Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns

NUUSBRIEF
Jaargang 57,
Nommer 3
Desember 2019
www.akademie.co.za
Inhoudsopgawe:
Voorwoord............................................................. 3
Uit die Akademiekantoor................................. 5
Wiskunde- en Wetenskapprojek .................13
Akademie se Jaarvergadering en
Simposium...........................................................14
Noordelike bekroningsfunksie.....................18
Jan H. Maraisprys...............................................23
Oproep om Akademiepryse..........................24
Geskiedenissimposium...................................28
Taalkommissie....................................................29
Hertzoggedenklesing......................................30
Werkgemeenskappe van die
Akademie.............................................................31
Studentesimposiums ......................................33
SA Taalbond.........................................................38
Kunsuitstallings..................................................39
Akademielede aan die woord.......................42
Die Nederlandse bouprofessies ..................43
Publikasies wat gedeeltelik
deur die Akademie befonds is......................44
Die Akademiekantoor se
lokaalfasiliteite...................................................50
Publikasies van Akademielede.....................51
Akademielede in die nuus.............................54
Persberigte...........................................................58
Poort 2020............................................................59

Eindredakteur:
Anne-Marie Beukes
Redakteur:
Nellie Engelbrecht
Uitleg gedoen deur:
Sunet Nesbit

ISSN: 00394807
Voorblad:
’n Wetenskapdemonstrasie by ’n
Akademiepretdag

Akademieraad 2017 - 2020
Fakulteit Kuns en Geesteswetenskappe
Prof. I. Eloff, Pretoria (Voorsitter)
Prof. A.E. Feinauer, Stellenbosch
Prof. F. Pretorius, Pretoria
Prof. H.P. van Coller, Bloemfontein
Prof. E.H. van Coller, Grahamstad
Fakulteit Natuurwetenskap en
Tegnologie:
Dr. P.A.B. Carstens, Pretoria
Prof. J.A.A. Engelbrecht, Port Elizabeth
Prof. O.B.W. Greeff, Pretoria (Ondervoorsitter)
Dr. S. Mostert, Stellenbosch
Prof. I.J. van der Walt, Potchefstroom
Prof. L. van Huyssteen, Stellenbosch
Prof. J.N. Eloff, Pretoria

Ex officio-Raadslede:
Mnr. P.R. Botha, Pretoria (Voorsitter: Oudit- en
Risikobestuurkomitee)
Prof. J.P. Schoeman, Pretoria (Redakteur:
SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie)
Prof. R.C. Wolfaardt-Gräbe (Redakteur:
Tydskrif vir Geesteswetenskappe)
Hoof- Uitvoerende Beampte:
Prof. S.M. Beukes, Pretoria

Om te adverteeer in die Akademie se nuusbrief
Kontak Hanlie Willemse by:
finansies@akademie.co.za vir meer inligting.

2 | SA Akademie vir Wetenskap en Kuns

Voorwoord
gelê en daar was só baie om te doen. Watter faktore
ondersteun leerprosesse by kinders? Watter faktore
dra by tot die oorkoming van probleme te midde
van enorme uitdagings? Wat is die eienskappe van
onderwysers wat dinge laat werk? Dít was die soort
vrae wat ons toe begin vra het.

Geagte Akademielede
Gedurende die 1990’s het daar ’n nuwe beweging
in die sielkunde ontwikkel. Die destydse president
van die Amerikaanse Sielkundevereniging, ene prof.
Martin Seligman, het tydens sy intreerede gevra
waarom sielkundiges meer weet oor dit wat fout is
met die menslike psige as dit wat werk. “Wat weet
ons van geestesgesondheid?”, het hy gevra. Nie
sielkundige afwykings nie, maar sielkundige welstand.
Hier in Suid-Afrika het verskeie navorsers binne die
gesondheidsberoepe – arbeidsterapie, spraakterapie,
sielkunde – in daardie tyd ook soortgelyke vrae
begin vra en gewonder oor die vertrekpunt van ons
intervensies. Die sogenaamde “gebreksmodel” is so
wyd gebruik dat dit min bevraagteken is. Dit was
maklik: vind wat fout (of gebrekkig) is en beplan dan
jou intervensie om dit op te los.
Die bevraagtekening van die oorspronklike
vertrekpunt was die begin van die positiewe
sielkunde. As ’n jong sielkundige en akademikus
het hierdie benadering my aangestaan. Verander
die vertrekpunt. Werk met die sterk punte. Fokus
op dit wat wel gedoen kan word. Die veld het braak

In die dekades sedertdien was dit nie altyd maklik
nie. Daar is steeds heelwat wanopvattings. “Positiewe”
sielkunde word dikwels verwar met “positief” wees.
Dit is nie: soms moet jy juis negatief wees ten einde
die positiewe te kan verken. Positiewe sielkunde
is die wetenskaplike studie van die faktore wat
individue, families en gemeenskappe laat floreer. Ten
spyte van alles. In Suid-Afrika het die ontwikkeling
van die positiewe sielkunde met die geboorte van
die demokrasie gepaard gegaan. Die uitdagings vir
opvoedkundige sielkundiges en die vakgebied was
oorweldigend. MIV, oorvol skole, ongekwalifiseerde
onderwysers, minagting van bestaande kundigheid
en die afskaffing van verskeie praktyke en sisteme wat
effektiwiteit in skole in stand gehou het. “Julle ontken
die probleme, met hierdie alles-positief-benadering
van julle”, is daar vir my gesê.
Die lewe was vol uitdagings.
Viktor Frankl, die bekende Oostenrykse sielkundige
wat deur baie beskou word as een van die eerste
positiewe sielkundiges, het gesê dat elke mens deur
die lewe bevraagteken word. En, het hy ook gesê,
jy kan die lewe slegs deur middel van jou eie lewe
beantwoord. Frankl het die konsentrasiekampe
oorleef en tot die slotsom gekom dat alles van ’n
mens weggeneem kan word, behalwe jou vermoë om
jou reaksie op ’n bepaalde stel omstandighede te kies.
Terwyl ek besig is om hierdie voorwoord te skryf,
is ons nuus deurspek met berigte van korrupsie,
misdaad, en politici wat klakkeloos onwaarhede
op sosiale media versprei. Verdeeldheid en onmin
word openlik aangewakker. Die meeste van die
verkeersligte in ons omgewing is al vir dae lank
buite werking en straatligte wat brand is deesdae
’n uitsondering. Viktor Frankl se pragtige idees is
dikwels nêrens te vinde in my reaksies op hierdie
omstandighede nie. Dit figureer ook minimaal
wanneer ek die berigte oor geweld teenoor vroue,
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Voorwoord (vervolg)
grondonteiening, die nasionale gesondheidsorg,
plaasmoorde en aanvalle teenoor buitelanders lees.
Tydens die eerste dekade van die 21ste eeu van die
derde millennium word ons ontstel oor elke liewe
kragonderbreking. Nou is daar dae (en soms weke)
waarin hele woonbuurte sonder krag of water is
sonder dat ons dit selfs noem. Ons gaan net aan.
Binne hierdie omstandighede. Ons antwoord met ons
lewens.
In 1977 het Bill Johnson in sy bekende boek, How long
will South Africa survive?, die voorspelling gemaak dat
die apartheidsregering tot ’n val sou kom. Noudat dié
boek, met die identiese titel, in 2015 weer uitgegee
is, is Johnson van mening dat indien buitelandse
beleggers afgeskrik word, ’n algemene regimekrisis
sal ontstaan. So ’n regimekrisis kan, volgens Johnson,
slegs deur ’n regimeverandering aangespreek word.
Hy voorspel ook dat die regime wat op die huidige
regime sal volg politiese ekwilibrium sal en moet
bewerkstellig, veral in die lig van wat hy noem die
twee ekstreme, voorafgaande regimes. Volgens hom
wag ’n regime wat tegelyk optimisties en ook ’n klein
bietjie sinies sal wees. Gematig, is die woord wat by
mens opkom.
Die Oxford ekonoom en filosoof, Max Roser, is die
kurator van die uitstekende databasis, Our world
in data. Hierdie databasis bevat gedetailleerde
statistiek rakende wêreldwye armoede, geletterdheid,
voedselsekerheid, klimaatsverandering, ongelykheid,
siekte en oorloë. Ten spyte van populêre sienings
wys hierdie databasis dat dit oor die algemeen
beter gaan met die wêreld as ’n 100 jaar gelede. Die
opvoedingsvlakke van die wêreldbevolking styg,
meer kinders gaan vroeër skool toe, die persentasie
van die wêreldbevolking wat daagliks honger ly is
besig om te krimp en kindermortaliteit neem af. In
1800 was die kindermortaliteitsyfer vir kinders onder
die ouderdom van vyf jaar byvoorbeeld 43%. Vandag
is dit 3,9%.
Die probleem is egter dat daar vir elke positiewe
tendens baie maklik ’n uitsondering gevind kan
word, ’n voorbeeld wat die teendeel kan bewys.
Die probleem is ook dat globale tendense nie
noodwendig oral van toepassing is nie en dat dit selfs
ook ’n valse gerustheid kan skep.
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Máár, as ons die data ignoreer en ‘n wêreld slegs
rondom persepsies, sosialemediatendense en
koerantopskrifte konstrueer, versuim ons ons
kerntake. Die wetenskap hét die wêreld verbeter
oor die afgelope paar eeue. Die wetenskap is uiters
noodsaaklik vir vooruitgang.
Daar sal altyd probleme wees. Daar sal altyd
uitdagings wees om te oorbrug. Dit is baie maklik
om mense die skrik op die lyf te jaag. Maar vir elke
disfunksionele skool kan ons ook ’n voorbeeld gee
van ’n uitstekende skoolhoof wat ’n skool omgedraai
het om ’n baken van hoop in ’n breër gemeenskap te
wees. Vir elke insident wat verwydering bring tussen
mense, is daar derduisende mense wat daagliks vir
versoening en harmonie werk. Mense wat saamstaan.
Die stigter van Discovery, Adrian Gore, het onlangs
verwys na die selfvertroue waarmee pessimistiese
sieninge oor die stand van die wêreld geuiter word. Ek
wil hierby aansluit deur te verwys na die versigtigheid
waarmee enige optimistiese siening gehuldig word.
Ja, dit is so dat optimisme getemper moet word, maar
dit wat fout is met die wêreld kan en mag nie die
enigste definiërende faktor van ons leefwêreld wees
of word nie.
Die SA Akademie het vanjaar ons 110de bestaansjaar
gevier. Meer as ’n eeu waarin wetenskaplikes en
kunstenaars onvermoeid werk om dit wat goed is in
die wêreld uit te bou. Vooruitgang te bewerkstellig.
Wat weet ons van dit wat uitstekend is in Suid-Afrika?
Die intellektuele kapitaal, die ondernemingsgees van
ons jeug, die kragtige netwerk van Suid-Afrikaners
oor die hele wêreld? Weet ons genoeg oor die
wonderlike taal, Afrikaans? ’n Taal wat nie net oorleef
nie, maar floreer ten spyte van enorme uitdagings.
By die Akademie werk ons altyd met ’n blik op die
verlede, die hede, maar die heel belangrikste, die
toekoms. ’n Toekoms waarin vandag se uitdagings
oorkom is en môre se moontlikhede vir ons die pas
aangee.
Met vriendelike Akademiegroete

Prof. Irma Eloff
Voorsitter van die Akademieraad

Uit die Akademiekantoor
SA Akademie se mediaverklaring van 15 Oktober 2019
Die Akademiekantoor het op 15 Oktober 2019 ’n mediaverklaring uitgereik na aanleiding van die
Minister van Hoër Onderwys en Opleiding se reaksie op die Konstitusionele Hof se uitspraak oor
die taalbeleid van die Universiteit van Stellenbosch. Dr. Nzimande het die uitspraak verwelkom
en onder meer gesê dat Afrikaans nie meer gebruik mag word om uit te sluit en te onderdruk nie.
Hy is van mening dat Afrikaans gered moet word van ’n wit regse agenda. Die Minister se berig lui
soos volg:
‘Afrikaans moenie gebruik word vir uitsluiting’ –
Blade (Netwerk24, 14 Oktober 2019)
Dr. Blade Nzimande, minister van hoër onderwys en
opleiding, wetenskap en tegnologie, het die konstitusionele
hof se uitspraak oor die Universiteit Stellenbosch (US) se
2016-taalbeleid verwelkom en gesê daar moenie toegelaat
word dat Afrikaans gebruik word as ’n manier van uitsluiting en
onderdrukking nie.
Die taal moet ook nie as ’n middel gebruik word om ’n
bekrompe en rassistiese Afrikanernasionalistiese agenda na te
streef soos in apartheid die geval was nie, sê Nzimande.
Die konstitusionele hof in Johannesburg het verlede Donderdag
beslis die US se 2016-taalbeleid, wat Afrikaanse onderrig
verwater, is in ooreenstemming met die Grondwet.
Die drukgroep Gelyke Kanse het ’n aansoek om verlof tot appèl
aan die konstitusionele hof gebring om dié taalbeleid tersyde te
stel ten gunste van die 2014-beleid.
Ingevolge die 2014-beleid geniet Afrikaans gelyke status met
Engels, maar in die 2016-beleid ontvang Engels voorkeur as die
taal van onderrig.
Nzimande sê in ’n verklaring Afrikaans is een van die trotse 11
amptelike tale en hoort in ’n demokratiese Suid-Afrika.
“Afrikaans, is aan my gesê, is een van die drie tale in die wêreld
wat oor die laaste eeu die status verwerf het as ’n taal van
wetenskap en akademie.
“Maar ons kan nie toelaat dat Afrikaans gebruik word as ’n
manier van uitsluiting en onderdrukking nie, ook nie as ’n
manier om ’n bekrompe en rassistiese Afrikanernasionalistiese
agenda na te streef soos in apartheid die geval was nie.”
Volgens Nzimande moet Afrikaans gered word van ’n wit
regse agenda. Dit is nie in stryd met die bevordering van
moedertaalonderrig in ’n demokratiese Suid-Afrika nie, sê hy.
Volgens Nzimande sal die besluit in ag geneem word in die
hersiene taalbeleid vir hoër onderwys, wat tans voor die Raad
vir Hoër Onderwys (RHO) dien vir advies, voordat dit afgehandel
word.

