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Geagte Akademielede

As ’n jong dosent by die Universiteit van Pretoria het 
ek graag geluister na die lesings van die professore 
wat hoë graderings van die Nasionale Navorsingsraad 
gehad het. Die A-gegradeerde navorsers. Ek was 
bevoorreg dat een professor, met ’n A-gradering 
in Genetika, tydens die eerste rondte aansoeke 
vir geesteswetenskaplikes na my eie aansoek 
vir ’n Y-gradering gekyk het. Die vlak van details 
waarmee hy my geadviseer het, was wonderlik. By 
navorsingsvergaderings gedurende later jare was die 
omsigtigheid waarmee hy te werk gegaan het vir my 
steeds ’n inspirasie.

Hierdie professor het dikwels in sy lesings en 
bydraes by vergaderings verwys na die belang van 
diversiteit binne sisteme en spesifiek biodiversiteit. 
Die wyses waarop biodiversiteit binne ekosisteme 
volhoubaarheid vir alle lewensvorme – groot en 
klein – inhou. Die belangrike rol wat elkeen het om te 
vervul. Die interafhanklikheid tussen alles en
almal binne die ekosisteem.

 

Voorwoord

Ek dink baie aan wat hierdie professor gesê het 
wanneer ons oor tale praat. Ek wonder of dit wat oor 
biodiversiteit gesê word, dalk ook van toepassing 
kan wees op taaldiversiteit? Sien ons op die oomblik 
die belangrike rol wat alle tale in Suid-Afrika – groot 
en klein – binne die ekosisteem speel? Die literatuur 
oor biodiversiteit wys dat daar groter oeste is binne 
ekosisteme wanneer daar meer diversiteit is. Is 
daar dalk groter oeste binne die taalekosisteme, as 
daar meer diversiteit sou wees? Ons sê ons het elf 
amptelike landstale, maar voeg ons werklik die daad 
by die woord?

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en 
Kuns is vanjaar 110 jaar oud. Honderd en tien jaar 
waarin hierdie jong, inheemse taal, Afrikaans, woeker 
om ’n bydrae te maak binne die diverse ekosisteem 
van Suid-Afrika, op hierdie kontinent en binne die 
internasionale gemeenskap. Honderd en tien jaar 
waarbinne ryk, diep kennissisteme instand gehou en
uitgebou is oor die wye sosio-ekonomiese spektrum 
van Suid-Afrikaanse lewens. Vanjaar (2019) is ook 
wêreldwyd verklaar as die Jaar van Inheemse Tale 
deur die Verenigde Nasies. Nie ’n dag of ’n week nie. 
’n Hele jaar.

Hierdie Jaar van Inheemse Tale stel dit ten doel om op 
’n globale skaal bewussyn te kweek oor die ernstige 
gevolge wanneer inheemse tale wêreldwyd in gevaar 
gestel word. Die Jaar van Inheemse Tale stel ook ten 
doel om die verhoudings tussen taal, ontwikkeling, 
vrede en versoening meer sigbaar te maak. Hulle 
maak dit duidelik dat die Jaar van Inheemse Tale nie 
slegs vir die sprekers van die inheemse tale is nie, 
maar ook om by andere waardering te skep vir die 
belangrike bydraes wat inheemse tale tot die wêreld 
se ryk kulturele diversiteit maak. Die narratiewe oor 
taalhernuwingsinisiatiewe wat hieruit te vinde is, is 
absoluut inspirerend.

Geniet hierdie nuusbrief met die jongste nuus oor die 
SAAWK se bydraes tot taaldiversiteit in Suid-Afrika.

Met vriendelike Akademiegroete

Prof. Irma Eloff
Voorsitter: Raad van die Suid-Afrikaanse Akademie  
vir Wetenskap en Kuns
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Uit die Akademiekantoor

Na sewe jaar as Hoof- Uitvoerende Beampte van 
die Akademie, het dr. Dionē Prinsloo uitgetree. Die 
Akademiepersoneel het op 28 Junie 2019 van haar 
afskeid geneem deur haar te bederf met ’n ete by 
’n restaurant. Daar is gedurende die ete vir haar ’n 
“opvoering” in die “korrekte drag” (mantel om die 
skouers) gehou van die sêgoed wat sy in haar termyn 
alles kwytgeraak het. Sy het dit agterna tydens ’n ete 
saam met haar gesin aan hulle voorgelees en soos dr. 
Dionē hieroor geskryf het: “… die gesinslede het gegier 
van plesier en het toe sommer nog goed bygevoeg!”

Dankie, dr. Dionē, vir die tyd wat ons personeel saam 
met u gewerk het. Vir u vriendelike gesig elke dag en dat 
u elke probleem vreesloos aangepak het. Dit was sewe 
besondere jare!

Die Akademiepersoneel neem 
afskeid van dr. Dionē Prinsloo:

Anne-Marie Beukes en Dionē Prinsloo. 

Linda Brink en Nellie Engelbrecht. Shirley Mahlangu, Melanie Rens en Hanlie Willemse. 
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Die Akademie vier 110 jaar

Op 2 Julie 1909 is ’n liggaam in die lewe 
geroep wat die Hollandse en Afrikaanse taal 
en kultuur in Suid-Afrika moes handhaaf en 
bevorder. Hieruit het die Suid-Afrikaanse 
Akademie vir Wetenskap en Kuns, soos ons 
dit vandag ken, ontwikkel. 

Vanjaar is die 110de verjaardag van die 
Akademie op 2 Julie 2019 feestelik herdenk 
by die Akademiegebou in Pretoria. Prof. 
Irma Eloff, die Voorsitter van die Akademie 
het die geleentheid geopen en daarna 
kon Akademielede en gaste deel in die 
verjaardagkoek wat vir die geleentheid 
gebak is.

Uit die Akademiekantoor (vervolg)

Akademielede en gaste vier saam fees.
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Uit die Akademiekantoor (vervolg)

Jaarvergadering en jaarlikse algemene simposium
Die SA Akademie se jaarvergadering en algemene simposium vind vanjaar op Donderdag 12 en 
Vrydag 13 September by die Akademiegebou in Pretoria plaas.

Die oorkoepelende tema is: Mensgemaakte bedreigings vir lewe op aarde: Die tydperk van
die Antroposeen.

Prof. Louis Kotzé van die Noordwes-Universiteit beskryf die tydperk van die Antroposeen as ’n 
nuwe geologiese epog waarin die mens besig is om die parameters wat die werking van alle 
aardstelsels bepaal, wesenlik te verander. As gevolg van die toenemende menslike invloed op die 
aardstelsel is die aarde besig om kritieke kantelpunte te bereik wat tot snelle en onomkeerbare 
verandering kan lei en lewe op aarde onmoontlik kan maak. Nou, meer as ooit in die verlede, 
gaan daar van die mensdom verwag word om deur regulatoriese strukture, wat ook die reg 
insluit, in te gryp ten einde die mens-omgewing-koppeling beter te bemiddel.

Die skerp toenemende uitwerking van die mens op die omgewing wat deur die konsep van die 
Antroposeen te kenne gegee word, is veral sigbaar in die bevolkingsgroei wat al hoe vinniger 
toeneem; toenemende verstedeliking; vinnig verminderende niehernubare hulpbronne 
soos steenkool en olie; klimaatsverandering; verhoogde vrystelling van swael, stikstof en 
kweekhuisgasse; die transformasie en versteuring van enorme oppervlaktes grond; veranderende 
watersiklusse; wydverspreide uitsterwing van spesies; en, vir die huidige doeleindes belangrik, 
verlies aan biodiversiteit.

Hertzoggedenklesing 2019

Die jaarlikse Hertzoggedenklesing word op Woensdag 2 Oktober by die Akademiegebou in Pretoria gelewer. 
Titel: Dr. Frederik van Zyl Slabbert (1940 – 2010) en die kwessie van Afrikaneridentiteit 
Spreker:  Prof. Albert Grundling

Die Akademie se videoteek
Die Akademie se videoteek wat Akademiebyeenkomste vaslê is die 
afgelope klompie maande mooi uitgebrei met die volgende opnames:

Die interieurs van konsentrasiekamptente Anglo-Boereoorlog 1899 – 1902

http://www.akademie.co.za/die-interieurs-van-konsentrasiekamptente-anglo-boereoorlog-1899-1902/

Tuiskoms van die drie Esias Bosch-keramiekpanele

http://www.akademie.co.za/tuiskoms-van-die-drie-esias-bosch-keramiekpanele/

Akademie 110 jaar

http://www.akademie.co.za/akademie-110-jaar/

Vorige skakels na video-opnames van Akademiebyeenkomste is beskikbaar  
op die Akademie se webwerf - www.akademie.co.za.

http://www.akademie.co.za/die-interieurs-van-konsentrasiekamptente-anglo-boereoorlog-1899-1902/
http://www.akademie.co.za/tuiskoms-van-die-drie-esias-bosch-keramiekpanele/
http://www.akademie.co.za/akademie-110-jaar/
http://www.akademie.co.za
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Beursprojek: 
Die SA Akademie bied jaarliks ruim nagraadse beurse aan verdienstelike magister- en 
doktoralestudente wat hulle studies in enige vakdissipline in Afrikaans wil doen. Tot op hede kon 
die Akademie 277 beurshouers finansieel bystaan en 114 studente het reeds hul studie afgehandel.

Navorsings- en publikasieprojek:
Die Akademie bied finansiële steun vir Afrikaanse navorsing wat tot ’n publikasie in Afrikaans lei. 
Aansoeke word deurlopend geëvalueer en daar is geen sluitingsdatum nie. Alle uitgewers word 
genooi om aansoek te doen om die gedeeltelike befondsing van publikasies.

