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Voorwoord
Inhoudsopgawe

Geagte Akademielede
"Afrikaans sal nooit uitsterf nie …"
Dit is seker die frase wat die meeste teenoor my geuiter is sedert

ek die Voorsitter van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns geword het. "Waarom sê jy so?" is gewoonlik my
vraag op hierdie stelling. "Solank ons Afrikaans praat, sal
Afrikaans nie uitsterf nie" of "Kyk net na die kunstefeeste" of "Die
Afrikaanse skole kan met die beste in die wêreld vergelyk word"
is die algemeenste antwoorde.
Elkeen van hierdie stellings is inderdaad op sigself waar en die
alledaagse gebruik van 'n taal is 'n kritieke faktor in die voortbestaan van enige taal. Daar is meer as sewe miljoen Afrikaanssprekendes in Suid-Afrika en wêreldwyd dui sommige ramings op
tot soveel as 15–23 miljoen sprekers. Afrikaans is 'n tweede taal
vir talle Suid-Afrikaners en naas Suid-Afrika word Afrikaans ook
in Botswana, Malawi, Namibië, Lesotho, Swaziland en Zambië
gepraat. Die kunstefeeste is 'n vreugde in elke jaar se kalender,
en skole waarin Afrikaans die taal van onderrig is, word dikwels
deur hoëgehalteonderrig gekenmerk.
Waarom dan die kommer oor Afrikaans en die toekoms van
Afrikaans?
Dit is 'n welbekende feit dat verskeie tale in die globale konteks
besig is om uit te sterf. Sedert 1960 het die wêreld 28 totale
taalfamilies verloor, en dit is 'n tendens wat steeds voortduur.
Verskeie organisasies beywer hulle vir die behoud van wêreldtale
en voer omvattende planne vir taalherlewing uit. Studies dui aan
dat die voortbestaan van 'n taal onder meer bepaal word deur die
oordrag van 'n taal tussen opeenvolgende geslagte, die aantal
sprekers van die taal en ook die domeine waarin die taal aktief
gebruik word.
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Voorwoord (vervolg)
Spaans is as die enigste amptelike taal verklaar en Katalaans kon eers in die latere 1970’s vrylik gepraat
word. Daar is pragtige stories oor die prosa- en poësieaande wat gedurende hierdie tydperk in Katalane
se huise gehou is ten einde te verseker dat kinders die liefde vir die taal behou. Vlaams was ook vir 'n
tydperk in die Belgiese parlement, howe en skole verbode. Vandag het verskeie dorpe in België steeds
"twee" name wat deur die onderskeie taalgroepe toegeëien word.
In Suid-Afrika het die ruimte waarbinne studente uit die derde grootste taalgroep in die land tersiêre
onderrig kan ontvang, die afgelope twee jaar dramaties gekrimp. Alhoewel empiriese studies konsekwent uitwys dat moedertaalonderrig (ook op universiteit) die aangewese wyse is om studente voor te
berei vir die internasionale konteks, is taalbeleide by Suid-Afrikaanse universiteite gewysig. Interessant
genoeg waarsku Michele Gazzola in die Times Higher Education van 22 November 2017 teen die groot
risiko vir Europese universiteite indien studente nie in hulle moedertaal onderrig ontvang nie. Hy verwys
na verskeie studies wat onomwonde aandui dat die oordrag van kundigheid aan studente in hulle
moedertaal die beste metode van onderrig is en ook ten nouste saamhang met die gehalte van onderrig.
Op skoolvlak dui die voorstelle in die Wysigingswetsontwerp op Basiese Onderwys (2015), wat onlangs
vir kommentaar gepubliseer is, daarop dat moedertaalonderrig ook op skool in die gedrang kan kom.
Moedertaalonderrig is belangrik vir alle kinders, en behoort daarom 'n prioriteit vir 'n onderwysdepartement te wees. Ironies genoeg is lande soos Kenia, Tanzanië en Etiopië tans besig om terug te keer na
moedertaalonderrig ná verskeie dekades van eksperimente met Engels as onderrigtaal.
Wat staan die Suid Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns dus binne hierdie konteks te doen?
Die geskiedenis van tale en taalontwikkeling wys daarop dat tale kan floreer ten spyte van verwaarlosing
en selfs tydens aktiewe onderdrukking deur regerings. In 1976 het die Parti QuéBecois in Franssprekende Kanada 'n wet genaamd "Bill 101" geproklameer wat alle ander tale (as Frans) op advertensieborde verbied het. Alle maatskappye wat meer as 50 werknemers gehad het, was ook verplig om
hulle sake in Frans te doen en enige Kersboodskappe in ander tale is verwyder. Ná twaalf jaar het die
Kanadese hooggeregshof egter in 1988 gedeeltes van "Bill 101" onwettig verklaar.
In 'n era waarin die gebruik van Afrikaans dus in sekere domeine beperk word, kan die Akademie op
verskeie wyses bydraes maak.


Die Akademie kan toesien dat die nuutste ontwikkelinge in Standaardafrikaans deurlopend geboekstaaf word.

Tale ontwikkel ten spyte van landsgrense en tale floreer wanneer daar voortdurend op insluitende wyses
aanpassings daaraan gemaak word. Die nuutste en elfde weergawe van die Afrikaanse woordelys en
spelreëls is hiervan 'n sprekende voorbeeld. Behoudendheid en vernuwing geniet gelyke aandag en
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Voorwoord (vervolg)
kom op 'n dinamiese wyse by mekaar wanneer nuwe woorde bygevoeg word in 'n publikasie waarvan
die eerste uitgawe reeds 'n honderd jaar gelede die lig gesien het.


Die Akademie kan 'n tuiste skep vir navorsers en akademici, in Afrikaans, waarin gehalte vooropgestel word.

Tale floreer ook wanneer 'n jonger geslag navorsers en akademici die hoër funksies van die taal
bevorder deur die taal aktief te besig in verhandelings, proefskrifte, navorsingsartikels, wetenskaplike
boeke en akademiese gesprekke. Die uitstekende kohort nagraadse studente wat die afgelope twee jaar
doktorale en meestersgraadstudies in Afrikaans in 'n wye verskeidenheid vakgebiede voltooi het, dien in
hierdie verband as inspirasie. Hierdie studies is ruimskoots ondersteun deur die Nagraadse Beursskema
van die Akademie. Die onlangse Studentesimposium in Natuurwetenskappe, wat aangebied is deur die
Departement Chemie van die Universiteit van Pretoria (UP) in samewerking met die Afdelings Wis- en
Natuurkunde en Chemiese Wetenskappe van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns (SAAWK), het
aangedui dat jong navorsers vreugde put uit nuwe formulerings in Afrikaans in hulle onderskeie vakgebiede.


Die Akademie moet ook die pogings ondersteun om moedertaalonderrig in die algemeen en
Afrikaanse skoolonderrig in die besonder te verseker.

Die Wiskunde-in-Aksie- en die nuwe Wetenskap-in-Aksie-projek van die Akademie is 'n suksesverhaal
en bevorder reeds op skoolvlak belangstelling in hierdie vakgebiede in Afrikaans. Op die oomblik is dit
egter belangrik dat die Akademie ook breër betrokkenheid toon ten einde seker te maak dat Afrikaanse
onderwys van die voorskoolse fase tot op tersiêre vlak behoue bly.
Taal is veel meer as 'n blote kommunikasiemiddel. Dit is deel van die gees wat ons adem en dit skep die
wêreld waarin ons dink en leef en liefhet. 'n Taal word lewendig gehou deur sy sprekers, of dit nou binne
die populêre kultuurlewe, die literêre wêreld of die akademiese wêreld is.
Die oogmerke van die Akademie as multidissiplinêre organisasie is die bevordering van die wetenskap,
die tegnologie, die literatuur en die kunste in Afrikaans, asook die bevordering van die gebruik en die
gehalte van Afrikaans. Uit die geskiedenis van meer as 108 jaar sedert die stigting van die Akademie
blyk dit dat die uitdagings in hierdie verband deurlopend is. Die uitdagings verander ook met verloop van
tyd. Op die oomblik het ons besondere uitdagings, maar ons het ook faktore wat in ons guns tel. Dit is
ons werk om te sorg dat ons hierdie voordelige faktore ontgin, terwyl ons die hoër funksies van
Afrikaans in die wetenskap en die kunste beskerm en ontwikkel.

Met vriendelike Akademiegroete
Prof. Irma Eloff, Voorsitter
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Uit die Akademiekantoor


Opening van nuwe gebou
Proff. Irma Eloff, Oppel Greeff en die argitek, François van der Merwe, aan die woord
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Uit die Akademiekantoor

Beursprojek
Tot op hede het die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns 156 beurse aan nagraadse
studente toegeken, van wie 66 reeds hul studie in Afrikaans voltooi het. Drie studente
het hul beursgeld aan die Akademie terugbetaal.
Die sluitingsdatum vir 2018 se beursaansoeke was 31 Augustus 2017, maar aansoeke is nog tot
15 September 2017 ontvang.
Altesaam 92 beursaansoeke is vir 2018 ontvang:
 42 doktorale aansoeke, waarvan 20 vir voltydse studente is en 22 vir deeltydse studente;
 50 meestersgraadaansoeke, waarvan 33 vir voltydse studente is en 17 vir deeltydse studente.
Aansoeke vir studie in dissiplines soos die landbou, oogheelkunde, veterinêre radiologie en pediatrie is
vir die eerste maal ontvang, en die aansoeke kom van studente aan die US, NWU, UJ, UWK, UP en UV,
asook die Rhodes-universiteit en Unisa.

Publikasieprojek
Altesaam 23 publikasies is vir 2017 befonds. Die eerste huldigingsbundel vir Adam Small het pas
verskyn, met prof. Jacques van der Elst as redakteur.

Navorsingsprojek
Ses navorsingsprojekte is reeds befonds en vier projekte is in die keuringsproses. Een hiervan is
toegeken aan Carina van der Walt van Tilburg, Nederland vir haar kunsboek Strijdom van der Merwe –
Landkuns. Die boek handel oor Strijdom se werk as belangrike kunstenaar in
Suid-Afrika op die gebied van Landkuns en iemand wat lank reeds internasionale erkenning geniet. Landkuns het ontstaan gedurende die sestigerjare.
Verskillende ontwikkelings binne Landkuns behels Ekokuns, Biokuns en
Aardekuns. Van der Merwe se oeuvre vertoon raakpunte met al hierdie ontwikkelings.
Carina is ook aan lesers van die vorige nuusbriewe bekend vanweë haar
bydraes oor Nederlandse nuus.
Foto: Carina van der Walt en dr. Dionē Prinsloo, tydens haar onlangse besoek aan die Akademie.

Op 9 Oktober 2017 het filosofiestudente 'n Chairefoon-konferensie by die Akademie gehou waar
belangstellendes in die veld abstrakte in Afrikaans kon lewer. Dit was die eerste byeenkoms van die
Chairefoon-Inisiatief, wat begin is deur Hercules Boshoff, een van die Akademie se beurshouers. Die
konferensie is deur ongeveer 25 belangstellendes bygewoon en sal hopelik 'n jaarlikse instelling word.
Die Akademie wil alle dissiplines uitnooi om soortgelyke konferensies te reël as deel van die Akademie
se navorsingsprojek. Belangstellendes kan Melanie Rens by melanie@akademie.co.za kontak vir meer
inligting.
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Bekroningsplegtigheid: 29 September te Pretoria

Noordelike
BEKRONINGSPLEGTIGHEID

Die sangitem is gelewer deur Jannie Moolman en Engeli le Roux (klavier)

BEKROONDES

Agter (v.l.n.r): Prof. Jan Neethling, me. Ancia Cornelius, mej. Nina du Preez, drr. Adriaana Jacobs, Eduard Venter,
me. Phumzile Sibisi, dr. Nicol Stassen, mnre. Gerben Kamper, Tommy Sasseen, Ben Botma en prof. Nerina Bosman.
Voor (v.l.n.r.): Proff. Hanlie Moss, Irma Eloff (Nuutverkose Voorsitter, SA Akademie), Wessel Pienaar (Uittredende
Voorsitter, SA Akademie), dr. Dionē Prinsloo (Hoof Uitvoerende Beampte, SA Akademie) en prof. Jolanda Roux.
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Bekroningsplegtigheid: 29 September te Pretoria (vervolg)

Pryse oorhandig deur prof. Wessel Pienaar

Nina du Preez
Poortprys vir Prosa

Prof. Wessel Pienaar, me. Ancia Cornelius en
prof. S. Cilliers
Junior Kaptein Scottgedenkmedalje
(Plantkundige wetenskappe)

Proff. Wessel Pienaar, Nerina Bosman
en Ina Wolfaardt-Gräbe
Esther Greeffprys

Prof. Wessel Pienaar, dr. Nicol Stassen
en prof. Fransjohan Pretorius
Erepenning vir die bevordering van
Geskiedenis

Dr. Adriaana Jacobs, me. Phumzile Sibisi
en dr. Eduard Venter
Douw Greeffprys

Ben Botma
Erepenning vir Visuele Kunste
(Grafiese kuns)

Tommy Sasseen
Besondere Erepenning

Gerben Kamper
Erepenning vir Toneel- en Verhoogkuns en die Gerhard Beukesprys

Proff. Wessel Pienaar, Jolanda Roux en
prof. Bernard Slippers
Havengaprys vir Lewenswetenskappe
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Bekroningsplegtigheid: 29 September te Pretoria (vervolg)

Pryse oorhandig deur prof. Wessel Pienaar

Proff. Wessel Pienaar, Hanlie Moss en
Hans de Ridder
Albert Stratingprys vir Voorkomende Geneeskunde

Proff. Wessel Pienaar, Jan Neethling en
Japie Engelbrecht
Erepenning van die SA Akademie se
Fakulteit Natuurwetenskap en Tegnologie

Twee J.H. Neethling's ontvang die Erepenning — in 1963 en in 2017
Die Erepenning van die Fakulteit Natuurwetenskap en Tegnologie is vanjaar aan prof. J.H. Neethling
van die Nelson Mandela Universiteit in Port Elizabeth toegeken (sien foto bo regs). In 1963 het prof. J.H.
Neethling se grootoom, ook J.H. Neethling, van die Universiteit van Stellenbosch, dieselfde toekenning
ontvang.

Links is Cecil Higgs wat die Erepenning vir Skilderkuns ontvang het, in die middel is
prof. J.H. Neethling en regs is mev. Hymne Weiss, die eggenote van die toe uittredende
voorsitter van die Akademie, prof. P.F.D. Weiss wat van 1961 tot 1963 die voorsitter
van die Akademie was.
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Twee J.H. Neethling's ontvang die Erepenning — in 1963 en in 2017 (vervolg)
Prof. J.H. Neethling sr. is op 28 Mei 1887 in Lydenburg, Mpumalanga, gebore. Gedurende die AngloBoereoorlog het hy op die ouderdom van 14 sy vader en oom op kommando vergesel. Ná die oorlog het
hy sy skoolloopbaan aan die Boys High School in Stellenbosch voortgesit, waar hy in 1906
gematrikuleer het. In 1907 behaal hy die intermediêre BA-graad van die Victoria-Kollege.
Hy was een van 'n groep jong studente wat deur generaal Louis Botha uitgesoek is vir verdere studie in
die landbou aan 'n oorsese universiteit.
In 1911 is die BSc Agric-graad deur die Universiteit van Cornell in die VSA aan hom toegeken. In
dieselfde jaar het hy ook die MSc Agric-graad onder proff. Webber en Gilbert voltooi. Voordat Neethling
na Suid-Afrika teruggekeer het, het hy verdere opleiding onder leiding van prof. Moore in Wisconsin
ontvang. Hy bestudeer genetika by Richard Goldschmidt in München, sowel as by prof. Hugo de Vries in
Amsterdam.
Die bestaan en welsyn van die destyds klein graanbedryf in Suid-Afrika te midde van siektes en swak
omgewingstoestande is grootliks uitgebou deur die kennis en kundigheid van prof. Neethling, wat daarin
kon slaag om teorie en praktyk te kombineer.
Vir amper 'n halwe eeu het die mieliekultivars wat in die suidwestelike Kaapprovinsie ontwikkel is,
voortgespruit uit sy kultivars. Die mieliekultivars Unie 17 en Unie 52, wat in 1915 vrygestel is, is gevolg
deur Gluretty, Hoopvol en Koalisie, en veral Pelgrim, Vorentoe en Sterling, wat volgens hom die
suksesvolste was. Hierdie kultivarname was almal verwant aan belangrike gebeurtenisse in die
geskiedenis van Suid-Afrika, bv. Unie hou verband met die totstandkoming van die Unie van Suid-Afrika
in 1910, en Sterling met die amptelike afstap van Suid-Afrika van die goudstandaard in 1932.
In 1949 het die Mielieraad 'n kweekhuis en aangrensende laboratorium by die Welgevallen-proefplaas
opgerig, en is dit na prof. Neethling vernoem. In 1963 het die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns die
Havengaprys aan hom toegeken ter erkenning van sy bydrae tot die wetenskap. In 1982 het die Senaat
van die Universiteit van Stellenbosch die Landbougebou na prof. Neethling vernoem.
Hy word beskou as die patriarg van die wetenskap en kuns van plantteling in Suid-Afrika. Gedurende sy
ampstermyn by die Universiteit van Stellenbosch is 4 DSc- en 29 MSc-grade onder sy leiding voltooi.
Prof. Neethling het in 1949 afgetree en is opgevolg deur een van sy studente, prof. F.X. Laubscher.
Ná prof. Neethling se aftrede het hy sy stokperdjies voortgesit, wat sy liefde vir bofbal ingesluit het (hy
was ondervoorsitter van die Westelike Provinsie-Bofbalunie) en die teel van wedvlugduiwe en rose.
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Huldigingsbundel: Adam Small
Adam Small: Denker Digter Dramaturg – J. van der Elst (red.):
Die eerste in die SA Akademie se reeks huldigingsbundels vir
Hertzogpryswenners het einde November 2017 verskyn en word op
16 Desember op Versoeningsdag by geleentheid van die onthulling
van 'n borsbeeld van Adam Small by die KunsteKaapsentrum in
Kaapstad bekendgestel. Die boek word uitgegee deur Protea Boekhuis en bevat 'n reeks artikels oor die lewe en werk van Small
geskryf deur Suid-Afrikaanse akademici, asook vertalings van Smallgedigte in Nederlands deur Willy Martin. Hein Willemse gee 'n
indringende analise van die sleutelgedig ″Vryheid″, terwyl Steward
van Wyk oor Small se identiteitskonstrukte skryf. Benewens 'n biografiese skets deur Erika Terblanche en 'n ″persoonlike geskiedenis″
deur Braam de Vries is daar bydraes oor Kanna hy kô hystoe en
Krismis van Map Jacobs. Jacques van der Elst skryf oor die gebeure
rondom die Hertzogprystoekenning aan Small in 2012. Ander
persone wat bygedra het, is Bernard Odendaal (NWU), Marisa Keuris (Unisa), Jacomien van Niekerk
(UP), Michael le Cordeur (US) en Bettina Wyngaard. Antoinette Lombard (UP) en Rinie Schenck (UWK)
gee 'n oorsig van die rol van Small in die vakgebied Maatskaplike Werk.
Uitgewer: Protea Boekhuis
EAN: 978-1-4853-0863-8
Prys: R200
Werkgemeenskap Pretoria vergader
Die afsluitingsvergadering van die Werkgemeenskap Pretoria, onder leiding van dr. Cassie Carstens,
het op 8 November 2017 feestelik in die nuwe gebou plaasgevind en is baie goed bygewoon. Die
sprekers by die geleentheid was:
 Friedel Wolff (Unisa) – Rekenaars en veeltaligheid
 Proff. Elirea Bornman en Koos Pauw (Unisa) – Die taalkeuse van Afrikaanssprekendes aan Unisa