“Die doel van die beleid is onder meer om ’n raamwerk te skep
vir die ontwikkeling en versterking van al 11 amptelike tale, met
’n spesifieke fokus op die ontwikkeling van Afrikatale as tale van
wetenskap, onderrig, leer en kommunikasie aan universiteite.”
Die beleid sal bydra tot transformasie in die naskoolse
onderwys-en-opleidingsektor as geheel deur die status en rolle
van voorheen gemarginaliseerde tale te versterk.
Die beleid sal ook institusionele inklusiwiteit en maatskaplike
samehorigheid bevorder.
Nzimande sê die regering sal sorg dat instellings vir hoër
onderrig hul verantwoordelikheid nakom ten opsigte van die
bevordering van omstandighede waarin alle Suid-Afrikaanse
tale kan ontwikkel, waaronder Khoi-, Nama-, San-tale en
gebaretaal.
Danie Rossouw van Gelyke Kanse, sê Nzimande se verklaring
maak nie sin nie en “stel hom inderwaarheid in die verleentheid”.
“Indien hy enigsins kennis geneem het van die stukke wat
voor die hof gedien het, sou hy geweet het die UStaalbeleid is
in stryd met sy eie tans geldende ministeriële beleid vir hoër
onderwys en die konsepbeleid wat hy vir kommentaar na die
RHO verwys het,” sê Rossouw.
“Die Universiteit Stellenbosch stem saam met die minister dat
Afrikaans nie gebruik kan word as ’n manier van uitsluiting
nie. Die doel van die US se taalbeleid is om toegang tot die
universiteit en meertaligheid te bevorder en die akademiese
en beroepsukses van studente en personeel te ondersteun, sê
Martin Viljoen, US-woordvoerder.
“Buiten die gebruik van Engels, is die US verbind tot die gebruik
van Afrikaans en isiXhosa. Dit is ook die drie amptelike tale van
die Wes-Kaap, die provinsie waaruit die meeste van die US se
voorgraadse studente kom.
Ingevolge die taalbeleid bly ons verbind tot die gebruik van
Afrikaans – tesame met Engels – as onderrigtale, in die konteks
van inklusiwiteit en meertaligheid,” sê hy.
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Uit die Akademiekantoor (vervolg)
SA Akademie betreur Minister van Hoër Onderwys en Opleiding se uitlatings oor
die Afrikaanse taalgemeenskap
Die SA Akademie vir Wetenskap en
Kuns distansieer haar met groot nadruk
van dr. Blade Nzimande, die Minister
van Hoër Onderwys en Opleiding, se
uitgediende stereotipering van die
Afrikaanse taalgemeenskap soos berig
op 14 Oktober 2019 op Netwerk24. Om
stééds in 2019 te wil argumenteer dat
die gebruik van Afrikaans, ’n inheemse
taal wat ten volle ontwikkel het as
’n akademiese en wetenskapstaal, ’n
middel is om ’n bekrompe en rassistiese
Afrikanernasionalistiese agenda na te streef
soos in apartheid” is nie net ’n belediging
vir ons taalgemeenskap nie, maar ’n powere
poging om politieke munt te slaan uit
die Konstitusionele Hof se uitspraak oor
Universiteit Stellenbosch se taalbeleid.
Die SA Akademie neem kennis maar
is bekommerd dat die Minister die
hofuitspraak as “’n oorwinning” oor ’n
vermeende Afrikaanse hegemonie beskou.

Ons wys egter graag die Minister daarop
dat die hegemonie van Afrikaans wat 30
jaar gelede in die tagtigerjare in die hoër
onderwys bestaan het, nou mos vervang is
met ’n Engelse hegemonie, ten koste van
ons inheemse tale. Daar kan geen sprake
meer wees van ’n Afrikaanse hegemonie
nie.
Afrikaans is tot onlangs slegs op enkele
universiteitskampusse saam met ander
tale gebruik. Dr. Nzimande, wat sal die
onbedoelde gevolge en skade wees
in die groot poging om van Afrikaans
as onderrigtaal ontslae te raak? As ons
sê Afrikaans word gebruik om uit te
sluit, wie word nie almal deur Engels
uitgesluit nie? Alle tale is mos dan
uitsluitend vir niesprekers of tweede- of
derdetaalsprekers?

Dr. Nzimande, die Afrikaanse
taalgemeenskap is die mees diverse
taalgemeenskap in Suid- Afrika. Hierdie
gemeenskap het reeds ver gevorder op ’n
pad van versoening en inklusiwiteit binne
en buite die gemeenskap. Ons beskou
ons jong taal as ’n onskatbare bate vir
haar sprekers en mede-Suid-Afrikaners
in die strewe na nasiebou in ’n konteks
van diversiteit. Ons bestuur ons taal- en
kultuurbates met groot sorg. Ons is trots op
die konstruktiewe rol wat ons gemeenskap
vervul in die heropbou van ons land. U wil
Afrikaans “red van ’n wit regse agenda”? Red
eerder ons onderwysstelsel, asseblief.

SA Academy condemns remarks by Minister of Higher Education and Training
regarding the Afrikaans language community
The SA Academy for Science and Arts
dissociates itself emphatically from the
outdated stereotyping of the Afrikaans
language community by the Minister of
Higher Education and Training, as reported
on Netwerk24 on 14 October 2019. To
still try and argue in 2019 that the use of
Afrikaans, an indigenous language that
has fully developed as an academic and
scientific language, is “a means of pursuing
a narrow and racist Afrikaner-nationalist
agenda like during apartheid’’ is not only
insulting to our language community,
but a poor attempt at trying to score
political points off the judgment by the
Constitutional Court on the language policy
of Stellenbosch University.
The SA Academy takes cognisance, but
is concerned that the Minister seemingly
regards the judgment as “a victory” over
an alleged Afrikaans hegemony. We would
like to point out to the Minister that the
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hegemony of Afrikaans that existed in
higher education 30 years ago, in the
eighties, has now been replaced by the
hegemony of English – at the expense of all
our indigenous languages. There is no sign
any longer of an Afrikaans hegemony. Until
recently, Afrikaans was in fact used on only
a few university campuses together with
other languages.
Dr Nzimande, what will the inadvertent
consequences and damage be in the
major attempt to get rid of Afrikaans as
medium of instruction? If it is said Afrikaans
is used to exclude, who is then excluded
by English? Don’t all languages exclude
non-speakers or second- and thirdlanguage
speakers in the end?
Dr Nzimande, the Afrikaans language
community is the most diverse language
community in South Africa. This community

has already travelled a long way on the road
to reconciliation and inclusivity, both inside
and outside the community. We regard
our young language as an invaluable asset
to her speakers and fellow South Africans
in pursuit of nation building in a context
of diversity. We manage our language
and cultural assets with great care. We
are proud of the constructive role our
community plays in rebuilding our country.
You reportedly want to “save Afrikaans from
a white rightist agenda”? Rather save our
education system, please.

Uit die Akademiekantoor (vervolg)
Die SA Akademie en sosiale media
Die Akademie spog die afgelope paar maande met ’n stewige teenwoordigheid in die sosiale media waar daar
op ’n gereelde grondslag inligting verskyn oor Akademie-aktiwiteite en -byeenkomste, asook enigiets waarby
die Akademie en ons lede belang het en wat resoneer met ons missie en visie. Ons is baie tevrede met die goeie
reaksie wat ons ontvang.
Dit is duidelik dat die sigbaarheid van die Akademie in die breë beduidend baat by sinvolle deelname aan hierdie
belangrike eietydse media. ’n Voorbeeld van die voordele wat dit vir die Akademie inhou, is die oorweldigende
reaksie op ons mediaverklaring oor die Minister van Hoër Onderwys en Opleiding se stellings oor Afrikaans
soos berig op Netwerk24 op 14 Oktober 2019. Nagenoeg 5 900 mense het oor die verloop van ’n week die
Akademie se mediaverklaring op Facebook gelees. Meer as 3 100 mense het ook die Facebook-plasing oor ons
studentesimposium vir die geesteswetenskappe gelees; ’n aanduiding van die trefkrag van sosiale media by jong
mense.

Die Akademie se Facebook-blad

Ons doen ’n vriendelike beroep op ons lede om gerus by hierdie platforms van die
Akademie in te skakel en kollegas en opkomende jong akademici en beroepslui uit
te nooi om by ons aan te sluit.
Gaan besoek gerus die Akademie se Facebook-blad wat deur nagenoeg 900
persone gevolg word: @saakademie by https://www.facebook.com/saakademie/
Daarbenewens het ons ook ’n Instagram-rekening, sa_akademie, waar ons tans
278 volgelinge het, asook ‘n Twitter-rekening by @SAAkademie met amper 900
volgelinge.
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Uit die Akademiekantoor (vervolg)
Die SA Akademie en die pers
Die Akademie se media-voetspoor het die afgelope paar maande gebaat by spesiale koerantbylaes waar
die Akademie se besondere aktiwiteite en gebeure aandag ontvang het.

Die herdenking van die Akademie se 110de bestaansjaar was die tema van ’n spesiale bylaag,
“SA Akademie vir Wetenskap en Kuns. 110 jaar van uitnemendheid”, wat op 9 September 2019 in
Beeld verskyn het.

Die Burger se bylaag
van 11 Oktober 2019:
Franklin Sonn, erelid
van die SA Akademie
– ’n ikoon word 80.

Die SA Akademie se advertensie in Rapport se Afrikaanse
Erfenisbylaag, 22 September 2019.
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Uit die Akademiekantoor (vervolg)
Die SA Akademie by Foxwoodfees, Johannesburg,
19 Oktober 2019

Prof. Irma Eloff open die Foxwoodfees.

Die voorsitter van die Akademie, prof. Irma
Eloff, is vanjaar genooi om die Foxwoodfees
in Houghton, Johannesburg te open. By dié
geleentheid is die jongste toevoeging tot die
Elize Bothaboekery ook gevier wat moontlik
gemaak is deur skenkings van haar kinders
aan Foxwood en die oprigting van nuwe
boekrakke deur die LW Hiemstra-Trust. Prof.
Elize Botha is in 1989 tot voorsitter van die
Akademie aangewys; die eerste vrou wat tot
hierdie amp verkies is.
Die Akademie se hoof- uitvoerende
beampte, prof. Anne-Marie Beukes, het as
oudstudent van prof. Botha oor haar as ’n
besielende Afrikaansdosent gepraat en prof.
Liesbeth Botha het gesels oor haar ma.

Proff. Anne-Marie Beukes, Irma Eloff en Liesbeth
Botha by die Foxwoodfees.
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Uit die Akademiekantoor (vervolg)
Navorsingsprojekte:
Die Akademie bied finansiële
steun vir Afrikaanse
navorsing wat tot ’n
publikasie in Afrikaans lei.
Aansoeke word deurlopend
geëvalueer en daar is
geen vaste sluitingsdatum
nie. Vanjaar is reeds 17
navorsingsprojekte beoordeel
en ruim befonds. Dit sluit in
navorsing wat onderneem
is vir publikasies soos die
Akademie se reeks bundels
oor Hertzogpryswenners,
asook die tweede Christo van
Rensburg-gedenklesing.

Beursprojek:
Die Akademie se beursprojek lok steeds goeie belangstelling: 25
aansoeke vir doktorale studie en 47 aansoeke vir magisterstudie
is ontvang vir 2020. Vakrigtings sluit in Afrikaans, argeologie,
argitektuur, bestuurwetenskap, chemie, drama, ekonomie,
spraakterapie, inligtingkunde, maatskaplike werk, opvoedkunde,
opvoedkundige sielkunde, musiek, ondernemingsbestuur,
politieke studie, plantkunde, regte, rekenaarwetenskap, siviele
ingenieurswese, stads- en streeksbeplanning, teologie, toerisme,
die uitvoerende kunste, veeartsenykunde en die visuele kunste.

Publikasies:
Die Akademie befonds ook
akademiese publikasies in
Afrikaans, veral publikasies
met ’n klein oplaag waarin
kommersiële uitgewers nie
belangstel nie. Daarbenewens
tree die Akademie ook as ’n
uitgewer van sodanige boeke
op.

Die beursaansoeke word tans deur vakkundiges beoordeel
waarna die toekennings vroeg in Desember bekend gemaak
word.