Uit die Akademiekantoor (vervolg)

Navrae i.v.m. befondsing van publikasies, beurse en navorsing kan gerig word deur ŉ e-pos 
te stuur aan Melanie Rens by beurse@akademie.co.za, of besoek gerus die Akademie se 
webwerf by www.akademie.co.za vir meer inligting.

mailto:mailto:beurse%40akademie.co.za?subject=
http://www.akademie.co.za
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Uit die Akademiekantoor (vervolg)

11 September te Pretoria – Atterburyteater

Die noordelike bekroningsfunksie word op Woensdag 11 September om 19:00 in die Atterburyteater in Lynnwood 
Manor, Pretoria gehou. Die volgende pryswenners word bekroon:
• Die Poortprys vir poësie aan Dyllan Niehaus van die Hoërskool Menlopark, Pretoria vir Aan my vrye vers.
• Die Poortprys vir prosa aan Lani de Beer van die Hoërskool Jim Fouché, Bloemfontein vir Voor ek vergeet ...
• Die Esther Greeffprys aan prof. Phil van Schalkwyk vir die beste artikel in die Tydskrif vir Geesteswetenskappe.
• Die Douw Greeffprys aan proff. Gert Krüger, Reto Stasser, dr. Jacques Berner en Cornelius Scheepers vir die 

beste artikel in die SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie.
• Die Alba Bouwerprys vir kinderliteratuur aan Jaco Jacobs (skrywer) en Zinelda McDonald (illustreerder) vir 

Moenie hierdie boek eet nie!
• Die Erepenning vir rolprentkuns aan die uitvoerende rolprentvervaardiger, Jan du Plessis.
• Die Scheepersprys vir jeugliteratuur aan Jaco Jacobs vir Dinge wat ek nie van skape geweet het nie.
• Die Erepenning vir natuurwetenskap en tegnologie aan dr. Cassie Carstens.
• Die Erepenning vir visuele kunste (skilderkuns) aan Helen Sebidi.
• Die Senior Kaptein Scottgedenkmedalje aan prof. Erik Holm.
• Die Protea Boekhuisprys vir beste gepubliseerde werk in geskiedenis of kultuurgeskiedenis aan dr. Jackie 

Grobler vir Die Eerste Vryheidsoorlog 1880-1881.
• Die Stalsprys vir geskiedwetenskappe aan prof. André Wessels.
• Die Havengaprys vir lewenswetenskappe aan prof. Ian Dubery.
• Die Stalsprys vir ekonomie aan prof. Jannie Rossouw.
• Die Stalsprys vir filosofie en etiek aan prof. Johan Snyman.
• Die Gustav Prellerprys vir literatuurwetenskap en letterkundige kritiek aan prof. Heilna du Plooy.
• Die Goue Akademiemedalje vir natuurwetenskaplike prestasie aan prof. Hannes de Lange.
• Die Frans du Toitmedalje vir bedryfsleiding aan dr. Johan van Zyl (Toyota Internasionaal).
• Die M.T. Steynprys vir natuurwetenskaplike en tegnologiese prestasie aan prof. Alvaro Viljoen.

Jaco Jacobs ontvang vanjaar twee pryse, nl. die Alba Bouwerprys vir kinderliteratuur, sowel as die Scheepersprys 
vir jeugliteratuur. In 1998 het hy ook die Poortprys vir poësie en die Poortprys vir prosa gewen, in 2007 die Alba 
Bouwerprys vir kinderliteratuur, die Elsabe Steenbergprys vir vertaalde kinder- en jeugliteratuur in 2009 en in 2018 
die Tienie Hollowaymedalje vir kleuterliteratuur.

Ilne Fourie het die volgende gedig vir Jaco geskryf:

Noordelike bekroningsfunksie

’n Gedig vir Jaco Jacobs

Jaco Jacobs is die coolste ou
Ek is seker selfs ’n zombie sal van hom kan hou!
Hy skryf rympies vir groot en klein,
hy kan enige woord in die woordeboek laat rym.
Maar ek sit toe en wonder, waar kry hy sy idees?
Dan moet van sy stories mos rerigêrig wees!
Hy moes tog al wurms met tamatiesous eet
of ook sy woorde op die Eisteddfod vergeet?
Is daar dalk regtig ’n buffel in sy bad?
Het ’n vlooi hom al aan die boud gehap?
Waar is daai Rilrestaurant in Bloemfontein?

Is alle susters op 13 ’n pyn?
Tot my ma het ophou skottelgoed was,
sy steek dit deesdae weg in die besemkas.
Ek het al skelm probeer kyk,
of Jaco so bietjie soos Batman lyk.
En jy sal my nie glo nie, maar onder sy frokkie
steek daar ’n groot geel A en S uit,
dit staan selfs op sy sokkie!
Dit staan vir Afrikaanse Superhero
of Awesome Skrywer, ja!
Oom Jaco Jacobs is selfs cooler as my pa!
Want hy laat kinders lees, hy laat woorde dans,
hy maak magic in Afrikaans!
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Suidelike bekroningsfunksie

10 Julie te Stellenbosch – Adam Small Ouditorium

Bekroondes

Agter (v.l.n.r.): Fanie Naudé, Pippa Parker, prof. Debra Meyer, Alex de Gouveia, Anmari van der Westhuizen, Jeanne-Louise 
Moolman, Louis Pretorius, Sharon de Kock, prof. Hennie van Coller, prof. Barbara Huisamen, prof. Rufus Gouws, prof. Bernard 
Combrink en dr. Gillian Arendse (seremoniemeester).
Voor (v.l.n.r.): Samson Diamond, prof. Anne-Marie Beukes (HUB, SA Akademie), prof. Irma Eloff (Voorsitter, SA Akademie), 
Andries Buys (Lodewyk G. du Plessis) en prof. Frank Hendricks.

Die Huberte Rupertprys vir klassieke musiek is aan 
die Odeion Strykkwartet van die Universiteit Vrystaat 
toegeken. Die huldigingswoord is gelewer deur prof. 
Izak Grové.

Die Hertzogprys vir prosa is aan Fanie Naudé oorhandig. Lodewyk G. du Plessis (skrywersnaam van oudregter 
Andries Buys) ontvang die Eugène Maraisprys vir 
prosa.
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Suidelike bekroningsfunksie (vervolg)

Prof. Bernard Combrink ontvang die 
Ds. Pieter van Drimmelenmedalje.

Die C.L. Engelbrechtprys vir Afrikaanse 
Taalkunde is aan prof. Frank Hendricks 
toegeken.

Prof. Irma Eloff oorhandig ’n Besondere 
Akademie-erepenning aan me. Pippa 
Parker.

Prof.Irma Eloff, Alex de Gouveia en dr. Mariëtte Jackson.
Prof. Alex de Gouveia het die Junior Kapatein Scott-gedenkmedalje
(Plantkundige Wetenskappe) ontvang.

Prof. Irma Eloff oorhandig die 
Erepenning van die SA Akademie se
Fakulteit Natuurwetenskap en 
Tegnologie aan prof. Debra Meyer.
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Suidelike bekroningsfunksie (vervolg)

Die N.P. van Wyk Louwmedalje is aan 
prof. Rufus Gouws oorhandig.

Prof. Irma Eloff, Barbara Huisamen en 
Amanda Lochner. Die Havengaprys 
vir Gesondheidswetenskappe is aan 
Barbara Huisamen oorhandig.

Proff. Irma Eloff, Hennie van Coller 
en Helena van Coller. Die D.F. 
Malanmedalje is aan prof. Van Coller 
oorhandig.

Prof. Irma Eloff, Louis Pretorius en Johan van Jaarsveld.

Prof. Irma Eloff, Louis Pretorius en 
Malan Steyn.

Die Erepenning vir ’n Televisiedrama in Afrikaans sowel as die Deleen Bekkerprys vir beste draaiboek vir ’n 
TV-drama is deur prof. Irma Eloff aan Louis Pretorius oorhandig. Johan van Jaarsveld en Malan Steyn het die 
huldigingswoorde gelewer.
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Poort-Skrywerslypskool 2019

Die Poort-Skryfkompetisie 2019 is 
afgehandel en die paneel keurders 
– Prof. Hein Viljoen, dr. Daniel Hugo, 
prof. Thys Human en dr. Bibi Burger – 
het die Nasionale Wenners: Poësie en 
Prosa aangewys. Hierdie eer het Dyllan 
Niehaus (Poësie) van die Hoërskool 
Menlopark, Pretoria en Lani de Beer 
(Prosa) van die Hoërskool Jim Fouché, 
Bloemfontein te beurt geval. Die SA 
Akademie vir Wetenskap en Kuns 
is baie trots op hierdie besondere 
prestasie van dié twee leerders.

Dyllan Niehaus se gedig “Aan my 
vrye vers” is enersyds ’n bekoorlike 
liefdesgedig, maar toon andersyds ’n 
volwasse bewussyn van die poësie en 
van die vers self. Die digter het kortom 
die abstrakte idee van ’n vrye vers baie 
konkreet en sensueel gemaak. Die 
vrye vers self word ’n lewegewende 
oermoeder, en daardeur bring die 
gedig boeiend hulde aan die mag van 
die woord en van die poësie self.

Lani de Beer se humoristiese 
wetenskapfiksieverhaal is ’n 
onvoorspelbare plesier om te lees. 
In ’n relatief kort opstel kry De Beer 
dit reg om die verhaal te vertel van 
Nancy Nel (as dit haar regte naam is), 
’n ruimtevaarder wat vermoed dat die 
res van haar skip se bemanning se 
verstand “skoongevee” word. Soos wat 
die verhaal verloop kom die leser agter 
(sonder dat dit eksplisiet uitgespel 
word) dat dit eintlik Nancy is wat besig 
is om verward te raak, en dit as gevolg 
van ’n suurstoftekort. Selfs as die leser 
hierdie uitkoms sou voorspel, is die 
finale trefreël, “Voor ek vergeet moet 
ek net sê: my naam is Nandi Nilssen 
en ek is ’n wildbewaarder”, gevat. Dit 
is duidelik dat De Beer gedink het oor 
genre, die struktuur van haar opstel 
en vertelinstansie en wat die mees 
effektiewe en vermaaklike manier is om 
die verhaal aanmekaar te sit.

Die keurders het voorts ook hul 
voorkeurlys van die top-12 presteerders 
in beide genres opgestel. Die top ses in 
elke genre is toe deur die SA Akademie 
na die Poort-Skrywerslypskool van 1–3 
Julie 2019 genooi. Dr. Joanita Erasmus-
Alt, onderwyseres aan die Hoërskool 
Fichardtpark en Navorsingsgenoot 
van die Departement Afrikaans, 
Nederlands, Duits en Frans, Universiteit 
van die Vrystaat, het die organisasie 
van die Slypskool behartig.