Foto's tydens die geselligheid
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MentorVennoot: Prysuitdeling in Pretoria
Die Snapspel-kompetisie is 'n interaktiewe besigheidspeletjie vir hoërskoolleerders. Die doel is om
besigheidsomstandighede te simuleer en die gevolge van besigheidsbesluite wat onder druk geneem
word, in finansiële terme te meet. Die leerders ding in spanne binne skoolverband teen mekaar mee,
terwyl die winste en verliese wat elke skool maak, ook gemeet word. Elke skool ding met al die ander
deelnemende skole mee as deel van die nasionale Snapspelkompetisie. Die leerders word dus deur
praktiese ervaring gelei om te snap wat die kritieke beginsels is wat nodig is om 'n suksesvolle en
finansieel gesonde besigheid volhoubaar te bedryf.
ŉ Span leerders moet dus 'n besondere besigheidsinsig hê om as wenspan (1 uit 60) gekroon te word of
om hulle skool die wenskool (1 uit 15) te maak. Die wenspan was leerders van die Hoërskool Oos-Moot
in Pretoria en die wenskool die Hoërskool Witteberg in Bethlehem. Op 'n feestelike geleentheid op
Donderdag 16 November in die Akademie se nuwe gebou is die pryse oorhandig.
Die profiel van die wenspan van ses leerders is insiggewend: twee akademies sterk leerders, twee
leerders met besondere besigheidsaanvoeling en twee leerders wat sterk visuele denkpatrone het. Die
wenskool (Witteberg) het 'n baie diverse span gehad met goeie verteenwoordiging van Afrikaanse en
Engelse leerders.
'n Mentorvennoot en direksielid, Gerrie de Villiers, het by die geleentheid onder meer die volgende gesê:
 Praktiese opleiding in maniere om geld te maak het die grootste enkele oorlewingsbehoefte vir
skoolgaande jongmense geword.
 Snapspelwenners moet 'n besondere besigheidsinsig hê om as wenspan (1 uit 60) aangewys te
word of om hulle skool die wenskool (1 uit 15) te maak.
 Enige mens, ongeag wat jou akademiese agtergrond is, kan 'n entrepreneur word.
 Hoe vroeër ŉ mens in jou lewe as entrepreneur begin, hoe beter. Jy het nog tyd om foute te maak en
uit jou foute te leer (skole wat die spanne volgens grade ingedeel het, het ervaar dat die graad 8's
beter gevaar het as die graad 9's en 10's).
Topskole gaan in die toekoms nie meer aan die sukses van hulle eerste span gemeet word nie, maar
aan die sukses van hulle entrepreneurskapsprogramme, volgens Gerrie de Villiers.

Die Hoërskool Witteberg en Hoërskool Oos-Moot se pryse is tydens die funksie oorhandig.
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Wiskunde- en Wetenskap-in-Aksie 2017

Projekleier: Hennie de Wet
Die SA Akademie, in samewerking met die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie (SAOU), het vanjaar die
vierde Wiskunde-in-Aksieprojek landwyd onder leiding van Hennie de Wet aangebied. Die projek is
vanjaar uitgebrei met Wetenskap-in-Aksie. Die projekte het ten doel om die Einsteins van die toekoms te
identifiseer en erkenning te gee aan leerders wat op 'n vroeë ouderdom reeds briljant presteer. Die
kompetisie word beskou as 'n leergeleentheid. Alle belangstellende leerders in graad 6 en 7 kon vir die
Aksies inskryf. Die wiskundevraestel is op Maandag 12 Junie en die wetenskapvraestel op Dinsdag
13 Junie 2017 geskryf en het uit 40 meerkeusevrae bestaan. Twee "oop" vrae wat addisioneel
beantwoord moes word, is ingesluit om tussen die uitblinkers te onderskei. Proff. Marthie van der Walt
en Kobus van der Walt (eksaminatore) van die NWU het die oop vrae van die beste kandidate in elke
provinsie/streek nagesien, waarna die 30 kandidate met die beste punte in elke streek bepaal kon word.
Die uitbreiding na wetenskap was 'n groot stap vorentoe en ons is aangenaam verras deur die
deelname.
Altesaam 231 skole en 3 482 leerders het in 2017 aan die Aksies deelgeneem. Die beste leerders in
elke streek is genooi na pretdae wat op 19 en 26 Augustus by die US, 26 Augustus en 2 September by
die UJ, 9 September by die UP en NMU en 16 September by die NWU en UV plaasgevind het. Tydens
al hierdie geleenthede is die belangstelling in wiskunde en wetenskap verder geprikkel en ontwikkel.
Die SA Akademie dra graag sy dank en waardering oor aan die skoolhoofde, vakonderwysers, ouers
en leerders vir hulle deelname aan en betrokkenheid by Wiskunde- en Wetenskap-in-Aksie vir graad 6
en 7. 'n Besondere woord van dank word gerig aan proff. Japie Engelbrecht en Ewert Kleynhans en
ander lede van die SA Akademie vir hulle aandeel aan die aanbied van die onderskeie pretdae. Daar is
ook groot waardering vir die personeel van die onderskeie universiteite wat hulle tyd tot beskikking van
die SA Akademie en die projek gestel het. Die terugvoering vanaf ouers en leerders is oorweldigend
positief.

NASIONALE WENNERS 2017
WISKUNDE
Toppresteerders
Barend Steenekamp
Lize-Mari Loots
Yuting He
Bernard Greeff
Toppresteerders
Nicolas Alberts
Bernard Greeff
Timothy Morrell
Wolfgang Visser
Amike Jacobs

Plek behaal
Eerste plek Goud
Tweede plek Silwer
Derde plek Brons

Skool
LS Menlopark
LS Newton
Glenstantia PS
LS Louw Geldenhuys

Graad
7
7
7
7

Streek
Gauteng-Noord
Vrystaat
Gauteng-Noord
Gauteng-Suid

WETENSKAP
Plek behaal
Skool
Eerste plek Goud
LS Proteapark
Tweede plek Silwer LS Louw Geldenhuys
Hudson Park PS
Derde plek Brons
LS Jan Celliers
LS Wierdapark

Graad
7
7
7
7
7

Streek
Noordwes
Gauteng-Suid
Oos-Kaap
Gauteng-Suid
Gauteng-Noord
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PRETDAG BY DIE UP

Programleier: Hennie de Wet
Streek: Gauteng-Noord/Limpopo/Mpumalanga
Dit was weer eens 'n aangename ervaring om die pretdag by die Innovasiesentrum Sci-Enza by die UP
aan te bied. Hennie de Wet het die leerders en ouers wat dit bygewoon het, verwelkom en die personeel
van Sci-Enza aan hulle voorgestel. Daarna het prof. Oppel Greeff die gehoor toegespreek en die ouers
bedank vir die besondere rol wat hulle in die lewens van hul kinders speel.
Die studente van Sci-Enza het daarna elkeen geleentheid gekry om hulle veld van spesialisasie aan die
gehoor bekend te stel. Hulle het praktiese demonstrasies van die rol van wiskunde en wetenskap
aangebied waaraan die leerders kon deelneem. Die groep is daarna in twee gedeel vir die tweede
gedeelte van die program. Die res van die program het bestaan uit 'n werkwinkel oor die oorhoofse
kamera (camera obscura) met beelde van verskillende dele van Pretoria en praktiese blootstelling aan
van die verskillende projekte en demonstrasies in die sentrum. Die program is afgesluit met 'n geleentheid vir leerders om individueel of in groepe die ander projekte in die sentrum te ondersoek.
Prof. Greeff en dr. Dionē Prinsloo, HUB van die SA Akademie, het die verskillende toekennings aan die
leerders oorhandig. Die ouers het groot waardering uitgespreek vir die dag wat aangebied is, en vir die
moeite wat gedoen is om dit vir die leerders 'n aangename ervaring te maak. Die fasiliteite by die
Sentrum het almal beïndruk. Die Akademie vertrou dat die projek en die pretdag tot groter motivering
van elkeen wat deelgeneem het, sal lei.

STREEKWENNERS
Toppresteerders
Barend Steenekamp
Yuting He
Jessica Innes
Lebogang Mothiba

WISKUNDE
Plek behaal
Skool
Eerste/Goud
LS Menlopark
Tweede/Silwer
Glenstantia PS
Derde/Brons
Glenstantia PS
Mitchell House PS

Graad
7
7
7
7

Toppresteerder
Amike Jacobs
Kathleen Petzer
Kamo Habedi

WETENSKAP
Plek behaal
Skool
Eerste/Goud
LS Wierdapark
Tweede/Silwer
Mitchell House PS
Derde/Brons
Huttenpark PS

Graad
7
7
7
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AKTIWITEITE BY DIE SCI-ENZA, UP

MERIETEPRYSE EN SERTIFIKATE IS OORHANDIG
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PRETDAG BY DIE UJ-TECHNOLAB
Programleier: Hennie de Wet
Streek: Gauteng-Suid

Die twee Pretdae by die UJ-Technolab in Johannesburg was 'n groot sukses. Hennie de Wet het al die
leerders en ouers wat dit bygewoon het en in besonder vir Michael Ettershank, die bestuurder van die
Sentrum, verwelkom. Michael het daarna op voortreflike wyse die waarde van wiskunde in elke faset
van die samelewing aan die gehoor verduidelik. Hy het ook die funksionering van die robotte verduidelik
en 'n kort demonstrasie gegee voordat almal in groepe van drie aan die werk gespring het. Die spanne
moes elkeen 'n robot programmeer om deur 'n spesifieke baan te beweeg. Dit het groot pret en
opgewondenheid tot gevolg gehad. Die spanne het deurlopend getoets of die robotte reg beweeg en
telkens verdere verstellings aangebring. Die eerste spanne wat daarin kon slaag om die baan suksesvol
te voltooi, het een van die merietepryse ontvang.
Die jong wiskundiges het die programmering verbasend vinnig bemeester en met hul inisiatief en
kreatiwiteit beïndruk. Almal was jammer dat die dag om 16:00 moes afsluit.
Michael Ettershank het tydens die afsluiting weer die noodsaak van Wiskunde beklemtoon en die jong
Wiskundiges uitgedaag om hulle ideale te verwesenlik. Dr. Dionē Prinsloo, HUB van die SA Akademie,
het die verskillende toekennings oorhandig en ook die onderwysers bedank vir hulle aanmoediging. Ook
die ouers se rol word waardeer.

STREEKWENNERS
Toppresteerders
Bernard Greeff
Lizelle Gordon
Veruschka Fourie

WISKUNDE
Plek behaal
Skool
Eerste/Goud
LS Louw Geldenhuys
Tweede/Silwer
LS Roodekrans
Derde/Brons
LS Impala

Graad
7
7
7

Toppresteerder
Bernard Greeff
Wolfgang Visser
Stephan de Souza
Keeran Moodley

WETENSKAP
Plek behaal
Skool
Eerste/Goud
LS Louw Geldenhuys
Tweede/Silwer
LS Jan Celliers
Derde/Brons
LS Louw Geldenhuys
Montrose PS

Graad
7
7
7
7
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AKTIWITEITE BY DIE UJ-TECHNOLAB

MERIETEPRYSE EN SERTIFIKATE IS OORHANDIG
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WISKUNDE-PRETDAG BY DIE NWU
Programleier: Prof. Ewert Kleynhans
Streek: Noordwes

Uiteindelik het die groot dag aangebreek. Die toppresteerders van vanjaar se Wiskunde-in-Aksie is
genooi om op 16 September na die Noordwes-Universiteit te kom vir 'n pretdag en prysuitdeling in
Potchefstroom. Wat vanjaar spesiaal gemaak het, was dat die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap
en Kuns ook 'n Wetenskap-in-Aksie begin het en die toppresteerders daarvan was ook betrokke by die
dag.
Die Aksies, georganiseer deur Hennie de Wet in Pretoria, met die ondersteuning van die SuidAfrikaanse Onderwysersunie (SAOU) en administrasie deur Nellie Engelbrecht van die SA Akademie,
het reeds vroeg vanjaar 'n aanvang geneem. Proff. Marthie van der Walt en Kobus van der Walt was
verantwoordelik vir die opstel en finale nasien van die onderskeie vraestelle.
Vanjaar se wenners by die NWU was Katrien du Preez van Laerskool Rustenburg, wat die eerste plek in
die Wiskunde-in-Aksie behaal het, gevolg deur Carel Schutte en Johané van der Walt, albei van
Laerskool Bailliepark. Die eerste wenners van die Wetenskap-in-Aksie was Nicolas Alberts, gevolg deur
Sean O’Donovan van Laerskool Proteapark, met Shafin Chowdhury van Messina in die derde plek. Baie
spesiaal vir Noordwes was dat vanjaar se nasionale wenner en die beste Wetenskap-leerder in SuidAfrika uit hulle streek kom, naamlik Nicolas Alberts van Laerskool Proteapark.
Suid-Afrika het 'n groot tekort aan wiskundiges en wetenskaplikes en die standaard word allerweë as
onvoldoende beskou. Die doel van die pretdae is in die eerste plek om wiskunde en wetenskap gewild te
maak onder ons jeug en hulle te laat besef hoe aangenaam en interessant wiskunde en wetenskap
werklik is. Die Aksies identifiseer ook die beste van die beste leerders in dié vakgebiede en poog op
hierdie wyse om die standaard daarvan te verhoog. Leerders streef ook reeds daarna om meer as een
jaar onder die topfinaliste te wees wat na die pretdag toe uitgenooi word. Almal is dit eens dat dit as ŉ
voorreg beskou word om genooi te word.
Ná kolwyntjies, koffie en koeldrank geniet is, het prof. Ewert Kleynhans die dag ingelei met 'n
verwelkoming en 'n besondere voordrag wat die belangrikheid van wiskunde getoon het en daarop
gewys het dat dit nie net oral in die lewe noodsaaklik is nie, maar in werklikheid ook lekker en
interessant is. Baie klem is gelê op die feit dat wiskunde die ruggraat van die wetenskappe vorm.
Daarna het dr. Annalie Roux die leerders begelei deur die oplos van probleme deur statistiek en
meetkunde op 'n vindingryke wyse te kombineer. Prof. Hercules Nieuwoudt het die leerders konstruksies
en modelle laat ondersoek.

-18-
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Wat die professore besonder beïndruk het, was die intelligensie van hierdie groep leerders en hulle
wiskundige vermoë om gevorderde probleme op te los. Hulle was voorwaar van die beste in ons skole
en gee mens opnuut hoop vir die toekoms van ons pragtige land. Opvallend was dat onder die top-25
wiskundewenners ook van die top-25 wetenskapleerders was.
Johan Koekemoer, 'n ingenieur en 'n plaaslike onderwyser, het die leerders op die rekenaars pret laat
hê deur interessanthede omtrent vierhoeke en die verband daartussen te ontdek. Ná die "les" het elkeen
'n CD met die GeoGebra-wiskundeprogram as geskenk ontvang. Daar is gespeel en geëksperimenteer
in die Wetenskapsentrum en die feestelikhede is afgesluit met kospakkies en die prysuitdeling.
Die beskikbaarstelling van 'n tolkdiens het tot die dag se sukses bygedra en is besonder waardeer. Die
NWU se Afdeling vir Bemarking en Kommunikasie was betrokke by die afronding van die pretdag, terwyl
NWU-PUK-studente die leerders die hele dag begelei het en gesorg het dat hulle veilig is.
Almal het die dag besonder baie geniet. Die leerders is dit almal eens dat hulle eendag aan die
Noordwes-Universiteit wil kom studeer!

