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Amptelike mondstuk van die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans

Die pragtige Anina Wasserman se optrede was beslis die 
hoogtepunt van die aand. Hier sing sy Kom dans Klaradyn, 
geskryf deur C F Visser en getoonset deur S le Roux Marais.

Sowat 100 persone het die koue getrotseer om die Tweede S le 
Roux Marais Gedenkuitvoering in die AfriForum Teater op 30 
Junie vanjaar by te woon en moontlik te maak.

Coert Grobbelaar, die bekende tenoor en sy Ensemble het ook 
opgetree en ’n uitsonderlike uitvoering gelewer van Heimwee 
deur J R L van Bruggen.

Dr Niel van der Watt en dr Lourens Faul het die AKRONIEM 
AFRIKAANS ontvang vir hulle besondere bydrae in die 
Afrikaanse Kunslied.

                          S le Roux Marais Gedenkuitvoering was ’n reuse sukses!

 Professor Rufus Gouws, een van Suid-
Afrika se voorste leksiograwe, het vanjaar die Het 
Jan Marais-prys van R750000 van die Akademie vir 
Wetenskap en Kuns ontvang. Vir hom is Afrikaans 
as wetenskaptaal van groot belang.
 In sy toespraak tydens dié besondere 
geleentheid het hy die volgende te sê gehad:
Ek is geen kenner van bonsai nie. Ek kan wel tussen 
bonsai en ander bome onderskei.
 ’n Bonsai is nie net ’n klein boompie nie; dit is 
’n gekweekte kunsproduk – ’n klein boompie, 
kunstig versorg om die vorm van ’n werklike groot 
boom te hê. Om hulle aard te behou, naamlik om 
hulle groei te beperk, word bonsai in vlak houers 
gekweek.
 ’n Bonsai voldoen wel aan sy werklike doel – 
maar hoe kunstig dié boompie ook al gekweek is en 
hoe naby sy vorm ook al aan dié van ’n groot boom 
is, bly sy funksionaliteit beperk.
 Kinders kan nie in ’n bonsai klim nie, voëls 
kan nie in sy takke nesmaak nie. ’n Bonsai se vrugte 
maak geen beduidende bydrae tot ’n vrugteslaai nie 
en op eie houtjie verseker hy nie ’n skrynwerker se 
sukses nie. ’n Bonsai kan nooit saam met die hoë 
bome die meeste wind vang nie.
’n Taal kan kunstig versorg en beskerm word en 
deur beperkte gebruik in slegs sy lae funksies 
steeds woordryk en sinvol om die gesinstafel en die 

braaivleisvuur gebruik word. Dit kan ’n suksesvolle 
kommunikasiemiddel wees vir ons oggend en 
aandpraatjies, maar sonder literêre vrugte of takke 
wat die sterk winde van hoëvlak-kommunikasie kan 
trotseer.
Dit is nie al waarvoor Afrikaans bestem is nie. 
Afrikaans mag nie ’n linguistiese bonsai word nie. 
Dit moet kan groei en skadu aan die volle 
taalgemeenskap kan gee. Dit moet sy ontwikkeling 
voortsit om in die hoë én die lae funksies gebruik te 
kan word. Vervolg op p2.

Afrikaans is geen bonsai.

1.

Professor Rufus Gouws, Suid-Afrika se voorste leksiograaf
 en bevorderaar van Afrikaans as wetenskaptaal. 
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Internasionale status
 In Afrikaans moet die regter reg kan laat 
geskied, moet die kanselier sy kanse kan waag, 
moet die rekenmeester meesterlik kan reken, moet 
die verloskundige die verlossende woord kan 
spreek, moet die skrynwerker balke kan saag, moet 
die Springbokafrigter bokspringe kan maak en moet 
die loodgieter na sy kliënte se pype kan dans.
 Die Jan H Maraisprys gee nie net erkenning 
a a n  d i e  b e v o r d e r i n g  v a n  A f r i k a a n s  a s 
wetenskapstaal nie. Dit motiveer en stimuleer 
Afrikaanse wetenskaplikes om nie net die pap in die 
vlak potte van gemoedelike Afrikaans te laat prut 
nie, maar om in hulle vakgebiede Afrikaans as 
gevorderde en gespesialiseerde kommunikasie-
instrument te gebruik.
 Dít is wat die Afrikaanse boom moet bereik 
en in sy takke moet voëls van verskillende 
wetenskaplike vere nes kan maak.
 'n Gevestigde wetenskapstaal dien nie net 
sy sprekers nie, maar dra baie by tot die 
internasionale status van 'n taal.