Prof. Henning Pieterse het vanjaar se 
Slypskool aangebied, en prof. Hennie 
van Coller en dr. Anthea van Jaarsveld 
het die beoordeling gedoen. Ná ŉ 
goed beplande program van onderrig 
en persoonlike onderhoude met elke 
jong skrywer moes hierdie kandidate 
elk ook ŉ nuwe skryfstuk met die 
tema “ŉ Ander Wêreld” in die genre 
van hul keuse vir evaluering indien. 
Die sukses van hierdie slypskool lê in 
die spesifieke formaat daarvan. Die 
een-tot-een-sessies met skrywers, 
waartydens die deelnemers hulle 
skryfwerk met ŉ skrywer bespreek, was 
weer ŉ bevestiging van die waarde 
van aspirantskrywers se direkte kontak 
met skrywers en digters in die bedryf. 
Die gehalte van die nuwe inskrywings 
wat vir beoordeling ná afloop van 
die slypskool deur die kandidate 
ingelewer is, getuig van knap 
skryfwerk en sinvolle insette tydens 
die Slypskoolwedstryd. Prof. Henning 
Pieterse het die deelnemers op ŉ 
inspirerende en sensitiewe wyse aan 
die skryfkuns blootgestel. Die wenner 
van vanjaar se Slypskoolwedstryd is 
André de la Port van die Afrikaanse 
Hoër Seunskool, Pretoria. In die 
tweede plek was Nina du Preez van die 
Hoërskool Centurion, Pretoria en in die 
derde plek Gareth Lubbe, Afrikaanse 
Hoër Seunskool, Pretoria.

Andre de la Port, wenner van die 
Skrywerslypskool met sy gedig
“Huis(vrou)Genoot”, saam met prof. 
Henning Pieterse.

Prof. Hennie van Coller verwelkom die 
leerders by die Skrywerslypskool.

Prof. Henning Pieterse aan die slyp by 
die SA Akademie se Skrywerslypskool
by die Universiteit van die Vrystaat.
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Poort-Skrywerslypskool 2019 (vervolg)

Die top 12-presteerders wat die Poort-Skrywerslypskool in Bloemfontein  
bygewoon het:

Voor (v.l.n.r.): Lani de Beer (nasionale wenner prosa 2019), Pieter Conradie, Barri Gerber en Anize Basson.
Agter (v.l.n.r.): Reinhardt Prinsloo, Elize-Mari Gerber, Daan-Louw de Swardt, Gilbert Meyer, Gareth Lubbe (derde plek, 
Slypskool), André de la Port (wenner, Slypskool), Nina du Preez (tweede plek, Slypskool), Arinda Ackerman en prof. Henning 
Pieterse.

Te oordeel aan die uitkoms van hierdie nuutgeskrewe stukke het elke leerder by hierdie Skrywerslypskool baat 
gevind. Hier is ’n gedig as voorbeeld van die gehalte van die skryfwerk wat gelewer is:

ANDRE DE LA PORT
Huis(vrou)Genoot

nuwe testament, propaganda, reisbiljet
’n retoerkaartjie wat jou nooit werklik teruggebring het

afwesige teenwoordige, wat pligsgetrou skoolhemde stryk
en ingetoë deur haar sigaretmis kyk
voorblad, vrouekeur, gestasioneer;

jy word van strykplank tot stoof gepromoveer
geduldig, gedienstig, gedwee

jy wat die kaste skrop en die vloere vee
maar: Jy maak die voorblad/treindeur oop

en word voorspoed beloof deur Sterre en Horoskoop
skarlakenlippe, Rooi Tapyt, en robyn

Jy was ook eens die lelie Madonna, wat nou elke dag wegkwyn
(Werklikheids-perron

Staan lankal leeg, mens klim
Nooit van die droom af )

maar vir nou is jy nog in die sterlig, die Kollig
tot manlief(realiteit) na werk die voordeurknip oplig.
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Enkele bedankingsbriefies van die leerders wat die Poort-Skrywerslypskool 
bygewoon het:

Poort-Skrywerslypskool 2019 (vervolg)

Nina du Preez: Wanneer iemand vir my vra, “So, hoe was Bloemfontein?” sê ek, “Koud.” Ek is baie vinnig om by te las dat 
die Poortslypskool koue-koue Bloem èlke druppel kapok reën die moeite werd gemaak het. Ek was bevoorreg genoeg 
om reeds een van die slypskole te kon bywoon (2017) en selfs tóé, kon ek vir maande nie ophou om daaroor te praat 
nie. Ek pas nou nog die kennis wat ek in daardie lokaal geleer het by prof. Hennie van Coller en mnr. Strachan, toe. En 
daarom het ek onmiddellik die uitnodiging aanvaar om ’n tweede keer deel te wees van so ’n belewenis. 

Die skrywers wat ek oor die naweek van die Slypskool ontmoet het, het ek baie vinnig besef, is my hartsmense. Nie nèt 
leef hulle van digbundels en koffie nie, maar die manier wat hulle dink en die wêreld observeer, is baie eenders aan my 
eie. Ek is ongelooflik dankbaar vir die Akademie; dat ek geleentheid gegun is om mý mense te kon raakloop – mense 
wat ek andersins nooit sou leer ken nie – en hegte vriendskappe kon vorm wat ek weet nie sommer sal wegkwyn nie. 
Die lesings en individuele sessies met prof. Henning Pieterse was onvergeetlik. Sy kennis en passie vir Afrikaans en die 
skryfkuns (en ook elke ander vakgebied waaraan hy geraak het) het my pen laat jeuk. Dit het my opgewonde gemaak 
oor my roeping as ’n skrywer.

Ek wil graag die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns bedank vir hulle Poort-span. Nie net die geleenthede wat julle vir 
jong skrywers gee nie, maar ook die moeite wat alle betrokke lede doen om seker te maak die jeug voel hulle stemme 
word gehoor.

Gareth Lubbe: Ek wil graag die Akademie bedank vir al die moeite en kostes wat in die Poortprojek (veral die 
skrywerslypskool) gestort is. Dankie dat julle bereid is om aandag te gee aan jong skrywers. Die Slypskool was werklik ’n 
lewensveranderende ervaring wat my vir altyd sal bybly. Weereens baie dankie.

Daan-Louw de Swardt: Ek wil ontsettend dankie sê vir ’n onvergeetlike belewenis. Ek het die grootste 
opgewondenheid ervaar toe ek die dag my verse instuur vir die Poortkompetisie vroeër die jaar. Om op die ou einde 
so ’n wonderlike ervaring te kon hê en met van die wonderlikste mense in kontak te kom en so ’n warm ontvangs in 
Bloemfontein te kon kry, het ’n nuwe soort vreugde in my geplaas. Dr. Joanita was die wonderlikste instaan-ma met die 
mooiste hart. Ek het so baie geleer by my medeskrywers en ek was lanklaas in ’n posisie waar ek met so baie liefde en 
passie vir dieselfde belangstelling omring was. Prof. Henning Pieterse het onbeskryflike wysheid met ons gedeel en het 
met soveel belangstelling na ons kuns geluister en dit soos sy eie gekoester. Ek het so baie dinge geleer wat ek vir jare 
saam met my sal dra. Ek is oneindig dankbaar vir alles.

Uit bogenoemde kan mens aflei dat daar geen twyfel bestaan nie oor die waarde wat die Poortskrywerslypskool 
gehad het, en dat dit, soos in die vorige jare sedert die ontstaan van die Skrywerslypskool, weereens ’n 
reusesukses was. Ons bedank ook Protea Boekhuis vir hul jaarlikse boekpryse.
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Aankondiging van SA Akademiepryse vir 2020

Graag vestig ons u aandag op die Akademiepryse wat gedurende 2020 vir 
toekenning oorweeg word. Volledig gemotiveerde voorstelle vir enigeen van 
hierdie pryse word ingewag. Die volgende geld ten opsigte van die voorstelle:

Voorstelle moet verkieslik in Afrikaans wees en moet deur ’n voorsteller en ’n 
sekondant onderteken wees.

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

Die voorstel moet gesteun word deur die nuutste curriculum vitae en 
publikasielys van die kandidaat, indien van toepassing. Die grootste mate van 
vertroulikheid moet gehandhaaf word. Onder geen omstandighede mag die 
kandidaat bewus wees dat hy/sy vir ’n prys genomineer word nie. Daar mag 
geen verwagtinge by potensiële kandidate geskep word wat vir die betrokke 
kandidaat en vir die SA Akademie groot verleentheid kan veroorsaak nie.

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 die toekenning gevoer word nie.

Reglemente vir die onderskeie pryse is op aanvraag beskikbaar.

Die finale sluitingsdatum vir voorstelle is 31 Januarie 2020, behalwe waar anders vermeld.
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Die Stalsprys
Die Stalsprys vir Geesteswetenskappe word jaarliks toegeken vir ’n hoogstaande publikasie of ’n reeks van 
hoogstaande publikasies, by voorkeur, maar nie uitsluitlik nie, in Afrikaans. Verder word dit toegeken vir 
individuele of vir gesamentlike wetenskapsbeoefening en/of die lewering van individuele of gesamentlike 
produkte van hoogstaande gehalte waardeur buitengewone bydraes tot die wetenskapsbeoefening gemaak is. 
Spanprestasie of bydrae tot spanprestasie, multi- en interdissiplinêre navorsing, uitstekende implementerings- of 
evalueringsnavorsing kan ook in berekening gebring word. Werk wat voor die bekroningsjaar gelewer is, sal vir die 
bekroning in aanmerking geneem word.

Die volgende vakgebiede kom in 2020 in aanmerking:

1. Maatskaplike Werk; Verpleegkunde
2. Opvoedkunde; Bewegingskunde; Rekreasiekunde
3. Geografie; Demografie; Omgewingswetenskap; Stads- en Streeksbeplanning
4. Bestuur

• Erepenning vir die bevordering van Geskiedenis 
Die erepenning word elke drie jaar toegeken aan ’n persoon uit erkenning vir die bevordering van Geskiedenis 
oor ’n breë spektrum. Om vir die erepenning in aanmerking te kom, moet ’n kandidaat op die volgende terreine 
’n dinamiese rol gespeel het of speel:

1. deur middel van publikasies (boeke en/of artikels) van gehalte in Afrikaans;
2. inisiëring van navorsingsprojekte wat tot publikasies en M.- en D.-grade gelei het;
3. aktiewe deelname aan en leiding in Geskiedenisvakverenigings
4. die lewering van gereelde referate en lesings oor Geskiedenisonderwerpe van gehalte
5. lidmaatskap van redaksies van Geskiedenisvaktydskrifte
6. bydraes tot die ontwikkeling van die onderrig van Geskiedenis

Sluitingsdatum vir nominasies: 15 Januarie 2020

• Louis Hiemstraprys vir Niefiksie  
Toekenning van hierdie prys word driejaarliks oorweeg vir ’n oorspronklike niefiksie werk in Afrikaans wat nie 
tot vakkenners beperk is nie.

