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Liewe Leser

Om verwonderd te wees oor dinge, vertel 
baie van jou lewensingesteldheid. Nie almal 
kry dit reg nie. Die lewe is te vinnig, omstandighede te 
moeilik, slegte nuus oorweldigend, en ons verloor ons 
vermoë om verwonderd te wees. Laat weet gerus vir ons 
wat jou in verwondering laat. Ons kan ook in verwondering 
kyk na eeue-oue geboue en installasies, al het ons nie die 
geleentheid om dit self te besoek nie. (bl. 5)

Volgens peilings is 28% Suid-Afrikaners deel van die 
toebroodjie-generasie: vasgedruk in omstandighede wat jy 
nie kan verander nie. Jy het nie wegkomkans nie en moet 
die druk hanteer, wat tot uitbranding kan lei. Jessie Swart, 
’n lewensafrigter, kry daagliks hiermee te doen, en gee raad 
om uitbranding te voorkom. (bl. 2)

Ons hou lekker winter, en maak gereed om verjaardag te 
vier in September. 

Geniet Sonder Seëls!

Groete 
Lilla du Preez

15 Julie 2019

Inhoud

1

Vergewe jouself en ander:  
vinnig en dadelik.  2

Die Groot Muur, Taj Mahal,  
Hagia Sophia, Stonehenge,  
Colosseum ... kom kyk! 5

Pie, gravy & chips” _ al gril die 
gesondheidspuriste. 10

Gaan Bennie die groot vraag vra?  
PROOI deur Deon Meyer 11

Hierdie man kán sop maak! 
Dankie Andries! 13

Na ’n deeglike gewroeg het  
Oom Smartryk besluit om  
te vlug vir die voorspoed. 14

mailto:kontak%40sonderseels.co.za?subject=Navraag


2

Sonder Seëls /Laaste woordSonder Seëls | Lewensafrigting

Kinders keer terug na hul ouerhuis nadat hul studies 

voltooi is omdat hulle of nie werk kry nie, of nie 

finansieel op die been kan kom nie; terwyl bejaarde 

ouers al hoe langer leef. Hulle oorleef dikwels hul 

pensioen, kry nie plek in ’n tehuis vir bejaardes nie of 

kan dit nie bekostig nie, en hul volwasse kinders moet 

noodgedwonge hul versorging oorneem. 

Old Mutual het in 2018 bepaal dat 28% van Suid-

Afrikaners inderdaad as die toebroodjie-generasie 

geklassifiseer kan word, en dat hierdie statistiek met 2% 

per jaar toeneem. Hierdie is gewoonlik mense tussen 

die ouderdom van 40 en 70, wat hul ouers versorg, 

terwyl hulle ook hul kinders finansieel en emosioneel 

ondersteun. Dikwels raak die kleinkinders ook hulle 

verantwoordelikheid.

In die verlede is gesprekke in jou ouderdomsgroep 

oorheers deur klagtes oor die leë nes ervaring. Nou is 

die onderwerp hoofsaaklik die bekommernis oor die 

bejaarde ouers, en die geweldige verantwoordelikheid 

wat op skouers rus. Vroue word meer dikwels hierdeur 

geraak omdat hulle fisies en emosioneel direk by 

die versorging betrokke is. Hulle doen die daaglikse 

toebroodjie-generasie
en uitbranding

die

Toebroodjie-generasie ’n vreemde 
konsep?  Dis nou wanneer jy soos die 
vasgedrukte vulsel tussen twee snye brood 
voel met die eise wat kinders aan jou stel en 
die verantwoordelikheid vir die versorging 
van ’n ouer wat jou van die anderkant af 
knel. Jy het nie wegkomkans nie en moet die 
druk hanteer. Sonder dat iemand dit beplan 
het, het daar ’n nuwe normaal begin vorm in 
ons samelewing. Die oorsake daarvan is legio 
en is gewortel in die kompleksiteit van die 
tydsgewrig waarin ons leef. Die lewensafrigter 
JESSIE SWART beskou die verskynsel en 
gee raad en praktiese wenke hoe om dit te 
hanteer en nie te knak onder die druk nie. 



