):49-66 . 

• Saayman, M. & Saayman, A. 2015. Understanding tipping behaviour – an economic perspective. 
Tourism Economics, 21(2): 247-256. 

• Strydom, P.D.F. & Viviers, W. 2015. Global value chains: A new era for South Africa’s foreign 
trade. Africagrowth Agenda, 12(2):4-7. 

• Van Heerden, C.  2015. The influence of higher moments and non-normality on the Sharpe ratio: A 
South African perspective. Journal of Applied Business Research, 31(1):197-220.  

• Van Heerden, C. & Van Vuuren, G. 2015. Establishing the relative competitiveness of South 
African banking shares: A Kalman filter approach. Journal of Applied Business Research, 31(2):539-
571.  

• Van Wyk, L., Saayman, M., Rossouw, R. & Saayman, A. 2015. A comparison of economic impact 
methods. South African Journal of Economic and Managerial Sciences, 18(2):155-176. 

• Visser, M., Pisa, N.M., Kleynhans, E.P.J. & Wait, R. 2015. Identifying the comparative advantage 
of products and industries of South Africa’s Mpumalanga Province. Southern African Business 
Review. 19(2): 27-50. 

 

Gelukwensing 

 

Philip de Vos het in Maart vanjaar 'n KykNet-Fiësta 
Lewensbydrae-toekenning gekry vir Musiek, Woord- en 
Visuele kuns in Suid-Afrika. 
 

Hy het in die afgelope vier jaar 13 episode-radioreekse vir 
RSG oor klassieke komponiste wat op RSG op Sondag-
oggende om 10:00 gehoor kon word, geskryf.  
 

Sedert 2012 het De Vos reeds die volgende reekse geskryf: 
Mozart – die musiek en die mens; Tsjaikowski – die musiek en 
die mens; Schubert – die musiek en die mens en vanjaar Felix 
Mendelssohn – die musiek en die mens.  
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Lede in die nuus 

 
� Peter E. Raper: 
 
Prof. Peter Raper (Buitengewone Hoogleraar en Navorsingsgenoot in die Eenheid vir Taalfasilitering en 

-bemagtiging van die UV), het by die konferensie van die Internasionale 
Geografiese Unie (IGU) wat van 17 tot 21 Augustus in Moskou, Russiese 
Federasie, gehou is, 'n referaat gelewer oor "Mapping geographical names 
evolution in Southern Africa". 
 
By die EUGEO 2015-konferensie wat van 30 Augustus tot 2 September 
2015 in Boedapest, Hongarye, gehou is, het prof. Raper 'n referaat 
gelewer oor "The role of place names in geography in Southern Africa". 
 

Prof. Raper se "Dictionary of Southern African Place Names", waarvan die eerste uitgawe in 1987 deur 
Lowry Publishers uitgegee is, is in Sjinees vertaal en deur die Social Sciences Academic Press (China) 
in Beijing uitgegee. 
 

Nuwe lede 

 
Fakulteit Kuns en Geesteswetenskappe: 
 

• Dr. A. Grundlingh, Stellenbosch 

• Dr. A. Lourens, Stellenbosch 

• Prof. B.G. Odendaal, Wellington 

• Dr. C. Pretorius, Stellenbosch 

• Prof. E. Swart, Stellenbosch 

• Mnr. C.J. Vorster, Bloemfontein 

  

In memoriam – lede  

 
� Prof. Harm Moraal, Potchefstroom 

� Prof. Jan van der Merwe, Pretoria 

� Dr. Wessel van Wyk, Gordonsbaai 

 

Ons eer hul nagedagtenis. 
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Hulde aan ...  
 

� Prof. Harm Moraal ...   † 
 
Prof. Harm Moraal was sedert 1984 betrokke by die organisasie en uitbou 
van Fisika op nasionale- en op internasionale vlak. Hy was 'n akademikus 
van formaat wat o.a. twee keer die Ernest Oppenheimer Memorial Trust-
studiebeurs verwerf het; in 2004 ontvang hy die Akademie se Havengaprys 
vir Tegniese Wetenskappe, en in 2012 die De Beers Goue Medalje van die 
SA Instituut vir Fisika vir sy oorspronklike navorsing in Fisika.  
 
Sy volgehoue wêreldklas navorsing oor die modulasie van kosmiese strale 
verseker dat hy die houer van 'n A-gradering van die Nasionale 
Navorsingstigting (NRF) was.   
 

Op internasionale vlak is prof. Moraal in 1984 as lid van IUPAP se Kommissie vir Kosmiese Strale 
verkies, daarna as sekretaris, en toe as Voorsitter van 1994 tot 1997.  
 