• Elizabeth C. Steijnmedalje 
Die medalje kan al om die derde jaar toegeken word aan ’n Afrikaanssprekende onderwyser of onderwyseres 
wat buitengewoon goed presteer het in praktiese onderrig en opvoeding in enige vakgebied binne, sowel as 
buite klaskamerkonteks. Kontak die Akademiekantoor asseblief om die kriteria vir beoordeling te bekom.

• Hugenote-Vereniging-en-D.F. du Toit-Malherbeprys vir Genealogiese Navorsing 
Die prys kan elke drie jaar toegeken word vir ’n hoogstaande publikasie of reeks hoogstaande publikasies 
in Afrikaans op die gebied van die genealogie wat voor die begin van die bekroningsjaar verskyn het. Die 
publikasie(s) moet bewys lewer van oorspronklike navorsing. ’n Eksemplaar van die kandidaat se werk wat 
genomineer word, moet die nominasie vergesel.

GEESTESWETENSKAPPE

SA Akademiepryse 2020
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• 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 2020 kan die prys toegeken word vir ’n 
M-verhandeling. Kandidate wat in 2017, 2018 of 2019 ’n graad (cum laude) ontvang het, kom in aanmerking.

• Esther Greeffprys 
Die prys word toegeken vir die beste artikel wat in die Tydskrif vir Geesteswetenskappe verskyn het.

NATUURWETENSKAPPE

• M.T. Steynmedalje vir Natuurwetenskaplike en Tegnologiese Prestasie 
Dit is een van die belangrikste eerbewyse van die Akademie vir leierskap op die hoogste vlak op die gebied 
van die natuurwetenskap en die tegnologie. Die prys span die kroon op ’n lewenstaak en kan net een maal aan 
’n persoon toegeken word. Die kandidaat se skeppende bydraes tot die ontginning, organisasie en volgehoue 
uitbouing van ’n vertakking of vertakkings van die natuurwetenskap of die tegnologie en wat as ’n wesenlike 
en belangrike bydrae tot die bevordering van die natuurwetenskap of die tegnologie beskou kan word, en die 
suksesvolle toepassing daarvan in landsbelang, moet aangetoon word. Slegs Suid-Afrikaanse burgers kom vir 
die prys in aanmerking.

• Havengaprys 
Die Havengaprys word jaarliks toegeken vir oorspronklike navorsing op natuurwetenskaplike en/of 
tegnologiese gebied. Die vereistes waaraan voldoen moet word by beoordeling van kandidate is eerstens 
navorsingspublikasies en tweedens bewys van die bevordering van Afrikaans. Ander prestasies in belang 
van die wetenskap sal ook in aanmerking geneem word. Die prys kan net een maal aan ’n bepaalde persoon 
toegeken word. In 2020 kom die volgende vakgebiede aan die beurt:

1. Havengaprys vir Fisiese Wetenskappe (Wiskundige Wetenskappe, Chemiese Wetenskappe, ens.)
2. Havengaprys vir Lewenswetenskappe (vir navorsing op lewende materiaal, uitgesluit die mens) (bv. Landbou, 

Biologie, Veeartsenykunde, ens.)

• Albert Stratingprys vir Voorkomende Geneeskunde 
Die prys kan driejaarliks toegeken word vir voortreflike bydraes tot ’n vertakking of vertakkings van 
voorkomende geneeskunde wat as wesenlike bydrae tot die bevordering van die gesondheid van die 
gemeenskap en die voorkoming van siekte beskou kan word.

• Erepenning van die SA Akademie se Fakulteit Natuurwetenskap en Tegnologie 
Hierdie erepenning word toegeken ten opsigte van terreine wat nie reeds ondervang is deur ander 
bekroningsgebiede binne die Fakulteit nie en waarin enige persoon, binne die doelstellings van die Akademie, 
as bekroningswaardig beskou word. Dit word toegeken vir prestasies en bydraes ten opsigte van die 
bevordering en ontwikkeling van die besondere vakgebiede en word net in uitsonderlike gevalle toegeken.

• Junior Kaptein Scott-gedenkmedalje 
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 2020 kom dierkundige 
wetenskappe aan die beurt. 
Sluitingsdatum vir nominasies: 21 Januarie 2020.

SA Akademiepryse 2020 (vervolg)
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• Douw Greeffprys 
Die prys word toegeken vir die beste artikel wat in die voorafgaande jaar gepubliseer is in die SA Tydskrif vir 
Natuurwetenskap en Tegnologie.

KUNSTE

• Hertzogprys vir Poësie 
Alle poësie van hoogstaande gehalte wat in die drie kalenderjare wat die bekroning voorafgaan, verskyn het, 
kom vir dié toekenning in aanmerking.

• Eugène Maraisprys 
Die Eugène Maraisprys word toegeken vir ’n debuut of vroeë bellettristiese publikasie in Afrikaans. Die prys is 
jaarliks beskikbaar en kan net een maal aan ’n bepaalde skrywer toegeken word.

• Akademieprys vir Vertaalde Werk 
Die toekenning van die prys word driejaarliks oorweeg vir vertalings in Afrikaans van bellettristiese werk uit 
enige ander taal.

• Huberte Rupertprys vir Klassieke Musiek 
Die prys kan jaarliks toegeken word en enige van die afdelings in klassieke musiek kan in aanmerking kom. Die 
prys roteer jaarliks in die volgende volgorde:
• Klassieke sangers (2020; 2023);
• Opleiers/onderwysers van klassieke musiek (kundiges, beoordelaars en organiseerders ingesluit) (2021; 

2024);
• Instrumentaliste (klawer-, blaas-, snaarinstrumente, ens.) Blaasinstrumente (fluit, trompet, ens.) of 

Kunstenaars wat die volgende bespeel: Klawerbord (orrel, klavier, klawesimbel) of Strykers (viool, ens.) (2022; 
2025).  
In 2020 kom klassieke sangers aan die beurt.

• Erepenning vir ’n dokumentêre televisieprogram in Afrikaans 
Die erepenning word jaarliks toegeken. Dit geskied om die beurt vir Afrikaanse televisiedramas (waarby 
dramareekse ingesluit is) en Afrikaanse dokumentêre televisieprogramme. In 2020 kom Afrikaanse 
dokumentêre TV-programme aan die beurt. Programme wat uitgesaai is deur alle uitsaainetwerke in die drie 
kalenderjare wat die bekroningsjaar voorafgaan (2017, 2018 en 2019), kom in aanmerking.

• Erepenning vir visuele kunste 
Die Akademie se erepenning is bedoel as erkenning, binne die doelstellings van die Akademie, van besondere 
prestasie op terreine wat nie suiwer letterkundig of wetenskaplik is nie. Die volgende kunsvorme word 
ingesluit: skilderkuns, beeldhoukuns, argitektuur, weefwerk, keramiek, mosaïek, fotografie, advertensiewese en 
animasierolprente.

• Erepenning vir toneel- en verhoogkuns en die Gerhard Beukesprys 
Die Akademie se erepenning is bedoel as erkenning, binne die doelstellings van die Akademie, van besondere 
prestasie op die gebied van toneel- en verhoogkuns in Afrikaans.

SA Akademiepryse 2020
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• Erepenning vir ’n rolprent- /TV-akteur 
In 2020 kan die prys toegeken word aan ’n rolprent- /TV-akteur.

• Erepenning vir radiohoorspele in Afrikaans 
Die erepenning word twee keer in ’n siklus van drie jaar toegeken. Dit geskied om die beurt vir Afrikaanse 
hoorspele (waarby radiovervolgverhale ingesluit is) en Afrikaanse hoorbeelde. In 2020 kom radiohoorspele 
aan die beurt. Werke wat uitgesaai is deur alle uitsaainetwerke in die drie kalenderjare wat die bekroningsjaar 
voorafgegaan het, (2017, 2018, 2019) kom in aanmerking.

• Deleen Bekker-prys vir beste dokumentêre TV-draaiboek in Afrikaans 
Die prys word jaarliks toegeken vir die beste draaiboek in Afrikaans. Die prys roteer jaarliks in die

• volgende volgorde:
• 1ste jaar: TV-drama in Afrikaans. TV-draaiboeke kom in aanmerking, hetsy ’n enkel drama of drama reekse 

(vir laasgenoemde mag slegs een episode uit ’n reeks voorgelê word) wat in die voorafgaande drie jaar 
gebeeldsend is;

• 2de jaar: Dokumentêre TV-draaiboek in Afrikaans. Draaiboeke van Afrikaanse dokumentêre TV-programme 
wat in die voorafgaande drie jaar gebeeldsend is, kom in aanmerking;

• 3de jaar: Rolprentdraaiboek in Afrikaans. Draaiboeke van Afrikaanse rolprente wat in die voorafgaande drie 
jaar vervaardig is, kom in aanmerking. In 2020 kom ’n dokumentêre TV-draaiboek in Afrikaans aan die beurt.

Geskiedenisdag – 8 Junie 2019

Op Saterdag 8 Junie 2019 het 80 belangstellendes die geskiedenisdag oor die Anglo-Boereoorlog 
(ABO) in Pretoria bygewoon wat aangebied is deur ’n ABO-studiegroep. Die tema vir die dag 
was: “’Skote Petoors!’ vir die Staatsartillerie van die ZAR in die Anglo-Boereoorlog”. Die dag het 
afgeskop by die Akademiegebou waar die volgende aanbiedings die gehoor vasgenael op hulle 
stoele gehou het:
• “Die organisasie van die Staatsartillerie van die ZAR voor en tydens die ABO” deur Johan 

Wolfaardt, historikus en museumkundige van Potchefstroom;
• “Die Pretoria-forte van die Staatsartillerie” deur prof. Anton van Vollenhoven, historikus en 

argeoloog verbonde aan die Noordwes-Universiteit;
• “Die grofgeskut van die Staatsartillerie – die 155 mm Creusot ‘Long Toms’” deur prof. Louis 

Changuion – historikus en outeur van Silence of the Guns – The history of the Long Toms of the 
Anglo-Boer War;

• Lt. kol. SPE Trichardt – laaste Bevelvoerder deur dr. Tian Schutte, navorser en outeur van 
Guerrillastryd en van Die Treinvernielers.