STREEKWENNERS
Toppresteerders
Katrien du Preez
Carel Schutte
Johané van der Walt

WISKUNDE
Plek behaal
Skool
Eerste/Goud
LS Rustenburg
Tweede/Silwer
LS Baillie Park
Derde/Brons
LS Baillie Park

Graad
6
7
7

Toppresteerder
Nicolas Alberts
Sean O'Donovan
Shafin Chowdhury

WETENSKAP
Plek behaal
Skool
Eerste/Goud
LS Proteapark
Tweede/Silwer
LS Proteapark
Derde/Brons
Messina PS

Graad
7
7
7
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AKTIWITEITE BY DIE NWU

MERIETEPRYSE EN SERTIFIKATE IS OORHANDIG
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WISKUNDE-PRETDAG BY DIE UV
Programleier: Dr. Samantha Dorfling
Streek: Vrystaat

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

STREEKWENNERS
Toppresteerders
Lize-Mari Loots
Zenobia Slabbert
Gustav Hauptfleisch

WISKUNDE
Plek behaal
Skool
Eerste/Goud
LS Newton
Tweede/Silwer
Universitas PS
Derde/Brons
Senekal PS

Graad
7
7
7

Toppresteerder
Gustav Hauptfleisch
Mikael von Eschwege
Bianca Bredenkamp
Ignus van Deventer
Carlo van der Merwe
Maha Morsy
Lize-Mari Loots

WETENSKAP
Plek behaal
Skool
Eerste/Goud
Senekal PS
Tweede/Silwer
Universitas
Newton LS
Newton LS
Derde/Brons
Senekal PS
Transkei PS
Newton LS

Graad
7
7
7
7
7
7
7
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AKTIWITEITE BY DIE UV

MERIETEPRYSE EN SERTIFIKATE IS OORHANDIG
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WISKUNDE-PRETDAG BY DIE NMU
Programleier: Prof. Japie Engelbrecht
Streek: Oos-Kaap

Dit was weereens opvallend om te sien dat mense van so ver as George, Cradock en Oos-Londen
gereis het om die dag by te woon. Ná die verwelkoming en 'n kort verduideliking van die doel van die
Wiskunde-in-Aksie-inisiatief en die Akademie se betrokkenheid daarby, is die leerders in drie groepe
verdeel en onder begeleiding van die gidse na die departemente Chemie en Rekenaarwetenskap en die
departement Fisika se elektronmikroskoopsentrum geneem.
By elkeen van hierdie "stasies" is aanskoulike demonstrasies of verduidelikings deur kundige personeel
en nagraadse studente gegee. Soos gewoonlik was Chemie se demonstrasies vol ontploffings, rook en
gekleurde vloeistowwe. Ten einde Fisika darem ook 'n bietjie blootstelling te gee, is daar voor die prysuitdeling 'n paar eenvoudige demonstrasies van lugdruk, Archimedes se wet en die invloed van
vloeibare stikstof gedoen.
Sertifikate is daarna aan elke leerder oorhandig. Hierna is die geraamde brons-, silwer- en goue
toekennings oorhandig. Die silwerwenner op nasionale vlak, Timothy Morrell, kon weens ongesteldheid
ongelukkig nie teenwoordig wees nie. Snoeppakkies is aan die einde van die verrigtinge uitgedeel.
Daar was vanjaar meer assistente, wat 'n aanduiding is dat die betrokke departemente erns maak met
die dag se pret.

STREEKWENNERS
Toppresteerders
Megan Wächter
Herman Augustyn
Karl Walker

WISKUNDE
Plek behaal
Skool
Eerste/Goud
Merrifield PS
Tweede/Silwer
LS Wesbank
Derde/Brons
Merrifield PS

Graad
7
6
7

Toppresteerder
Timothy Morrell

WETENSKAP
Plek behaal
Skool
Eerste/Goud
Hudson Park PS

Graad
7

Stefan de Beer
Megan Bosman
Dylan Kurten
Nina Hattingh
Corbin de Villiers

Tweede/Silwer
Derde/Brons

George-Suid LS
Hudson Park PS
Hudson Park PS
George Suid LS
Hudson Park PS

7
7
7
7
7
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AKTIWITEITE BY DIE NMU

MERIETEPRYSE EN SERTIFIKATE IS OORHANDIG
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WISKUNDE-PRETDAG BY DIE US (TRAC SA)
Programleier: Debbey Olivier
Streek: Wes-Kaap

Op Saterdag 19 en 26 Augustus het die graad 6- en 7-wenners van Wiskunde- en Wetenskap-in-Aksie
die Universiteit Stellenbosch se TRAC-Skolesentrum besoek. TRAC-Suid-Afrika is in 1994 in Suid-Afrika
gevestig. TRAC funksioneer onder die vaandel van die Universiteit Stellenbosch as 'n nasionale
program sonder winsoogmerk. TRAC se intervensie in meer as 100 skole in benadeelde omgewings het
ten doel om leerders se akademiese prestasie in wiskunde en die wetenskappe te verbeter. Belangriker
is egter om toe te sien dat leerders tersiêre studie suksesvol kan aanpak en voltooi. Weens die aard van
die leerders se finansiële agtergrond fasiliteer TRAC ook die proses om vir leerders fondse vir sodanige
studie te bekom. Die ouers en leerders is in die voorportaal van die TRAC-area van die Departement
Siviele Ingenieurswese ontvang. Hier het die leerders geregistreer terwyl die ouers gesellig kon verkeer
met iets te drinke en te ete. Hierna is die leerders na die TRAC-laboratorium begelei, en ná die
verwelkoming is die ouers verskoon en het die leerders met hulle eerste aktiwiteit begin. Eerste aan die
beurt was 'n praktiese eksperiment wat deur een van die TRAC-fasiliteerders, Patricia Dube, aangebied
is. Die eksperiment het gehandel oor Ohm se wet. Die leerders moes direkte en indirekte verhoudings
tussen stroomsterkte, potensiaalverskil en weerstand met behulp van tegnologiese sensortoerusting
bepaal. Die sensortoerusting was aan 'n rekenaar gekoppel en die leerders se bevindings is deur middel
van 'n grafiek op die rekenaar getoon. Die tweede aktiwiteit, 'n spaghetti-toringboukompetisie, was groot
pret. Die leerders moes die hoogste moontlike struktuur wat 'n malvalekker kan dra, bou. Die doel van
die aktiwiteit was om die leerders bloot te stel aan die ontwerpproses. Elke groep het 20 stukkies rou
spaghetti, 1 m tou, kleeflint en 'n malvalekker ontvang. Hulle is 25 minute tyd gegee om die struktuur te
bou. Die hoogste konstruksie wat onafhanklik kon staan, was die wenner. Die laaste aktiwiteit was weer
'n praktiese eksperiment, aangebied deur Patricia Dube. Dit het gehandel oor die wet van Boyle. Die
leerders moes ter inleiding verduidelik hoe hulle asemhaal. Daarna is die begrip inverse proporsie
bespreek. Namate volume vermeerder, verminder die druk. Die eksperiment is met behulp van 'n
rekenaar en 'n spuit gedoen. Weereens het die leerders in groepe gewerk en hulle bevindings is op 'n
grafiek aangeteken.
Die ouers is om 11:45 terugverwelkom om die prysuitdeling by te woon. Dr. Sias Mostert
(Akademieraadslid) het die prysuitdeling hanteer. Elke presteerder het 'n prestasiesertifikaat ontvang.

STREEKWENNERS
Toppresteerders
Helena Swart
Wiekie Ferreira
Rachel Meiring
Hendri Pretorius
Janneke van der Walt

WISKUNDE
Plek behaal
Skool
Eerste/Goud
LS Stellenbosch
Tweede/Silwer
LS Gene Louw
Derde/Brons
LS Stellenbosch
LS Worcester-Oos
LS Jan van Riebeeck

Graad
7
7
7
7
7
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Toppresteerder
Jonathan Louw
Denisha Patel
Nicholas van Wyk
Ruan van Wyngaardt
Elsje-Mari Louw
Talha Bukhari

WETENSKAP
Plek behaal
Skool
Eerste/Goud
LS Courtrai
Tweede/Silwer
Derde/Brons

LS Ashton
LS Welgemoed
LS Gene Louw
LS SCourtrai
LS Outeniqua

AKTIWITEITE BY DIE US

MERIETEPRYSE EN SERTIFIKATE OORHANDIG (US)

Graad
7
7
7
7
7
7
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Dankiesê-briefies
Baie dankie vir die moeite wat julle met die kinders Baie dankie vir die geleentheid en julle harde werk. Dis
gedoen het met die Pretdag by UV. Dis wonderlike elke jaar heerlik om saam met julle te skryf.
blootstelling wat julle die kinders bied.
Onderwyser (Leeuwenhof Akademie)
Ouer (Universitas PS) Baie dankie aan al die organiseerders vir die Pretdag by
I just wanted to say Corbin really enjoyed the day at UJ. Veruschka het dit baie geniet. Dit was vir ons 'n
NMU and thank you to all the organisers.
voorreg.
Ouer (LS Impala)
Ouer (Hudson Park PS) Louis het die Pretdag by US baie geniet. Wens daar was
Baie dankie vir die Pretdag by NWU. Nicolas het dit meer sulke geleenthede vir die kinders.
geweldig baie geniet en kan nie uitgepraat raak nie.
Ouer (LS Hendrik Louw)
Hulle het baie geleer en sommer 'n spul vriende Van die leerders wat by US se Pretdag teenwoordig was,
gemaak.
Ouer (LS Proteapark) se ouers sê baie dankie vir die voorreg om te kon gaan.
Ons kinders het die Pretdag by NWU verskriklik baie Hulle het dit baie geniet. Om Wiskunde van 'n hoë
geniet. Nogmaals dankie vir julle moeite. Ek dink daar standaard deesdae te onderrig, is nogal uitdagend en
is 'n paar toekomstige PUKKE op pad.
enige ondersteuning is vir ons van groot waarde.
Onderwyser (LS Vastrap)
Onderwyser (LS Hendrik Louw)
Thank you for the lovely expo experience at NMU. Baie dankie vir die groot verrassing met die prysgeld wat
Megan and her fellow pupils enjoyed their time and Helena Saterdag gekry het vir haar deelname aan die
learned a lot.
Ouer (Hudson Park PS) Aksie. Dit is 'n groot aansporing vir haar en ons waardeer
Ons wil graag dankie sê vir die geleentheid om jul te dit baie. Baie dankie ook aan al die organiseerders.
Ouer (LS Stellenbosch)
kon besoek by NMU. Die kinders het dit baie geniet en
sien klaar uit na volgende jaar. Herman hoop ook hy Sjoe, my dag en kwartaal is gemaak met die deurstuur van
kan weer kwalifiseer.
Ouer (LS Wesbank) die name vir die Pretdag. Matt was ook uit sy vel van
opgewondenheid. Ockert van Heerden, wat 'n paar jaar
Baie dankie vir so 'n lekker dag daar by UP, en die gelede die Pretdag by UP bygewoon het, het die graad 7's
blootstelling wat ons kinders gekry het, was so vooraf ingelig oor die dag. Hulle het dus geweet dit is iets
wonderlik. Ons is so geseën, ek was sommer in trane GROOTS om na uit te sien.
want nie Amike of ons het haar mooi prestasie verwag
Onderwyser (LS Van Riebeeckpark)
nie.
Ouer (LS Wierdapark)
Thank you so much for organising and encouraging the
Ons by LS Jan Celliers wil net dankie sê vir al julle development of these critical subjects!
moeite met ons kinders. Ons kinders het dit baie
Onderwyser (Hudson Park PS)
geniet.
Onderwyser (LS Jan Celliers)
We felt incredibly honoured to learn through your letter that
Baie dankie vir alles wat julle vir ons kinders doen. Lebogang from Mitchell House is one of the top achievers
Hulle is so opgewonde. Julle bied vir hulle geleent- in their region. We acknowledge this credit bestowed upon
hede wat hulle nie op 'n ander manier sou ervaar nie. her with a great deal of appreciation.
Onderwyser (LS Marietjie van Niekerk)
Ouer (Mitchell House PS)
Baie dankie vir die geleentheid wat julle aan die Baie dankie vir julle inisiatief vir die kinders. Dit maak
kinders gegee het by US. Wiekie is so verras oor haar beslis 'n verskil aan hulle Wiskunde-/Wetenskap-ervaring
2de plek.
Ouer (LS Gene Louw)
en is 'n groot motivering vir hulle om selfs beloon te word
Baie dankie vir die Pretdag by US. Die leerders het dit daarvoor.
baie geniet.
Onderwyser (LS Jan van Riebeeck)

Ouer (Universitas PS)
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Hertzoggedenklesing 2017
Die ses-en-veertigste J.B.M. Hertzoggedenklesing is op Woensdagaand 13 September 2017 by die
Akademiekantoor gelewer. Die lesing is aangebied deur prof. Christo van Rensburg,
Navorsingsgenoot by die Navorsingseenheid Tale en literatuur in die SA konteks, aan die NWU.
Tema: Toe die maak van die Afrikaanse woordelyste & spelreëls ook perdekoop was.
Die Afrikaanse woordelys en spelreëls is vanjaar 100 jaar oud. Prof. Van Rensburg het die geskiedenis
van die AWS belig.
Die ATR se Kokertoekennings 2017
Die Kokertoekennings van die Afrikaanse Taalraad (ATR) is op 17 November 2017 op
die Zevenwacht-Landgoed by Kuilsrivier oorhandig. Die Kokers is die hoogtepunt van
die ATR se jaar en 'n geleentheid om 'n groep baie spesiale mense te bedank vir wat
hulle die afgelope jaar vir Afrikaans gedoen het.
Kokertoekennings:
 "Bemagtig": Suzie Matlhola organiseer Afrikaans-klasse in Soweto en begin 'n ATKV-vrouetak wat
onder meer naaldwerk doen. Die Saterdagskool vind nou op vyf plekke in Soweto plaas en het agt
onderwysers.
 "Bevorder": Diana Robertson vir die bevordering van 'n leeskultuur, veral lees in Afrikaans, die
oprigting van 'n biblioteek by Eldoradopark Primêr en die benutting van die kunste om Afrikaans te
bevorder.
 "Beskerm": Werner Hugo staan skole by met litigasie en regsadvies oor taalbeleid. Hy tree ook op
as prokureur in die hofsake teen Unisa en die UV oor hulle pro-Engelse taalbeleid.
Erepennings, gemik op jonger mense, is toegeken aan:
 Mercy Kannemeyer vir haar dokumentêr Die ander kant, wat wye bewustheid geskep het van die
uitsluiting van moedertaalsprekers van Afrikaans as die taal finaal as tersiêre onderrigtaal afgeskaf
sou word.
 Sue Pyler as omroeper vier en verken die egtheid en eiesoortigheid van streekstaal, soos dié van
Noord-Kapenaars; medeaanbieder van die gewilde Middag op RSG.
 Marelize Swanepoel as oprigter van www.swanies.co.za, 'n platform wat gratis hulpbronne en
metodiek vir die vakke Afrikaans Huistaal en Eerste Addisionele Taal aan onderwysers en leerders
verskaf.
Spesiale Kokertoekennings is aan Sandra Prinsloo en Shaleen Surtie-Richards gedoen vir hulle
lewenslange bydrae tot Afrikaans.
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Studentesimposium in die Natuurwetenskappe 2017
Die 17de jaarlikse Studentesimposium in die Natuurwetenskappe is op 2 en 3 November 2017 deur die
Dept. Chemie van die Universiteit van Pretoria (UP), in samewerking met die Afdelings Wis- en Natuurkunde en Chemiese Wetenskappe van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns (SAAWK), aangebied.
Prof. Marile Landman van die Dept. Chemie het die leiding met die reëlings by die UP geneem, terwyl
dr. Rudi Pretorius (SAAWK/Unisa) en dr. Hertzog Bissett (SAAWK/NECSA) die SAAWK verteenwoordig
het. Hierdie interdissiplinêre simposium, wat aan nagraadse studente die geleentheid gee om hul navorsing in Afrikaans aan te bied, was vanjaar besonder suksesvol. Die biologiese wetenskappe is vanjaar
vir die eerste keer hierby betrek, wat die simposium volwaardig interdissiplinêr in die konteks van die
natuurwetenskappe maak. Vanjaar was daar vier parallelle sessies vir referate (altesaam 36) asook 'n
plakkaatsessie (ses plakkate). Dit maak dit dus een van die grootstes van hierdie simposiums wat oor
die afgelope paar jaar aangebied is. Studente van altesaam nege verskillende Suid-Afrikaanse universiteite het deelgeneem, met aanbiedings wat die volle spektrum van die natuurwetenskappe gedek het.
Die simposium het begin met 'n spogfunksie die Donderdagaand, waartydens prof. Marietjie Potgieter
(Visedekaan: Onderrig, Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe, UP) en die Voorsitter van die
Akademie, prof. Irma Eloff, die verwelkoming behartig het. Die gasspreker was dr. Marthinus Horak, wat
'n aanbieding getiteld "Bioprospektering vir waardevolle stowwe in inheemse plante", gedoen het.
Tydens die openingsfunksie het dr. Pretorius ook een en ander oor die doel van die simposium aan die
aanwesiges verduidelik, terwyl dr. Bisset die bedanking en erkenning van die borge vir hul bydraes
behartig het.
Ná 'n openingswoord deur prof. Landman 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 in beslag
geneem deur die aanbiedings van studente. Hulle aanbiedings word ook beoordeel en kom in
aanmerking vir 'n wye reeks pryse en sertifikate wat deur die borge van die simposium beskikbaar gestel
word. Die prysuitdeling is deur dr. Pretorius behartig en dr. Dionē Prinsloo (HUB van die SAAWK) het
elke pryswenner gelukgewens en ook die slotwoord behartig. Hierdie simposium skep 'n platform vir
nagraadse studente van oor die hele Suid-Afrika om hul navorsing in Afrikaans aan te bied en die
sukses van die simposium word dus gereflekteer in die bydrae wat dit in die breë konteks van die
wetenskap in Suid-Afrika lewer.