Hy het 'n leidende rol gespeel om die tweejaarlikse Internasionale Kosmiese Strale Konferensie van 
1997 in Suid-Afrika te laat plaasvind. Op nasionale vlak dien hy van 1994 tot 1997 as voorsitter van die 
Nasionale Komitee vir COSPAR en SCOSTEP, en as voorsitter van die Nasionale Komitee vir IUPAP 
vanaf 1997 tot 2000.  
 
Prof. Moraal was sedert 1993 betrokke by die bestuur van die SA Instituut vir Fisika, aanvanklik as 
sekretaris van die Son-Aardfisika en Plasmafisika spesialisgroep.  In 1999 is hy verkies tot lid van die 
Instituut se Raad, in 2003 as vise-president en as president van die Instituut van 2005 tot 2007. 
 
Prof. Moraal het oor baie jare heen uitstekende navorsing met onbaatsugtige diens gelewer. Hy is 'n 
nederige rolmodel vir enige wetenskaplike, jonk of oud. 
 
In 2014 het prof. Moraal die M.T. Steynprys vir Natuurwetenskaplike en Tegnologiese Prestasie 
ontvang. Dit is een van die belangrikste eerbewyse van die Akademie vir leierskap op die hoogste vlak 
op die gebied van die natuurwetenskap en die tegnologie. Die prys is die kroon op 'n lewenstaak en kan 
net een maal aan 'n persoon toegeken word. 
 
Prof. Moraal het as fisikus diep spore op nasionale en internasionale vlak getrap.  
 
Hy was nie net betrokke by Ruimtefisika nie, maar het ook leiding in Reaktorfisika en Ingenieurswese 
gegee.  
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Hulde aan ... (vervolg) 
 

� Prof. Jan van der Merwe ...   † 
 

Prof. Jan (J.V.) van der Merwe was bekend vir sy navorsing oor in vitro-
bevrugting. Hy is kort voor sy 72ste verjaardag oorlede.  Prof. Van der 
Merwe was tot sy dood nie-uitvoerende Voorsitter van die maatskappy 
Universal Health en het by Riversdal geboer.   
 

Hy het sy MBChB-graad in 1968 aan die Universiteit van Stellenbosch 
verwerf en sy doktorsgraad in medisyne in 1980.  In 1981 het hy 'n 
fakulteit-studiegenootskap in reproduktiewe endokrinologie aan die 
Duke Universiteit se mediese sentrum in Noord-Carolina in die VSA 
verwerf.  Die Amerikaanse ginekologiese en verloskundige vereniging 
het hom later 'n ere-genoot gemaak.   

 

Prof. Van der Merwe was van 1987 tot 1995 dekaan van die Universiteit van Pretoria se fakulteit 
geneeskunde.  Sy navorsingswerk oor in vitro-bevrugting is in meer as 80 plaaslike en internasionale 
mediese joernale gepubliseer.  Hy het in sy loopbaan onder meer bygedra tot die stigting van die 
onvrugbaarheidskliniek in Pretoria en 'n in vitro-bevrugtingseenheid in Genk, België. Die Universiteit 
van Pretoria het hom in 1990 vereer vir buitengewone akademiese prestasies.  Hy was van 1995 tot 
2014 'n direksielid van verskeie maatskappye in die gesondheidsbedryf, soos Mediscor, HMS, 
Medicross, GP-Net, MSO, Fedsure Health en Universal Health.  Hy het die meeste van sy tyd aan die 
gehalte van gesondheidsorg en mediese etiek bestee.  Hy was die eerste direksievoorsitter van HQA, 
'n Art. 21-maatskappy wat hom beywer vir gehalte-dienslewering deur mediese fondse. 
 

Prof. Jan van der Merwe word oorleef deur sy vrou, kinders en kleinkinders. 
 

� Dr. W.L. van Wyk ...   † 
 

Dr. Wessel Lourens van Wyk is op 21 Desember 1923 in Vryburg gebore waar hy ook skoolgegaan het. 
Daarna studeer hy aan die Universiteite van Stellenbosch en Kaapstad, waar hy sy doktorsgraad in 
1960 behaal oor "Groundwater studies in Natal, Zululand and surrounding areas". 
 

As geoloog werk hy in die voormalige Zoeloeland, Natal, Wes-Transvaal en Suidwes-Afrika, en word 
agtereenvolgens adjunkdirekteur, senior adjunkdirekteur en die hoof van wetenskaplike dienste van die 
Departement Waterwese, en in 1976 die Direkteur van Geologiese opnames. Hy dien in verskeie rade 
soos die Transvaalse Museumraad, Soekorraad, die Wetenskaplike Adviesraad en die Beheerrade van 
die Instituut van Grondwaterstudies en ook die Bernard Price Institute van die Universiteit van 
Witwatersrand. 
 

Dr. Van Wyk het wyd publiseer in akademies-wetenskaplike tydskrifte en hy het tegniese verslae oor 
ingenieursgeologie oor damterreine, tonnels sowel as ekonomiese geologie gelewer. 
 