• Skote Petoors! – Kapt. Lood Pretorius – die mens en artilleris deur Leon Strachan, historikus en 
outeur van Krygers en Guerillas.

Na die lesings is begeleide toere deur Engelenburghuismuseum aangebied en is “Skote Petoors” –
kapt. Lood Pretorius – se seremoniële swaard van die Unie Verdedigingsmag besigtig.

SA Akademiepryse 2020 (vervolg)
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Die Jan H. Maraisprys: Oproep om Nominasies

Doel van die Prys: 
Om erkenning te gee aan ŉ uitstaande bydrae tot Afrikaans as
wetenskapstaal deur wetenskaplike werk en publikasies op ŉ 
hoë vlak en van hoë gehalte in Afrikaans.

Instellings as ontvangers: 
Die prys is in beginsel vir natuurlike persone bedoel, maar
die keurkomitee kan besluit om dit toe te ken aan ŉ instelling 
of vereniging wat besonder verdienstelik presteer om 
Afrikaans as wetenskapstaal te bevorder.

Prysgeld: 
Die prysgeld beloop R500 000 en ŉ beeldjie, Helpende Hand, 
deur Coert Steynberg. Die prysgeld mag in ŉ 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 ŉ bepaalde  
jaar geen toekenning te maak nie. 

Aanwending van prysgeld: 
Na goeddunke van die ontvanger.

• 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 ŉ 
voorsteller en twee sekondante 
onderteken wees. 

• Die grootste mate van 
vertroulikheid moet 
gehandhaaf word. Onder 
geen omstandighede mag 
die kandidaat bewus wees dat 
hy/sy vir die Prys genomineer 
word nie. 

• Die volle name van die 
kandidaat, asook van die 
voorsteller en sekondante, 
landlyn- en selfoonnommers, 
adresse, e-posadresse moet 
verskaf word.

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

• By die toekenning van die 
Prys is die keurkomitee se 
besluit finaal. In die geval 
van ŉ 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 Vrydag 31 Januarie 2020
Bekendmaking van die prys: Einde Maart 2020

Skriftelike nominasies vergesel van ŉ 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, prof. Anne-Marie Beukes:  
Tel. 086 133 3786 (kantoorure); E-pos: ambeukes@akademie.co.za. 

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns wag nominasies in vir die  
Jan H. Maraisprys vir 2020.

mailto:mailto:akademie%40akademie.co.za?subject=
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Nuusbrief - Augustus 2019 |    21  

Werkgemeenskap-funksies

Werkgemeenskap Wes-Kaap

V.l.n.r.: Prof. Johan de Villiers (voorsitter van die Werkgemeenskap Wes-Kaap), dr. 
Leopold Scholtz en prof. Andreas van Wyk.

Die Werkgemeenskap Wes-Kaap het twee byeenkomste gehad, nl. 
op 10 April en 14 Augustus 2019.

10 April 2019:

Spreker: Dr. Leopold Scholtz, bekende historikus, joernalis en 
politieke kommentator.

Tema: Die veranderende persepsie van buitelandse regerings oor 
Suid-Afrika sedert 1994.

14 Augustus 2019:

Op Woensdag, 14 Augustus 2019 by ’n funksie in Stellenbosch 
van die Werkgemeenskap Wes-Kaap, is een van die ATKV-SA 
Akademiepryse aan prof. Louise Viljoen oorhandig. Die Totiusprys vir 
Teologie en die studie van die grondtale van die Bybel is by dieselfde 
geleentheid aan dr. Coenie Burger oorhandig. Dr. Frederick Marais 
het die huldigingswoord gelewer.

Die prysoorhandigings het 
geskied by die geleentheid van 
Die Afrikaanse Aand wat gehou 
is. Die volgende persone het 
opgetree:
• Alet Cloete, senior redakteur 

van die WAT, se praatjie het 
gehandel oor: Die Oortjies 
van die Seekoei: perspektief 
op die omvattendheid van 
die Woordeboek van die 
Afrikaanse Taal.

• Prof. Andries Visagie, 
Departement Afrikaans en 
Nederlands, Universiteit 
Stellenbosch, het gepraat oor 
Die Hertzogprys: gister en 
vandag.

• Nic de Jager, bekende 
woordkunstenaar en akteur 
het gedigte voorgelees: 
Geliefde Afrikaanse gedigte.

Prof. Ilse Feinauer, Akademieraadslid,  
oorhandig die ATKV-SA Akademieprys aan
prof. Louise Viljoen.
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V.l.n.r.: Nic de Jager, dr. Coenie Burger, Alet Cloete, prof. 
Louise Viljoen en prof. Andries Visagie.

Werkgemeenskap-funksies (vervolg)

Dr. Coenie Burger ontvang die Totiusprys vir teologie en 
die studie van die grondtale van die Bybel van prof. Johan 
de Villiers, voorsitter van die Werkgemeenskap Wes-Kaap. 
Dr. Frederick Marais (links) het die huldigingswoord 
gelewer.

Werkgemeenskap Vrystaat – 25 Julie 2019

Van links is prof. Hannes Steinberg, prof. Laetus Lategan en dr. Wollie Grobler.

Volksblad, 27 Julie 2019

Genadedood het aan die 
bod gekom by ’n byeenkoms 
van die SA Akademie se 
Werkgemeenskap Vrystaat op 
Donderdag 25 Julie wat by die 
Universiteit van die Vrystaat 
gehou is.

’n Paneelgesprek oor 
genadedood wat deur die 
Suid-Afrikaanse Akademie vir 
Wetenskap en Kuns by die 
Universiteit van die Vrystaat 
aangebied is.
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Werkgemeenskap-funksies (vervolg)

Al hoe meer mense, van alle 
ouderdomme, is ten gunste 
van genadedood, sê dr. Wollie 
Grobler, leraar van die NG 
gemeente Bloemfontein-Noord 
(Klipkerk).

Grobler was Donderdagaand 
een van die paneellede in 
’n gesprek oor genadedood 
wat deur die Suid-Afrikaanse 
Akademie vir Wetenskap en 
Kuns op die Universiteit van die 
Vrystaat (UV) se Bloemfontein-
kampus aangebied is.

Grobler sê wanneer hy mense 
oor genadedood uitvra, of die 
onderwerp in groepe by die kerk 
bespreek word, sê al hoe meer 
mense genadedood is reg.

Prof. Hannes Steinberg, 
geneesheer verbonde 
aan die UV se Fakulteit 
Gesondheidswetenskappe, en 
die filosoof prof. Laetus Lategan 
van die Sentrale Universiteit 
vir Tegnologie (SUT), was die 
ander paneellede. Steinberg en 
Lategan het onderskeidelik die 
etiese en filosofiese aspek van 
genadedood bespreek.

Al drie lede was dit eens dat ’n 
uiters komplekse onderwerp 
sonder klinkklare antwoorde is.

“Dit is ongelooflik moeilik. 
Veral as jy vanuit ’n 
godsdiensperspektief praat, dan 
het jy met die kerk te doen. Soos 
julle die laaste tyd gelees het, 
as die kerk met ’n saak te doen 
het, is ons in die hof. Dan is daar 
moeilikheid,” sê Grobler.

Hy sê die kerk wil ook, soos 
almal, antwoorde hê.

Grobler sê in ’n gesprek was 
predikante dit eens dat die 
kerk nou van die debat oor 
seksualiteit moet “afskeid neem”. 
Die volgende debat is oor 
genadedood.

“As jy nou dink ons het oor gay-
wees ’n kwessie gehad, wag hier 
vir die kerk groot sports.”

Hy sê geloof, of die gebrek 
daaraan, vervul ’n “geweldig 
belangrike rol” in mense se 
siening van genadedood. Of 
mense nou glo daar is lewe ná 
die dood, al dan nie.

Hy verwys na Genesis 1 waarin 
God sê die mensdom sal namens 
Hom die aarde regeer, sy 
verteenwoordigers wees.

“Indien ons dan namens God die 
aarde en mekaar moet hanteer, 
mag ons dan nie namens God 
ook oor die dood besluit nie?” 
vra hy tong in die kies.

Godsdiens gaan oor ’n 
kommunikasieverhouding met 
jou en jou God.

Praat met God oor alles, hoe 
negatief ook al, sê hy. “Vir my 
is dit uiters belangrik om vir ‘n 
terminaal siek pasiënt wat wil 
weet waarom hy of sy nie gehelp 
mag word om te sterf nie, te vra 
of die pasiënt dit al vir God gevra 
het.”

Mense moet beginselvas wees 
en hulself afvra of God daarmee 
tevrede sal wees, en hoe dit 
onder meer hul identiteit en 
naasbestaandes sal raak.

Grobler sê mense moet 
baie versigtig wees oor die 
verbruikersmentaliteit van 
die samelewing, dat wanneer 
iets nie werk nie, ’n mens dit 
weggooi.

“Soos: As ’n lewe nie meer 
waarde het nie, gemeet waaraan 
… nie meer produktief is nie, 
gooi weg?”

Steinberg sê mense se standpunt 
oor genadedood word bepaal 
deur hul oortuigings, meestal 
oor wat hulle glo ná die dood 
gebeur.

Hy sê mense weet nie altyd wat 
hulle glo of wat hulle moet glo 
nie, of dit reg of verkeerd is nie. 
Almal stem saam dat dokters 
nie die pasiënt onnodig moet 
laat ly nie, sê Steinberg. Maar die 
ironie is dat die meeste mense 
wat genadedood vra, dit in ’n 
era met die beste kennis oor 
pynbehandeling vra.

Hippocrates het standpunt teen 
genadedood ingeneem en hy 
sou niemand, nie eens op
versoek, ’n dodelike middel 
toedien nie, sê Steinberg.
Dit wys dat daar al duisende jare 
gelede reeds oor genadedood 
nagedink is.
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Werkgemeenskap-funksies (vervolg)

Steinberg voel dit is belangrik 
om “die streep in die sand” te 
trek.

“Elke dokter moet weet waar sy 
streep is.”

Lategan sê daar is ’n 
paradigmaskuif oor 
genadedood.

Die fokus was vir jare lank 
terminale pasiënte. Nou het dit 
uitgekring tot waar die gehalte 
van ’n persoon se lewe na sy of 
iemand anders se oordeel nie 
meer goed genoeg is nie, sê hy.