Navrae i.v.m. befondsing van publikasies, beurse en navorsing kan gerig word aan
Melanie Rens by melanie@akademie.co.za, of deur die Akademie se webwerf te besoek by
www.akademie.co.za
Navrae i.v.m. befondsing en uitgee van akademiese publikasies kan gerig word aan
Melanie Rens by melanie@akademie.co.za, of deur die Akademie se webwerf te besoek by
www.akademie.co.za
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Uit die Akademiekantoor (vervolg)
Die Akademie op You Tube:
Die Akademie se videoteek wat spesifieke Akademie-geleenthede en projekte vaslê, word
gereeld aangevul sodat lede en ander belanghebbers kan deel in verskillende aktiwiteite wat
die Akademiekantoor aanbied. Klik gerus op die skakels hier onder en kyk na die jongste reeks
opnames wat bygevoeg is.
Boekbekendstelling by die Akademiekantoor: These are the things that sit with us
http://www.akademie.co.za/boekbekendstelling-these-are-the-things-that-sit-with-us/
Openbare lesing oor Rembrandt se Nagwag by die Akademiekantoor, Pretoria
http://www.akademie.co.za/rembrandt-se-nagwag/
Boekbekendstelling by die Akademiekantoor: Terminologie en Terminografie –
dr. Mariëtta Alberts
http://www.akademie.co.za/terminologie-en-terminografie-deur-marietta-alberts/
Suidelike Bekroningsplegtigheid by die Adam Small Teater, Stellenbosch
http://www.akademie.co.za/suidelike-bekronings-plegtigheid-2019/
Noordelike Bekroningsplegtigheid by die Atterbury Teater, Pretoria
http://www.akademie.co.za/noordelike-bekroningsplegtigheid/
Wiskunde- en Wetenskap-in-Aksie-projek, Innovasiesentrum, UP
http://www.akademie.co.za/wiskunde-en-wetenskap-in-aksie-2019/
Vorige skakels na video-opnames van Akademiebyeenkomste is beskikbaar op die Akademie
se webwerf – www.akademie.co.za.

Die Akademie befonds Afrikaanse publikasies maar kan
ook nou boeke uitgee, alles vanuit die Akademiekantoor.
Kontak melanie@akademie.co.za vir meer inligting.
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Uit die Akademiekantoor (vervolg)
Ons Klyntji - die eerste tydskrif in Afrikaans
volksgewoontes is in Ons Klyntji
gepubliseer. Bydraes is gelewer deur
baanbreker Afrikaanse skrywers
soos S.J. du Toit, T.L. Cachet, J.P.
Toerien, M.H. Neser, G.R. von
Wielligh, C.P. Hoogenhout, J.D. du
Toit en B.R. Buys.

Die heel eerste uitgawe van Ons Klyntji, Maart 1896

Die SA Akademie het pas ’n kosbare versameling eksemplare van Ons
Klyntji, die eerste tydskrif in Afrikaans, in ontvangs geneem. Die tydskrif het
sy ontstaan te danke gehad aan ’n besluit wat geneem is tydens die eerste
Afrikaanse taalkongres gereël deur die Genootskap van Regte Afrikaners
(GRA) wat in Januarie 1896 in die Paarl gehou is. Die eerste uitgawe, met
ds. S.J. du Toit as redakteur, het in Maart 1896 die lig gesien en is gestaak in
1905.

Sonder om eers die inhoud van
die uitgawes te lees, maar net na
die spelling van die maande van
die jaar te kyk, kan die eietydse die
leser reeds ‘n indruk vorm van hoe
Afrikaans rondom 1900 geskryf is.
November is byvoorbeeld soms
’Nofember’ gespel, en ’Jannewari’
en ‘Fewerwari’ was toe nog die
algemene spelwyse. Mei is soms
vervang met ‘My’, Augustus is
deur die bank ‘Augus’ gespel, en
Desember het soms ’December’
geword.
Bron:
https://af.wikipedia.org/wiki/Ons_
Klyntji

Die skenker is mev. Elza Koen wie se eggenoot die versameling tydskrifte
van sy vader geërf het. Volgens mev. Koen het die versameling Ons Klyntji’s
aan die bekende taalkundige en voormalige Akademielid, prof. J.J. Smith,
behoort. Sy dogter, me. Anna Smith, die vermaarde hoofbibliotekaresse
van die Johannesburgse Biblioteek en ook historikus, het haar vader se
versameling geërf. By haar boedelverkoping in 1988 deur die afslaers
Stephan Welz het mev. Koen se man, mnr. J.P.L. Koen, wetende dat sy oupa
Koen van Niekerkshoop by die GRA betrokke was, die versameling ten
bedrae van R492,80 aangekoop.
Op ’n paar uitgawes na, is die reeks volledig.
Ons Klyntji is taalhistories van belang omdat dit ’n teenwig vir die
verengelsingsbeleid in die destydse Kaapkolonie gevorm het en so
bygedra het tot groter bewuswording van die gebruik van Afrikaans. Lesers
is aangemoedig om bydraes in te stuur en deel te neem aan kompetisies
oor Afrikaanse taalgebruik. Ook ongeskoolde lesers is bereik en so het die
tydskrif ‘n ontwikkelingsrol gespeel wat taal, die letterkunde, geskiedenis
en die wetenskap betref. Materiaal oor ou vertellings, dokumente en
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Bl. 3 van die eerste uitgawe van Ons Klyntji,
Maart 1896.

Wiskunde- en Wetenskap-in-Aksie-projek 2019
Die SA Akademie, in samewerking met die SA Onderwysersunie (SAOU), het vanjaar weer die Wiskunde- en
Wetenskap-in-Aksieprojek landswyd aangebied. Dié projekte het ten doel om die “Einsteins van die toekoms” te
identifiseer en erkenning te gee aan leerders wat op ’n vroeë ouderdom reeds goed in hierdie vakke presteer.
Dit bied sowel ‘n leer- as ’n ervaringsgeleentheid aan leerders. Leerders in graad 6 en 7 van skole landswyd kan
deelneem.
Altesaam 248 skole en 3 800 leerders het vanjaar aan die aksies deelgeneem. Die Wiskundevraestel is vroeg in
Augustus geskryf en het bestaan uit 40 meerkeusevrae. “Oop”-vrae wat addisioneel beantwoord moes word, is
ingesluit om aan uitblinkers die geleentheid te bied om te presteer.
Die beste 30 leerders in wiskunde sowel as wetenskap in elke streek, is genooi na pretdae wat by universiteite
aangebied is. Dié pretdae het onderskeidelik op 14 September by UP, op 5 Oktober by NWU, UV en NMU en op 12
Oktober by US en UP plaasgevind. Die pretdag by UP op 12 Oktober het skole in Johannesburg, die Oos- en WesRand en die uitgebreide Gauteng-Noord-skole betrek. Die fasiliteite by UJ was ongelukkig nie vanjaar beskikbaar
nie. Enkele graad 5-leerders het ook vanjaar aan die kompetisie deelgeneem en enkeles kon selfs na die pretdae
genooi word.
Kyk hier na die video van die pretdag by UP op 14 September 2019: http://www.akademie.co.za/wiskunde-enwetenskap-in-aksie-2019/
Sien ook skakel https://www.akademie.ussdmobile.co.za/WiWe_Verslag_2019.pdf vir die volledige verslag met
foto’s van die geleenthede.
Hennie de Wet
ORGANISEERDER

Tydens hierdie geleenthede het gesoute
aanbieders leerders se belangstelling in
wiskunde en wetenskap verder
geprikkel en ontwikkel.

Van die verrigtinge tydens
die pretdae.
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Akademie se Jaarvergadering en Simposium 2019

Jaarvergadering
Die SA Akademie se jaarvergadering het vanjaar op Donderdag 12 September by die Akademiegebou in
Pretoria plaasgevind.

Proff. Irma Eloff (voorsitter) en Oppel Greeff (ondervoorsitter) aan die woord.

Die Akademie het by geleentheid van die jaarvergadering afskeid geneem van dr. Dionē Prinsloo wat
van Maart 2012 to Junie 2019 die hoof- uitvoerende beampte was. Dr. Prinsloo het in haar dienstydperk
van sewe jaar etlike belangrike projekte van die Akademie bestuur, waarvan die sigbaarste nalatenskap
stellig die bouprojek was wat ‘n nuwe tuiste vir die Akademiekantoor tot stand gebring het aan die voet
van Meintjeskop. Die eerste sooi van die spoggerige gebouekompleks is in Junie 2015 gespit en die
personeel kon meer as twee jaar later in September 2017 hul intrek neem. Onlosmaaklik deel van die
bouprojek was ook die restourasie van die historiese Engelenburghuismuseum.

Prof. Irma Eloff oorhandig ’n afskeidsgeskenk aan dr. Dionē Prinsloo.
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Akademie se Jaarvergadering en Simposium 2019
(vervolg)
Openingsplegtigheid
Die verwelkomingsrede by die simposium is vanjaar behartig deur dr. Geraldine Reymenants, die
Algemene Afgevaardigde van die Vlaamse regering in Suider-Afrika wat ook die openingsplegtigheid
goedgunstiglik geborg het. By die geleentheid het prof. Irma Eloff haar voorsittersrede gelewer.
Die gasspreker was dr. Serge Raemaekers van die Departement Omgewings- en Geografiese
Wetenskappe aan die Universiteit van Kaapstad en besturende direkteur van ABALOBI. Sy voordrag was
getiteld “Transformatie van de kleinschalige visserij van vislijn naar fornuis”.

Prof. Anne-Marie Beukes, dr. Serge Raemaekers (gasspreker), Katrien Vandepladutse (adjunk-algemene afgevaardigde),
prof. Irma Eloff en dr. Geraldine Reymenants (algemene afgevaardigde).
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Akademie se Jaarvergadering en Simposium 2019
(vervolg)
Simposium
Die Akademie se jaarlikse simposium is op 12 en 13 September 2019 by die Akademiegebou gehou.
Vanjaar se tema was “Mensgemaakte bedreigings vir lewe op aarde: Die tydperk van die Antroposeen”.
Vyftien referate is gelewer wat verskillende perspektiewe oor die tydperk aangesny het.

Prof. Christof Heyns (Menseregtewetgewing, UP) praat oor
“Robotte op die slagveld”.

Pierre Oosthuizen (Bourekenkunde en
Konstruksiebestuur) (UV): Afrikaans en die bouomgewing: geleentheid vir taalontwikkeling.

Twee paneelbesprekingsessies het ook plaasgevind. Die behoud en uitbou van Afrikaans as wetenskapsen onderrigtaal was die onderwerp van ‘n paneel onder leiding van die Internasionale Vereniging vir
Afrikaans (IVA) se voorsitter, dr. Amanda Lourens van die Departement Afrikaans en Nederlands. Die
tweede paneel, onder leiding van VivA se uitvoerende hoof, Marlie Coetzee, het die aktuele kwessie van
Afrikaans in die onderwys bespreek.

Lede van die IVA-paneel: Dr. Amanda
Lourens (voorsitter), Seymour
Bothman (ATKV), prof. Pieter
Duvenhage (Akademia), Melanie
Buys (SOS) en prof. Wannie Carstens
(NWU).
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Lede van die VivA-paneel: Daan
Potgieter (AON), Roedolf van der
Westhuizen (MOS), Karien Brits
(ATKV) en Sophia Kapp (VivA).

Simposiumgangers: Fatima Allie,
Hennie de Wet, proff. Japie Engelbrecht,
Ina Wolfaardt-Gräbe, Ria Olivier.

Akademiegedenkboek: die afgelope 35 jaar

Verlede. Hede. Toekoms
Redakteur: Prof. Jacques van der Elst

Die Akademie se glanspublikasie, Verlede. Hede. Toekoms,
is ter viering van die SA Akademie se 110de bestaansjaar op
12 September 2019 bekend gestel. Hierdie gedenkboek is
saamgestel deur prof. Jacques van der Elst (voormalige HUB) en
dek die tydperk van 1984 tot 2019. Enkele persone is gevra om
bydraes te lewer op grond van hulle betrokkenheid by sake wat
vir die SA Akademie van groot belang is.

Prof. Jacques van der Elst ontvang die eerste eksemplaar
van die gedenkboek.

Mev. Elzabé Vosloo (V&R Drukkers), prof. Jacques van der
Elst (redakteur) en dr. Dionē Prinsloo (voormalige HUB,
SA Akademie).

Verlede. Hede. Toekoms kan by die Akademiekantoor aangekoop word teen
R100,00 per eksemplaar (plus R60,00 koerierkoste). Bestellings kan geplaas
word by Hanlie Willemse by finansies@akademie.co.za
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Noordelike bekroningsfunksie
Die Akademie se noordelike bekroningsplegtigheid is op 11 September in die Atterbury Teater, Pretoria,
aangebied. Dié glansgeleentheid, waar ’n groot groep presteerders oor ’n wye verskeidenheid van
wetenskapsterreine en die kunste bekroon is, is weer eens goed ondersteun.

Bekroondes

Agter: Dr. Cassie Carstens, dr. Hannes de Lange, Dyllan Niehaus, prof. André Wessels, dr. Jacques Berner, dr. Jackie Grobler,
prof. Gert Krüger, prof. Erik Holm, prof. Alvaro Viljoen, prof. Johan Snyman, Jan du Plessis, prof. Ian Dubery, Jaco Jacobs,
prof. Phil van Schalkwyk, prof. Jannie Rossouw, prof. Oppel Greeff (ondervoorsitter) en dr. Johan van Zyl.
Voor: Prof. Heilna du Plooy, prof. Anne-Marie Beukes (HUB), prof. Irma Eloff (voorsitter), Helen Sebidi en Lani de Beer.