Dr. Rudi Pretorius, proff. Marile Landman
en Peet van Rooyn

Dr. Dionē Prinsloo en Melt Hugo
(US): AfriForum-prestigeprys vir 'n
tweedetaalspreker van Afrikaans

Thomas Roets (EUREKA DIY
wat die prys geborg het) en
Cleo Retief (UP)
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Bekendstelling van die AWS en VivA-werkwinkels
Met die verskyning van die jubileumuitgawe van die Afrikaanse woordelys en spelreëls het daar 'n
behoefte in die taalgemeenskap ontstaan om inligting oor die veranderde reëls by werkwinkels aan te
leer. VivA het gevolglik 'n reeks werkwinkels aangebied waarin die AWS bekendgestel en die
vernaamste veranderings aan die inhoud en die reëls bespreek is.
Daarbenewens het lede van die Taalkommissie van die SA Akademie by verskillende geleenthede
opgetree wat deur die uitgewer (Pharos) gereël is. Hierdie geleenthede is spesifiek geskep sodat Pharos
'n skenking van 1 000 eksemplare van die AWS aan onderwysers kon oorhandig. Onderwysers van
bepaalde skole is genooi om die geleenthede by te woon en vrae aan die Taalkommissie te stel.
Die belangstelling in die nuwe AWS was van so 'n aard dat organisasies sommer al voor die amptelike
bekendstelling van die bron werkwinkels aangevra het. Die eerste VivA-werkwinkel is op 24 Julie vir
Akademia se personeel aangebied. Ongeveer 25 baie toegewyde dosente was daar teenwoordig.
Die eerste amptelike bekendstellingsgeleentheid van die AWS het plaasgevind by Hoërskool De Kuilen
in die Wes-Kaap, waar 500 gratis eksemplare deur Pharos aan onderwysers beskikbaar gestel is.
Daardie aand, op 3 Augustus 2017, het die swierige bekendstelling vir genooide gaste op die Nasdak in
Kaapstad self plaasgevind. Die hele Taalkommissie van die SA Akademie was by dié geleenthede teenwoordig.
Huidige en voormalige lede van die Taalkommissie van die SA Akademie by die
amptelike bekendstelling op die Nasdak

Op die foto verskyn Marné Pienaar, Tom McLachlan, Rufus Gouws, Ernst Kotzé, Christo van Rensburg,
Wannie Carstens, Jana Luther, Hans du Plessis, Gerhard van Huyssteen, Frikkie Lombard,
Sophia Kapp, Annél Otto, Gerhard van Wyk, Frank Hendricks, Mariëtta Alberts, Phillip Louw,
Suléne Pilon, Herman Beyer en Leon de Stadler
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Bekendstelling van die AWS en VivA-werkwinkels (vervolg)
Vroeër die oggend van 3 Augustus het die SA Akademie 'n suksesvolle simposium oor die toekoms van
standaardtaal aangebied. Oud-Taalkommissielede het van heinde en ver gekom om deel te neem aan
die gesprek. Prof. Christo van Rensburg was die hoofspreker by dié geleentheid en het gepraat oor die
ontstaansgeskiedenis van die AWS.
Die ATKV-tak op Kathu het VivA genooi om 'n voldagwerkwinkel by hulle aan te bied. Dié het
plaasgevind op 11 Augustus. 'n Klein groepie toegewyde taalwerkers het dit bygewoon, onder wie die
redakteur van die plaaslike tydskrif Onneribome.
Die AWS het ook goeie blootstelling by die Boekejol in Augustus in Pretoria gekry. Gerhard van
Huyssteen het in sy hoedanigheid van voorsitter van die Taalkommissie van die Akademie met Susan
Lombard van Maroela Media (wat toevallig ook 'n oudstudent van hom is!) gesels. Kobus Galloway het
in die agtergrond gestaan en skets terwyl die gesprek aan die gang was, en 'n oulike voorstelling van
"jakkals trou met wolf se vrou" gemaak. Piet Matipa het ook vir 'n wyle kom saamskerts.
Die personeel van die ATKV se hoofkantoor, insluitende die HUB, Deidre le Hanie, het 'n VivAwerkwinkel in hulle raadsaal gekry. Die Noordwes-VLU het by hulle byeenkoms op Buffelspoort ook die
geleentheid gehad om eerstehands by die Taalkommissie se voorsitter te hoor wat die nuwe reëls
behels, en die Mogol Pos van Lephalale het 'n heerlike byeenkoms gereël waar joernaliste, personeel,
belangstellendes en selfs die plaaslike predikant kom deel het in die opwinding.
PEG en SAVI het saam 'n byeenkoms in Stellenbosch gereël waar Taalkommissielede Jana Luther en
Frikkie Lombard ervare taalpraktisyns te woord gestaan het, en op 28 Augustus het Gerhard van
Huyssteen die Bloemfonteiners by NALN toegespreek. Dié geleentheid was so vermaaklik dat hulle
maande daarna nog daaroor gegons het.
Pharos het ook 'n boekbekendstelling van die AWS in die noorde gereël. Hoërskool Brandwag was die
gasheer, en ongeveer 200 onderwysers van skole aan die Rand het die geleentheid bygewoon. Die
belangstelling was lewendig, en dit was daar reeds duidelik dat die skakeling tussen die Taalkommissie,
VivA en onderwysers van kardinale belang is.

Onderwysers ontvang die AWS by Hoërskool Brandwag
Foto: Henk Viljoen, NB-Uitgewers
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Bekendstelling van die AWS en VivA-werkwinkels (vervolg)
Die personeel van Hoërskool Montana het VivA genooi om op 8 September by hulle 'n werkwinkel aan
te bied. Die toewyding van onderwysers wat op 'n Vrydagmiddag by
die skool bly om meer oor spelreëls te leer (nadat hulle die oggend 'n
sportdag bygewoon het en die aand weer by 'n skoolgeleentheid
teenwoordig moes wees), is merkwaardig!
KZN het ook 'n beurt gekry om in die opwinding oor die nuwe AWS te
deel. Die ATKV het op 9 September 'n moedertaaldag aangebied
waarvoor Curro Mount Rushmore gasheer was en waar Gerhard van
Huyssteen weer die Taalkommissie van die Akademie verteenwoordig
het.
VivA is genooi om op 15 September by die Universiteit van Pretoria se Lenteseminaar oor die AWS te
kom gesels. Dié optrede is deur Gerhard van Huyssteen en Suléne Pilon behartig.
Op dieselfde middag is die faksimileeuitgawe van die 1917-AWS (uitgegee deur Protea Boekhuis) by die
SA Akademie se nuwe kantoorkompleks deur Christo van Rensburg bekendgestel.
Prolingua het VivA op 11 Oktober ontvang en op 12 Oktober is 'n werkwinkel by die Akademiekantoor in
Pretoria aangebied. Die deelnemers by dié geleentheid was spesifiek taalwerkers in die uitgewersbedryf.
Op 19 en 20 Oktober was dit weer die Kapenaars se beurt. ŉ Werkwinkel is deur VivA by die
Taalmuseum in die Paarl aangebied, en die redakteurs en praktisyns van Naspers kon die volgende dag
deelneem aan die werkwinkel in hulle hoofkantoor. Op 26 Oktober is ŉ werkwinkel in Mediapark in
Johannesburg vir mediamense aangebied.
Op 4 November het VivA in Bloemfontein deelgeneem aan die eerste konferensie vir Afrikaansonderwysers. Dit sal waarskynlik 'n jaarlikse instelling word, en daar was lewendige belangstelling in
VivA se produkte en die AWS. Dit is duidelik dat daar by onderwysers 'n groot behoefte aan leiding oor
grammatika en spelling is.
Die werk is natuurlik nie afgehandel nie. Die publikasie van 'n bron soos die AWS is altyd opwindend,
maar die werk om die inhoud daarvan aan taalgebruikers bekend te maak, is deurlopend. Veral die
nuwe geslag sprekers moet van die korrekte spelreëls kennis neem. Ten einde dit te doen, het VivA
reeds onderneem om deel te wees van 'n konferensie vir laerskoolonderwysers wat op 10 Februarie in
die Kaap sal plaasvind, en om ook deel te neem aan LOK, die groot byeenkoms vir hoërskoolonderwysers in die Kaap, wat die week daarna plaasvind. Na raming sal daar ten minste 1 200 onderwysers
by dié twee geleenthede teenwoordig wees.
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Bekendstelling van die AWS en VivA-werkwinkels (vervolg)
Die Taalkommissiesitting is aan die einde van Februarie 2018 in Windhoek, sodat dit kan saamval met
die konferensie wat gereël word deur die Professionele Vereniging vir Afrikaans-Taalonderrig in
Namibië.
Dit is ook noemenswaardig dat die Afrikaanse woordelys en spelreëls 'n gewilde bron onder boekwurms
is. Lekkerlees Boekrak, 'n Facebookgroep met meer as 8 000 uitgesoekte lede, het 'n Kerskousstopperboekelys opgestel waarop die AWS 'n elfde plek behaal het. Dit is merkwaardig as 'n mens in ag neem
dat die lys deur lede opgestel is en nie die administrateurs nie, en dat die AWS op dié lys 'n hele paar
gewilde en bekroonde skrywers, en die opspraakwekkende The President's Keepers, uitgestof het! En
die beste nuus? Die eerste oplaag van hierdie nuwe uitgawe is uitverkoop! Die Taalkommissie van die
Akademie en die uitgewer moes dus inderhaas reëlings tref om te sorg dat daar wel boeke op die
Kersrakke beskikbaar is.
Artikel oor fiskale afgrond trek steeds aandag
In 'n vorige Nuusbrief is reeds melding gemaak van die wye aandag wat 'n artikel oor Suid-Afrika se
"fiskale afgrond" deur die outeurs Jannie Rossouw, Fanie Joubert en Adèle Breytenbach in die openbare
media getrek het. Hierdie navorsing, wat reeds in 2014 in die Tydskrif vir Geesteswetenskappe (TGW)
gepubliseer is, is in 2016 opgevolg met ’n artikel waarin Suid-Afrika se fiskale keuses tussen "afgrond"
en "plato" ontleed is. Die konsep "fiskale afgrond" figureer nou ook pertinent in die subtitel van die pas
verskene boek On the Brink: South Africa’s political and fiscal cliff-hanger deur Claire Bisseker, die
ekonomiese redakteur van die Financial Mail. Rossouw et al. se navorsing word breedvoerig aangehaal,
met die nodige erkenning aan die Journal of Humanities, die Engelse titel van die Tydskrif vir
Geesteswetenskappe. Prof. Jannie Rossouw, tans hoof van Wits se Sakeskool, merk hieroor die
volgende op: "Afrikaans het inderdaad waarde; dis regtig verstommend dat 'n navorsingsartikel in
Afrikaans hierdie impak het. '‘Fiskale afgrond' en 'fiscal cliff' het intussen, na aanleiding van ons
navorsing wat in die TGW gepubliseer is, deel geword van die Suid-Afrikaanse ekonomiese
terminologie.” Dat hierdie aktuele navorsing in Afrikaans gepubliseer is, maar ook neerslag vind in
navorsingspublikasies in Engels, is inderdaad verblydend. Dit bevestig weer dat navorsingsresultate in
Afrikaans gepubliseer kan word en steeds 'n bydrae tot diskoerse in Suid-Afrika kan maak. Nadere
besonderhede oor die aard en impak van hulle navorsing is beskikbaar by prof. Rossouw
(jannie.rossouw@wits.ac.za).
Die 2014- en die 2016-artikel deur Rossouw et al. is sowel in druk as digitaal toeganklik vir belangstellende lesers. Die 2016-artikel is op die tydskrif se webwerf gelaai (http://www.tgwsak.co.za), terwyl
die 2014-artikel digitaal beskikbaar is op die SciELO-webwerf en by Sabinet (skakels aangedui op die
TGW se webwerf). Die gedrukte kopie van albei artikels kan by die Akademiekantoor
(finansies@akademie.co.za) aangevra word.
Baie geluk aan die outeurs met aktuele navorsing wat steeds erkenning geniet in verdere navorsing oor
die politieke en ekonomiese implikasies van owerheidsbesteding in Suid-Afrika.
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Artikel oor fiskale afgrond trek steeds aandag (vervolg)
Verwysings:
 Bisseker, Claire. 2017. On the Brink: South Africa’s political and fiscal cliff-hanger. Tafelberg.
 Rossouw, Jannie, Joubert, Fanie en Breytenbach, Adèle. 2014. Suid-Afrika se fiskale afgrond: ’n Blik
op die aanwending van owerheidshulpbronne. Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 54(1):144–162.
 Rossouw, Jannie, Joubert, Fanie en Breytenbach, Adèle. 2016. Suid-Afrika se fiskale keuses
gemodelleer: Afgrond of plato? Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 56(2-2):534–554.
Prof. Ina Wolfaardt-Gräbe, Redakteur: Tydskrif vir Geesteswetenskappe
Marie-Louise Roux, SA doyenne van bewaring

†

Berig in Die Burger van 2 Oktober 2017, deur Marthinus van Bart
Die doyenne van Suid-Afrika se kultuurstryders en die 2014ontvanger van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns se erepenning, Marie-Louise (Marie-Lou) Roux (87), is Vrydag 29
September 2017 in die Vergelegen-Mediclinic op Somerset-Wes
oorlede. Sy het kort tevore by 'n nabygeleë aftreeoord, waar sy 'n
inwoner was, geval en haar heup gebreek. Volgens haar susterskind, Deanne Vorster, ook van Somerset-Wes, het Marie-Lou in
2011 'n hartoperasie ondergaan waartydens 'n pasaangeër ingeplant is.

Marie-Lou Roux (87) wat Vrydag
29 September oorlede is.
Foto: MARTHINUS VAN BART

Ten spyte van haar jarelange swak gesondheidstoestand en die
feit dat sy moeilik geloop het, was sy die afgelope dekade in ŉ
leidingnemende posisie besonder aktief betrokke by twee
bewaringsorganisasies, Captrust en die SA Habitatraad. Sy het nie
die moeite ontsien om tot betreklik onlangs nog tot in die vroeë
oggendure voor haar rekenaar te sit om ingewikkelde regsdokumentasie vir verskeie Hooggeregshofsake insake belangrike
bewaringskwessies voor te berei nie.

Sy was landwyd bekend vir haar jarelange stryd teen ontwikkelaars wat geen respek vir die land se
argitektoniese historiese erfenis of die inheemse natuur het nie. Ook het sy veral die amptenary van die
Wes-Kaapprovinsie en van die stad Kaapstad fyn dopgehou sodat hulle geen ontoelaatbare toegewings
aan ontwikkelaars ten koste van bewaring maak nie. Die laaste groot hofsaak waarby Marie-Lou intens
betrokke was, is 'n steeds hangende Hooggeregshofgeding teen ontwikkelaars van 'n moderne
toringgebou wat die historiese Lutherse Kerkkompleks aan Strand- en Breestraat, Kaapstad, sal ontsier
en verdring.
Vir haar dekadeslange onvermoeide ywer om alle vorme van kultuur te bevorder en die inheemse natuur
te bewaar, het die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns die gesogte Akademiemedalje in 2014 aan
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Marie-Louise Roux, SA doyenne van bewaring

†

(vervolg)

haar toegeken. Verlede jaar het die Stigting VOC haar met erelidmaatskap en sy prestigemedalje van
suiwer silwer vereer. In 1988 het sy die Cape Times Centenary-toekenning vir natuur- en omgewingsbewaring ontvang, en die Wildlewe- en Omgewingsvereniging het vroeër sy goue medalje vir bewaring
aan haar toegeken.
Marie-Lou is op 19 Julie 1931 in Pretoria gebore. Sy matrikuleer in 1947 aan die Hoërskool
Langenhoven op Riversdal. In 1950 behaal sy ŉ BA-graad in tale aan die Universiteit van Stellenbosch,
en in 1951 'n HOD aan die Rhodes-universiteit. In 1975 behaal sy ŉ BAHons in Engels aan die US, in
1979 die graad BEd aan die Universiteit van Kaapstad en in 1994 ŉ MEd (cum laude) aan die US.
Sy hou 28 jaar lank skool in die destydse Suid-Rhodesië (Zimbabwe), Zeerust, Riversdal, Stellenbosch,
Tygerberg en Kaapstad. Van 1981 tot 1993 was sy lektor in Engels aan die US se Fakulteit Opvoedkunde. Benewens haar onderrigwerk wy sy haar aan jeugopvoeding in die uitvoerende kunste,
komponeer die skoollied van die Hoërskool Langenhoven en rig onder meer massa-volksdansgroepe af
vir die 1981-Republiekfeesvieringe.
Reeds in die 1970’s raak sy betrokke by die bewaring van historiese geboue en die natuur. Onder meer
samel sy 'n aansienlike bedrag in vir 'n reuse-bewaringspoging vir die wesfasade van Kerkplein,
Pretoria, wat destyds deur sloping bedreig is. Sy het ook verbete teen die beoogde "ruimteskip" op die
18de-eeuse Melck-skuur in Breestraat, Kaapstad, geveg. Dié saak is steeds hangende. Hierdie gebou is
deur vaardige Oos-Indiese slawe gebou, wie se nageslag die pakskuur ook as deel van hul erfenis
beskou.
In die 1980’s neem sy leiding om wetgewing oor natuurbewaring te verbeter en wetstoepassing af te
dwing, asook om die Stilbaaise argitektoniese en natuurerfenis, soos die historiese Jagersbosch-opstal,
die Palinggat, twee pioniershuise en die strandhuis van die kunstenaarsgesin Volschenk, daadwerklik te
bewaar.
Sy word in 1992 lid van die Kaapse Erfenistrust (Captrust) en in 1995 uitvoerende beampte van die SA
Habitatraad. Ook raak sy betrokke by die Stellenbosse Heemkring, die Stellenbosse Musiekvereniging
en die Botaniese Vereniging van SA.
Marie-Lou het oor die afgelope sewe jaar die leiding geneem om te keer dat die historiese Martin Melckskuur van die 1700’s, deel van die unieke Lutherse Kerkkompleks in Kaapstad, deur 'n onvanpaste
moderne sakegebou van beton, staal en glas ontsier en verdring word, en dat die historiese Highclarevakansiewoning op Bloubergstrand van sir Langham Dale, laaste Koloniale Superintendent-generaal
van Onderwys, gesloop word.
Sy was medeskrywer (saam met wyle Helene Steyn van Stilbaai) van die gesaghebbende boeke Die
Volschenks – drie geslagte kunsskilders, Stilbaai, en My Hofmeyr- en De Vosfamilie (saam met Annie
Hofmeyr). Ook was sy was nou betrokke by talle vakpublikasies oor die fauna en flora van die
Strandveld en die Suid-Kaap.
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Akademiepryse 2018
Graag vestig ons u aandag op die Akademiepryse wat in 2018 vir toekenning oorweeg word. Kandidate
vir enigeen van hierdie pryse kan tans by wyse van volledig gemotiveerde voorstelle genomineer word.
Die volgende geld ten opsigte van die voorstelle:
 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 bekronenswaardig beskou word.
 Dit moet verkieslik in Afrikaans wees.
 Dit moet deur 'n voorsteller en 'n sekondant onderteken wees.
 Die volle name van die kandidaat, asook van die voorsteller en sekondant, en hulle telefoon- en
selfoonnommer, adres en e-posadres moet verskaf 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 mag die
kandidaat daarvan 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 vir die betrokke kandidaat en vir
die SA Akademie groot verleentheid veroorsaak het.
 By die toekenning 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 toekenning gevoer word nie – nie
met voorstellers nie en ook nie met kandidate nie.
Reglemente vir die onderskeie pryse is op aanvraag beskikbaar.
Die finale sluitingsdatum vir voorstelle is 31 Januarie 2018, behalwe waar anders vermeld.