Lategan sê Hippocrates se 
“tydgenote”, soos Plato en 
Socrates, het weer gemeen 
iemand se lewe kan beëindig 
word wanneer dit nie meer 
waardig of van gehalte is nie.

“Aan die een kant het jy 
die etiese spanning oor die 
heiligheid van die lewe, ongeag 
die religieuse konteks, en aan 
die ander kant outonomie en 
waardigheid.”

“Hoe balanseer jy die respek 
vir die lewe teenoor daardie 
selfbeskikking?”

Prof. Johann Rossouw, hoof van 
die UV se filosofiedepartement, 
was die gespreksleier.

Werkgemeenskap Pretoria –  
14 Augustus 2019

Die Werkgemeenskap Pretoria het tydens ’n byeenkoms op 14 
Augustus 2019 by die Akademiegebou in Pretoria die ATKV-SA 
Akademieprys aan een van vanjaar se ses wenners oorhandig. Die 
ATKV-SA Akademieprys is ingestel om die skryf van wetenskaplike 
artikels in Afrikaans in geakkrediteerde vaktydskrifte aan te moedig.

Prof. Jean Sonnekus van die Fakulteit Regsgeleerdheid, Universiteit 
van Johannesburg, het ’n prys van R10 000 ontvang vir sy artikel 
“Aanspreeklikheid vir nadeel weens regmatige owerheidshandelinge 
– rus die skade maar waar dit val?” wat verskyn het in die Tydskrif vir 
Suid-Afrikaanse Reg, 2017 (1).

Prof. Oppel Greeff (ondervoorsitter) oorhandig die ATKV-SA Akademieprys aan 
prof. Jean Sonnekus (Foto: L. Mpedi).
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Werkgemeenskap-funksies (vervolg)

Die gasspreker vir die aand was 
prof. Amanda du Preez, Dept. 
Visuele Kunste, Universiteit van 
Pretoria. Die titel van haar lesing 
was: ”Tussen demokratisering en 
datafisering: Wat kan die digitale 
geesteswetenskappe by ‘selfies’ 
leer?”

In die gesprek het prof. Du 
Preez die stand van die digitale 
geesteswetenskappe in Suid- 
Afrika toegelig aan die hand 
van haar navorsing rakende 
die alomteenwoordige “selfie”. 
Die digitale wetenskappe 
word bestempel as die 

Prof. Amanda du Preez aan die woord.

noodsaaklike gesprek tussen 
die digitale kultuur van die 
een-en-twintigste eeu en die 
geesteswetenskappe. Daar word 
van die standpunt uitgegaan 
dat die geesteswetenskappe en 
kunste in besonder ’n belangrike 
rol het om te speel ten opsigte 
van die ontsluiting van die 
betekenis in ’n datagedrewe 
landskap. Die gesprek word 
deur twee uiteenlopende 
bewegings in selfienavorsing 
ondersoek, naamlik die drang tot 
demokratisering en die wil tot 
datafisering.

Studentesimposium vir die Geesteswetenskappe –  
16 Oktober 2019

Die Akademie bied hierdie jaar vir die tweede keer ’n studentesimposium vir die sosiale en geesteswetenskappe 
aan. Die doel van die simposium is om Afrikaans as wetenskapstaal te bevorder. Die Akademie nooi nagraadse 
studente om hul navorsingsbevindinge in Afrikaans te kom aanbied by die Akademiekantoor in Pretoria, op 
Woensdag, 16 Oktober 2019.

Die simposium onderskraag die oogmerke van die Akademie deur denkleiers aan te moedig om hul bevindinge in 
die sosiale en geesteswetenskappe in Afrikaans met ’n breër gehoor te deel. Tydens die eerste studentesimposium 
in 2018 het 17 nagraadse studente van vyf Suid- Afrikaanse universiteite, referate gelewer. Ons hoop om hierdie 
jaar nog meer studente van oraloor die land te akkommodeer.

Die simposium is nie uitsluitlik bedoel vir studente wat hulle nagraadse studie in Afrikaans opskryf nie. Studente 
wat hulle navorsing in Engels doen is welkom om hulle werk in Afrikaans te kom aanbied. Trouens, ’n vername doel 
van die simposium is om nuwe Afrikaanse terminologie te skep soos die onderskeie vakgebiede vorder en groei.

Reistoelae word beskikbaar gestel aan nagraadse studente van ander provinsies. Deelname aan en bywoning van 
die simposium is gratis.

Die sluitingsdatum vir aansoeke is Vrydag, 30 Augustus 2019. Daar is ook geleentheid om die simposium by te 
woon as belangstellendes, as borge, of om deel wees van die beplanningskomitee. Besoek gerus die simposium se 
nuwe webtuiste vir meer inligting of om verder betrokke te raak: 
https://www.studentesimposium.co.za/

U kan ook met die organiseerders in verbinding tree by kontak@studentesimposium.co.za.
Prof. Linda van Ryneveld
Organiseerder

https://www.studentesimposium.co.za/
mailto:mailto:kontak%40studentesimposium.co.za?subject=
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Lesingreeks deur prof. Alex Duffey

Prof. Alex Duffey, voorsitter van die Akademie se Kommissie vir Visuele 
Kunse, bied vanjaar ’n lesingreeks aan oor die 10 kunswerke wat deur 
Unesco as die beste ter wêreld aangewys is.

Een maal ’n maand kan belangstellendes na prof. Duffey kom luister 
wat een van hierdie 10 kunswerke in detail beskryf en met die een 
en ander oor die kunstenaar se lewe. Met elke lesing groei die getal 
mense: by die lesing oor Rembrandt se Nagwag het ’n rekordgetal van 
82 belangstellendes opgedaag.

Die lys van 10 kunswerke wat aan bod kom is die volgende:
• Die Isenheim Altaarstuk – genade visueel gemaak.
• Botticelli se Primavera verbeeld beskaafde gedrag te alle tye.
• Leonardo da Vinci se Laaste Avondmaal – ’n openbaring.
• Michelangelo se Sistynse Kapel Plafon – Vergoddeliking sigbaar 

gemaak.
• Rembrandt se Nagwag – meer as wat die oog kan sien.
• Velasquez se Las Meninas – die beste skildery in die geskiedenis?
• Géricault se Vlot van die Medusa – afgryse gepersonifiseer.
• Holman Hunt se Lig van die Wêreld – ’n toetssteen van massa kultuur.
• Picasso se Les Demoiselles d’Avignon – omkering van die gevestigde 

konvensies.
• Salvador Dali se The Persistence of Memory – ’n Surriële fantasie.
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Wikipedia in Afrikaans

Simposium aangebied deur die SA Akademie,  
29 Julie 2019

Digitaletaalhulpbronne en 
-taaltegnologie vorm deel 
van ons eietydse leefwêreld, 
in die huis, die werkplek, in 
wetenskapsbeoefening en 
kennisverspreiding. Die gebruik 
en voortgesette bevordering 
van die Afrikaanse taal sal stellig, 
soos ook in die geval van ander 
moderne tale, medebepaal word 
deur hoe taalgemeenskappe 
’n plek en rol in die digitale 
sfeer vind. Die inhoud van 
die gratis, webgebaseerde 
ensiklopedie, Wikipedia, is in 
beginsel in vele tale beskikbaar, 
maar die oorgrote meerderheid 
van die artikels is steeds in 
Engels (nagenoeg 5 900 000) 
teenoor sowat 83 700 artikels in 
Afrikaans.

Teen die agtergrond van 
die digitale invloedsfeer op 
kennisverspreiding is die 
uitbreiding van Wikipedia-
inhoud in Afrikaans belangrik 
vir die toekoms van die taal. 
Die Akademie wil daarom 
verskillende belangegroepe uit 
die Afrikaanse taalgemeenskap 
byeenbring om te besin oor die 
aangewese weg na ’n stewig 
bevolkte Afrikaanse Wikipedia.

Verteenwoodigers van 
Wikimedia ZA, Maroela Media, 
die SA Vertalersinstituut 
(SAVI), die Afrikaanse Taal- en 
Kultuurvereniging (ATKV), 
die Afrikaanse Taalraad (ATR), 
South African Centre for Digital 

Language Resources (SADiLaR) 
en die Virtuele Instituut vir 
Afrikaans (VivA) het aan hierdie 
eerste, verkennende gesprek 
deelgeneem. Om inhoud in 
Afrikaans beskikbaar te stel, 
sal voortgesette insette van 
alle belangegroepe verg 
omdat nie slegs nuwe inhoud 
geskep moet word nie, maar 
bestaande inhoud sal sistematies 
geredigeer en/of vertaal 
moet word. Sonder geskikte 
terminologie is nie een van die 
voorafgenoemde aktiwiteite 
haalbaar nie.

Daar is ooreengekom dat 
verdere byeenkomste gehou sal 
word ten einde verslag te doen 
oor vordering om momentum te 
behou en sinergie te bevorder. 

Die Akademie is bereid om 
’n ondersteunende rol in 
hierdie verband te speel. Geen 
ander spesifieke besluite 
oor die Afrikaanse Wikipedia 
is geneem nie, maar die 
belangrike rol van die Afrikaanse 
taalgemeenskap as geheel, in al 
sy verskeidenheid, is pertinent 
beklemtoon.

Die Akademie se Wikipedia-
koördineerder, prof. Laurette 
Pretorius, bied binnekort 
ook ’n werkwinkel aan om 
belangstellendes touwys 
te maak oor hoe om tot die 
Afrikaanse Wikipedia by te dra.

Prof. Gerhard van Huyssteen het 
’n plan aan die hand gedoen 
vir die ontwikkeling van ’n 
terminologienavraagdiens 
vir Afrikaans wat op die breë 
beginsels van en op beste praktyk 
in terminologieontwikkeling 
gegrond is. Hierdie plan sal nou 
deur VivA in ’n projekvoorstel 
verwerk word vir verdere 
oorweging.

Prof. Laurette Pretorius aan die woord.

Jan Willem Hurter, dr. Gideon Kotze 
en Deon Steyn (WikMediaZA).
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Nuus van oraloor

Vlaanderedag by die Vlaamse Verteenwoordiger

Op 13 Junie 2019 het prof. Irma Eloff, dr. Dionē 
Prinsloo en prof. Anne-Marie Beukes Vlaanderedag 
by die kantore van die Algemene Verteenwoordiger 
van die Vlaamse Regering, dr. Geraldine Reymenants, 
bygewoon.