Prof. Irma Eloff en Lani de Beer
(Hoërskool Jim Fouché, Bloemfontein)
wat die Poortprys vir prosa ontvang het
vir haar prosawerk Voor ek vergeet …
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Prof. Irma Eloff en Dyllan Niehaus
(Hoërskool Menlopark, Pretoria) wat
die Poortprys vir poësie ontvang het vir
sy gedig Aan my vrye vers.

Noordelike bekroningsfunksie (vervolg)
Bekroondes (vervolg)

Dr. Cassie Carstens van die Nasionale
Energiekorporasie van Suid-Afrika
(Necsa) was die ontvanger van ’n
erepenning vir sy jare lange bydrae
tot die werksaamhede van die SA
Akademie.

Die Protea Boekhuisprys vir
die beste werk in geskiedenis of
kultuurgeskiedenis in Afrikaans is
aan dr. Jackie Grobler oorhandig vir
sy werk, Die Eerste Vryheidsoorlog,
1880–1881.

Prof. Irma Eloff, Helen Mmakgabo
Sebidi en prof. Alex Duffey.

Die erepenning vir visuele kunste (skilderkuns) is aan die kunstenaar Helen Sebidi oorhandig vir haar
bydrae tot die visuele kunste in Suid-Afrika. Prof. Duffey, die voorsitter van die Kommissie vir Visuele
Kunste, het die huldigingswoord gelewer.
Sebidi is vandag ‘n doyen van Suid-Afrikaanse vrouekunstenaars: sy staan uit onder die ouer garde
kunstenaars. Haar werk word gekenmerk deur ‘n eie waardesisteem, simbole eie aan haar mense en
’n manier om betekenis te maak van die wêreld volgens norme en waardes wat oral in die platteland
van Afrika voorkom. Vanaf die 1990’s tot die hede het Sebidi dwarsdeur die wêreld gereis om haar
kunswerke uit te stal, insluitende Brittanje, Nederland en die VSA. In 2004 is die Orde van Ikhamanga
deur voormalige president Thabo Mbeki aan haar toegeken.
Die gesogte M.T. Steynprys vir natuurwetenskaplike en tegniese prestasie is aan
prof. Alvaro Viljoen, verbonde aan die Departement Farmaseutiese Wetenskappe,
TUT, Pretoria, oorhandig. Viljoen is een van die mees produktiewe wetenskaplikes
in Suid-Afrika en geniet ook hoë internasionale aansien. Hy vestig ’n nuwe
navorsingsrigting by die Tshwane Universiteit vir Tegnologie (TUT) in die veld
van essensiële olies en medisinale plante. Hy het dit uitgebou tot die sterkste
navorsingsgroep in Suid-Afrika en ook een van die leidende groepe in die wêreld. Sy
navorsing het gevolglik ’n beduidende impak wêreldwyd gemaak.
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Bekroondes (vervolg)

Die Alba Bouwerprys vir
kinderliteratuur is die skrywer Jaco
Jacobs (en die illustreerder, Zinelda
McDonald) toegeken vir Moenie hierdie
boek eet nie!

Die Senior Kaptein Scottgedenkmedalje
het gegaan aan prof. Erik Holm vir sy
bydraes as bioloog wat deur sy leierskap,
onderrig, navorsing en kuns die terrein
van veral die entomologie in SuiderAfrika betekenisvol verryk het.

Die Havengaprys vir lewenswetenskappe
is aan prof. Ian Dubery,
Direkteur: Navorsingsentrum vir
Plantmetabolomika, Universiteit van
Johannesburg, oorhandig.

Prof. Irma Eloff, dr. Hannes de
Lange en prof. Kobus Eloff. Die
Goue Akademiemedalje is aan dr.
De Lange, tans kontraknavorser vir
verskeie maatskappye en woonagtig in
Oudtshoorn, toegeken.

Die Stalsprys vir filosofie en etiek is aan
prof. Johan Snyman (vroeër verbonde
aan die Universiteit van Johannesburg)
oorhandig vir sy uitmuntende en
baanbreker bydraes tot die filosofie en
etieknavorsing oor ’n periode van 42
jaar.
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Die Stalsprys vir ekonomie is aan prof.
Jannie Rossouw, Hoof van die Skool vir
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe,
Universiteit van die Witwatersrand,
toegeken.

Prof. Irma Eloff, dr. Jacques Berner, proff.
Gert Krüger en Johan Schoeman.
Die Douw Greeffprys is aan prof. Gert
Krüger, Cornelius Scheepers, prof. Reto
Stasser en dr. Jacques Berner van die
Noordwes-Universiteit toegeken vir
hulle artikel “Kontrasterende invloed
van chroniese osoonblootstelling op
fotosintetiese elektronoordrag en
CO2-assimilering in gevoelige (S156) en
bestande (R123) Phaseolus Vulgaris L.
Genotipes” wat in die SATNT, vol. 37(1),
2018, verskyn het. Prof. Johan Schoeman
het die huldigingswoord gelewer.

Prof. Irma Eloff, dr. Johan van Zyl
en prof. Leon Brümmer. Dr. Johan
van Zyl, uitvoerende direkteur van die
Toyota Motorkorporasie Internasionaal,
is die ontvanger van die Frans du
Toitmedalje vir bedryfsleiding. Hy is
verantwoordelik vir alle bedrywighede
van Toyota in Europa (met ongeveer
20 000 werknemers), asook alle
verkope en bemarkingsaktwiteite in 54
lande. Hy het voorheen die Eurostartoekenning ontvang as een van die
top 18 uitvoerende beamptes in die
Europese motorbedryf. Prof. Brümmer
het die huldigingswoord gelewer.

Noordelike bekroningsfunksie (vervolg)

Prof. Irma Eloff, Jan du Plessis en Leon van Nierop.
Die Erepenning vir Rolprentkuns is aan Jan du Plessis,
uitvoerende rolprentvervaardiger, oorhandig.
Leon van Nierop het die huldigingswoord gelewer.

Proff. Irma Eloff, André Wessels en Naomí Morgan.
Die Stalsprys vir geskiedwetenskappe is aan prof. Wessels,
voormalige hoof van die Departement Geskiedenis,
Universiteit van die Vrystaat, oorhandig.
Die huldigingswoord is deur prof. Morgan gelewer.

Proff. Irma Eloff, Heilna du Plooy en Jacques van der
Elst. Die Gustav Prellerprys vir literatuurwetenskap
en letterkundige kritiek is aan prof. Du Plooy, vroeër
verbonde aan die Noordwes-Universiteit, toegeken.
Prof. Van der Elst het die huldigingswoord gelewer.

Proff. Irma Eloff, Phil van Schalkwyk en Ina WolfaardtGräbe. Die Esther Greeffprys vir die beste artikel in die
Tydskrif vir Geesteswetenskappe is oorhandig aan prof.
Van Schalkwyk vir sy artikel “’n Herevaluering van Eben
Venter se Wolf, wolf binne die konteks van sy oeuvre”, wat
verskyn het in die TGW, 57(2-1), Junie 2017.
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Skakeling met die Nederlandse Taalunie
Die Akademiekantoor het op 25 September 2019 in samewerking met die Afrikaanse Taalraad ’n
koördinasiewerkwinkel met die Nederlandse Taalunie en ander Afrikaanse organisasies aangebied. Die
Taalunie is verteenwoordig deur sy algemene sekretaris, dr. Hans Bennis. Die doel van die byeenkoms
was om beter sinergie tussen Nederlandse en Afrikaanse taalorganisasies te bespreek met die oog op die
benutting van kennis en vaardighede deur middel van ’n netwerkbenadering.
Die Nederlandse Taalunie is ‘n interregeringsliggaam wat in 1980 ingestel is na ’n verdrag wat tussen
Nederland en België (Vlaandere) gesluit is. Die Taalunie bevorder die gebruik van Nederlands en dra
die Nederlandstalige kultuur wêreldwyd uit. Die Taalunie beskik ook oor kommissies wat op bepaalde
taaldomeine fokus wat samewerking met Afrikaanse organisasies moontlik kan maak soos bv. die uitruil
van taaltegnologie.

Dr. Hans Bennis van die Nederlandse Taalunie.

Proff. Irma Eloff, Gerhard van Huysteen
(Taalkommissievoorsitter), Anne-Marie Beukes en dr.
Conrad Steenkamp (uitvoerende hoof van die Afrikaanse
Taalraad).

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

Die Jan H. Maraisprys: Oproep om Nominasies
Doel van die Prys:
Om erkenning te gee vir ’n uitstaande lewenslange bydrae
tot Afrikaans as wetenskapstaal deur wetenskaplike werk en
publikasies op ’n 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 tans ’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.

Nominasies sluit op Vrydag 31 Januarie 2020
Bekendmaking van die prys: Einde Maart 2020
Skriftelike nominasies vergesel van ‘n volledige CV moet per e-pos of per koerier
gerig word aan:
Die Hoof- Uitvoerende Beampte, Privaat Sak X11, Sunnyside, 0132.
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); Sel: 083 675 8053; ambeukes@akademie.co.za

• Die voorstel moet duidelik
motiveer waarom die bepaalde
kandidaat/instansie vir die prys
voorgestel word. Daar moet
ook duidelik aangetoon word
watter uitstaande bydrae tot
Afrikaans as wetenskapstaal
deur wetenskaplike werk en
publikasies op hoë vlak en
van hoë gehalte in Afrikaans
gelewer is.
• Die nominasie moet deur ’n
voorsteller en twee sekondante
onderteken wees.
• Die grootste mate van
vertroulikheid moet
gehandhaaf word. Onder
geen omstandighede mag die
kandidaat bewus wees dat
hy/sy vir die prys genomineer
word nie.
• Die volle name van die
kandidaat, asook van die
voorsteller en sekondante,
landlyn- en selfoonnommers,
adresse en e-posadresse moet
verskaf word.
• Die voorstel moet
gesteun word deur die
jongste 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 ’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.
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Oproep om voorstelle vir die 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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SA Akademiepryse 2020
GEESTESWETENSKAPPE
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.
2.
3.
4.

Maatskaplike Werk; Verpleegkunde
Opvoedkunde; Bewegingskunde; Rekreasiekunde
Geografie; Demografie; Omgewingswetenskap; Stads- en Streeksbeplanning
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.
2.
3.
4.
5.
6.

deur middel van publikasies (boeke en/of artikels) van gehalte in Afrikaans;
inisiëring van navorsingsprojekte wat tot publikasies en M.- en D.-grade gelei het;
aktiewe deelname aan en leiding in Geskiedenisvakverenigings
die lewering van gereelde referate en lesings oor Geskiedenisonderwerpe van gehalte
lidmaatskap van redaksies van Geskiedenisvaktydskrifte
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.
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SA Akademiepryse 2020 (vervolg)
• 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.
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SA Akademiepryse 2020 (vervolg)
•

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.

Nuusbrief - Desember 2019 | 27

SA Akademiepryse 2020 (vervolg)
• 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.

Aankondiging: Geskiedenissimposium – 31 Januarie 2020
“Die Afrikaner onder druk, 1902–2020”
Aangebied deur die Geskiedeniskommissie van die SA Akademie
Vrydag 31 Januarie 2020 om 08:30 – 13:45
Sprekers:
• Waldimar Pelser, redakteur, Rapport
• Prof. Alex Mouton, Departement Geskiedenis, Unisa
• Paul Maritz, Hoof van Solidariteit Jeug
• Gert van der Westhuizen, stemmeredakteur, Netwerk24
• Roland Henwood, senior lektor, Departement Staatsleer en Internasionale
Politiek, UP
Kontak dr. Linda Brink vir meer inligting by linda@akademie.co.za
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Taalkommissie
Verslag oor die afgelope sitting van die Akademie se Taalkommissie

Agter: Leona Compion, Sophia Kapp,
Jana Luther, prof. Gerhard van Huyssteen
(voorsitter) en Fred Pheiffer.
Voor: Dr. Frikkie Lombard, Chris Banda,
Gerda Engelbrecht, prof. Marné Pienaar
en Suléne Pilon.