Wetenskapstaal
 Vanuit my eie vakgebied is daar 'n mooi 
stukkie ter illustrasie. Metaleksikograwe word 
dikwels gevra om modelle te ontwikkel vir 
vakwoordeboeke in ander vakgebiede – en ons 
doen dit graag.
 Maar die leksikografiese skoenmaker se 
kinders moes kaalvoet loop, want daar was geen 
omvattende leksikografievakwoordeboek nie.
 Die Duitse metaleksikograaf Herbert Ernst 
Wiegand het met die beplanning daarvan begin en 
dit het gelei tot die publikasie van die vyfdelige 
W ö r t e r b u c h  z u r  L e x i k o g r a p h i e  u n d 
Wörterbuchforschung/ Dictionary of Lexicography 
and Dictionary Research.
 In hierdie woordeboek is Duits die brontaal. 
Vir elke term is daar 'n kort definisie in Duits met 'n 
vertaling in Engels. Dan volg 'n uitvoeriger 
bewerking in Duits, met 'n insiklopediese verklaring, 
verwante terme en tersaaklike vakliteratuur. Ten 
slotte is daar vertaal-ekwivalente van die term in 
Afrikaans, Bulgaars, Engels, Frans, Hongaars,
Italiaans, Portugees, Russies en Spaans.
 Met behulp van 'n alfabetiese register in die  

vyfde deel kan 'n gebruiker vanuit enige van die 
behandelde tale by die hoofbewerking uitkom.
 Wiegand het tydens die vroeë beplanning 
die voorstel aan die Duitse uitgewer De Gruyter in 
Berlyn voorgelê om te hoor of hulle in die publikasie 
van die boek belang sou stel. Hulle was gretig, maar 
het wel enkele vrae gehad. Eerstens wou hulle weet 
hoekom Afrikaans een van die uitgesoekte 
behandelde tale is – is dit omdat 'n medewerker 
Afrikaanssprekend is? Wiegand se antwoord was 
dat die moedertaal van medewerkers geen rol 
gespeel het in die keuse van behandelde tale nie. 
Afrikaans is ingesluit omdat Afrikaans oor 'n 
gevestigde leksikografiese vaktaal beskik.
 As gevestigde akademiese taal kon 
Afrikaans ingesluit word in hierdie internasionale 
produk.
 In 'n departement Afrikaans en Nederlands 
hoor ons dikwels dat Nederlands ons poort na 
Europa is. Dit is ten dele waar. Die uitgewer wou by 
Wiegand weet hoekom Nederlands nie ook ingesluit 
is nie. Sy antwoord: “Die Hollanders moet die 
woordeboek via Afrikaans gebruik.”
 Deur Afrikaans as wetenskapstaal te 
ontwikkel, verryk ons die seggenskrag in die 
vakkundige en akademiese omgewing én dra ons 
by tot sy internasionale status. Ons gee aan die 
taalgemeenskap 'n skerp beiteltjie.

Klip of woordeboek?
 In die tagtigerjare het die Suid-Afrikaanse 
dramaturg Athol Fugard die toneelstuk My Children! 
My Africa! geskryf. Dit speel af teen die agtergrond 
van politieke onrus en geweld. In 'n aangrypende 
toneel is twee van die hoofkarakters, die 
onderwyser mnr M en sy een leerder Thami, alleen 
in 'n klaskamer.
 Buite is daar opstand en klipgooiery en 
klippe is deur die klaskamervenster gegooi. Mnr M 
probeer Thami daarvan oortuig dat taal die beste 
manier is om geskille te besleg. Hy tel een van die 
klippe op en hou dit in een hand. In die ander hand 
neem hy sy woordeboek.
 Hy sê aan Thami: “As jy hierdie twee op 'n 
skaal sit, sal jy vind dat hulle min of meer dieselfde 
weeg. In hierdie hand (die een met die woordeboek) 
hou ek die hele Engelse taal. In die ander hand het 
ek net een woord daarvan. Die groot geeste van die 
verlede kon met behulp van die woorde in hierdie 
woordeboek die sluise van hulle opwinding, 
wanhoop en vreugde oopmaak. Ek wil dit vir jou 
gee.”
 Afrikaanse wetenskaplikes moet Afrikaans 
as wetenskapstaal ontwikkel en aan sy gebruikers 
gee. As wetenskapstaal bemagtig Afrikaans sy 
taalgemeenskap. Dit is onder meer wat Het Jan 
Marais Nationale Fonds nastreef. Dit is waarvoor 
hierdie toekenning 'n stimulus is. Dit is waarvoor ek 
vir u baie dankie sê.