GEESTESWETENSKAPPE
1. Stalsprys
Die Stalsprys vir Geesteswetenskappe word jaarliks toegeken vir 'n hoogstaande publikasie of 'n reeks
hoogstaande publikasies, by voorkeur, maar nie uitsluitlik nie, in Afrikaans. Verder word dit toegeken vir
individuele of gesamentlike wetenskapsbeoefening en/of die lewering van individuele of gesamentlike
produkte van hoogstaande gehalte waardeur buitengewone bydraes tot die wetenskapsbeoefening
gemaak word. Spanprestasie of ŉ bydrae tot spanprestasie, multi- en interdissiplinêre navorsing, en
goeie implementerings- of evalueringsnavorsing kan ook in berekening gebring word. Werk wat voor die
bekroningsjaar gelewer is, sal vir die bekroning in aanmerking geneem word. Die volgende vakgebiede
kom in 2018 aan die beurt:
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(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Kunstewetenskappe; kunstegeskiedenis
Multi- en interdissiplinêre spanwerk
Kommunikasiekunde en joernalistiek; biblioteek- en inligtingkunde
Sielkunde

2. Markus Viljoenmedalje vir Joernalistieke Prestasie
Die prys word toegeken vir langdurige hoogstaande werk in die Afrikaanse joernalistiek, hetsy in
koerante of in tydskrifte. Die medalje kan elke drie jaar toegeken word. Die medalje kan slegs een maal
aan 'n bepaalde persoon toegeken word.
3. Toon van den Heeverprys vir Regswetenskap
Die prys word toegeken vir:
(i)
(ii)
(iii)

oorspronklike regskundige werk in Afrikaans, en/of
vollengteartikels wat in geakkrediteerde regstydskrifte of 'n artikel van hoogstaande gehalte in
Afrikaans wat in ŉ geakkrediteerde regstydskrif verskyn het, en/of
baanbreker-regsuitsprake in Afrikaans.

4. CJ Langenhovenprys vir Taalwetenskap
Die prys is driejaarliks beskikbaar vir taalwetenskaplike en/of taalskeppende werk in Afrikaans, met
inbegrip van die leksikografie.
5. Erepenning vir Wetenskaplike Vakbevordering
Die erepenning word toegeken vir die bevordering en ontwikkeling van 'n spesifieke vakgebied op enige
terrein van die onderwys (van vroeë kinderonderwys tot tersiêre onderwys). Die erepenning kan net in
uitsonderlike gevalle toegeken word. Geesteswetenskaplikes of natuurwetenskaplikes wat op die gebied
van die onderwys presteer het, kom in aanmerking. (Kyk nr. 13.)
6. Christo Wiesemedalje vir 'n Opkomende Entrepreneur
Die medalje word aan 'n kandidaat toegeken vir werk van hoogstaande gehalte.
Die volgende oorwegings geld by die keuse van 'n kandidaat:
(i)
(ii)
(iii)

Slegs Suid-Afrikaanse burgers wat in die toekenningsjaar 45 jaar of jonger is, kan vir die toekenning van die medalje in aanmerking kom.
Die medalje word toegeken aan sakemanne en -vroue wat besondere struikelblokke moes
oorkom om sukses te behaal.
Persone wat die medalje ontvang, moes 'n besondere gehalte van ondernemerskap, visie en
volharding aan die dag gelê het op grond waarvan hulle as private ondernemers sukses behaal
het in
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die vestiging/opbou van ('n) plaaslike onderneming(s);
die ontwikkeling/bemarking van 'n produk of produkte; en
die skepping van werkgeleenthede en welvaart.

Die prys word toegeken vir prestasies wat behaal is, maar word ook as 'n aanmoedigingsprys beskou en
kan slegs een maal aan 'n bepaalde persoon toegeken word.
7. Protea Boekhuistoekenning
Die prys kan jaarliks om die beurt toegeken word vir die beste Afrikaanse verhandeling, proefskrif of
gepubliseerde werk in geskiedenis of kultuurgeskiedenis. In 2018 kan die prys toegeken word vir 'n Dproefskrif. Kandidate wat in 2015, 2016 of 2017 'n graad ontvang het, kom in aanmerking.
8. Esther Greeffprys
Die prys word jaarliks toegeken, in 2018 vir die beste artikel wat gedurende 2016 in die Tydskrif vir
Geesteswetenskappe gepubliseer is.

NATUURWETENSKAP EN TEGNOLOGIE
9. MT Steynmedalje vir Natuurwetenskaplike en Tegnologiese Prestasie
Dit is een van die voortreflikste eerbewyse van die Akademie vir leierskap op die hoogste vlak in die
natuurwetenskap en die tegnologie. Die prys span die kroon op 'n lewenstaak en kan net een maal aan
'n bepaalde 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 wat as 'n wesenlike en belangrike bydrae tot die bevordering van die natuurwetenskap of die
tegnologie beskou kan word, asook die suksesvolle toepassing daarvan in landsbelang, dien as
maatstaf vir die toekenning.
10. Havengaprys
Die Havengaprys word jaarliks toegeken vir oorspronklike navorsing op natuurwetenskaplike en/of
tegnologiese gebied. Die vereistes by die beoordeling van kandidate is eerstens die bydrae tot
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 2018 kom die volgende vakgebiede aan die beurt:
(i)
(ii)

Die fisiese wetenskappe (wiskundige, chemiese of fisiese wetenskappe).
Die lewenswetenskappe, spesifiek navorsing op lewende materiaal, uitgesluit die mens
(byvoorbeeld die landbou, die biologie of die veeartsenykunde).
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11. FARMOVS-prys vir Farmakologie en Geneesmiddelontwikkeling
Die prys word driejaarliks vir voortreflike bydraes tot 'n vertakking of vertakkings van die farmakologie en
geneesmiddelontwikkeling toegeken. Net een kandidaat kan op 'n keer bekroon word.
12. Erepenning van die Fakulteit Natuurwetenskap en Tegnologie
Hierdie erepenning word toegeken op terreine wat nie deur ander bekroningsgebiede binne die Fakulteit
ondervang word nie en waarin enige persoon, binne die doelstellings van die Akademie, as bekronenswaardig beskou word. Dit word toegeken vir prestasies en bydraes ten opsigte van die bevordering en
ontwikkeling van die besondere vakgebiede en kan net in uitsonderlike gevalle toegeken word.
13. Erepenning vir Wetenskaplike Vakbevordering
Die erepenning word toegeken vir die bevordering en ontwikkeling van 'n spesifieke vakgebied op enige
terrein van die onderwys (van vroeë kinderonderwys tot tersiêre onderwys). Die erepenning kan net in
uitsonderlike gevalle toegeken word. Geesteswetenskaplikes of natuurwetenskaplikes wat op die gebied
van die onderwys presteer het, kom in aanmerking. (Kyk nr. 5.)
14. Junior Kaptein Scottgedenkmedalje vir 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 2018
kom dierkundige wetenskappe aan die beurt.
15. Douw Greeffprys
Die prys word toegeken vir die beste navorsings- of oorsigartikel wat gedurende die voorafgaande jaar
in die SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie verskyn het.

DIE KUNSTE
16. Hertzogprys vir Drama
Die prys word afwisselend vir drama, poësie en prosa toegeken. Alle gepubliseerde dramawerke van
hoogstaande gehalte wat verskyn het in die drie kalenderjare wat die bekroning voorafgaan, kom vir dié
toekenning in aanmerking.
17. Eugène Maraisprys
Die Eugène Maraisprys word toegeken vir 'n eerste of vroeë bellettristiese publikasie in Afrikaans. Die
prys is jaarliks beskikbaar en kan net een maal aan 'n bepaalde skrywer toegeken word.
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18. Tienie Hollowaymedalje vir Kleuterliteratuur
Die medalje is driejaarliks beskikbaar en word toegeken aan 'n skrywer wat gedurende 'n tydperk deur
die Akademieraad bepaal, die beste werk van hoë gehalte in Afrikaans in die genre kleuterliteratuur
gelewer het. Die kategorie kleuterliteratuur sluit boeke vir kinders onder agt jaar in, maar dié omskrywing
word nie op 'n te beperkende wyse toegepas nie.
19. Elsabe Steenbergprys vir Vertaalde Kinder- en Jeugliteratuur in Afrikaans
Die prys kan driejaarliks toegeken word vir vertaalde kleuter- en kinderliteratuur in Afrikaans.
20. CL Engelbrechtprys vir Letterkunde in Afrikaans
In 2018 kan die prys toegeken word vir wetenskaplike navorsing in Afrikaans oor die Afrikaanse
letterkunde.
21. Huberte Rupertprys vir Klassieke Musiek
Die prys is jaarliks beskikbaar. In 2018 kan een persoon in een van die volgende kategorieë bekroon
word: Opleiers/onderwysers van klassieke musiek (met inbegrip van kundiges, beoordelaars en
organiseerders).
22. Erepenning vir Visuele Kunste
Die Akademie se erepenning is bedoel as erkenning, binne die doelstellings van die Akademie, van
besondere prestasie op terreine wat nie suiwer letterkundig of wetenskaplik is nie. Die volgende
kunsvorme word ingesluit: die skilderkuns, die beeldhoukuns, argitektuur, weefwerk, keramiek, mosaïek,
fotografie, die advertensiewese en animasierolprente.
23. Erepenning vir ŉ Afrikaanse Radiohoorbeeld
Die erepenning word twee keer in 'n siklus van drie jaar toegeken. Dit geskied om die beurt vir
Afrikaanse hoorspele (waarby radiovervolgverhale ingesluit is) en Afrikaanse hoorbeelde. In 2018 kom
radiohoorbeelde aan die beurt. Werke wat uitgesaai is deur enige uitsaainetwerk in die drie kalenderjare
wat die bekroningsjaar voorafgegaan het, kom in aanmerking.
24. Deleen Bekkerprys vir ŉ Rolprentdraaiboek in Afrikaans
In 2018 word die prys toegeken vir die beste draaiboek vir 'n rolprent in Afrikaans. Draaiboeke van
Afrikaanse rolprente wat in die voorafgaande drie jaar (dus 2015, 2016 en 2017) vertoon is, kom in
aanmerking.