Hy was met Joyce Pretorius getroud en hulle was die ouers van drie kinders. Hy is op 24 Oktober 2015 
te Gordonsbaai oorlede. 
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Wikipedia in Afrikaans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onlangse gesaghebbende navorsing het aangetoon dat 'n taal slegs in die digitale wêreld kan oorleef 
indien dit 'n groot, lewenskragtige en groeiende Wikipedia het.  Met sy net minder as 38 000 artikels is 
die Afrikaanse Wikipedia ver agter Engels (meer as 5 miljoen artikels) en ander kleiner tale soos 
Katalaans (485 000 artikels) en moderne Hebreeus (181 000 artikels).  Daar is dus werk vir diegene 
wat Afrikaans wil bevorder! 
 
Maroela Media loods 'n projek om die Afrikaanse Wikipedia te bevorder. 
 
Die SA Akademie werk graag saam.  In aansluiting by prof. Laurette Pretorius van UNISA se referaat 
by die onlangse Simposium van die Akademie, is sy genader om te begin om opleiding aan 
Akademielede en ander belangstellendes te gee om hulle kundigheid en kennis gratis op Wikipedia 
beskikbaar te stel.  Die projek behels die skryf van nuwe artikels, die vertaling van hoë-kwaliteit 
anderstalige Wikipedia-artikels in Afrikaans en die taal- en vakkundige versorging en uitbreiding van 
bestaande artikels in die Afrikaanse Wikipedia. 
 
'n Eerste opleidingsessie aan Akademielede en ander belangstellendes sal in Januarie 2016 aangebied 
word.  Daar is reeds heelwat belangstelling en meer besonderhede sal binnekort op die Akademie se 
webwerf www.akademie.co.za geplaas word. 
 
Voorlopig sal medewerkers in Pretoria in drie praktiese sessies touwys gemaak word. Opleiding sal 
later in al die hoofsentra aangebied word.  
 

• Afgetrede en ander dosente, asook ander kundiges vir wie Afrikaans na aan die hart lê, word hartlik 

genooi om deel te neem aan die projek. 

 

• Kontak gerus in 2016 vir Melanie Rens by melanie@akademie.co.za of tel. 086-133-3786 met 

versoeke en voorstelle. 
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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, stuur dit asseblief aan die 
Akademiekantoor by nellie@akademie.co.za of per faks: 012-329-0293: 
 
 
Kom ons in SA doen dit self (Christof Heyns)    Beeld, 5 September 2015  

'n Magistrale geskiedenis van Afrikaans (Jerzy Koch)   Rapport, 6 September 2015  

Twee literêre geleenthede dié week by UJ     Beeld, 8 September 2015  

Vyf beurse wink by Akademia       Beeld, 21 September 2015 

Wit bevolking gaan nog skerp afneem (prof. Flip Smit)   Beeld, 1 Oktober 2015  

Gewese mediese dekaan van Tuks sterf (prof. Jan v.d. Merwe)  Beeld, 1 Oktober 2015  
Joernaliste se taak is dringend, sê Ton Vosloo by hulde   Rapport, 4 Oktober 2015  

Afrikaanse fees in Goudstad wil omarm en bind    Beeld, 14 Oktober 2015  

Die Afrikaanse taal ook bevorder op tersi̔êre vlak    Beeld, 21 Oktober 2015  

Cool Capital-biënnale kry koel katalogus (Pieter Mathews)  Beeld, 28 Oktober 2015   

Wen R500 000 vir werk in Afrikaans (Jan H Maraisprys)   Beeld, 28 Oktober 2015  

There is no new money (Prof. Jannie Rossouw)     Financial Mail, 5 Nov. 2015  

'Old school'-fisikus sterf (prof. Harm Moraal)    Beeld, 11 November 2015  

Maties: 'Skande wat onthou sal word' – Breyten    Beeld, 13 November 2015  

Afrikaans kry wêreldwyd erkenning (HUB: dr. Dionē Prinsloo)  Beeld, 17 November 2015 

 
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 4 Desember 2015 

 

en open 4 Januarie 2016 
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Hierdie is die laaste Nuusbrief wat as 
hardekopie aan alle lede gestuur word.  Vanaf 
2016 sal die Nuusbrief slegs elektronies 
beskikbaar wees by www.akademie.co.za .   
 

• Laat weet die Akademiekantoor by: 
akademie@akademie.co.za  of by tel.:  
086-133-3786 as u in die toekoms steeds 
die harde kopie wil ontvang. U  is baie 
welkom om dit per pos te ontvang.  

 
U sal per e-pos kennis kry wanneer die 
jongste Nuusbrief op die webwerf beskikbaar 
is. 
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