Lewensafrigting

roetinetake, mediese versorging/

verpleging, skoonmaak, 

emosionele ondersteuning, 

inkopies ens. Hoewel in 

sommige gevalle die man nie 

direk by die versorging betrokke 

is nie, bring die finansiële druk 

op hom geweldige spanning 

mee.

Die implikasies van hierdie 

onbeplande, ongemaklike 

lewensomstandighede 

het ’n ingrypende invloed 

op alle betrokkenes se 

lewensomstandighede; maar 

veral op die toebroodjie-

generasie. Hul finansiële 

posisie word grootliks gestrem, 

persoonlike tyd is daarmee heen, 

gesins- en huweliksverhoudinge 

ervaar ekstra druk, 

gesondheidsprobleme 

ontwikkel, beroepsgroei word 

opgeoffer en geestesgesondheid 

knak dikwels.
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Versorgers-uitbranding 
Versorgers-uitbranding is deesdae 

’n algemene verskynsel en ontvang 

dikwels geen aandag nie, omdat 

niemand voorsiening maak vir die 

moontlikheid van die tipe uitbranding 

nie wat tradisioneel eie is aan die 

werksplek.

Tipiese tekens van uitbranding 

waarvoor uitgekyk moet word is:

 � gevoel van oorweldiging
 � slaap te min of te veel
 � verloor gewig of tel op
 � voel die heel tyd moeg
 � verloor belangstelling in dit wat altyd 

vreugde gegee het
 � word maklik kwaad en geïrriteerd
 � aanhoudend bekommerd en treurig
 � ervaar pyn en ander 

gesondheidsprobleme
 � het die behoefte om 

gewoontevormende middels te 
gebruik soos alkohol

Ander kenmerkende simptome van 

versorgers-uitbranding is depressie, isolasie, 

skuldgevoelens, gevoelens van mislukking, voel 

in twee geskeur, verwaarloos self en huwelik, 

is oorwerk maar voel steeds jy doen nie 

genoeg nie. In die literatuur word versorgers-

uitbranding beskryf as die ‘prys van omgee...’ 

Is daar ’n uitkomkans? Onwaarskynlik...

Die enigste manier om hierdie nuwe 

lewensrealiteit te oorleef, is om toegerus te raak 

en te wees. 

As daar ’n tyd is vir realisties raak, dan is dit lank 

voordat mens deur omstandighede gedwing 

word om deel te word van die toebroodjie-

generasie.

 � Ouers moet kinders finansieel-intelligent 
grootmaak;

 � Egpare moet met professionele hulp en 
leiding hul oudag beplan;

 � Maatskappye sal moet kyk na 
werknemersvoordele vir kinders en bejaardes. 



Lewensafrigting

Selfs fleksie-ure toelaat om gesinsomstandighede 
te akkommodeer. Maak berading beskikbaar om 
bekommerde, oorlaaide, moeë werknemers te ondersteun. 
Hierdie situasie is ’n werklikheid wat maatskappye gaan 
dwing om beleid te herskryf.

 � As generasies dieselfde adres en bronne gaan deel, moet 
daar openlik, eerlik en prakties gesels word oor reëls, 
verwagtinge, emosies, take, finansies, privaatheid, gedeelde 
take en rolverwagtinge. Win professionele raad in. 

Kontakbesonderhede    •        083 26 75224   •       jessie@cambercoaching.com
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Empatie
Empatie is aan die ander kant ’n diep bewussyn van 

’n ander se nood, gepaardgaande met die behoefte 

om iets te doen om hierdie nood te verlig. Iemand 

wat aan versorgers-uitbranding ly ervaar emosionele 

bankrotskap. Ironies genoeg is dit juis die enorme 

empatiese vermoë wat jou help om ander se nood 

raak te sien, wat jou totaal uitput en leeg laat; maar 

jy voel nogtans ’n warmte en ’n besorgdheid om hul 

las ligter te maak. Jy verstaan dat hulle foute maak en 

vergeef hul daarvoor; jy besef swaarkry is deel van 

menswees.