Die tweede sitting van die Taalkomissie (TK) vir 2019 het van 26 tot 29 Augustus plaasgevind te
Durbanville. Die grootste deel van die sitting is afgestaan aan lyswerk waar daar begin is om al 34 000
inskrywings in die AWS van ’n woordsoortetiket te voorsien. Lede het afsonderlik aan lyste gewerk
waarna die lyste gemodereer is.
Elke sitting van die TK word gekenmerk deur besprekings oor woorde wat moontlik vir opname aanvaar
kan word, geskrap kan word, of, indien daar nie genoegsame korpusvoorbeelde gevind kan word nie,
word die woord op ’n dophoulys geplaas vir latere oorweging.
Van die voorstelle wat tydens hierdie sitting voorlopig vir opname aanvaar is, is o.m. barista, brugjaar,
beurtwag, e-tol, gryproof, rymklets of kletsrym en skarebefondsing. Ná heelwat gesprekvoering is daar
ook besluit om app, -s en toep, -s of toepassing of slimfoontoepassing, -s te aanvaar. Dit bring ’n einde aan
’n lang debat oor watter vorm as voorkeurvorm gebruik word. Die korpusbewyse is beslis aan die kant
van app, -s; maar weens die bykans konsekwente gebruik van toep, -s op ’n radiostasie soos RSG, is daar
besluit om aan al die vorms erkenning te gee.
Awêh, boyfriend, gang (dit waaraan gangsters behoort) en talmkos (vir ‘kitskos’) bly saam met ’n hele
klompie ander woorde voorlopig op die dophoulys omdat die kommissie nog nie daarvan oortuig is dat
hulle wel algemeen in die skryftaal voorkom nie.
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Taalkommissie (vervolg)
Zirkoon is naas sirkoon geskrap, omdat daar nie
bewyse gevind kon word dat die vorm met die ‘z’
enigsins in Afrikaans gebruik word nie.
Tydens elke sitting van die TK word navrae van die
publiek ook bespreek. Tydens die afgelope sitting
het dinges heelwat aandag geniet. Reël 11.29
lui soos volg: “As die slotkonsonantletter van ’n
woord s is en dit voorafgegaan word deur ’n kort,
onbeklemtoonde [a], [ə], [oe] of [ᴐ] word die s
verdubbel by die meervouds- en verkleiningsvorm,
bv. atlas – atlasss, iris – irissie, bonus – bonusse en
eposse – eposse. In AWS 11 word die meervoud
en verkleiningsvorm van dinges aangetoon as
dingese en dingesie. T.w.v. konsekwentheid is dit
voorlopig terug verander na die vorme wat in AWS
9 verskyn het, naamlik dingesse en dingessie.
Ander sake wat aandag geniet het, sluit in ’n
bespreking oor of die volgende AWS in papier- en
elektroniese formaat beskikbaar gestel sal word,
voortgesette werk aan ’n transliterasietabel vir
transliterasie tussen Afrikaans en Grieks enersyds
en Afrikaans en Arabies, andersyds.

Hertzoggedenklesing 2019

Proff. Fransjohan Pretorius (voorsitter van die
Geskiedeniskommissie), Irma Eloff, Albert
Grundlingh (US) en Anne-Marie Beukes (HUB)

Die agt-en-veertigste J.B.M. Hertzoggedenklesing
is op Woensdag 2 Oktober 2019 by die
Akademiegebou deur prof. Albert Grundling van die
Departement Geskiedenis aan die Universiteit van
Stellenboch gelewer. Die tema van sy lesing was “Dr.
Frederik van Zyl Slabbert (1940-2010) en die kwessie
van Afrikaneridentiteit”.

Laastens kan daar ook genoem word dat heelwat
vordering tydens die sitting aan ’n inleiding tot die
ortografie van Afrikaans gemaak is. Die rasionaal
agter so ’n inleiding is ’n toenemende besef deur
die TK dat die uiteensetting van die spelreëls soos
dit tans daar uitsien, moontlik veral vir skoliere
effens ontoeganklik mag wees en dat daar
gevolglik ’n behoefte is om die basiese beginsels
eenvoudiger uiteen te sit.
Die TK bedank graag die SA Akademie vir al die
reëlings wat verband hou met die sitting en
gee ook graag die versekering dat die tyd tot
ons beskikking ten volle benut word en dat ons
tevrede is met die vordering wat gemaak is onder
die bekwame leiding van die voorsitter, prof.
Gerhard van Huyssteen.
Prof. Marné Pienaar
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Die publikasie kan teen R20,00 by die
Akademiekantoor bestel word by Hanlie Willemse
by finansies@akademie.co.za

Aktiwiteite van die Akademie se werkgemeenskappe

Werkgemeenskap Potchefstroom
NWU Farmaseutika verwerf
gesogte toekenning
Navorsers van die NWU se Fakulteit
Gesondheidswetenskappe het
onlangs die ATKV-SA Akademieprys
verower. Drs. Runako M. Katsidzira,
Mietha M. van der Walt, proff.
Jacobus J. Bergh en Gisella
Terre’Blanche van Farmaseutiese
Chemie is bekroon met die
ATKV-SA Akademie prys vir hul
uitnemendheid in navorsing. Die
prys het ten doel om uitnemende
navorsing en die publikasie daarvan
in blinde eweknie-beoordeelde
geakkrediteerde vakjoernale in
Afrikaans te bevorder.
Hulle het hul navorsing gepubliseer
onder die titel “Die adenosien
A1 – en A2A-reseptoraffiniteit van
’n reeks 3,4-dihidropirimidoonanaloë” in die SA Tydskrif vir
Natuurwetenskap en Tegnologie
(SATNT). Hul navorsing is daarop
gemik om Parkinson-siekte te
genees. Beskikbare behandelings
verlig slegs die simptome of
vertraag die siekte, maar beëindig
of voorkom dit nie, terwyl die
huidige navorsing ten doel het
om dit permanent te beëindig.
Hul navorsing het ontdek dat
adenosien A1 – A2A-reseptoresubtipes belowende teikens vir
die behandeling van Parkinsonsiekte is, beide ten opsigte van
die behandeling van motoriese
simptome en kognitiewe defekte.
Hulle het ook bepaal dat die
inname van kafeïen hierdie
reseptore kan ondersteun as gevolg
van die vermoë om adenosien A1-

reseptore in die hippocampus en
die prefrontale korteks van die brein
te beïnvloed. Hierdie breinareas
word normaalweg geassosieer met
kognitiewe funksies.
Die prys is tydens ŉ funksie van
die SA Akademie vir Wetenskap
en Kuns tydens ’n funksie op
10 Oktober in die Senaatsaal
van die Noordwes-Universiteit
in Potchefstroom toegeken. By
die geleentheid het prof. Ewert
Kleynhans, van die NWU Skool
vir Ekonomie, die commendatio
gelewer namens die Raad en
hoof- uitvoerende beampte van
die SA Akademie, terwyl me.
Nita Cronjé, bestuurder by die
ATKV-hoofkantoor in Pretoria, die
toekennings oorhandig het.
Akademie besin oor
grondhervorming
Die onteiening van grond sonder
vergoeding en eiendomsreg
was ondersoek tydens ‘n
paneelbespreking van die SuidAfrikaanse Akademie vir Wetenskap
en Kuns wat op 10 Oktober in die
Senaatsaal van die NoordwesUniversiteit in Potchefstroom
plaasgevind het. Die sprekers was
prof. Elmien du Plessis van die NWU
se Fakulteit Regte, Nick Serfontein,
ŉ boer en lid van die presidensiële
adviespaneel oor grondhervorming
en Theo Venter van die NWU
Besigheidskool. Die plaaslike
voorsitter van die SA Akademie,
prof. Cornelia Wessels van die
Skool vir Psigososiale Gesondheid,
het die vergadering gelei, terwyl

prof. Ewert Kleynhans van die
Skool vir Ekonomie die sprekers
voorgestel het. Die saak was vanuit
ŉ regsoogpunt, akademies, polities
en ook praktiese perspektief,
veral ten opsigte van landbou
en voedselsekerheid, beskou en
bespreek.

Drs. Runako M. Katsidzira, Mietha
M. van der Walt, prof. Gisella
Terre’Blanche en me. Nita Cronjé
(ATKV).

Nick Serfontein, proff. Elmien du
Plessis, Cornelia Wessels, mnr. Theo
Venter en prof. Ewert Kleynhans.
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Werkgemeenskappe (vervolg)
Werkgemeenskap Wes-Kaap
Die ATKV-SA Akademieprys is op 18 September 2019 in Stellenbosch aan prof. Matilda Burden,
Kultuurhistorikus, Universiteitsmuseum, Universiteit van Stellenbosch en Buitengewone Professor,
Departement Geskiedenis en Antieke Kultuur, Noordwes-Universiteit, oorhandig vir haar artikel
“Argitektoniese elemente en motiewe in ou-Kaapse meubels” wat in die SA Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis,
Jg. 31(2), Des. 2017, verskyn het.

Dr. Wessel Visser, proff. Matilda Burden, Wessel Pienaar
en Johan de Villiers (voorsitter van die Werkgemeenskap
Wes-Kaap).

Die hoof- uitvoerende beampte, prof. Anne-Marie Beukes, het op 25 September besoek afgelê by die
bestuur van die Werkgemeenskap Wes-Kaap. Gesprek is onder meer gevoer oor die werkgemeenskap
se beplande aktiwiteite vir 2020 en die Akademiekantoor se rol in die ondersteuning van
werkgemeenskappe se aktiwiteite.

Proff. Anne-Marie Beukes (HUB), Wessel Pienaar, Johan
de Villiers (Wes-Kaapvoorsitter) en Ilse Feinauer.
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Studentesimposium 2019
Studentesimposium in die Sosiale en Geesteswetenskappe –
16 Oktober 2019
Die tweede studentesimposium vir nagraadse studente in die sosiale en geesteswetenskappe wat op 16
Oktober by die Akademiekantoor gehou is, was ’n groot sukses. Die deelnamesyfer in vergelyking met die eerste
simposium van verlede jaar het beduidend van 17 tot 46 toegeneem (170% styging). Daarbenewens was daar
’n goeie verspreiding oor verskillende studievlakke, nl. 21 doktorale studente, 19 magisterstudente en ook ses
honneursstudente. Die groot sukses van die geleentheid lê egter in die geesdrif waarmee studente voor ’n
breë portuurgroep hulle navorsing in Afrikaans aangebied het, asook die gesprekke wat gevoer is oor gepaste
terminologie.
Studente van ses universiteite het vanjaar deelgeneem. Die verspreiding was soos volg:
• Universiteit Stellenbosch: 		
17
• Noordwes-Universiteit: 		
11
• Universiteit van Pretoria: 		
10
• Universiteit van die Vrystaat:
4
• Universiteit van Johannesburg:
3
• Unisa: 				1
Die SA Akademie is besonder trots daarop dat 22 Akademiebeurshouers onder die deelnemers was. Die
beursprojek lewer kennelik mooi vrugte op!

Die hooforganiseerder, prof. Linda van Ryneveld (derde van links) en haar assistent, Michelle Oelofsen
(vierde van regs), saam met lede van die UP Debatsvereniging wat gehelp het by die simposium.
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Studentesimposium 2019 (vervolg)
Die volgende studente het met pryse weggestap:

Algehele wenner: Hannelie Krige
(doktorale student, maatskaplike werk,
US)

Gehoorgunsteling en beste
nuutskeppings: Zelda Botha (doktorale
student, opvoedkunde, US)

Beste taalgebruik: Annette du Plessis
(MA Afrikaanse letterkunde, US)

Beste nuutskeppings: Rudolf Stehle (MA
Afrikaanse letterkunde, UP)

Die Akademie bedank graag die
hooforganiseerder van die simposium,
prof. Linda van Ryneveld van die
Omvattende Aanlynonderwysdiens
aan UP en haar studente-assistent,
Michelle Oelofse, asook ’n spannetjie
Tukkie-vrywilligers vir hulle ywer
en bydraes om te verseker dat die
dag vlot verloop het. Ons bedank
ook graag vir dr. Cassie Carstens, lid
van die Akademieraad, vir die ruim
borgskappe wat hy en Linette van der
Merwe ingewin het, waarsonder die
simposium nie sou kon plaasvind nie.
Die reistoelaes vir studente van ander
provinsies wat sodoende beskikbaar
gestel is, het ook tot die sukses bygedra. Deelname aan en bywoning
van die simposium was gratis.
Benewens die SA Akademie se steun
is die simposium moontlik gemaak
deur borgskappe van die volgende
instansies:
• AfriForum
• ATKV
• CTexT®
• DM Kisch
• NB Uitgewers
• Protea Boekhuis
• PSG
• Solidariteit Jeug

Die derde studentesimposium vir die sosiale en geesteswetenskappe vind op
16 Oktober 2020 plaas.
Besoek gerus die simposium se webtuiste vir meer inligting of om betrokke te
raak: https://www.studentesimposium.co.za/
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Studentesimposium 2019 (vervolg)

Deelnemers en belangstellendes by die Studentesimposium

Daar is ook vir die innerlike gesorg!

