
 

 

Stigtingsjaar 1909 

 
 
 

Tel. 086 133 3786 
Faks 012 001 8787 

E-pos:  akademie@akademie.co.za 
Webwerf:  www.akademie.co.za 

 
Ziervogelstraat 574  

Arcadia, Pretoria 

Die oogmerke van die Akademie as multidissiplinêre organisasie is die bevordering van die wetenskap, die tegnologie en die literatuur in Afrikaans en 
die kunste, asook die bevordering van die gebruik en gehalte van Afrikaans, primêr binne Suid-Afrika. 

 

D I E    S U I D – A F R I K A A N S E     A K A D E M I E     V I R     W E T E N S K A P     E N     K U N S 
 

 

 

 

 

4 Mei 2020 
 

MEDIAVRYSTELLING 
(Vir onmiddellike vrystelling) 

 
WENNERS VAN DIE POORT-SKRYFKOMPETISIE 2020 

 
Die algehele wenners van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns se gewilde Poort-skryfkompetisie vir 
senior hoërskoolleerders is bekend gemaak. Die doel van hierdie kompetisie, reeds sedert 1970 deur 
die SA Akademie, is om hoërskoolleerders aan te moedig om skeppende werk (veral poësie en prosa) in 
Afrikaans te skryf. Die kompetisie trek tans inskrywings van skole oor die hele Suid-Afrika, asook 
Namibië, en toenemend ook van leerders wat nie Afrikaans as huistaal het nie.  
 
Die twee wenners, wat elkeen 'n kontantprys ter waarde van R5 000,00 ontvang, is:  
 Poësie:  Suné Mostert, 'n graad 11-leerder van die Hoërskool Diamantveld, Kimberley vir haar gedig 

"Die ruggraat" 
 Prosa:  Rachelle du Preez, 'n graad 12-leerder van die Hoërskool Bonnievale vir haar kortprosa 

"Daarbo?" 
 
In sy keurdersverslag sê die bekroonde digter dr. Daniel Hugo dat die wengedig "Die ruggraat" “opval 
weens die oortuigende gebruik van ’n volgehoue en komplekse metafoor wat eintlik ’n metamorfose 
behels”. Hy sê Suné Mostert het ’n onmiskenbare poëtiese vaardigheid wat veel goeds vir die toekoms 
voorspel.  
 
Oor Rachelle du Preez se kortprosastuk "Daarbo?" sê prof. Bernard Odendaal van die ATKV-Skryfskool 
in Potchefstroom dat “feitelikheid en fiksie, rasionaliteit en verbeelding – gewoonlik geag teenhangers 
van mekaar te wees – staan in ŉ boeiend oorvleuelende, terselfdertyd ironiserende verband met 
mekaar in hierdie vertelling. Die ironiese humor, wat die grootste deel van die vertelling kenmerk, het ŉ 
satiriserende werking, maar ook ’n innemendheid-effek”. 
 
Die voorbladkompetisie vir die beste ontwerp vir vanjaar se Poort 2020-bundel is gewen deur Chrizelle 
Strydom, 'n graad 12-leerder van die Hoërskool Upington. Dit is die tweede agtereenvolgende jaar dat 
sy dié prys inpalm en die prysgeld vanjaar beloop R750,00. Die Poort 2020-bundel met ’n keur van die 
leerders se skryfwerk word later vanjaar gepubliseer.  
 
 
Prof. Anne-Marie Beukes 
Hoof- uitvoerende beampte, SA Akademie 
Selfoon: 083 675 8053 
E-pos: ambeukes@akademie.co.za  
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Aangeheg: 
Foto's Suné Mostert, Rachelle du Preez en Chrizelle Strydom, asook die weninskrywings en voorblad-
ontwerp. 
 
 

 Suné Mostert 
 
Die ruggraat 
 
Ek versteek jou in komplekse metafore,  
skryf jou vas teen die versreëls  
van my woorde en  
verwring jou om in rymskemas 
in te pas.  
 
Ek verander die lettergrepe  
van jou naam,  
ontneem jou van erkenningsregte,  
omring jou in 'n glaskastitel 
waaruit jy sukkel om te ontsnap.  
 