                          Professor Gouws se toespraak (met erkenning aan Beeld, 11 Junie 2022)

Afrikaans mag nie ’n linguistiese 
bonsai word nie, dit moet ’n 
gevestigde wetenskaptaal bly. Hier 
volg die res van die leksiograaf, 
prof Rufus Gouws, se volledige 
toespraak tydens die ontvangs 
van die Jan H Maraisprys. 



AKRONIEM AFRIKAANS

3.

Dr Lourens Faul, sanger, sangonderwyser, repetiteur,
begeleier, orrelis en koordirigent.

     Lourens Faul is in 1931 in Johannesburg gebore. 

   Hy matrikuleer in 1947, op sestienjarige ouder-
dom en ontvang daarna sy BMus in 1950 aan Wits. 
Nadat hy sy Mmus aan Wits voltooi het, word Die 
Melanie Pollak-beurs in 1958 en weer in 1959 aan 
hom toegeken. Dit het hom in staat gestel om in 
Wenen verder te gaan studeer.

     Nadat hy na Suid-Afrika teruggekeer het, word 
h y  a s  s e n i o r  d o s e n t  i n  m u s i e k  b y  d i e 
Johannesburgse Onderwys Kollege aangestel. Hy 
behaal sy DMus graad in 1970 aan die Pretoriase 
Universiteit in komposisie.

   As komponis het Faul hom onder andere 
toegespits op die Afrikaanse Kunslied en doen dit 
nog steeds.  Faul  is  veral  bekend v i r  sy 
Boerneefkomposisies asook die sangsiklus Noag 
se Ark.  

Niel van der Watt het sy Meestersgraad aan die 
Universiteit van Pretoria in komposisie verwerf. 

Daarna het hy sy doktorsgraad in musikologie aan 
die Universiteit van Suid-Afrika verwerf. 

Tans is van der Watt die hoof van die musiek 
departement by Pretoria Boys High. Hy is ook die 
interne moderator vir die departement van 
Onderwys en hoof nasiener van die departement 
van Onderwys.

As lied komponis het Niel van der Watt ŉ ryke 
nalatenskap wat die Afrikaanse Kunslied betref, 
daar gestel. Sy grootste en mees bekende werk in 
hierdie genre is die sangsiklus Liedwerk van Klip.

Dr Niel van der Watt aan die woord

Mev Anel Viljoen, ‘n niggie van dr Faul, het die
AKRONIEM AFRIKAANS namens hom ontvang.
Faul is reeds 91 jaar oud en kon nie die geleent-
heid bywoon nie.

Dr Niel van der Watt (in die middel) ontvang die
AKRONIEM AFRIKAANS van Coert Grobbelaar
en André Alkema tydens die S le Roux Marais 
Gedenkuitvoering op Donderdag 30 Junie2022.



S le Roux Marais Gedenkuitvoering in die AfriForum Teater, Pretoria.
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Coert Grobbelaar sing Die Woestyn-Lewerkie
(Die lied van Nampi die Boesman meisie)
getoonset deur dr Niel van der Watt.

Loraine Hibbert sing Rooidag,
N P van Wyk Louw se gedig en 
getoonset deur S le Roux Marais.

André Esterhuysen, wat moes instaan vir Rudolf Geldenhuis, begelei die Ensemble van Coert Grobbelaar
op die klavier in die AfriForum Teater. Die sangers van links na regs is: Loraine Hibbert, Liana Simmonds,
Coert Grobbelaar, Shani Strauss, Drikus Schoeman, Rika Southwood, Douglas Mc Farlane en Hilton Packies.

ADVERTENSIE: Die Gelofte, ’n musiekblyspel

Die Gelofte, ’n musiekblyspel gaan van 3 tot 25 
September vir ’n derde speelvak by die 
AfriForum Teater opgevoer word. Dit volg nadat 
kaartjies vir die tweede speelvak, wat op 19 
Junie geëindig het, uitverkoop is en daar steeds 
’n groot aanvraag vir kaartjies bestaan.

Kaartjieverkope vir die nuwe speelvak is op 
die AfriForum Teater se webtuiste beskikbaar:

www.afriforumteater.co.za
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