Daar is ook lekker gekuier na afloop van die simposium!
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Studentesimposium 2019 (vervolg)
Studentesimposium in die Natuurwetenskappe –
31 Oktober tot 1 November 2019
Die negentiende jaarlikse studentesimposium in die
natuurwetenskappe is op 31 Oktober en 1 November
2019 aangebied deur die departemente Chemie en
Rekenaarwetenskap en Informatika van die Universiteit
van die Vrystaat (UV), in samewerking met die afdelings
Wis- en Natuurkunde, Chemiese Wetenskappe en Biologiese
Wetenskappe van die SA Akademie. Ons simposiumvennote
by UV was dr. Ernie Langner (Chemie), wat die leiding
geneem het en ondersteun is deur dr. Wynand Nel
(Rekenaarwetenskap en Informatika). Prof. Rudi Pretorius
(Unisa) en dr. Hertzog Bissett (NECSA) het die SA Akademie
verteenwoordig.
Hierdie interdissiplinêre simposium, wat aan nagraadse
studente die geleentheid gee om hul navorsing in Afrikaans
aan te bied, was weereens vanjaar ’n groot sukses. Die
simposium is verdeel in drie parallelle sessies waarin 34
referate gelewer is, asook ’n plakkaatsessie met 13 plakkate.
Studente van vyf verskillende universiteite het
deelgeneem, met aanbiedings wat die volle spektrum van
die natuurwetenskappe gedek het. Die simposium het
laatmiddag op 31 Oktober afgeskop met ’n spogfunksie by
die Naval Hill Planetarium en onthaalsentrum, waartydens
simposiumgangers ’n planetariumvertoning bygewoon
het, en daarna ’n aansitete van uitstekende gehalte geniet

Planetariumvertoning
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het. Tydens hierdie funksie het prof. Rudi Pretorius ook
een en ander oor die geskiedenis, agtergrond en doel
van die simposium met die aanwesiges gedeel, terwyl dr.
Hertzog Bisset die bedanking en erkenning van die borge
vir hul bydraes behartig het. Op 1 Novenber het prof. Danie
Vermeulen (Dekaan: Natuur- en Landbouwetenskappe, UV)
die simposium formeel geopen, waarna aanbiedings oor
patente en patentreg gevolg het, met sprekers van Kisch IP
en Adams & Adams (wat ook borge van die simposium was).
Daarna is die res van die dag deur die aanbiedings van die
studente in beslag geneem.
Hierdie aanbiedings word beoordeel en kom vir ’n wye reeks
pryse en sertifikate in aanmerking, wat deur die borge van
die simposium beskikbaar gestel word. Die prysuitdeling is
deur prof. Rudi Pretorius behartig, met dr. Wyand Nel wat
elke pryswenner gelukgewens en ook die finale bedankings
gedoen het, met dr. Ernie Langner wat die slotwoord gedoen
het.
Hierdie simposium bied ’n unieke platform vir nagraadse
studente in die natuurwetenskappe om hul navorsing in
Afrikaans aan te bied. Die sukses van die simposium word
gemeet aan die bydrae wat dit in die breë konteks tot die
wetenskap en – in die besonder – die ontwikkeling van
ontluikende natuurwetenskaplikes in Suid-Afrika lewer.

Aandfunksie

Studentesimposium 2019 (vervolg)

Opening, Vrydagoggend.

Wenner van die eerste prys vir ’n niemoedertaalspreker,
me. T. Fakude, UJ.

Wenner van Eureka-prys, J-L Kruger, UP.

Die boordelaars – met dank vir hul harde werk.
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Suid-Afrikaanse Taalbond
Die SA Taalbond is ‘n organisasie wat sedert 1953 jaarliks ’n tweetaligheidseksamen (Afrikaans en Engels)
vir hoërskoolleerders aanbied. Dit is ’n unieke geleentheid vir leerders om hulle tweetaligheid te bepaal
en ’n sertifikaat te verwerf wat hulle tweetaligheidsvaardigheid aandui.
Vanjaar is die 66ste jaar wat die tweetaligheidseksamen in sy huidige formaat (in Afrikaans en Engels)
afgeneem is. Ongeveer 3 000 leerders in graad 8 tot 10 (juniors) en graad 11 tot 12 (seniors) neem jaarliks
deel. Omdat hulle tweetaligheid bepaal word, dui baie leerders die uitslag op hulle CV aan. Die Wes-Kaap
en Vrystaat lewer baie inskrywings, maar ons sal graag skole in Gauteng meer wil betrek omdat daardie
leerders gewoonlik werk van uitstekende gehalte lewer.
Vanjaar was Lize-Marié Marais van Hoërskool Stellenberg die senior wenner, met Greta Kurpershoek van
Hoërskool Middelburg in die tweede plek. Lené Vorster van Hoërskool Jan van Riebeeck was die junior
wenner en Cindy Esterhuyse van Hoërskool D.F. Malan in Bellville in die tweede plek.
Ons hartlike dank aan die SA Akademie wat jaarliks die prysgeld van die vier wenners borg. Verdere
inligting oor die Taalbond is op die webwerf www.sataalbond.co.za beskikbaar.

WENNERS – SENIORS 2019

Lize-Mariè Marais – wenner.
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WENNER – JUNIORS 2019

Greta Kurpershoek – 2de plek.

Lené Vorster – junior wenner.

Kunsuitstallings
Die eerste solokunsuitstalling wat in die Akademie se kunslokaal aangebied is, is
van 16 September tot 30 November 2019 gehou met ‘n uitstalling van die werk van
Danie Smith (1971 – …).
Die uitstalling is geopen deur die bekende installasiekunstenaar, Jan van der Merwe.
Van die werke wat op uitstalling te sien was:

Olieverf, Kailyn en
Mamma voer ganse,
Geteken en geraam,
750 x 450 mm.

Brons, Krieketspelertjies,
200 x 240 mm.

Kunstenaars wat belangstel om by die Akademie uit te stal,
kan dr. Linda Brink kontak by linda@akademie.co.za
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Kunsuitstallings (vervolg)
Skenkings van kunswerke vir die SA Akademie se
kunsversameling
Die Akademie het onlangs ’n aantal kunswerke ryker geword
wat goedgunstelik deur die kunstenaars aan die Akademie
geskenk is. Die volgende werke is met groot dank en agting
aan die kunstenaars in ontvangs geneem:
Jan Lodewyk van der Merwer
In hierdie installasie vind ons ’n stoel met ’n voëlkou daarop
in die middel van ’n leë, donker vertrek. Op die bodem van
die voëlkou is ’n geroeste metaaluitknipsel van ’n voël in die
vorm van die Twitterlogo. Onder die stoel is ’n klankapparaat
wat ’n sporadiese “twiet”-geluid uitsaai. Hierdie kunswerk
verwys na tegnologie (Twitter), ’n metode waardeur
boodskappe baie vining wêreldwyd versprei kan word,
maar waardeur mag ook misbruik kan word. Die Twitterlogo
simboliseer die kanaries wat steenkoolmynwerkers in
hokkies met hul saamgeneem het om hulle te waarsku teen
die aanwesigheid van gifgasse soos koolstofmonoksied in
die myntonnels. Die gas het die kanarie eerste doodgemaak
en die myners dus gewaarsku om die myn onmiddellik te
verlaat.

Die Laaste Twiet, Installasie van geroeste metaal en
gevonde voorwerpe, 900 x 450 x 500 mm.

Hannatjie van der Wat
Die Akademie se kunsversameling is eweneens verryk
met ’n kunswerk van Hannatjie van der Wat (1923) wat
veral bekend is vir haar geometries-abstrakte komposisies
waarin sy vorm en kleur ondersoek. Extravaganza (1992)
is ’n olieverfkunswerk en is een van haar skerpbelynde
(sogenaamde hard edge) geometries-abstrakte werke
van die periode toe sy in Brasilië gewerk het. Sy het met
die kunswerk gepoog om oordadigheid en feestelikheid
visueel voor te stel. Daar is ’n dinamiese rangskikking van
plat, kleurryke geometriese vorms soos reghoeke, vierkante,
sirkels, ovale en puntige uitsteeeksels wat holderstebolder
oormekaar gejukstaponeer word en daardeur ’n optiese
illusie skep. Die kunswerk gee die die indruk van dinamiese
aksie. Van die skildery word gesê dat die gebruik van
die groot verskeidenheid plat kleurryke vlakke teen ’n
ongedefinieerde agtergrond retinale vibrasies veroorsaak
wat die oog betower en persepsie verwar. Gedurende die
negentigerjare het Hannatjie van der Wat groot erkenning
vir haar werk in Brasilië gekry: Sy is vir haar kuns vereer deur
die Brasiliaanse Kunsakademie in Rio de Janeiro. In 2018
vereer die SA Akademie haar met ’n Besondere Erepenning
vir Skilderkuns.
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Extravaganza, Olieverf, 1992, 1345 mm x 1340 mm.

Kunsuitstallings (vervolg)
Strijdom van der Merwe
As deel van die Departement Landbouwetenskappe aan
die Universiteit van Stellenbosch se eeufeesherdenking
is Strijdom van der Merwe vroeg in 2018 opdrag gegee
om die brose interaksie tussen die mens, die natuur en
landbou met ’n landkunswerk, getiteld Die Aardesimbool,
te ondersoek. Van der Merwe het toe twee stukke landbougrond op die plase Boontjieskraal naby Caledon in die
Overberg langs die N2 in die rigting van Riviersonderend
na Kaapstad en by Bossiesvlei naby Moorreesburg verander
met aardsimbole, wat geskep is deur kanolablomsirkels
in koringvelde te plant. Die simbole wat die kunstenaar
gebruik het was ’n oeroue simbool van ’n sirkel met ’n kruis
daarin wat in baie antieke rotskunsgraverings gebruik is
en as van die oudste simbole in die wêreld beskou word.
Die kunswerk is veral geïnspireer deur rotsgraverings wat
die kunstenaar by Driekoppeneiland in die Rietrivier naby
Douglas gesien het. Van der Merwe was baie opgewonde
oor hierdie opdrag omdat hy nog altyd sy eie geheimsinnige
sirkels in ’n koringland wou skep en die landboufakulteit
het hierdie droom verwesenlik deur die grond voor te berei
en die saad te borg. Die antieke simbool, wat bestaan uit
twee sirkels van 100 meter in deursnee met kruise daarin,
waar een lyn die ewenaar en die ander die meridiaan moes
voorstel, is toe in ’n moderne landboukonteks gebruik. Die
kleur van hierdie lewende installasie sou met die verloop
van seisoene van groen na geel na bruin verander en dan vir

Aardesimbool, Overberg, Kaap, landkuns met kanola en
koring, 1200 x 840 mm, fotodokumentasie.

altyd in die landskap verdwyn. Dit moes die siklusse van die
natuur en die lewe verteenwoordig. Die vier kwadrante van
die simbool verteenwoordig die natuurlike elemente vuur,
water, lug en grond wat sentraal staan in die landbou en die
landkunstenaar se werk.

Günther Friedrich Julius van der Reis
Ou klipmurasie in ’n boomplantasie van Günther van der Reis
is ’n goeie voorbeeld van sy niefiguratiewe getekstureerde
landskapfragmente in aardse kleurskakerings. Die voorgrond
van die kunswerk word oorheers deur ruwe en puntige
boomtakke wat oormekaar gestrengel is en weergegee is in
skakerings van bruin, rooibruin, olyfgroen en swart teen ’n
okerkleurige agtergrond. Tussen hierdie bome is daar in die
regter voorgrond ’n getekstureerde wit murasie van ’n ou
fort. Alhoewel die komposisie oorheers word deur abstrakte
boom- en klipvorms met interessante kleure en teksture,
is ’n mens geneig om ook mens- en dierfigure daarin te
sien. Die boomstomp heel links lyk soos ’n mensfiguur met
uitgestrekte arms en die murasie regs gee die indruk van ’n
kruipende dier wat uit die bos loer.

Ou klipmurasie in ’n boomplantasie, 2018, gemengde
media, 1260 x 980 mm.
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Akademielede aan die woord
As babas ’n land knak –
Prof. Flip Smit, Beeld, 22 September 2019
Aanwas sonder ekonomiese groei en werkskepping stuur
op ’n ramp af, skryf prof. Flip Smit.
Vinnige bevolkingsgroei is die grondoorsaak van die drie
grootste probleme van Suid-Afrika naamlik armoede,
werkloosheid en ongelykheid. Die land se natuurlike
hulpbronne sal minstens drievoudig moet vermeerder
om alle inwoners se welvaart volhoubaar tot die van die
wit mense te verhoog.
Lees meer hieroor by:
https://www.akademie.ussdmobile.co.za/As_babas_
land_knak.pdf

Prof. Flip Smit

Wat sê die wetenskap in Nederland –
Carina van der Walt, Tilburg, Nederland
… oor twee dubbeldore in die wêreld van literêre
toekennings? Wanneer die jakarandas in Pretoria
bloei, is die jurie in Stockholm in sitting om te
bepaal watter Nobelpryse aan wie toegeken sal
word. Vir tien dae in Oktober 2019 het dit behoorlik
gegons in die media oor die dubbele toekenning
vir letterkunde aan Olga Tokarczuk (Pole) en
Peter Handke (Oostenryk). Tegelykertyd het die
toekenning van die Man Bookerprys in Engeland
ook vir geskiedenis gesorg deurdat dit aan twee
vroue toegeken is: Margaret Atwood en Bernardine
Evaristo.
Lees meer hieroor by:
https://www.akademie.ussdmobile.co.za/
Wetenskap_in_Nederland.pdf
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Carina van der Walt

Interdissiplinêre navorsingsprojek van die Departement
Argitektuur, Universiteit van Pretoria
’n Oproep om inligting: Nederlandse bouprofessies in Suid-Afrika, 1902-1961

Baie van Suid-Afrika se geboue en infrastruktuur, maar ook
boumateriale en komponente, het ’n Nederlandse oorsprong.
Die Kaaps-Hollandse boustyl is ‘n baie bekende voorbeeld
van ’n gedeelde erfenis. Die nalatenskap van Nederlandsgebore en -getoë persone tot die Suid-Afrikaanse
bouprofessie in die twintigste eeu is egter nog nie bestudeer
nie.
Die doel met die navorsingsprojek is om hierdie tema te
verken. Uit die projek sal ’n boek in 2020 gepubliseer word,
en daar sal ook bydraes tot webtuistes en databasisse
gemaak word. Die projek sal fokus op Nederlands-gebore
en -getoë individue en maatskappye in die bouindustrie
– dink aan argitekte, tekenaars, aannemers, ingenieurs,
materiaalfabrikante, ens. – wat tussen 1902 en 1961 in
Suid-Afrika en Namibië (voormalige Suidwes-Afrika) aktief
was. Daar is nog maar min navorsing oor hierdie persone of
besighede gepubliseer en ons navorsingsprojek begin van
die begin af.
Die projek fokus slegs op die bydrae van Nederlands-gebore en
opgeleide emigrante en Nederlandse besighede wat tussen 1902
en 1961 in Suid-Afrika aktief was. Suid-Afrikaners wat in die tyd
in Nederland aktief was, is ook vir ons van belang.
Ons sou dit daarom op prys stel om met individue self,
hulle families of kennisse, of ander lede van die publiek in
aanraking te kom wat moontlik inligting met ons kan deel.
Tectonic ZA Wilhelmiens is ‘n amptelike, interdissiplinêre
akademiese navorsingsprojek van die Departement
Argitektuur, Universiteit van Pretoria, met ’n bydrae van
die Nederlandse Ambassade in Suid-Afrika as deel van hul
Gedeelde Erfenisprogram.