Dr. Geraldine Reymenants verwelkom die gaste.

KANTL, Gent en die SA Akademie – Prof. Wannie Carstens

Tydens prof. Wannie Carstens se termyn as voorsitter 
van die Akademie (2011-2014) is daar ’n ooreenkoms 
gesluit met die Koninklijke Academie voor Taal en 
Letteren (KANTL) in Gent, België. Die doel van die 
ooreenkoms was om internasionale samewerking 
tussen taal- en letterkundiges in die Afrikaanse en 
Nederlandssprekende konteks te vestig en
verder uit te bou.

’n Konkrete uitkoms van die ooreenkoms was toe Deel 
2 van Die storie van Afrikaans: uit Europa en van Afrika 
(Protea Boekhuis) deur proff. Wannie Carstens en Edith 
Raidt op 22 Mei 2019 in die historiese gebou van KANTL 
in Gent bekendgestel is.

Proff. Wannie Carstens en Willy Vandeweghe 
(hoofsekretaris van KANTL).

Prof. Irma Eloff (voorsitter) en prof. Anne-Marie Beukes 
(HUB).
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Sanral Kategorie A-navorsingsgradering aan  
prof. Wessel Pienaar:

Wat sê die wetenskap in Nederland –
Carina van der Walt, Tilburg, Nederland

… oor die maan en die eerste maanlanding vyftig jaar 
gelede? Gedurende Mei tot die naweek van 20 en 21 
Julie 2019 het toenemend artikels, televisieprogramme 
en dokumentêre films daaroor in die Nederlandse media 
verskyn. Neil Amstrong se woorde: “One small step for 
man; one giant leap for mankind” het ’n onuitwisbare 
indruk op my negejarige kindergemoed gemaak. Ek 
was beslis nie die enigste nie. Bewondering vir wat die 
mens alles kan bereik? Angs oor wat die mens alles 
aandurf? Daaroor kon elkeen daarna self besluit. Hier 
volg ’n oorsig in gedateerde kolparagrawe. Dit is veral 
wetenskaplike nuus in die veld van astronomie.

Lees meer hieroor by:
https://www.akademie.ussdmobile.co.za/Wetenskap.pdf

Carina van der Walt.

Akademielede aan die woord

’n Belangrike Europese konferensie vir 
Afrikaanssprekende filosowe –
Bert Olivier, Universiteit van die Vrystaat

Ongeveer twee jaar gelede het ek ’n artikel op 
die Mail and Guardian Thoughtleaderwebwerf 
gepubliseer oor ’n belangrike konferensie wat in 
Gent, België, deur die NAWG (Nederlands-Afrikaanse 
Wijsgerige Vereniging) gehou is. Onlangs (28 Mei 
2019) het ek weer ’n soortgelyke artikel op hierdie 
webwerf geplaas toe ek en my lewensmaat weereens 
hierdie tweejaarlikse konferensie bygewoon het, 
hierdie keer in Leiden, Nederland, vanwaar dit na 
Suid-Afrika sal verskuif in 2021. Soos vantevore, is 
ek getref deur die taalkundige en begripmatige 
rykheid van die filosofiese gesprek wat hier gevoer is 
tussen filosowe van hierdie drie lande wat ’n kosbare 
taalerfenis deel, hierdie keer oor die tema van 
Opvoeding en Kultivering (Bildung).

Lees meer hieroor by:
https://www.akademie.ussdmobile.co.za/Europese_
konferensie.pdf

Bert Olivier.

https://www.akademie.ussdmobile.co.za/Wetenskap.pdf
https://www.akademie.ussdmobile.co.za/Europese_konferensie.pdf
https://www.akademie.ussdmobile.co.za/Europese_konferensie.pdf
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Aanwas het ons ingehaal –
Prof. Flip Smit. Beeld, 13 Junie 2019

“Bliksemse Afrika.” Só skel Dana Snyman vroeër 
vanjaar aan die Mosambiekkant van die grenspos by 
Komatipoort. Hy moet R650 uithaal om sy paspoort te 
laat stempel. Dana is op die spoor van Louis Trichardt 
na Maputo waar malaria en Afrika hom ingehaal het.
Dié kragwoorde flits waarskynlik dikwels deur swart 
en wit mense se gedagtes oor swak dienslewering. Die 
hernuwing van bestuurslisensies in Pretoria is slegs by 
plekke soos Rustenburg en Vereeniging beskikbaar, 
maar Sipho doen dit in ’n japtrap vir R1 500 by
Moloto.

Lees meer hieroor by:
https://www.akademie.ussdmobile.co.za/Aanwas_het_
ons_ingehaal.pdf

Prof. Flip Smit

Die Akademie bou Afrikaans uit tot ’n moderne taal
Prof. Fransjohan Pretorius. Metro-Beeld-Noord,  
3 Julie 2019

Op 2 Julie 1909 is die Suid-Afrikaanse Akademie vir 
Wetenskap en Kuns gestig. Dit was swaarkryjare vir 
die Afrikaner, ná die Anglo-Boereoorlog en net voor 
die totstandkoming van die Unie van Suid-Afrika. Sy 
oorspronklike naam was De Zuid-Afrikaanse Akademie 
voor Taal, Letteren en Kunst. Die eerbiedwaardige pres. 
M.T. Steyn was die eerste voorsitter.

Lees meer hieroor by:
https://www.akademie.ussdmobile.co.za/Die_
Akademie_bou_Afrikaans_uit_tot_n_moderne_taal.pdf

Terugblik: Prys kom al van 1916 – Prof. Fransjohan Pretorius

Akademielede aan die woord (vervolg)

Prof. Fransjohan Pretorius – Metro-Beeld-Noord,  
17 Julie 2019

Rapport het onlangs aangekondig dat hy die prysgeld vir die Hertzogprys na R75 000 verhoog. Sommer ’n bielie 
van ’n hupstoot vir die vernaamste prestigeprys in die Afrikaanse letterkunde met sy veelbewoë geskiedenis.

Lees meer hieroor by:
https://www.akademie.ussdmobile.co.za/Prys_kom_al_van_1916.pdf

https://www.akademie.ussdmobile.co.za/Aanwas_het_ons_ingehaal.pdf
https://www.akademie.ussdmobile.co.za/Aanwas_het_ons_ingehaal.pdf
https://www.akademie.ussdmobile.co.za/Die_Akademie_bou_Afrikaans_uit_tot_n_moderne_taal.pdf
https://www.akademie.ussdmobile.co.za/Die_Akademie_bou_Afrikaans_uit_tot_n_moderne_taal.pdf
https://www.akademie.ussdmobile.co.za/Prys_kom_al_van_1916.pdf
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Boekbekendstellings

P.G. du Plessis: Hy was ’n rukkie pagter hier. ’n Huldiging

Boekbekendstellings van bundels wat deur die  
SA Akademie befonds is

Proff. Jacques van der Elst & Heilna du Plooy in gesprek tydens die bekendstelling.

Prof. Van der Elst het die bundel aan PG du Plessis se 
familie oorhandig.

PG du Plessis se familie saam met prof. Heilna du 
Plooy.
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Boekbekendstellings (vervolg)

These are the things that sit with us
Geredigeer deur Pumla Gobodo-Madikizela, Marietjie Oelofsen en Friederike 
Bubenzer.

Bonteheuwel-boekbekendstelling –  
29 Junie 2019.

Tydens die bekendstelling. Maria Julius, een van die bydraers van die boek.

Prof. Leopoldt van Huyssteen (Akademieraadslid) in gesprek met Freddie 
Grootboom.
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Boekbekendstellings (vervolg)

Pieter Fourie: Teatermaker. ’n Huldiging
Redakteur: Fanie Olivier

Protea Boekhuis
ISBN: 9781485310815
Prys: R200

Bekendstelling: Stellenbosch, 16 Julie 2019

Hierdie publikasie is die derde in die Akademie se reeks om hulde te 
bring aan Hertzogpryswenners en wat oor dekades Afrikaans en die 
Afrikaanse letterkunde met hulle werk verryk het.

Pieter Fourie is die afgelope 50 jaar ononderbroke vaardig as 
dramaturg, regisseur, akteur, vervaardiger, toneelbestuurder en ook 
onlangs as digter. Hy het sowat 60 dramas geregisseer en is ook die 

stigter van die KKNK. Hy word verskeie male bekroon, onder andere in 1996 deur die Akademie, in 2010 met die 
Afrikaans Onbeperk-prys vir sy lewensbydrae, en in 2011 deur die Universiteit van die Vrystaat ’n eredoktorsgraad 
in drama aan hom toeken. Hy ontvang die Akademie se Hertzogprys vir drama (2003), ’n Fleur du Cap-toekenning 
(2006) en in 2016 word hy vereer met ’n kykNET Fiësta in 2016 vir sy bydrae tot die Afrikaanse woordkuns.

Boeke wat gedeeltelik deur die Akademie befonds is

My Mother’s Mother’s Mother
Pieta van Beek en Annemarié van Niekerk

Protea Boekhuis
ISBN: 9781485310815
Prys: R200

Verskyn Julie 2019. 
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Boekbekendstellings (vervolg)

Verbintenis en venster: die Nederlandstalige letterkunde van aanvang tot 
hede – ’n literatuurgeskiedenis in Afrikaans, deel 1
H.P. van Coller

Van Schaik Uitgewers
ISBN: 9780627036651
Prys: R500

Verskyn Junie 2019.

Verbintenis en venster is die eerste nuwe Afrikaanse 
literatuurgeskiedenis van die Nederlands(talige) letterkunde in 30 
jaar. Dit is ’n literatuurgeskiedenis vir die Afrikaanse student en dosent 
van die Nederlandstalige letterkunde en ook vir die geïnteresseerde 
leek.

Die Griekse ou komedie: Aristophanes
Gerrit van Wyk Kruger

Naledi Uitgewers
ISBN: 978-1-928426-76-9
Prys: R300

Verskyn 22 Julie 2019.