-40-

Die Jan H. Maraisprys 2018
OPROEP OM NOMINASIES
Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns wag nominasies in
vir die Jan H. Maraisprys vir 2018
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 wat besonder verdienstelik is om Afrikaans as wetenskapstaal te
bevorder, toe te ken.
Prysgeld: Die prysgeld beloop R500 000 en 'n beeldjie, Helpende Hand, deur
Coert Steynberg. Die prysgeld mag in 'n bepaalde jaar tussen meerdere pryswenners, soos deur die keurkomitee bepaal, verdeel word.
Oorhandiging: Jaarliks op 30 Mei (of so na as moontlik aan dié datum) te
Stellenbosch.
Nie-toekenning: Dit staan die keurkomitee vry om in 'n bepaalde jaar geen
toekenning te maak nie.
Aanwending van prysgeld: Na goeddunke van die ontvanger.
Formaat van nominasies:
 Die voorstel moet duidelik motiveer waarom die bepaalde kandidaat/instansie vir die
Prys voorgestel word. Daar moet ook duidelik aangetoon word watter uitstaande
bydrae tot Afrikaans as wetenskapstaal deur wetenskaplike werk en publikasies op
hoë vlak en van hoë gehalte in Afrikaans gelewer is.
 Die nominasie moet deur 'n voorsteller en twee sekondante onderteken wees.
 Die grootste mate van vertroulikheid moet gehandhaaf word. Onder geen omstandighede mag die kandidaat bewus wees dat hy/sy vir die Prys genomineer word nie.
 Die volle name van die kandidaat, asook van die voorsteller en sekondante, landlynen selfoonnommers, adresse, e-posadresse moet verskaf word.
 Die voorstel moet gesteun word deur die nuutste curriculum vitae en publikasielys van
die kandidaat, indien van toepassing.
 By die toekenning van die Prys is die keurkomitee se besluit finaal. In die geval van 'n
nominasie wat nie suksesvol was nie, sal geen korrespondensie of gesprekke na die
toekenning gevoer word nie – nie met voorstellers nie en ook nie met kandidate nie.
Nominasies sluit op Woensdag 31 Januarie 2018.
Bekendmaking van die prys: Einde Maart 2018
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: Ziervogelstraat 574, Arcadia, Pretoria, 0083
Navrae kan gerig word aan die Hoof Uitvoerende Beampte, dr. Dionē Prinsloo: Tel. 086 133 3786
(kantoorure); Sel: 082 464 6953; E-pos: dprinsloo@akademie.co.za of prins.d@netactive.co.za.
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Oor Afrikaans en sy veelbesproke voortbestaan: 'n mening
Deur Tom McLachlan
'n Mens lees gereeld in die media – sowel tradisioneel as elektronies – in lesersbriewe, rubrieke, meningsartikels en dergelike oor die huidige stand van Afrikaans.
Die gestelde standpunte val hoofsaaklik in twee groepe uiteen:
Eerstens is daar die groep wat ek die populistiese menings noem. Die Shorter Oxford English
Dictionary definieer ’n populis as onder meer iemand (veral 'n politikus) wat daarna streef om te spreek
tot die sieninge van gewone mense of om sulke sieninge te verteenwoordig. In die konteks hiervan is dit
menings wat deur hopelik welmenende leke gehuldig word, nie noodwendig deur taalkundiges en
bepaald dié met kennis van die sosiolinguistiek nie.
Hulle is dus gewoonlik sekere mense wat omgee vir hulle moedertaal, maar wat nie die nodige vakkennis het nie. In 'n uitstekende reaksie op so 'n taalpopulistiese brief deur ene Taurus Fatigatus
onlangs in Media24-koerante het Wannie Carstens die baba pront op sy naam genoem: "Dit is moeilik
om met iemand te redeneer wat klaarblyklik nie weet waarvan hy praat nie."
Die standpunte wat in hierdie groep gestel word, is gewoonlik óf dié van mense soos bogenoemde
moeë bul, wat nie meer oor die voortbestaan van Afrikaans wil praat nie en skynbaar ook nie juis
bekommer word deur die bedreigings waardeur Standaardafrikaans in die gesig gestaar word nie, óf dié
van mense wat meen dat alles blink en plesierig vir Afrikaans is, want kyk net hoe gewild is "Afrikaanse
musiek" (wat dit ook al alles insluit), kyk hoeveel Afrikaanse kunstefeeste is daar, kyk net hoeveel
Afrikaanse boeke word geskryf en so meer.
Mense in hierdie groep is nie noodwendig anti-Afrikaans nie, maar het skynbaar reeds aanvaar dat
Standaardafrikaans se tyd verby is, en dat nie net Suid-Afrika nie, maar groot dele van die wêreld
Engels as die internasionale taal van kommunikasie, die handel, die wetenskap en so meer gebruik.
Hoe gouer ons dus ophou weerstand bied en maar verengels en klaarkry, hoe beter vir almal en hoe
meer "bemagtig" ons kinders sal wees.
Tweedens is daar die menings van die groep wat die nodige vakkennis van die ontstaan en verval van
tale het, wat die waarde van moedertaalonderrig in byvoorbeeld begripsontwikkeling besef, of wat besef
wat dit gekos het om ’n standaardvariëteit van Afrikaans te ontwikkel, een wat kan kers vashou by enige
ander ontwikkelde taal in die wêreld. Sulke standpunte is gewoonlik feitelik en/of waarskuwend van
aard.
Diegene wat hierdie standpunte stel, word dikwels uitgekryt as taalbulle, taalstryders of mense wat
teruggryp na die verlede toe Afrikaans 'n bevoorregte posisie beklee het. Hulle word gewoonlik regstreeks of onregstreeks verwyt dat hulle nie die nuwe taalbedeling in Suid-Afrika wil aanvaar nie, of selfs
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dat hulle, meer as 'n eeu later, steeds 'n Boereoorlogmentaliteit het. So nie word gesê dat Suid-Afrika
tans groot probleme te bowe moet kom en dat 'n gewroeg oor Afrikaans dus onvanpas en onnodig is.
Ek sluit my graag by hierdie tweede groep aan, nie omdat ek 'n kundige op die gebied van die sosiolinguistiek of moedertaalonderrig is nie – allermins, trouens – maar omdat ek oortuig is van die waarde
van die behoud van Standaardafrikaans en omdat ek verreweg die grootste deel van my beroepsloopbaan met die praktiese toepassing en gebruik van Standaardafrikaans gemoeid was en gevolglik 'n
besef het van hoeveel daar in die ontwikkeling van Standaardafrikaans gegaan het.
Ek wil my nie hier begewe in 'n argument oor die ontstaan van Afrikaans, wie daarin die grootste rol
gespeel het, wie die grootste bydrae gelewer het, wat gedoen moes gewees het of nie gedoen moes
gewees het nie, en so meer nie. Met die wysheid wat terugskouing bring, kan daar heelwat in dien
verbande gesê word. Die feit van die saak is dat daar in die 20ste eeu ’n standaardvariëteit van
Afrikaans ontstaan het of geskep is waarin alle aspekte van die staatsbestel en die maatskaplike lewe
bedryf kon word. Dit is oor hierdie standaardvariëteit wat ek dit het.
Miskien is dit nodig om vlugtig weer iets oor 'n standaardvariëteit – hier ter sake is Standaardafrikaans –
te sê. Die standaardvariëteit is nie die variëteit van 'n bepaalde groep sprekers nie, maar wel 'n variëteit
wat sosioëkonomiese waarde het, wat kommunikasie tussen en met sprekers van verskillende variëteit
makliker maak, en wat die taalgemeenskap in sekere opsigte saambind. Dit is tipies in hoë mate gestandaardiseer (beskik dus oor bepaalde norme en standaarde), word in onderwysinstellings onderrig en is
meestal die voorkeurvariëteit vir skriftelike taal. Hieruit vloei dat, soos Ernst Kotzé tereg sê, die vraag nie
is wie se variëteit die standaardvariëteit is nie, maar wel waarvoor dit gebruik word. Taalwetenskaplik
word alle variëteite as gelykwaardig beskou, maar die standaardvariëteit word deur die taalgemeenskap
aanvaar as die mees geskikte vir sekere kontekste en gebruike, waartoe hy hom beter leen as ander
variëteite. Dit is die sogenaamde hoër funksies van regering, die onderwys, regspraak, die wetenskap,
formele dokumente en so meer.
Dit is redelik algemene kennis dat skriftelike Afrikaans in die 18de en 19de eeu slegs sporadies voorgekom het en wel in talle verskillende vorme – in die madrassas van die Kaap selfs in Arabiese skrif.
Twee gebeurtenisse in die vroeë 20ste eeu het egter 'n deurslaggewende rol in die ontstaan van
Standaardafrikaans gespeel.
Die eerste hiervan was dat veral MT Steyn en JBM Hertzog op die Nasionale Konvensie wat tot die
totstandkoming van die Unie van Suid-Afrika gelei het, toegesien het dat die "grondwet" van die Unie,
die Zuid-Afrika Wet, 1909, bepaal het dat Hollands (wat later Afrikaans ingesluit het) en Engels nie net
teoreties gelyke status geniet het nie, maar dat "[a]lle akten, verslagen en verrichtingen van 't Parlement
worden in beide talen gehouden, en wetsontwerpen, wetten en kennisgevingen van algemeen publiek
gewicht of belang door de Regering van de Unie uitgegeven, zijn en geschieden in beide talen" (art.
137).
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Dié Wet en sy opvolgers het dus die praktiese toepassing van die teoretiese gelykheid vereis, 'n
bepaling wat (ook provinsiaal) feitlik onveranderd gegeld het tot die aanvaarding van die sogenaamde
Tussentydse Grondwet, 1993. Dié het wel elf amptelike tale as (teoreties) gelyk erken, maar die vereiste
van praktiese toepassing het weggeval.
Soos uit bostaande aanhaling blyk, was die amptelike tale Engels en Hollands, omdat skriftelike
Afrikaans in daardie stadium nog uiters onvas was. Afrikaanssprekendes het meestal 'n soort taal
geskryf wat kwalik as "Hooghollands" bestempel kan word, maar wat ook nie Afrikaans was soos ons dit
ken nie. Ten einde skriftelike Afrikaans te bevorder, het die organisasie wat vandag die Suid-Afrikaanse
Akademie vir Wetenskap en Kuns heet, besluit om die spelling en skryfwyse van Afrikaans te standaardiseer.
In 1917 – vanjaar 'n honderd jaar gelede – het die eerste Afrikaanse woordelys en spelreëls (AWS) toe
onder die vaandel van die Akademie verskyn. Daarin het die samestellers (T.H. le Roux, D.F. Malherbe
en J.J. Smith) onder meer die volgende gesê:
Die feit dat daar geen algemeen erkende spelsisteem van Afrikaans was nie, het die beoefening van ons
taal totnogtoe veel in die weg gestaan. So was dit onmoontlik om skoolboeke op te stel in Afrikaans, en
daarmee uitvoering te gee aan die besluite van die verskillende Provinsiale Rade, solang als daar geen
spellingeenheid was nie. Die hek was toe. Nou is die hek oop. Nou kan ons voorsien in die nasionale
behoeftes van ons volk, en daardeur ons onderwijs gesond maak. Laat iedereen van ons dus meewerk,
na beste kragte, aan die opbouwing van ons taal: die enigste middel waardeur ons volksindividualiteit
kan bewaar blij; die draer van die geestelike selfstandigheid van ons volk.
Bostaande aanhaling het klaarblyklik sterk nasionalistiese ondertone, maar as 'n mens dit eers eenkant
laat – dit is 'n ander gesprek – blyk sekere belangrike aspekte van 'n standaardvariëteit daaruit en uit
bogenoemde bepalings van die Uniegrondwet en sy opvolgers tot voor die 1993-Grondwet. Dit sluit die
volgende in:
(i)
Daar moet nie slegs amptelike erkenning van die gelykberegtiging van amptelike tale wees nie.
Dit moet ook op alle owerheidsvlakke prakties toegepas word, anders bly die gelykberegtiging
bloot 'n prysenswaardige wetsbepaling.
(ii)
Om te kan ontwikkel, moet 'n standaardvariëteit 'n gestandaardiseerde skrifstelsel en ander taalnorme hê.
(iii) Ten einde suksesvol as standaardvariëteit te funksioneer, moet dit onderrig word en moet dit van
owerheidsweë gebruik word.
(iv) Die hele sprekersgemeenskap moet meewerk aan die benutting en voortdurende uitbouing van
die standaardvariëteit, en moet die waarde daarvan verhoog deur dit op alle terreine van die
maatskaplike lewe aan te wend.
(iv) Saam maak die standaardvariëteit en die ander variëteite die taalgeheel uit, en dit is 'n belangrike
kultuurdraer.
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Om dit metafories voor te stel, kan 'n mens seker die taal as geheel met 'n boom vergelyk: die stam is
die standaardvariëteit waaruit al die takvariëteite, wat verskillende vorms kan aanneem, spruit. Wanneer
die stam aangetas word, sal die takke mettertyd ook siek word en dalk afsterf.
Volgens die 2011-sensus is Afrikaans – algemeen gesproke – die derde grootste huistaal volgens
sprekergetalle. Dit sluit die huistaalsprekers in Namibië en Zimbabwe en die wye gebruik van die taal as
lingua franca uit. Daarbenewens is Standaardafrikaans 'n volledig ontwikkelde kultuur- en wetenskapstaal wat toepassing gevind het op elke denkbare terrein van die staatsbestel en die maatskaplike lewe
van sy sprekers. Hy beskik oor die terminologie vir elke vakgebied, is volledig geskik vir onderrig en
opleiding op elke vlak, kan hom handhaaf in die handel, die landbou, die regspleging, die politiek, die
kunste, die wetenskap en tegnologie, en noem maar op.
En tog word sy voortbestaan tans op hierdie vlakke bedreig. Verskeie redes kan hiervoor aangevoer
word.
Eerstens is daar wat soms glottofagie genoem word. Letterlik beteken dit 'die opeet of verslind van 'n
taal', maar dit word gewoonlik gedefinieer as die absorpsie of vervanging van ’n mindere taal deur 'n
oorheersende taal. 'n Mens hoef kwalik oor die rol van Engels in die "nuwe" Suid-Afrika uit te wei. Dit het
in feitlik alle hoër funksies van taal – alle tale – in Suid-Afrika die oorheersende taal geword, enersyds
omdat dit die gemeenskaplike kommunikasietaal, hoe geradbraak ook al, in 'n veeltalige land geword
het, maar andersyds ook omdat owerhede op alle vlakke nie juis veel doen om hulle grondwetlike plig
ten opsigte van die ander amptelike tale na te kom nie.
Vermoedelik word wetgewing wel in twee tale gepubliseer, soos die Grondwet vereis. Dit is egter moeilik
om te kontroleer, want die toegang wat ek tot veral e-uitgewers van wetgewing gehad het, het my nie
toegelaat om te sien in watter tale wetgewing (sowel primêr as ondergeskik) gepubliseer word nie.
Daarvoor sou 'n mens waarskynlik die Staatskoerante waarin die wetgewing afgekondig word, ter hand
moet hê.
In watter mate wetgewing in die amptelike Afrikatale ooit gebruik word, kan ek glad nie raai nie; dit is wel
duidelik dat die stelsel waarvolgens die gebruik van 'n ander amptelike taal as Engels vir wetgewing
gebruik word, die gebruik van Afrikaanse wetgewing benadeel. Die rede hiervoor is dat byvoorbeeld 'n
parlementswet in sowel Engels as Afrikaans bestaan, maar dat ondergeskikte wetgewing daarkragtens
dan nie ook in Engels en Afrikaans afgekondig word nie, of dat wysigings aan so 'n wet nie ook in
Engels en Afrikaans aangebring word nie. Deur albei hierdie faktore word regslui en enigiemand anders
wat die betrokke wetgewing moet raadpleeg, toenemend gedwing om die Engelse teks te gebruik, want
dit is die teks wat beslis volledig sal wees. Selfs die Grondwet, 1996, wat aanvanklik in al elf amptelike
tale beskikbaar gestel is en waarkragtens Suid-Afrika elf amptelike tale het, is ná sewentien wysigingswette nie meer volledig in Afrikaans beskikbaar nie.
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Die gevolg is natuurlik dat wetgewing in enige ander taal as Engels eintlik maar net 'n kniebuiging na
daardie ander taal is waardeur die owerheid 'n grondwetlike plig nakom.
Onlangs het die hoofregter ook ex cathedra aangekondig dat die notuleringstaal ("language of record")
in Suid-Afrikaanse howe voortaan slegs Engels sal wees. Ons word verseker dat beskuldigdes en
getuies in howe steeds die taal van hulle keuse mag gebruik, maar daar is ook duidelike blyke dat die
gehalte van tolkwerk in howe dikwels veel te wense oorlaat.
Die Grondwet vereis ook die instelling van die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad (PanSAT), wat wel gedoen
is, maar sedert die vertrek van sy eerste HUB, Cynthia Marivate, het daar bloedweinig, indien enigiets,
uit daardie oënskynlik totaal nuttelose instelling gekom.
Die meeste mense sal ook bekend wees daarmee dat indien 'n mens nie toevallig bekend is met die
primêre taal van die persoon wat jou in die breë owerheidsdiens moet help nie, alles verder waarskynlik
in Engels sal geskied. Dink maar byvoorbeeld aan oproepe na die Inkomstediens, waar 'n mens wel
sekere keuses kan uitoefen, maar sodra jy deur die blikstemme gewerk het, word jy in kennis gestel dat
die Inkomstediens jou slegs in Engels kan help.
Bostaande is bloot 'n voorbeeld van hoe die owerheid 'n wesenlik eentaalbeleid toepas – gewis deels
ook om praktiese redes – maar die effek daarvan is dat die "ondergeskikte" tale eenvoudig verslind of
ingesluk word.
'n Tweede rede vir die bedreiging van Afrikaans is die verengelsing van onderwys op al drie vlakke.
Hierin speel die owerheid ook 'n rol, want daar is al hoe meer druk op Afrikaanse skole en hulle beheerliggame om "tweetalig" te word, dit wil sê om naas Afrikaans ook Engels as voertaal in te voer, 'n proses
wat baie maklik met verloop van tyd tot Engelseentaligheid lei. Sodanige druk word heel dikwels 'n
rassekwessie, omdat skole wat hulle teësit en stry om Afrikaans te bly, as rassisties bestempel word.
Daarteenoor het ek nog nooit gehoor van enige eentalige onderwysinstelling op enige onderwysvlak wat
'n ander taal as Afrikaans – hetsy Engels of 'n Afrikataal – as voertaal gebruik, waarop druk uitgeoefen
of wat gedwing is om "tweetalig" te word nie.
Die verengelsing van die onderwys kan egter nie sonder meer net aan die owerheid gewyt word nie.
Natuurlik speel staatsubsidies 'n rol, en ten einde hulle fondse daarmee aan te vul volg baie Afrikaanse
instellings seker maar die weg van die minste weerstand en aanvaar dus maar Engels as
"medevoertaal". Die verengelsing moet egter ook aan ander faktore toegeskryf word.
'n Mens kan maar net wonder hoe groot die rol van politieke korrektheid of dans na die pype van die
huidige bewind in sulke keuses is.
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Een so 'n rede is dat andertalige ouers toenemend die mite begin glo dat hulle hulle kinders 'n guns
bewys deur hulle in Engels te laat skoolgaan of verder te laat studeer. Dit ondanks talle studies
wêreldwyd wat wys op die voordele van moedertaalonderrig. Afgesien daarvan dat dit bewys is dat
kinders makliker ingewikkelde konsepte in hulle moedertaal snap, vergeet ouers skynbaar maklik dat
leerders of studente se prestasie negatief beïnvloed word omdat dit dikwels vir hulle moeiliker is om in
Engels te formuleer – en dit geld meermale tot op doktorale vlak. En dit verreken nog nie eens die feit
dat die kanse besonder groot is dat so 'n leerder of student nie deur 'n moedertaal-Engelssprekende
onderrig sal word nie. Die gevolge daarvan vir die Engels wat die leerder of student uiteindelik besig, is
vir my as taalpraktisyn maar alte dikwels duidelik.
Die hartseer verhaal van al die voormalig Afrikaanse hoëronderwysinstellings wat reeds volledig
verengels het of met rasse skrede aan die verengels is, hoef nie hier herhaal te word nie.
Ek is bereid om te wed dat geen student wat die afgelope eeu in Afrikaans skoolgegaan en verder
gestudeer het, bloot deur daardie feit in die wye wêreld gepootjie is nie. In die huidige tyd van die
internet, sosiale media, TV en maklike wêreldwye kommunikasie is mense bowendien baie meer
blootgestel aan Engels as wat selfs dertig, veertig jaar gelede die geval was.
Die verengelsingstendens is ook nie beperk tot onderwysinstellings nie. Onlangs het die voormalige
Afrikaanse Handelsinstituut sy naam verander in Small Business Institute, skynbaar sonder 'n
Afrikaanse alternatief. Die rede wat aangevoer is, is dat die organisasie nie meer eksklusief Afrikaans is
nie en dus andertalige lede het. Daarmee het die organisasie die stereotipe bevestig dat Afrikaanssprekendheid noodwendig eksklusiwiteit beteken en dat Afrikaanssprekende mense van nature laer trek.
Dit is natuurlik onsin, want net soos die taal self, wat elemente van alles en nog wat bevat, sluit
Afrikaanssprekendes mense van allerlei herkomste in. Bowendien het die organisasie 'n gulde geleentheid laat verbygaan om te demonstreer dat ’n Afrikaanstalige organisasie trots op sy taalherkoms kan
wees én twee- of selfs meertalig kan funksioneer.
Hierdie tendens blyk ook baie duidelik in die reklamewese. Waar Afrikaanse media (van watter aard ook
al) in die verlede aangedring het op Afrikaanstalige advertensies, gebeur dit al hoe minder – waarskynlik
om (begryplike) ekonomiese redes. Daar is skynbaar geen begrip by adverteerders nie dat indien hulle
'n bepaalde taalgroep se klandisie en dus hulle geld wil hê, hulle reklame suksesvoller sal wees in die
taal van diegene wat hulle wil oortuig om hulle te ondersteun en dat hulle boonop hofliker teenoor die
betrokke taalgroep sal wees.
Dan is daar ook 'n groep adverteerders wat wel die voetval voor byvoorbeeld Afrikaans doen, maar die
norme en standaarde van die taal so verkrag dat dit ’n belediging word.
Die derde bedreiging vir Afrikaans spruit regstreeks voort uit die tweede (verengelste opleiding). Iemand
wat in Engels skoolgegaan het en naskoolse beroepsopleiding in Engels gehad het, gaan sy/haar beroep grotendeels in Engels beoefen. Hoe suksesvol sal 'n onderwyser of dosent wat in Engels skoolge-
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gaan en sy tersiêre vakopleiding in Engels ontvang het, in Afrikaans kan les gee? Hoe suksesvol sal ’n
mediese dokter of prokureur sy Afrikaanssprekende pasiënte of kliënte kan bedien? En hoe minder
onderwys en opleiding in Afrikaans geskied, hoe minder handboeke word gepubliseer (of kan weens die
koste gepubliseer word) en hoe minder terminologie word voortdurend geskep om aan nuwe vereistes te
voldoen, en hoe minder dít gebeur, hoe moeiliker word Afrikaanse onderwys en opleiding. Dit word ’n
kringloop wat homself voed.
'n Vierde bedreiging is myns insiens ook glottofagies van aard maar hang terselfdertyd saam met die
onderrig van Standaardafrikaans en die gesindheid van baie moedertaalsprekers teenoor hulle taal. Dit
wil voorkom asof sprekers al hoe minder kennis van die idioom van Afrikaans het en dan dink hulle
solank hulle Afrikaanse woorde gebruik, dit Afrikaans is. Baie van hierdie segswyses het al so ingang
gevind dat dit nie meer uit die taal geweer kan word nie. Op hierdie wyse vreet die wolwe in skaapsklere
dus Standaardafrikaans op. ’n Paar lukraak gekose voorbeelde om te illustreer:

To take on (an opponent/a problem, etc.) word om (jou opponent/'n span/’n probleem) *aan te vat
in plaas van te pak, te takel, aan te pak, te speel teen, die hoof te bied;

To lie in word om *in te lê in plaas van om laat te slaap, laat te (bly) lê, laat op te staan;

To run a business/computer program word om ’n besigheid/program te *hardloop in plaas van om
'n saak/onderneming/besigheid te bestuur, te bedryf, 'n rekenaarprogram te laat loop;

To be homesick word sommer die jongmense sal baie *huissiek word (gehoor op kykNet) in
plaas van sal baie (huis toe) verlang;