Ons stel veral belang om meer te wete te kom
oor:
JW en FM Bongers (Kaapstad, c.1920–)
J Kalis (Kaapstad, c.1940–)
H Spoor (Kaapstad, c.1940–, Spoor & Chapman
Argitekte)
H De Rouw (Kaapstad, c.1937–)
H Niegeman (Kaapstad, c.1937–)
C Wegerif (Kaapstad, c.1940–)
H Sikkel (Kaapstad, c.1930–)
JF Brinkman (Port Elizabeth, c.1935–)
JP Hulshof (Kroonstad, c.1925–)
JF van Gemert (Johannesburg, c. 1940–)
Dr BH Holsboer (Nedbank)
JJ de Jong (argitek in diens van die voormalige
Stad Pretoria, c.1930’s)
H Kaal (Pretoria, c.1930–)
J Woudstra (Pretoria, c.1930–)
JH de Bruyn (Johannesburg, c.1930)
P Breedvelt (Johannesburg c.1937–)
P Dirksen (Johannesburg, c.1937–)
HP Bakker (Johannesburg, c.1936–)
JAM Moors (Johannesburg, c. 1959–)
JH van Zanten (Johannesburg, c.1940–)
C Grootewal (Johannesburg, c.1930–)
J Eleanor Ferguson (Johannesburg, c.1937–)

Die projek word bestuur deur Enterprises, Universiteit van
Pretoria.
Kyk http://artefacts.co.za/main/Buildings/style_det.
php?styleid=1668 vir meer inligting.
Indien u ’n nasaat of familielid van ’n persoon van belang vir
ons is, of kennis oor ’n besigheid beskik, sal ons graag van
u verneem. U kan die projekredaksie per e-pos kontak by
tectoniczaw@gmail.com.
Nicholas Clarke, Roger Fisher and Marieke Kuipers
Die Redaksie
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Boekbekendstellings (vervolg)
Publikasies wat gedeeltelik deur die SA Akademie
befonds is
Verset & Opbou. Skrywers en politici as aktiviste vir Afrikaans
J.C. Steyn

Kraal Uitgewers
ISBN: 978-0-9947159-5-1
Prys: R300

Bekendstelling: 14 Augustus 2019
In die voorwoord by Verset & Opbou skryf Steyn: “Eintlik is
taalaktivisme in ’n normale samelewing onnodig. Wanneer die
politieke en ander maghebbers egter taalregte misken, sal die
verontregte gemeenskap daarop reageer – óf deur gedienstig
en gedwee na die owerheid se pype te dans, óf self teen onreg
op te tree en sodoende aktiviste te word”.
In dié boek volg hy die pad van die soet én die bitter van aktivisme vir Afrikaans, van die 1875-patriotte
tot pogings ná 1994 om Afrikaans onder ’n nie-te-vriendelike regering te behou en te bevorder. In die
proses fokus hy op die bydraes van verskeie aktiviste vir Afrikaans, insluitend pres. M.T. Steyn, S.J. du Toit,
C.J. Langenhoven en N.P. van Wyk Louw. Hy probeer so nugter as moontlik kyk na die hooffigure, asook
geslaagde strategieë en mislukte aksies op hierdie terrein.

Proff. Jaap Steyn en Hennie van
Coller in gesprek tydens die
bekendstelling op 14 Augustus
by die Universiteit van die
Vrystaat.
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Boekbekendstellings (vervolg)
’n Huldiging: Breyten Breytenbach. woordenaar woordnar
Francis Galloway (red.)

Uitgewer: Protea Boekhuis
ISBN: 978-1-4853-0484-5
Prys: R230

Bekendstelling: 14 September 2019
Die SA Akademie se huldigingsbundel van Breyten Breytenbach,
breyten breytenbach, woordenaar woordnar, is by die
Breytenbach-sentrum se Tuin van Digters bekendgestel.
Prof. Andries Visagie (lid van die Letterkundekommissie) het met
dr. Francis Galloway (redakteur van die bundel) en proff. Louise
Viljoen en Catherine du Toit gesels.

Tydens die bekendstelling.

Dr. Francis Galloway en prof. Louise Viljoen in gesprek.
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Boekbekendstellings (vervolg)
Twyfelaars wat Glo – ’n Nederlands-Afrikaanse Tweegesprek
Hans Ester en Chris van der Merwe

Sun Press Media
ISBN: 978-1-928480-02-0
Prys: R220

Bekendstelling: 30 September 2019
Prof. Jacques van der Elst skryf soos volg oor die boek:
Twyfelaars wat Glo is ’n hoogs interessante en ongewone boek,
’n briefgesprek tussen twee letterkundiges uit ’n Nederlandse
en Suid-Afrikaanse omgewing wat hulle buig, onder andere, oor
teologiese kwessies. Die titel van die boek is uitdagend en klink
selfs verwarrend. Die verhaal van Abraham wat sy seun Isak
moes offer, vorm ’n sterk tema in verskeie hoofstukke. Iemand het gesê dat dit ’n gruwelike verhaal is, ’n
spel met lewe en dood. So kom die boek Job aan die orde en die ouderdom (Elsa Joubert se Spertyd),
naas taalsake en literatuur wat “skadelik vir die gees” is. Tegelykertyd word ook gepraat van die literêre
kritiek in Suid-Afrika wat enersyds gedemp is om nie op tone te trap nie.
Prof. Chris van der Merwe, emeritusprofessor van die Universiteit van Kaapstad het hierdie hoogs
uitdagende teks self kom toelig by die bekendstelling by die Akademiekantoor in Pretoria.

Proff. Jacques van der Elst en Chris van der Merwe by die bekendstelling
van die boek by die Akademiekantoor, 30 September 2019.
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Boekbekendstellings (vervolg)
J.C. Steyn en Afrikaans – ’n Viering
Angelique van Niekerk, H.P. van Coller en Bernard Odendaal

AFRICAN SUN MeDIA
eISBN: 9781928424338
Prys: R300
Bekendstelling: 16 Oktober 2019
Met J.C. Steyn en Afrikaans – ’n viering huldig ’n aantal bekende
(Afrikaanse) taal- en letterkundiges en digters vir J.C. (Jaap)
Steyn aan die begin van die negende dekade van sy lewe,
maar ook die taal wat hy met sy lewenswerk gedien het. In
veral die vakkundige bydraes word sy akademiese werk – as
taalkundige, taalhistorikus, biograaf, digter en kreatiewe
skrywer – belig. Die afwisseling van taalkundige, letterkundige
en skeppende bydraes wil iets weergee van die verskeidenheid
van Jaap Steyn se lewenswerk.

Tydens die bekendstelling.
Van links: Proff. Angelique van Niekerk;
Jaap Steyn, Hennie van Coller en
Bernard Odendaal na afloop van die
boekbekendstelling op 16 Oktober 2019.
Foto: Rulanzen Martin.
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Boekbekendstellings (vervolg)
Dieresiektes en die mens – Soönoses
Dr. Jan H. du Preez & Dr. Gert P. du Preez

Malan Media
ISBN: 978-1-920335-80-9
Prys: R375

Bekendstelling: 31 Oktober 2019
’n Soönose is enige siekte of infeksie wat natuurlik van
werweldiere na die mens oorgedra kan word, en omgekeerd.
Die mens is dikwels ’n toevallige gasheer wat ’n siekte opdoen
deur nabye kontak met ’n besmette dier wat siektetekens toon,
of dalk nie. Die verhouding tussen mens en dier hou wedersyds
belangrike voordele in. Daarom moet die gesondheid van
troeteldiere en ander diere beslis bo verdenking wees om ons
van soönotiese besmettings te vrywaar.

Prof. Anne-Marie Beukes
verwelkom die gaste
by die bekendstelling
van Soönoses by die
Akademiekantoor.

Dr. Faffa Malan,
bekroonde veeartsenykundige, aan die woord.
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Prof. Johan Schoeman (Akademieraadslid),
drs. Didi Claassen, Jan du Preez, dr Faffa
Malan, Alicia Cloete en Chantelle Erwee by die
boekbekendstelling by die Akademiekantoor.

Boekbekendstellings (vervolg)
Barend Barends – Die vergete kaptein van Danielskuil
Bart de Graaff

Paternoster Books
ISBN: 978-0-620-84718-6

Bekendstelling: 5 November 2019
Bart de Graaff, Nederlandse historikus en joernalis se jongste
boek, Barend Barends – Die vergete kaptein van Danielskuil, is ’n
speurtog op die spoor van Barend Barends, die byna vergete
Griekwakaptein van die Noord-Kaapse dorp Danielskuil, en
sy nageslag. De Graaff wissel stukkies en brokkies onbekende
geskiedenis af met onderhoude wat hy gevoer het met die
huidige inwoners van Danielskuil. Sy eie ervarings en waarnemings vorm ’n integrale deel van die
vertelling, wat sy besoek aan Danielskuil soos ’n boeiende reisverhaal laat lees.
Hierdie boek is deur Daniel Hugo uit Nederlands vertaal.

Bart de Graaff in gesprek
met prof. Nico Botha.

Proff. Hans du Plessis, Jacques van der Elst, dr. Bart de
Graaff, proff. Nico Botha en Anne-Marie Beukes by die
boekbekendstelling.
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Boekbekendstellings (vervolg)
Verbintenis en Venster: Deel 2: Die Nederlandstalige Letterkunde van
Aanvang tot Hede – ‘n Literatuurgeskiedenis in Afrikaans
H.P. van Coller

Van Schaik Uitgewers
ISBN: 978-0-627-03667-5
Prys: R670
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 Akademiekantoor se lokaalfasiliteite
Die Akademiegebouekompleks aan die voet van
Meintjieskop is ’n unieke kultuurbaken in Pretoria.
Benewens kantore vir die Akademie se personeel en die
Engelelenburghuismuseum spog ons met ’n pragtige,
veeldoelige kunslokaal waar kunsuitstallings plaasvind.
Hierdie lokaal dien ook as ’n konferensiefasiliteit waar
byeenkomste soos simposiums, lesings, werkwinkels en
boekbekendstellings vir tot 80 persone gehou word. Die
Akademieraadsaal is ook beskikbaar vir vergaderings van
tot 25 mense. Spyseniering is beskikbaar vir onthale en
vergaderings.
Tariewe vir die huur van lokale wissel van R1 500,00 tot R2 500,00 per dag. Vir lokaalbesprekings en
verdere inligting kontak gerus Melanie Rens by melanie@akademie.co.za
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Publikasies van Akademielede
Publikasies van Akademielede:
Akademielede word genooi om besonderhede
van hulle publikasies vir opname in dié rubriek aan die
Akademiekantoor te stuur: akademie@akademie.co.za

Na verre hawens
Hennie van Deventer

Naledi Uitgewers
ISBN: 978-1-928518-18-1
Prys: R200
Die boek bied ’n nostalgiese terugblik op bootavonture oor 50
jaar, van die posbootera (die Union Castle-redery se spogskip
Pendennis Castle) tot die blink MSC-vakansieskepe Sinfonia,
Opera en Musica. Vaartuie ter sprake is o.m. die manjifieke Queen
Mary 2; die gedoemde Oceanos; die Staten Island, die wệreld se
besigste veerboot; en ’n veerbootjie tussen Martha’s Vineyard en
Chappaquiddick-eiland (waar Ted Kennedy in 1969 sleg skeefgetrap
het).