Hierdie studie is die eerste van ’n reeds voltooide tweeluik in Afrikaans 
oor die 44 oud-Griekse dramas wat in die geheel uit die verre Oudheid 
bewaar gebly het. Hierdie eerste boekdeel bespreek die vroeë, 
klugtige ontstaan en daarna die tegniese ontwikkeling van die oud-
Griekse komedie. Daarna volg ’n indringende analise van elkeen van 
die skrywer Aristophanes (ongeveer 448-380 v.C.) se elf komedies.
Hierdie komedies bied ’n lagwekkende ontmaskering van menslike 
verwaandheid, kleinlikheid en dwaasheid wat die politieke leiers van 
Athene tydens die Peloponnesiese Oorlog gekenmerk het.
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Boekbekendstellings (vervolg)

Die geleerde digter: Antieke Griekse pastorale en epigrammatiese poësie –
W.J. Henderson

In Die geleerde digter se drie bande bespreek prof. W.J. Henderson 
twee besondere digsoorte in die poësie van die antieke Griekse 
letterkunde wat ’n groot invloed op die Westerse letterkunde 
uitgeoefen het en vandag steeds tot lesers spreek. Hierdie werk 
se drie dele is die laaste in ’n reeks Afrikaanse vertalings van die 
kort digvorms uit oud-Grieks. Die skrywer het reeds in drie vorige 
publikasies liriese, elegiese en jambiese poësie vertaal en bespreek. 
Die herdersdig en epigram van die nuwe reeks het hulle grootste 
bloei geniet in dieselfde era, die Hellenistiese periode van die Griekse 
kultuurgeskiedenis (ná die dood van Alexander die Grote in 332 tot 31 
v.C. toe Alexandrië in die Romeinse Ryk ingelyf is). Die twee digvorme 

verskil egter van mekaar ten opsigte van vorm en inhoud. Die geleerde digter kan teen R450 vir al drie bande 
bestel word by www.imprimatur.co.za of per e-pos by redaksie@imprimatur.co.za.g.

Hierdie plek, hierdie tyd
Marinus Wiechers

Malan Media
ISBN: 978-1-920335-78-6
Prys: R855 per genommerde eksemplaar van 
versamelaarsuitgawe met sketse.

Wie het beveel dat hierdie plek, hierdie tyd myne moet wees?

Met hierdie aanhaling van Blaise Pasçal wat Marinus Wiechers as sy 
motto neem, open hy die landskap op ’n reisiger deur Suid-Afrika 
in ’n internasionale wêreld, deur andere se lewe en deur daardie 
moeisame laaste reis wat almal eendag moet onderneem. Enersyds is 
dit ’n outobiografie, andersyds ’n perspektief wat die meeste mense 
probeer kry: die buiteblik op jou self. Dit kan nooit alles sê nie, maar 
dit is belangrik omdat dit so genadeloos opreg is.

http://www.imprimatur.co.za
mailto:redaksie@imprimatur.co.za
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Publikasies van Akademielede

Publikasies van Akademielede:

Alle Akademielede word hartlik genooi om besonderhede  
van publikasies in Afrikaans vir opname in dié  

rubriek aan die kantoor te stuur.

Dr. Mariëtta Alberts se belangwekkende handleiding, 
Terminologie en terminografie, is pas deur die Akademie 
uitgegee. Die bekendstelling van die boek het op  
Woensdag, 28 Augustus by die Akademiekantoor plaasgevind. 

Mariëtta het na afloop van die bekendstellinsfunksie die 
volgende nota aan die Akademiekantoor gerig:

Die SA Akademie bied finansiële ondersteuning aan ’n 
wye verskeidenheid projekte wat Afrikaans in sy verskeie 
vertakkings ondersteun en bevorder. So word daar jaarliks 
navorsingstoekennings aan kandidate gegee om bepaalde 
aspekte rondom Afrikaans te ondersoek. Sommige 
navorsingsverslae word soms nog verder ondersteun in 
die sin dat die Akademie dan ook die publikasie van die 
navorsingprojek befonds. 

Daar is verskeie komitees by die Akademie wat die navorsingsprosesse tydens die ondersoekperiode 
ondersteun en sorg dat die navorsing op bekwame wyse uitgevoer en afgehandel word. Nadat 
die navorsing afgehandel is, word die navorsing óf aanlyn óf as publikasie aangebied. Hierdie 
dissemineringsprosesse moet hanteer word en dit neem tyd en/of geld in beslag. Indien ’n 
navorsingsverslag gepubliseer word, reël die personeel ’n bekendstellingsfunksie en hanteer die 
verkope van die publikasie en die verspreiding daarvan aan tersaaklike instansies (byvoorbeeld verpligte 
eksemplare aan biblioteke). Die HUB en personeel verbonde aan die Akademie werk meestal in stilte en 
agter die skerms aan hierdie prosesse en kry nie dikwels die dank wat hulle toekom nie. Ek wil hiermee 
graag hulde bring aan die HUB en personeel van die Akademie vir hul onvermoeide ywer om Afrikaanse 
navorsing en publikasies te ondersteun. Ek was in die bevoorregte posisie om ’n navorsingstoekenning 
van die Akademie te ontvang en die resultaat van die navorsingsprojek is gepubliseer. Die boeke wat 
deur die Akademie befonds is, word te koop aangebied en sodoende kan fondse weer teruggeploeg 
word om verder navorsingsprojekte van die Akademie te befonds.

Mariëtta Alberts
29 Augustus 2019
Hierdie unieke boek in Afrikaans kos slegs R200,00 (plus R60,00 vir koerierkoste) en kan bestel word by 
Hanlie Willemse by finansies@akademie.co.za

mailto:finansies@akademie.co.za
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Bloedlelie
Jeanette Ferreira

Lapa Uitgewers
ISBN: 9780799393651
Prys: R295

Die bloedlelie bloei soos ’n mens wat liefhet of ly. In die somer van 
1838 vertrek die Voortrekkerleier Piet Retief en sowat 100 man na die 
Zoeloekoning Dingaan om oor grond vir die trekkers te onderhandel. 
In die laer by Doornkop wag sy vrou Magdalena op hulle terugkeer. 
Die afloop van hierdie sending na Dingaan is wyd opgeteken as die 
Slag van Bloedrivier. Byna 180 jaar later is Hanna op soek na wat ook 
al Magdalena nagelaat het. Vroeg in hierdie soektog loop Hanna haar 
vas in ’n plaasmoord waarvoor sy nie antwoorde het nie.  – LitNet, 4 
April 2019

Onlangse publikasies deur Akademielede

’n Skerfie glas
Erika Murray-Theron

Protea Boekhuis
ISBN: 9781485309109
Prys: R225

Die skrywer Erika Murray-Theron stel ondersoek in na die vroue voor 
haar in haar familie. Wat kry ’n mens van wie? Waar kom alles wat 
jý is vandaan? Hoe is die vroue in haar familie se lewe geraak deur 
trauma en groot wêreldgebeurtenisse waaroor hulle geen beheer 
gehad het nie? Theron se ouma Issie is in Mei 1885 gebore; 133 jaar 
gelede. In hierdie verhaalbiografie gaan soek Theron in ou kookboeke, 
aantekeninge, foto’s, herinneringe, albums, briewe en geslagsregisters 
na haar ouma Issie se storie. ’n Lewe ontvou wat geraak is deur die 
verlies van ouers, die Anglo-Boereoorlog, die Rebellie van 1914 en 
daarna die energie wat dit verg om ’n groot huisgesin te behartig. 
’n Skerfie glas wys hoe die verlede, selfs die verre verlede, spore op 
latere geslagte laat.

Publikasies van Akademielede (vervolg)
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Akademielede in die nuus

Fakulteit Natuurwetenskap en Tegnologie:

Prof. Alex Visser het van Sanral ’n kategorie A-navorsingsgradering 
ontvang. 

Sowat 25 jaar gelede was die ontwerp van haalpaaie op oopgroefmyne ’n 
geweldige uitdaging. Dit was omdat wiellaste van die groot vragmoters 
100 ton was in vergelyking met vragmotors op openbare paaie wat maar 
4 ton is. Dus kon bestaande tegnieke vir openbare paaie nie toegepas 
word nie. Verder wou mynoperateurs paaie met ’n gruisoppervlakte 
gebruik, en nie teerpaaie nie. Die navorsing met prof. Alex Visser van 
die Universiteit van Pretoria as spanleier het ’n hele proses van ontwerp 
en instandhouding tot gevolg gehad in meer as 50 publikasies. Dit was 
moeilik om die wydverspreide inligting bymekaar te kry. Gevolglik het dit 
gelei tot die publikasie van ’n boek Mining haul roads: theory to practice 
met twee mede-outeurs wat die internasionale perspektief gestel het 
en wat vroeer vanjaar vrygestel is. Hierdie publikasie is bekroon as die 
publikasie van die Jaar deur CRC Press.

Nuwe lede
Fakulteit Kuns en Geesteswetenskappe

Prof. T.D. Potgieter, Pretoria
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Mediaberigte

Indien lede weet van enige publikasies waarin oor sake van die Akademie berig word,
e-pos dit asseblief aan akademie@akademie.co.za of nellie@akademie.co.za.

Beukes nuwe hoof van Akademie  Netwerk24, 24 April 2019
Skrywers na Lae Lande  Beeld, 4 Junie 2019
PG du Plessis ‘het onwetend self huldeblykboek se titel gekies’  Maroela Media, 10 Junie 2019
Hy was ’n rukkie ’n pagter hier – PG du Plessis (Boekbekendstelling)  Beeld, 11 Junie 2019
Die akademie: van fokus op Afrikaner na fokus op taal –
prof. Fransjohan Pretorius  Beeld, 3 Julie 2019
Akademie bou Afrikaans uit tot ’n moderne taal –
prof. Fransjohan Pretorius  Metro-Beeld, 3 Julie 2019
Profielonderhoud met prof. A-M Beukes – Taal is ’n besige ekologie  Netwerk24, 6 Julie 2019
Beurse nou beskikbaar vir nagraadse studie in Afrikaans  Maroela Media, 11 Julie 2019
Prys kom al van 1916 – Hertzogprys – prof. Fransjohan Pretorius  Metro-Beeld, 17 Julie 2019
Aros huldig nuwe rektor amptelik in  Maroela Media, 19 Julie 2019
Prof. Beukes se deelname aan ’n paneelbespreking: Hoe kan die
inheemse tale betrek word in die hoofstroom  SABC Nuus 404, 27 Julie 2019
Al hoe meer mense staan genadedood voor, sê leraar  Volksblad, 27 Julie 2019

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

mailto:mailto:akademie%40akademie.co.za?subject=
mailto:mailto:nellie%40akademie.co.za?subject=
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