The first to become a heart surgeon word die eerste *om 'n hartchirurg te word in plaas van die
eerste wat 'n hartchirurg geword het.
Op hierdie wyse word die idioom van Standaardafrikaans dermate aangetas dat mense eintlik maar
Engels praat, maar net met Afrikaanse woorde.
Benewens die gevolge van die verval of marginalisering van Standaardafrikaans wat reeds hier bo
genoem is, is daar ook die kwessie van ’n Afrikaanse kultuur. Hier is dit belangrik om te onthou wat
Unesco sê: "Cultural heritage does not end at monuments and collections of objects. It also includes
traditions or living expressions inherited from our ancestors and passed on to our descendants, such as
oral traditions, performing arts, social practices, rituals, festive events, knowledge and practices
concerning nature and the universe or the knowledge and skills to produce traditional crafts."
(http://languagesindanger.eu/book-of-knowledge/language-and-culture/)
Kundiges wys op die noue verband tussen taal en kultuur, wat taal 'n besonder belangrike kultuurdraer
maak. Gaan die taal verlore, gaan die kultuur meestal ook verlore. eNCA het onlangs selfs berig dat
indien die inheemse Afrikatale bly agteruitgaan omdat hulle sprekers so dikwels Engels en selfs
Afrikaans verkies vir sake-, onderwys- en selfs politieke doeleindes, die land se stabiliteit bedreig word
deur die gepaardgaande kultuurverval (https://www.enca.com/south-africa/sa-indigenous-languages-ondecline).
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Dit is verstaanbaar in die lig van wat die Terminologiekoördineringseenheid van die Europese Parlement
sê, naamlik dat taal nie net as 'n instrument vir die oordrag van inligting gebruik word nie, maar dat dit
ook 'n simboliese stelsel is waardeur simboliese werklikhede deur diskoers geskep en gevorm kan word,
soos waardes, persepsies en identiteite (http://termcoord.eu/2017/03/what-is-the-relationship-betweenlanguage-and-culture/).
Volgens die Linguistic Society of America gaan 'n groot deel van die kulturele identiteit van 'n sprekersgemeenskap verlore wanneer sy taal verlore gaan omdat taal 'n kragtige simbool van so 'n groep se
identiteit is. Baie van die kulturele, geestelike en intellektuele lewe van 'n sprekersgemeenskap word
deur middel van sy taal beleef – van gebed, mites, seremonies, digkuns, die retoriek en tegniese
woordeskat tot alledaagse begroetinge, geselsstyle, humor, maniere om met kinders te praat en woorde
vir gewoontes, gedragspatrone en emosies. (https://www.linguisticsociety.org/content/what-endangeredlanguage)
Dit is dus duidelik dat indien die Suid-Afrikaanse bevolking grotendeels verengels ten koste van nie net
Afrikaans nie, maar van alle inheemse tale, veel verlore sal gaan wat kulturele rykdom en diversiteit en
wetenskaplike kennis betref.
My standpunt is dus dat alle Afrikaanssprekendes moet streef na die behoud en voortgaande uitbouing
van Standaardafrikaans op elke terrein waarop die taalgemeenskap hom kan laat geld. Ons moet dus
ons Afrikaanse onderwys, media, reklamewese, letterkunde, organisasies, handelsinstellings, en dergelike beskerm, want as dit nie geskied nie, sal ons taal verval tot 'n omgangstaaltjie wat net geskik is vir
gemoedelike samesyn. En wat 'n groot deel van wie ons is, van ons ryk en diverse kultuur, van ons
geskiedenis, van al ons geestesgoedere sal dan nie ook verval nie.
Natuurlik sal Afrikaans nie uitsterf voordat die laaste spreker daarvan nie gesterf het nie, en solank dit
nog nie gebeur het nie, sal variëteite van Afrikaans ook bly voortbestaan. As die standaardvariëteit egter
verdwyn omdat die sprekers van Afrikaans en owerhede (in die breedste moontlike sin van die woord –
dus ook op plaaslike en organisatoriese vlak) nie meer waarde daaraan heg om dit in hoër funksies te
gebruik en dit teen die oormag van ander tale (veral Engels) te beskerm nie, sal ook die variëteite van
Afrikaans toenemend vervaag en gepidginiseer of gekreoliseer word.
Afrikaans is inderdaad 'n pêrel van groot waarde wat verdien om bewaar te word. Dit is 'n taak wat alle
Afrikaanssprekendes vir hulself moet stel sáám met die aanpak van al die ander probleme waarvoor
Suid-Afrika te staan gekom het.
[Hierdie artikel het oorspronklik op 8 November 2017 op LitNet verskyn, by www.litnet.co.za.]
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Prof. Gerhard van Huyssteen – Beeld, 28 Oktober 2017
So stil-stil, iewers op die oop see, is die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA) se vlagskip besig om al hoe
nader en nader aan sy tuishawe te kom. Ongesiens en onopvallend – maar met die belofte van grootse
impak – word gewerk aan 'n nuwe Geheime Wapen: die Taalportaal-projek. In 2010 het die Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek so ’n stewige €1,7 miljoen (ongeveer R28 miljoen)
bewillig om 'n omvattende, vergelykende, aanlyn grammatika vir Nederlands en Fries op te stel. 'n
Klompie waagmoedige Afrikaanse taalkundiges het hul hande opgesteek en gesê: "Voeg Afrikaans by,
ons wil/kan/moet ook saamgesels!"
Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, ATKV, Noordwes-Universiteit en Trust vir
Afrikaanse Onderwys het waagmoedig diep in hul sakke gegrou en genoeg finansiering verskaf om die
Afrikaanse Taalportaal-vlagskipprojek in 2014 ... uhm ... te water te laat.
As jy na viva-afrikaans.org gaan en op (Portale > Taalportaal) klik, beland jy op 'n webblad waar jy reeds
'n hele wavrag vol stukke oor die Afrikaanse fonologie (klankleer), morfologie (woordbou) en sintaksis
(sinsbou) kan lees – natuurlik náás en in vergelyking met Nederlands en Fries. Byvoorbeeld:
 Hoekom sê ons "gehard" (klem op "hard"), maar "Gerhard"? Lees in die fonologiedeel oor uitsonderings op Afrikaans se sogenaamde hoofklemtoonreël.
 Is daar 'n verband tussen die agtervoegsel -baar (soos in drinkbaar) en die werkwoord baar
('geboorte gee')? In die morfologiedeel word hierdie agtervoegsel uitvoerig bespreek.
 Op skool het ons geleer dat 'n mens allerhande omskakelingstoertjies moet doen tussen die direkte
en die indirekte rede. Byvoorbeeld:
- Ismail het gesê: "Vandag is dit my verjaardag."
moet kennelik word
- Ismail het gesê dat dit daardie dag sy verjaardag was.
Maar gebeur dit in werklike taalgebruik of is dit Skoolboekafrikaans? Gaan lees wat die kundiges in die
sintaksisdeel oor die indirekte rede sê. As dié grammatikale kwessies vir jou 'n hoë gaapgehalte het,
hoop ek dat 'n paar ander (newe-)aspekte van die projek jou ten minste opgewonde sal maak. Die
grammatika word in Engels geskryf ten einde by te dra tot die internasionalisering van Afrikaans as
objek van wetenskaplike navorsing. Amsterdam University Press het ook reeds belangstelling getoon
om van die dele as boeke te publiseer. Ons het pas ook begin met 'n aangepaste Afrikaanstalige
weergawe wat veral op onderwysers en studente gerig is. Die eerste deel – oor woordsoorte – sal vroeg
in volgende jaar aanlyn beskikbaar gestel word. (Die Engelse en Afrikaanse dele van die projek word
eers teen 2020 afgehandel.) En dis alles gratis en vryelik beskikbaar, danksy die vrygewige finansiers.
Die skrywers is van die gerekendste Afrikaanse taalkundiges.
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Eenogig meertalig, en g'n hoop
Dr. Theuns Eloff – Beeld, 23 November 2017
Kan art. 29(2) van die Grondwet maar geskrap word?
In sy repliek op die stortvloed van kritiek op die voorgestelde wysigings aan die Skolewet het Panyaza
Lesufi, LUR vir onderwys in Gauteng, onlangs gesê die land kan “ekonomies en opvoedkundig nie
enkelmediumskole (lees: Afrikaanstalige skole) bekostig as die vraag na onderrig so groot is nie”.
Voordat daar op die meriete van die stelling ingegaan word, moet die feite eers vasgestel word. Daar is
meer as 25 000 skole in die land waarvan 15 000 Engels-enkelmedium en 1 200 Afrikaansenkelmedium is, met ongeveer 1 300 wat Afrikaans en Engels as onderrigtale gebruik. Ongeveer 10%
van die skole gebruik Afrikaans dus nog as onderrigtaal. Maar slegs 5% van alle skole in die land is
Afrikaans-enkeltalig. In Gauteng, Lesufi se provinsie, is net 124 van die 2 080 skole Afrikaans-enkeltalig
– 5,9% van alle skole. In Gauteng is daar 'n geraamde tekort aan 159 skole. Die rede daarvoor is nie in
die eerste plek 'n tekort in die kapitaalbegroting nie, maar swak beplanning en die gevolglike versuim om
skole te bou.
'n Eerste afleiding wat gemaak kan word, is dat Lesufi nie oor die 15 000 enkeltalige Engelse skole
bekommerd is nie. Hulle gee reeds "toegang", want hul voertaal is Engels – selfs in sommige dele van
die diep platteland, waar Engels 'n vreemde taal is. Hierdie siening negeer natuurlik die internasionaal
aanvaarde argument vir moedertaalonderrig ten volle – maar daaraan sal Lesufi die ideoloog hom
natuurlik nie steur nie. En baie kenners meen dat die swak gehalte van skoolonderwys juis in die
(Engelse) voertaal lê. Lesufi se argument is verder dat enkeltalige skole (lees: Afrikaans-enkeltalige
skole) toegang tot die groot vraag na onderrig belemmer en dus in tweetalige skole verander moet word
om groter toegang te gee.
Die vraag wat onmiddellik ontstaan, is: As Lesufi in sy tuisprovinsie al 124 enkeltalig Afrikaanse skole in
dubbelmediumskole verander deur Engels by te voeg (en die skole só op die glybaan na enkeltalig
Engelse onderrig plaas), watter verskil gaan dit aan sy probleem van toegang en gehalte maak? Hy hou
dus 6% van die skole in sy visier om 94% van die probleem op te los. Daar is 'n gebrek aan logika –
maar dit slaag die toets van ideologies bevooroordeelde denke met vlieënde vaandels. Die vraag word
meer pertinent as 'n mens in ag neem dat Lesufi bitter min nuwe skole gebou het sedert hy LUR geword
het en dus aandadig is aan die tekort van 159 skole. Dit lyk alte veel asof hy die 124 enkeltalig
Afrikaanse skole uitwys om sy eie onvermoë weg te steek. Dit lyk ook asof hy die klompie skole wil
gebruik om sy probleem van toegang en die tekort aan skole op te los. Maar wat doen hy dan met die
Afrikaanse leerlinge in daardie skole? En gaan hy daardie skole (waarvan sommige reeds oorvol is) net
voller maak met nie-Afrikaanse leerlinge?
Dit laat my onwillekeurig dink aan die eerste voorsitter van die nuwe Noordwes-Universiteit se raad wat
in 2004 gemeen het die swart studente van Mafikeng moet na die Potchefstroom-kampus gebring word
om hulle beter onderrig te gee. Op die vraag wat dan met die meestal Afrikaanse studente in
Potchefstroom gedoen moet word, was sy antwoord: "Ek het nog nie eintlik daaraan gedink nie." Skynbaar het Lesufi ook nog nie daaraan gedink nie.
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In ag genome sy siening dat enkeltalig Afrikaanse skole moet verdwyn, is die selfs belangriker vraag:
Wat gaan Lesufi met art. 29(2) van die Grondwet doen? Dit gee elke leerling die reg om openbare
onderrig in die amptelike taal van sy/haar keuse te ontvang waar dit redelikerwys doenlik is. In al 124
daardie skole (en in die ander dubbelmediumskole) in Gauteng is dit redelikerwys doenlik. Art. 29(2) was
een van die versigtig onderhandelde klousules in die Handves van Regte en vorm deel van die delikate
kompromie in die Grondwet tussen die meerderheid en minderhede.
Daar is vandag geen enkeltalig Afrikaanse skool in Gauteng waar net wit kinders skoolgaan nie.
Toegang word dus reeds aan voorheen benadeelde leerlinge verskaf, maar in balans met die regte wat
art. 29(2) gee – en met die voordele van moedertaalonderrig glashelder in die resultate. Dis ook belangrik om te onthou die meeste enkeltalig Afrikaanse skole is in die Wes- en die Noord-Kaap, en verreweg
die meeste is in bruin gemeenskappe. Wat is Lesufi se boodskap aan dié leerlinge en ouers? Jul
enkeltalig Afrikaanse skole gee nie genoeg toegang nie? Ek daag hom om dit in Wellington, aan die
Weskus of selfs by sekere skole op die Kaapse Vlakte te kom sê.
In 1994 is 'n Grondwet beding wat aan ouers medeseggenskap in die beheer van openbare skole gee,
ook in die keuse van onderrigtaal. Medeseggenskap is gesetel in onder meer art. 29(2), waarin die taal
van onderrig 'n reg gemaak word. Vanjaar sê Lesufi en baie ander ANC-leiers hierdie medeseggenskap
en reg op moedertaalonderrig word getroef deur die "vraag na onderrig". Hy sê dus eintlik hy verwerp
art. 29(2) van die Grondwet en dit moet geskrap word – al was sy party 'n mede-onderhandelaar van die
artikel. Dis eenvoudig nie moontlik om enkeltalig Afrikaanse skole te vernietig en art. 29(2) nie tegelykertyd te verkrag nie.
Maar met dié skynbaar waterdigte argument is die stryd om onderrigtaal in openbare onderwys
ongelukkig nie gewen nie – en Lesufi weet dit waarskynlik. Want in 'n hele aantal onlangse onderwyssake in die hoër howe is die argument aanvaar dat art. 9 van die Grondwet (oor gelykheid) enige ander
reg in die Grondwet troef, ook art. 29(2).
Dit geld die uitspraak in die Hooggeregshof in Pretoria oor die Universiteit van Pretoria (UP) se taalbeleid en die appèlhofuitspraak oor die Universiteit van die Vrystaat (UV) se taalbeleid. Daardie howe se
uitsprake het nie finaal 'n streep deur art. 29(2) getrek nie, maar volgens 'n bekende senior advokaat
daarvan 'n "leë dop" gemaak. Die Konstitusionele Hof moet nog 'n datum gee vir die appèl in die UVsaak. Hopelik sal die wyse manne en vroue op die bank meer genuanseerd en gebalanseerd oor die
verskeidenheid van regte in die Grondwet wees as die eendimensionele denke van Lesufi en andere.
Minderhede in die algemeen en Afrikaanssprekendes in die besonder sal moet aanvaar dat die
transformasie-ideologie van die regerende party (wat op die rasgedrewe formule 80-9-9-2 gegrond is)
Afrikaans as onderrigtaal in skole onder nog groter druk gaan plaas. Die interpretasie van ons howe tot
dusver dat gelykheid die "groot en primêre reg" is, voeg verdere druk by.
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Eenogig meertalig, en g'n hoop (vervolg)
Lesufi se mening is nie 'n uitsondering nie. Hy is net die hoorbaarste van die transformasieaandrywers.
Maar daar is niks wat my enige hoop of gerusstelling gee dat enige nuwe ANC-leierskorps (of selfs DAkoalisie) hiervan gaan afwyk nie.
Afrikaanse onderrig in openbare skole, selfs met 'n beroep op art. 29(2) van die Grondwet, is in die
spervuur.
Publikasies van Akademielede
Laatoes deur Hennie van Deventer het pas verskyn, en te midde van die
dosyne staaltjies is daar ook ′n paar vertellinge uit die Soutpansberg. Anton
van Zyl skryf soos volg: In Laatoes pluk Van Deventer as ’t ware die stories uit
die wingerde waardeur hy die afgelope paar jaar gewandel het. Die staaltjies is
nie noodwendig nuut nie, maar eerder ′n vars mengsel met Van Deventer se
unieke vertelgeur. Die boek begin met die hartseer van die dood van die ″prins
van syfermense″, Eric Wiese. Dié 81-jarige voormalige finansiële direkteur van
Naspers is in Augustus vanjaar buite sy huis in Kaapstad vermoor. Dit is een
van die persone wat ′n lang pad saam met Van Deventer in sy joernalistieke
loopbaan gestap het.
Van Deventer se oeuvre is egter nie smart nie, en die humor slaan telkens
deur in sy beskrywing van mense en selfs die natuur. Sy liefde vir die Wildtuin
is reeds in verskeie van sy vorige boeke verklaar en in Laatoes kom kuier
Sabiepark se luiperd weer. Die humor kom veral uit sy joernalisdae en sluit ′n
erg amusante hoofstuk oor koerantopskrifte in. Selfs die politiek kom in
oënskou, met terugblikke op Hendrik Verwoerd se dood in 1966 en die Soweto-opstande tien jaar later.
Nader aan die Soutpansberg is dit egter die gebeure rondom die Anglo-Boereoorlog wat hervertel word. Uit die
boeke van plaaslike historikus Charles Leach ontdek hy weer die storie van konstabel Billy Eagle, die Kanadeesgebore polisieman wat in die Soutpansberg gestasioneer was. In September 1908 word hy tussen Messina en
Pontdrif deur leeus oorval. Eagle slaag daarin om ná ′n epiese geveg met een van die leeus die dier dood te
maak. Sy beserings was egter van so ′n aard dat hy kort ná sy aankoms by die Elim-hospitaal oorlede is.
Een van die ″soet druiwe″ van Laatoes is sekerlik die hoofstuk wat handel oor John Murray, die Hertog van
Atholl, wat vir die grootste deel van sy lewe op Haenertsburg in Limpopo gewoon het. Die 12de Hertog van
Atholl is sy seun, Bruce Murray, wat steeds op Louis Trichardt woon.
Van Deventer se boek is deels nostalgie, deels geskiedenis, maar grotendeels gaan dit oor menswees. Waar
die humor deurslaan, is dit telkens met deernis. Dit is ′n boek wat ″korrel vir korrel″ geniet kan word, sonder dat
daar ′n volgorde voorgeskryf word oor hoe hierdie ″Laatoes″ geniet moet word.
Naledi Uitgewers
ISBN: 978-0-928316-99-5
Prys: R190
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Publikasies van Akademielede (vervolg)
Vat jou goed en bou! Twintig jaar van Solidariteit deur Flip Buys en Dirk
Hermann is pas bekendgestel en bevat nagenoeg 100 van Buys en Hermann se
mees opspraakwekkende meningstukke waarin hulle nie net die bouwerk van
die afgelope twintig jaar bespreek nie, maar ook ander aanmoedig om saam te
bou aan ′n vry, voorspoedige en veilige Suid-Afrika.
Buys (voorsitter van die Solidariteit Beweging) en Hermann (bestuurshoof van
Solidariteit) het die afgelope twintig jaar as vakbondmanne, uitsonderlike strateë
en meningsvormers beplan én gebou aan die dinamiese Solidariteit as vakbond
en aan die snelgroeiende sambreelorganisasie, die Solidariteit Beweging. Talle
van Buys en Hermann se meningstukke oor brandende kwessies in die SuidAfrikaanse politiek, vakbondwese, sport, plaaslike en internasionale geskiedenis,
en sake soos regstellende aksie en rassediskriminasie word deurlopend in
dagblaaie en tydskrifte en op nuuswebwerwe gepubliseer. Vat jou goed en bou!
Twintig jaar van Solidariteit is ′n versameling van nagenoeg 100 van dié rubrieke die afgelope twee dekades. "By
ons is daar nie moedeloosheid nie, maar energie, want ons glo as jy twyfel oor die toekoms, dan bou jy dit" – dr.
Dirk Hermann.
Die boek plaas ook die fokus op die herskepping van die sukkelende voormalige Mynwerkersunie (MWU) tot die
hedendaagse Solidariteit en Solidariteit Beweging. Saam met organisasies soos AfriForum, Helpende Hand,
Maroela Media, Akademia en Sol-Tech word daar gebou aan ′n toekoms om vry, veilig en voorspoedig in SuidAfrika te kan woon en werk.
Kraal Uitgewers
Prys: R280
ISBN: 978-0-9947159-1-3
Taalkundige essays 'n gerf uit die vroegskemer deur Frank Hendricks
"Hierdie bundel bevat oorspronklike navorsing van 'n baie hoë gehalte. In elkeen
van die agt hoofstukke kom daar 'n besondere bydrae na vore." –
prof. Christo van Rensburg, Noordwes-Universiteit.
"Hierdie werk is 'n kombinasie van oorspronklike (nuwe) navorsing, die
herbewerking van vroeër gepubliseerde werk, asook die verwerking van lesings
en referate. Die bydraes in die bundel dra by om onontginde terreine te
ondersoek en ander te verfyn in die lig van nuwe insigte." –
prof. Wannie Carstens, Noordwes-Universiteit.
"Die bydraes bied 'n nuwe perspektief op relevante aspekte van Afrikaans. Dit is
oorspronklike navorsing en waardevolle leesstof vir nagraadse studente en veral
ook vir kundiges in die betrokke vakgebied." – prof. Rufus H. Gouws, Universiteit
Stellenbosch
Uitgewer: AFRICAN SUN MeDIA
ISBN: 978-1-928357-48-3
Prys: R280