Elke skip het sy storie: die Oceanos is in ’n ramp leer ken (Tsjernobil) en in ’n ramp gegroet. Die Pendennis en
Constellation is vir skroot verkoop. Die Sinfonia en Opera is middeldeur gesaag en elk met ’n nuwe middelstuk, so
groot soos ’n woonstelblok, “gerek”. Die QM2 bied elke dag ’n gesofistikeerde “afternoon tea” wat herinner aan die
“changing of the guards” in Londen.
Elke vaart lewer anekdotes: onmin oor ’n groot verdwaal op die QM2; stuitigheid by die oorsteek van die ewenaar
saam met “koning Neptunus”; ‘n “Comrades”-marathon vir ’n ou man met ’n keps en ’n kierie na Napoleon se graf
op St. Helena; die kratte vol vars rooi rose vir ’n onvergeetlike Valentynsdag ter see; les bes, die frustrasie van ’n
vaart wat nie kon wees nie weens die natuur se nukke.
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Publikasies van Akademielede (vervolg)
There is no Supreme Constitution – A Critique of Statist-individualist
Constitutionalism
Koos Malan

AFRICAN SUN MeDIA
eISBN: 978-1-928480-27-3
Prys: R285
Geen enkele geloofsoortuiging waarop Suid-Afrika se grondwetlike
orde geskoei is, is geldig nie. Die Grondwet is nie oppermagtig en
verskans nie. Uitgelewer aan kragtige sosio-politieke kragte verander
die konstitusie voortdurend en dikwels ingrypend in weerwil van
streng wysigingsvereistes. Die geykte drieledige verdelings van
owerheidsgesag is metafories eerder as daadwerklik en
daarom nie in staat om behoorlik doeltreffende remme en teenwigte
(checks & balances) te verseker nie. Ofskoon gesag institusioneel
geskei is en elkeen van die drie magte hul eie personeel en
funksies het, is hulle gewoonlik heg in ŉ enkele politieke leierskap
geïntegreer en daartoe verbind om hul eenstemmig-gedeelde ideologiese doelwitte te verwesenlik. Die
handves van individuele regte kan dikwels nie geregtigheid bewerkstellig nie, aangesien dit onderworpe is
aan ideologies-gedrewe regterlike interpretasie, wat dikwels nadelig-teleurstellende gevolge inhou vir diegene
wat op die handves van regte steun. Hierdie toedrag van sake het nie net betrekking op Suid-Afrika nie, maar
op alle Grondwette wat op dieselfde geloofsgrondslag – in hierdie boek beskryf as die leerstuk van staatlikindividualistiese konstitusionalisme – geskoei is. ŉ Verbeterde model van konstitusionalisme moet nagestreef
word, naamlik ’n konstitusionalisme toegerus met ’n gesonder stelsel van remme en teenwigte en beter by magte
om geregtigheid deur ’n ewewigtige konstitusie te bewerkstellig.

Vlug van die gees
Cas Vos

Naledi Uitgewers
ISBN: 978-1-928426-94-3
Prys: R220
In die begin was daar net duisternis, ’n atoom, ’n saad, ’n onderbewyssyn. Hieruit word gedigte geskep wat na die sin van hierdie
lewe vra. ’n Lewe omring deur ’n gebrek aan liefde en deernis, bedreig
deur armoede, onreg, korrupsie, hooploosheid, siekte wat genees
en siekte wat tot die dood lei. Cas Vos se eie unieke idiolek kom na
vore in hierdie ryk geskakeerde bundel. Spanning, metafore, ironieë,
paradokse, en die kroon van alles, die liefde, wat die oerchaos oorwin,
weef die bundel tot ’n hegte eenheid.
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Publikasies van Akademielede (vervolg)
Brisant
Hein Viljoen

Naledi Uitgewers
ISBN: 978-1-928426-66-0
Prys: R220
Hierdie bundel is ’n postmoderne spanningsverhaal in epiese digvorm
in die voetspore van moderne tekste soos Awater en The Waste Land.
Dit vertel die verhaal van die verset van ’n baie gewone man teen sy
mislukkings en teen die magte wat sy lewe beheer – ‘n verset waarin
hy hom gaandeweg laat verlei om ’n bomplanter te word. Die sentrale
temas van liefde, verraad en vergelding word uitgespeel in ’n ryk
intertekstuele verwysingsveld.

Verskuilde Verse
Hennie Smith

Naledi Uitgewers
ISBN: 978-1-928518-15-0
Hierdie bundel spreek van ’n diepgaande wetenskaplik-filosofiese
insig oor die ontstaan van die kosmos en van die mens op
hierdie planeet. Al die gedigte in die bundel berus egter nie op
boustene uit die fisika nie. In die ses afdelings word gevoelige en
diggekomponeerde gedigte geskep oor die wese van ’n gedig, oor
die man-vrou-interaksie, oor die soeke na begrip oor bestaan, en oor
die godheid wat agter die materiële skuil. Die sesde en laaste afdeling
is Aandwoorde. In ’n gedig wat oor beurtkrag handel, word die lig
gedoof. Al wat oorbly, is die flikkering van ’n kers vir die maak van ’n
laaste vers. Die lewensloop word voltooi.
Hierdie bundel is ongewoon in dié opsig dat die digter meesterlik
daarin slaag om die wetenskap te benut ten einde poësie te dien en
te word. Voorts is die enkele eie Engelse gedigte indrukwekkend. Die
bundel in sy geheel getuig van kohesie en fyn ontwerp.
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Akademielede in die nuus
Fakulteit Kuns en Geesteswetenskappe:
Prof. Eep Francken van Leiden is benoem tot Buitengewone Professor in Tale en
Letterkundes in die Suid-Afrikaanse konteks aan die Noordwes-Universiteit.

Nuwe lede
Fakulteit Kuns en Geesteswetenskappe

Dr. E. Coetzee,

Dr. C. Crous,

Dr. I.C. de Korte,

Universiteit van die Vrystaat

Universiteit van die Vrystaat

Noordwes-Universiteit

Prof. L.S. Geyer,

Prof. S.D. Snyman,

Dr. M. Thom Wium,

Universiteit van Pretoria

Universiteit van die Vrystaat

Universiteit van die Vrystaat
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Akademielede in die nuus (vervolg)
Fakulteit Kuns en Geesteswetenskappe (vervolg)
•

Prof. J. Heystek, Potchefstroom

•

Prof. E. Mentz, Potchefstroom

•

Dr. W. Muller, Brackenfell

•

Prof. M. Pienaar, Universiteit van Johannesburg

•

Prof. T.D. Potgieter, Pretoria

•

Dr. N. le Roux, Bellville

•

Prof. J. Steyn, Mtunzini

•

Prof. H. Strydom, Johannesburg

•

Prof. M. Pienaar, Johannesburg

Fakulteit Natuurwetenskap en Tegnologie
•

Prof. C.J. de W. Rautenbach, Pretoria

Kontakbesonderhede
Lede word vriendelik versoek om die Akademiekantoor
by linda@akademie.co.za in kennis te stel van enige
verandering in u kontakbesonderhede soos
bv. posadres en e-posadres, asook telefoonnommers.
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Ledesake
Hulde aan ...
Attie du Plessis, voormalige voorsitter van Business Unity South Africa
(Busa), die Afrikaanse Handelsinstituut (AHI) en medevoorsitter van die
Afbakeningskommissie, is op Sondag 1 September 2019 in die ouderdom van 75
jaar oorlede.
Attie het talle hoëprofielposte beklee en in verskeie plaaslike en internasionale
direksies as uitvoerende en nieuitvoerende direkteur gedien. Hy was ook dekades
lank die uitvoerende direkteur van Sanlam.
Die Akademie eer sy nagedagtenis.

Mnr. A.S. du Plessis †

Prof. H.I. Nel †
Prof. Isabelle Nel was ’n dinamiese en produktiewe akademikus en het hoë agting onder vakkollegas geniet. Haar rol in die stigting in 1952
van die Vroue-Afdeling van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Sport, Liggaamlike Opvoedkunde en Rekreasie (SA VSLOR) is gedokumenteer.
Prof. Nel is bekroon met die toekenning van die 8ste IAPESGW-kongres in Kaapstad (1977), en by die 1997-kongres in Finland word sy vereer
met die toekenning van erelidmaatskap. Sy het as bewegingsopvoedkundige op akademiese en professionele gebied die visie binne die
studieterrein van Menslike Bewegingskunde en die onderafdelings verseker.
Die Akademie eer haar nagedagtenis.

Prof. Aylva Schoch is op 15 Julie 1933 gebore. Hy was verbonde aan die
Departement Geologie van die Universiteit van die Vrystaat. Prof. Schoch was een
van die Werkgemeenskap Vrystaat se getroue ondersteuners.
Die Akademie eer sy nagedagtenis.

Prof. A.E. Schoch †
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Ledesake (vervolg)

Prof. Willem van Biljon is in 1929 in Pretoria gebore en was sedert 1949 lid van die
Geologiese Vereniging. Hy het in 1984 die Havengaprys vir Geologie van die SA
Akademie ontvang en in 2009 is die Draper-gedenkmedalje deur die Geologiese
Vereniging van Suid-Afrika aan hom toegeken.
Prof. Van Biljon was verbonde aan die Universiteit van die Witwatersrand, die
Randse Afrikaanse Universiteit en die Universiteit van Pretoria. Van 1984 tot 1989
was hy hoof van die Afdeling Wetenskap en Tegnologie van die SA Ambassade in
Bonn, Duitsland.
Die Akademie eer sy nagedagtenis.
Prof. W.J. van Biljon †

Prof. C.E. Pretorius (Réna), voormalige hoof van die Departement Afrikaans by
die Universiteit van Pretoria, is op 18 November op 87-jarige leeftyd in Pretoria
oorlede. Sy is in 1932 in Lichtenburg gebore. Haar eggenoot het haar in 1999
ontval.
Prof. Pretorius was ’n gesiene en gerespekteerde persoon in letterkundige kringe
met talle akademiese publikasies op haar naam. Die tema van haar gepubliseerde
proefskrif was Die begrip INTELLEKTUEEL by N.P. van Wyk Louw. Sy het in 1971 lid
van die SA Akademie geword, was lid van die redaksiekomitee van die Tydskrif vir
Geesteswetenskappe, lid van die Letterkundekommissie van die Akademie en is
tewens in 2003 bekroon met erelidmaatskap van die Akademie.
Prof. Réna Pretorius †

Prof. Pretorius het haar voorgraadse kwalifikasie aan die destydse PU vir CHO
verwerf en daarna aan die Universiteit van Pretoria gestudeer en daar die grade
BA (Honneurs), MA en D.Litt behaal. Hierbenewens is haar musikale talent bekroon
met ’n diploma (klavier) van die Trinity College of Music in Londen. Voor haar
aanstelling by die Universiteit van Pretoria het sy skoolgehou en was daarna
dosent in Afrikaanse letterkunde aan die Pretoriase Onderwyskollege.
Die Akademie eer haar nagedagtenis.

Prof. Pretorius tydens haar
besoek aan die Akademie.
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Persberigte

Akademielede word versoek om die Akademiekantoor in te lig oor enige mediaberigte
waarin berig word oor sake wat die Akademie en ons lede raak:
akademie@akademie.co.za of nellie@akademie.co.za

Kommer oor kinders in gr. 1 tot 3 ‘wat nie kan druip’
Moet hulle nie net deursit nie
Bylaag: SA Akademie vir Wetenskap en Kuns
SA Akademie-pryse 2020: voorstelle ingewag
Akademieprys vir US-professor
Bylaag: Franklin Sonn – ’n ikoon word 80
Afrikaans moenie gebruik word vir uitsluiting – Blade
Blade-opmerking oor Afrikaans ‘beledig ons taalgemeenskap’
Cultural historian honoured by art and science academy –
Prof. Matilda Burden
Patrone op meubels besorg prys aan akademikus
Nominasies vir die Jan H Maraisprys 2020 ingewag
Vloek jy of vloek jy nie? – Prof. Gerhard van Huyssteen

Maroela Media, 28 Augustus 2019
Beeld, 28 Augustus 2019
Beeld, 9 September 2019
LitNet, 23 September 2019
Eikestadnuus, 30 September 2019
Die Burger, 11 Oktober 2019
Beeld, 14 Oktober 2019
Beeld, 15 Oktober 2019
Bolander, 16 Oktober 2019
Netwerk24, 12 Oktober 2019
LitNet, 17 Oktober 2019
Beeld, 12 November 2019

Die Akademiekantoor sluit 6 Desember 2019 en heropen
6 Januarie 2020.
’n Geseënde feesgety word u toegewens.
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DIE SUID-AFRIKAANSE AKADEMIE
VIR WETENSKAP EN KUNS

POORT 2020

Aandag Hoërskoolleerders
(2020 se graad 10’s, 11’s en 12’s, of 2019 se graad 12’s)

Sit jou skrywershoed op en skryf ’n storie of ’n gedig!

JY KAN R5 000 WEN

Tema: Eie keuse (wees kreatief)
Stories moenie langer as 1 500 woorde wees nie; gedigte kan wisselende lengtes hê
Inskrywingsfooi: R50

WEES KUNSTIG
EN WEN R750!
Ontwerp die POORT-boekie se voorblad
Tema:
Eie keuse
(wees oorspronklik)

Inskrywingsfooi:
R30

Top-10 presteerders word
deur die SA Akademie genooi
na ’n skrywerslypskool in
2020 se Julie-skoolvakansie
by die Universiteit van
die Vrystaat

Reëls en inskrywingsvorm: www.akademie.co.za/poort-2020/
Meer inlig�ng: nellie@akademie.co.za

Slui�ngsdatum:
14 Februarie 2020

Nuusbrief - Desember 2019 | 59

www.akademie.co.za
Ziervogelstraat 574, Arcadia, Pretoria
Privaat Sak X11, Sunnyside, 0132
Telefoon: 086-133-3786
E-pos: akademie@akademie.co.za