Ek vervang frases met dié 
uit jou mond,  
pen jou menswees in sierskrif  
tussen die blaaie van 'n leë notaboek  
en in laataandskryfsessies  
leer ek jou ken.  
 
Ek sien jou tussen die strofes,  
stel jou gelyk aan skryf,  
reduseer jou tot 'n enjambement  
en dig jou paradoksaal.  
 
Daarom verklaar ek jou nou  
die ruggraat van al  
my digbundels. 
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 Rachelle du Preez 
 
Daarbo? 
 

Stadig, stadig, prewel my gedagtes. Dis egter iets heeltemal anders wat by my mond uitglip toe die 
seekat vernuftig deur my hande dartel en soos 'n speld verdwyn. Die gediertetjies herinner my aan die 
ruimtewesens in tekenprentjies, maar my pa moet dít liewer nie hoor nie. 
 

Ek sleep-sleep my voete oor die sand. Toe ek omkyk, lê daar 'n slingerende spoor agter my. “Jy het twee 
rye spore geloop,” sou my pa sê.  
 

“Ek het 'n namaaksel van die Nasca-lyne gemaak,” sou ék sê. Dan sou my pa my aankyk asof ek op my 
kop staan en wag vir my sokkies om af te sak, totdat ek verduidelik dat dit reusagtige beelde in die sand 
op 'n plein in Peru is.   
 

My pa se algemene kennis kan skaars 'n akkerdoppie volmaak. Dis die hartseer ironie van die saak, 
aangesien hy heeldag sy neus in boeke begrawe. Maar helaas, hy word betaal om fiksie te lees. Ek sien 
dit daarom as die toppunt van belaglikheid dat hy my nie glo wanneer ek sê dat sekere verskynsels op 
die aarde, byvoorbeeld die Nasca-lyne, deur ruimtewesens agtergelaat is om die mensdom te herinner 
dat daar onverklaarbare dinge in die heelal is nie. Ek is so vinnig na 'n sielkundige gepos, daar was nie 
eers tyd om te sê, “E.T. phone home,” nie.   
 

Mense was nog altyd bang vir die onbekende. Ek dink dis sinneloos. Ek meen, die planeet waarop ons 
woon, is 'n raaisel. Die einste oseaan waaroor my oë dwaal, het dieptes waar geen menslike siel al was 
nie. Hoe kan ons dan sê wat is of wat is nie in die oneindige ruimte nie? Maar aangesien ek nie juis 
Groendakkies geniet het nie, hou ek my opinies vir myself. (Ek het daardie een keer die sielkundige vir 
'n rit gevat en ruimtemannetjies in elke liewe spatsel gesien, maar dit het my 'n week in 'n psigiatriese 
inrigting gekos. Nie weer nie.)    
 

Ek wil nie skynheilig klink nie. Dis nie asof ek gelukkig is daarmee dat ek nie al die antwoorde op my 
vrae kan kry nie. Ek hou net daarvan om te dink dat ek ietsie van my ma in my het. Dat ek die 
onverstaanbare kan aanvaar. Anders het my ma verniet vir ure saam met my na die sterre gelê en kyk. 
 

Ek kyk nou nog vir ure na die sterre. Wel, nie regtig na die sterre nie. Ek soek na my ma. 'n Skreeuende 
seemeeu herinner my aan 'n vliegtuig wat opstyg, op en op... en dan spoorloos verdwyn. Jy sien, selfs 
sonder ruimtemannetjies is daar genoeg dinge in die heelal wat nie sin maak nie. Soos 'n vliegtuig wat 
by punt A opstyg, met jou ma nog veilig in sy buik, en dan net eenvoudig nooit by punt B land nie.  
 

Geen wrak. Geen liggaam. Niks.   
 

My hoop is nie meer in dapper ridders, goedhartige feetjies of potte goud aan die einde van reënboë 
nie. My hoop is in ruimtewesens wat rondrits tussen planete soos klipvissies in rotspoele, met magtige 
ruimteskepe en dalk... dalk iets te doen het met misterieuse vliegtuie. 
 

Die ding is: My ma kan nie net wég wees nie. Sy kan nie. 
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Voorbladontwerp: Chrizelle Strydom, Hoërskool Upington 
 

  Chrizelle Strydom   
 
 

   Voorbladontwerp 
 