-54-

Publikasies van Akademielede (vervolg)
Of the Same Breath deur Lucie A. Möller help die leser om beter te
verstaan waarom en hoe diere en plekke in Suider-Afrika die name gekry
het wat hulle vandag het. Die breë bestek van die inligting wat in hierdie
boek byeengebring is, is werklik ŉ skatkis waarin antwoorde gevind kan
word op die ou vraag van hoe name ontstaan het. Die boek bied ŉ mens
taalkundige stof tot nadenke en lei jou deur die herkoms van diername en
toponieme, van die Suid-Afrikaanse kusgebiede af tot by die noordgrens
van Namibië en van die statige olifant tot die nederige sprinkaan.
“Die wye ooptes en vlaktes van Suid-Afrika en Namibië is vol sleutels tot
die verlede. Vir die ongeërgde reisiger flits die -laagtes en -leegtes net
verby sonder om daaroor te wonder of dit te ontdek, maar vir die ingeligtes
lê hierdie ou-ou name ŉ geskiedenis so oud soos die mensdom self bloot.
Dit is inderdaad Simon Schama se “topografie van kulturele identiteit”, wat
by die San begin het en tot vandag toe voortgaan. Lucie Möller se
wonderlike nasporing van hierdie dieroorspronge kan trots kers vashou by die werk van Bleek en dien
tegelykertyd as herinnering en as hulde aan stemme wat stil geword het.” – Dave Pepler
Uitgewer: African Sun Media
ISBN: 978-1-928424-02-4
Prys: R475

Manchester University Press
ISBN: 978-1-5261-2273-5

African security in the twenty first century – challenges and
opportunities deur Stephen Emerson en Hussein Solomon ondersoek
en ontleed die ontwikkelende sekerheidsparadigma van Afrika in die lig van
die magdom uiteenlopende bedreigings en uitdagings waarvoor die
vasteland en die internasionale gemeenskap te staan kom. Dit beoordeel
huidige denke en sekerheidskonstrukte krities en vind hulle skromelik
ontoereikend om aan die werklike sekerheidsbehoeftes van Afrikaregerings
en hulle meer as ŉ miljard burgers te voldoen in ŉ toenemend globaliserende en interafhanklike wêreld. Deur die lens van menseveiligheid
ondersoek die skrywers die vasteland se dringendste sekerheidsuitdagings
– van identiteitskonflik en mislukkende state tot terrorisme, siektes en
omgewingsdegradasie – en bied op dié wyse ŉ omvattende blik op hoe
ingewikkeld dit is om in die hedendaagse Afrika vrede en stabiliteit te
bewerkstellig. Die boek evalueer nie net krities die stand van vordering om
sekerheidsuitdagings die hoof te bied nie, maar doen ook nuwe strategieë
en werkwyses aan die hand wat Afrikane en die wêreldgemeenskap kan
gebruik in hulle gemeenskaplike soeke na oplossings.
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Publikasies van Akademielede (vervolg)
Die VERKLARENDE POLITIEKE WOORDEBOEK (VPW) bevat
tweetalige kernterme en -definisies in die politieke wetenskap. Die
VPW is gebaseer op die bekroonde Nuwerwetse Politieke Woordeboek (NPW) wat in 2011 gepubliseer is, en bevat 2 620 politieke
kernterme en -definisies.
Die hoofdoel van die VPW is om behoorlike begrip van die
politieke bestel moontlik te maak.
Die eindproduk wat deur die samestellers beplan word, sal 'n
beknopte verklarende meertalige politieke woordeboek in Engels,
Afrikaans en die ander amptelike Suid-Afrikaanse tale wees.
Daar word veronderstel dat politieke woordeboeke met konseptualisering binne die vakgebied help en die proses bevorder om
die amptelike Suid-Afrikaanse tale in funksionele tale te ontwikkel
(bv. vir hoër onderwys en in die werkplek).
Die VPW verleen hulp aan vakspesialiste en taalpraktisyns. Die dissiplines betrokke, wat breedweg die
politieke wetenskappe genoem word, sluit politiek, internasionale politiek, internasionale betrekkinge,
Afrikapolitiek, strategiese studies en aspekte van politieke ontwikkeling, politieke administrasie en
politieke ekonomie in.
Die politieke wetenskappe as dissipline is 'n dinamiese veld waarin vakspesialiste, taalpraktisyns en die
algemene publiek feitlik daagliks met nuwe terme gekonfronteer word. Hierdie terme kom van oor die
hele wêreld.
OUTEURS
Prof. Albert Venter, Emeritus Professor, Dept. Politiek en Internasionale Verhoudinge, UJ
Prof. Susan Botha, Dept. Politieke Wetenskappe, UNISA
Prof. Louis du Plessis, Sentrum vir Militêre Studie, US
Dr. Mariëtta Alberts, Navorsingseenheid vir Tale en Literatuur in die SA konteks, NWU
Juta Uitgewers
ISBN: 9781485119944
Prys: R495
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'n Publikasie om van kennis te neem
Africa calling – a cultural history of the Hermannsburg mission and
its descendants in South Africa is 'n omvattende boek oor die
geskiedenis en toewyding van die Hermannsburg-sendinggenootskap en
sy nakomelinge in Suid-Afrika. Dit bevat die lewensverhale van mense
wat aan dié roeping gehoor gegee het om die Christendom na die
mense van Afrika te bring.
Die Hermannsburg-sendinggenootskap is omstreeks die middel van die
19de eeu in die dorpie Hermannsburg in Duitsland gestig en het
eenvoudige boeremense geïnspireer om hulle lewe daaraan te wy om
die Christendom te neem na die Gala-mense van Ethiopië. Om die
sendelinge na Afrika te vervoer het hulle hul eie seilskip, die Kandaze,
gebou. Die eerste groep is in 1854 uitgestuur, maar hulle is toegang
geweier deur die Moslems aan die ooskus van Afrika wat die kusgebied beheer het. Teleurgesteld het
hulle na Durban teruggevaar, waar hulle onder die Zulu’s gearbei het. Gou is hulle egter deur die ZuidAfrikaansche Republiek genooi om ook onder die Tswanas te gaan werk. Die boek vertel die verhale
van die geloof, toewyding, swaarkry en uithou van die Lutherse Duitsers en hulle aanpassing by ŉ nuwe
lewe op die vasteland van Afrika wat hulle as hulle nuwe tuiste aangeneem het.
In sy inleiding tot die boek skryf prof. O.J.O. Ferreira dat dié gesaghebbende boek 'n skat van
inligting bevat wat van groot waarde sal wees vir baie en verskillende navorsers, veral krygsgeskiedkundiges wat oor die Anglo-Zulu-oorlog navorsing doen en oor die betrokkenheid van die
Hermannsburgers in die Anglo-Boereoorlog van 1899 tot 1902; kerkgeskiedkundiges wat belangstel in
die geskiedenis van sendingwerk; kultuurhistorici wat belangstel in die lewenswyse, sosiale interaksie en
materiële kultuur van die Zulu- en die Tswana-volk; genealoë, wat 'n rykdom van regstreekse en
verborge genealogiese inligting oor die Hermannsburgers sal kry; maar ook kosgeesdriftiges, wat die
lekkerste Duitse resepte sal teëkom. Trouens, sê hy, die boek sal alle fynproewerlesers tevrede stel.
Prys: Sagteband R550
Hardeband R750
Bestel by Udo S. Küsel: africacallingbook@gmail.com
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Spesiale Kersaanbod: Ons praat Afrikaans
Besit die pragtige beste foto’s van die fotokompetisie vir die boek Ons praat AFRIKAANS – diverse
mense – een taal.
Ons praat Afrikaans is meer as net nog 'n fotoboek: dit is die eindproduk van 'n projek wat sy ontstaan
gehad het in een individu se liefde vir die Afrikaanse kultuur en taal, Douw Greeff. Die projek is in 2016
begin toe fotograwe (amateur en ook professioneel) werke ingeskryf het wat hulle gemeen het die
Afrikaanse kultuur en taal raakvat. Die topfoto's het deurgegaan na 'n beoordelingsrondte, waarin 'n
paneel die beste foto's gekies het om in hierdie pragpublikasie op te neem.

Ons praat Afrikaans is beskikbaar teen R200 (plus R50 posgeld).
Kontak Hanlie Willemse by finansies@akademie.co.za of tel. 086 133 3786 vir meer inligting.
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Lede in die nuus
Prof. Peter E. Raper het by die 4de Internasionale Simposium oor Plekname, wat
van 18 tot 20 September 2017 in Windhoek gehou is, die hoofrede gelewer; sy
onderwerp was "Cognates of place name components recorded at the Cape
between 1595 and 1799". Die simposium is gereël deur die Universiteit van
Namibië in samewerking met die Universiteit van die Vrystaat en die IGU/ICA Commission on
Toponymy. Referate is gelewer deur sprekers van Duitsland, Griekeland, Italië, Kenia, Namibië,
Oostenryk, Slowenië, Slowakye, Suid-Afrika en Zimbabwe. By dieselfde simposium het dr. Lucie A.
Möller, navorsingsgenoot van die Eenheid vir Taalfasilitering en -bemagtiging van die Universiteit van
die Vrystaat, 'n referaat met die titel "Herero place names" gelewer.
Nuwe lede
Fakulteit Kuns en Geesteswetenskappe:
 Dr. B.J. Tolmay, Durban
 Dr. L. Maritz, Stellenbosch
In memoriam – lede
 Dr. A.D. Keet, Durbanville
 Prof. C.A. Lohann, Struisbaai
 Mnr. M.C.A. Nolte, Pretoria
Ons eer hul nagedagtenis.
Hulde aan dr. A.D. Keet

 Dr. A.D. Keet †
Dr. A.D. (Albertus Daniël) Keet van Bellville en 'n jarelange lid van die SuidAfrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns is op 21 Julie vanjaar, vier dae
voor sy 96ste verjaardag oorlede. Dr. Keet is op 25 Julie 1925 in die
Vrystaat gebore as seun van dr. Nell (N.C.) Keet (Van der Poll) en die digter
dr. A.D. Keet. Van der Poll was van Nederlandse afkoms en het aan die
Amsterdamse Universiteit as dokter gekwalifiseer. Sy is op 32-jarige
ouderdom in Suid-Afrika oorlede en die 11-jarige A.D. moes sy
skoolloopbaan in die sorg van sy pa, destyds distriksgeneesheer in die
distrik Senekal, voltooi.
Dr. Keet was 'n deurwinterde akademikus wat ná sy voorgraadse
mediese studie aan die Universiteit van Stellenbosch en die Universiteit van
Kaapstad op verskeie plattelandse dorpe as locum gepraktiseer het. Tussen
1949 en 1952 het hy in Nederland aan die Universiteit van Amsterdam in radiologie gespesialiseer.
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Hulde aan dr. A.D. Keet (vervolg)
Ná sy terugkeer het hy jare lank privaat gepraktiseer en van 1970 tot sy aftrede was hy 'n senior lektor in
radiologie by die Karl Bremer-hospitaal en later die Tygerberg-hospitaal. Gedurende sy loopbaan het dr.
Keet verskeie studiebesoeke aan onder meer Nederland, Noorweë en Swede gebring. Hy het ook 'n
sertifikaat van die SA Atoomkragraad verwerf vir die gebruik van diagnostiese en terapeutiese
radioïsotope. Dr. Keet het in 1974 die graad PhD-(Med) aan die US behaal. Hy het meer as 50 artikels
in vaktydskrifte en na sy aftrede die internasionaal-erkende boek The Pyloric Sphincteric Cylinder in
Health and Disease in 1993 gepubliseer. Briewe aan Van Wouw, is 'n boekie wat hy geskryf het oor die
korrespondensie tussen sy oupa A.D. Keet en Anton van Wouw en dan A.D. Keet aan die woord – 'n
reeks van sy (dr. A.D. Keet, die digter) se eie korrespondensie met ander vriende.
Dr. Keet het in 1974 die graad PhD (Med) aan die US behaal. Hy het meer as 50 artikels in
vaktydskrifte gepubliseer en in 1993 ná sy aftrede die internasionaal erkende boek "The Pyloric
Sphincteric Cylinder in Health and Diseas" gepubliseer. Hy het onder meer 'n eredoktorsgraad in die
medisyne van die US, 'n erepenning van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns en die Maurice
Weinbren-toekenning van die SA College of Medicine vir 'n jaarbeste publikasie ontvang. Hy was 'n
ywerige korrespondent, 'n natuur-, musiek- en kunsliefhebber en het deurgaans navorsing gedoen oor
onderwerpe wat hom geïnteresseer het, insluitende die sterrekunde, die Anglo-Boereoorlog en die
Tweede Wêreldoorlog.
Dr. Keet is in 1954 met 'n Nederlandse verpleegster, Ilse Louise Wijnberg, getroud, wat hom in 2005
ontval het. Daar is vier kinders uit die huwelik gebore, Nelleke, Danie, Ilse en Christiaan. Hy laat ook drie
kleinkinders agter. Hulle onthou hul pa en oupa as 'n introverte storieverteller wat kruis en dwars met
hulle deur die land getoer het en hul leeslus en liefde vir die natuur aangewakker het.
Persberigte [September tot Desember]
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 akademie@akademie.co.za.
Wiskunde- en Wetenskapleerders onder top 30-presteerders
Irma Eloff nuwe voorsitter van die SA Akademie
Irma Eloff nuwe voorsitter van die SA Akademie
Prof. Irma Eloff: Gereed vir nuwe rol as voorsitter van die Akademie
Baie welkom aan prof. Fransjohan Pretorius – Rubriek: Terugblik
Gratis portaal 'n skatkis van taal se grammatika –
Gerhard van Huyssteen
Van Collers maak geskiedenis
FAK vereer groot name in Afrikaans
Oor Afrikaans en sy veelbesproke voortbestaan: 'n mening –
Tom McLachlan
Slag hier vir taal geslaan – Tom McLachlan

Centurion-Rekord, 26 September 2017
Beeld, 29 September 2017
LitNet, 3 Oktober 2017
Afrikaans.com, 4 Oktober 2017
Beeld, 25 Oktober 2017
Beeld, 28 Oktober 2017
Beeld, 31 Oktober 2017
Beeld, 1 November 2017
LitNet, 8 November 2017
Beeld, 11 November 2017

-60-

Persberigte [September tot Desember] (vervolg)
Nomineer iemand nou wat Afrikaans as wetenskapstaal bevorder
Denker, digter, dramaturg – Adam Small
Eenogig meertalig, en g'n hoop – dr. Theuns Eloff
Wanneer woorde en prente saampraat – Benoem nou die
Jan H. Maraisprys vir 2018
AWS verkoop in 4 maande soos soetkoek

Maroela Media, 16 November 2017
Beeld, 23 November 2017
Beeld, 23 November 2017
Rapport, 26 November 2017
Beeld, 2 Desember 2017

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

Die Akademiekantoor sluit 6 Desember 2017
en open 8 Januarie 2018
'n Geseënde feesgety word u toegewens.