Iemand het gesê dat jy maar die hele wêreld kan 

deursoek om iemand te vind wat meer verdienstelik as 

jy is om jou liefde te ontvang, en jy sal niemand vind 

nie. Jy, soveel soos enige ander mens, verdien jou liefde 

en omgee. Jy weet mos dat jy nie ’n ander kan liefhê as 

jy nie jouself liefhet nie, en dat jy nie meegevoel vir ’n 

ander kan hê, as jy nie meegevoel met jouself het nie:

 � Verander jou innerlike kritikus in jou grootste 
ondersteuner;

 � Vergewe jouself en ander: vinnig en dadelik;
 � Bly groei. Sien struikelblokke as 

leergeleenthede;
 � Leef vanuit vergenoegdheid en dankbaarheid;
 � Wees ferm met jou grense, veral t.o.v. 

vrygewigheid;
 � Leef in die hede...ten volle. Nie in die verlede of 

die toekoms, en moenie bagasie saamdra nie.
 � Wees sag met jouself, aanvaar jou beperkinge.
 � Jy is nie perfek nie, die lewe is vol 

teleurstellings, dinge gaan dalk nie uitwerk 
soos jy gehoop het nie en miskien gaan jou 
ideale nie vervul word nie.

My laaste woord dus: Doen aan jouself soos jy 

wil hê ander moet aan jou doen en as jy deel 

is van die toebroodjie-generasie, kyk mooi na 

jouself!

 � Gebruik die programme en ondersteuningsdienste 
van organisasies in die gemeenskap, en aanvaar 
hulp van familie en die vriendekring.

Diegene wat die waarde van selfversorging ontdek 

het, het waarskynlik die beste kans om uitbranding 

te voorkom. Dit behels selfliefde, selfkoestering en 

omgee vir jouself.  

Doen wat vir jou goed is. 

mailto:jessie%40cambercoaching.com?subject=Navraag%20via%20Sonder%20Se%C3%ABls%20e-tydskrif
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In Sonder Seëls se 

November-uitgawe het 

ons kennis gemaak met 

die Afrikaanse Wikipedia, 

en in die Maart-uitgawe 

met die Sewe Klassieke 

Wonders van die Wêreld. 

Koos van Niekerk volg 

nou op met die Sewe 

Middeleeuse Wonders, 

en pragtige beskrywings 

gevind in die Afrikaanse 

Wikipedia. 

Wonders 

Die omringende ronde aardwal en 

sloot wat die eerste boufase van die 

monument was, dateer van omstreeks 

3100 v.C. Argeologiese bewyse is in 2008 

gevind wat daarop dui dat Stonehenge 

’n begraafplaas kon gewees het. Die 

datering van veraste oorblyfsels wat 

op die terrein gevind is, dui daarop dat 

dit menslike bene kan bevat van reeds 

omstreeks 3000 v.C. toe die sloot en wal 

geskep is. Dit is minstens 500 jaar lank vir 

dié doel gebruik.

Bronne: https://af.wikipedia.org/wiki/Stonehenge

Nog sewe 
Wêreld! van die

Stonehenge in die Verenigde Koninkryk is ’n 

prehistoriese monument in Wiltshire  Engeland, 

sowat 13 km noord van Salisbury. Dit is die 

ruïnes van ’n kring regopstaande klippe 

(menhirs) in ’n kompleks van monumente uit 

die nuwe Steentydperk en Bronstydperk wat 

verskeie grafheuwels insluit.

Argeoloë glo dit is tussen omstreeks 3000 en 

2000 v.C. opgerig. Volgens radiokoolstofdatering 

in 2008 kon die eerste klippe tussen 2400 en 

2200 v.C. opgerig gewees het, terwyl nog 

’n teorie bestaan dat blouklippe reeds in 

omstreeks 300 v.C. opgerig is.

Stonehenge

https://af.wikipedia.org/wiki/Stonehenge
https://af.wikipedia.org/wiki/Stonehenge
https://af.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Koninkryk
https://af.wikipedia.org/wiki/Voorgeskiedenis
https://af.wikipedia.org/wiki/Monument
https://af.wikipedia.org/wiki/Wiltshire
https://af.wikipedia.org/wiki/Engeland
https://af.wikipedia.org/wiki/Salisbury
https://af.wikipedia.org/wiki/Menhir
https://af.wikipedia.org/wiki/Steentydperk
https://af.wikipedia.org/wiki/Bronstydperk
https://af.wikipedia.org/wiki/Radiokoolstofdatering
https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Blouklip&action=edit&redlink=1
https://af.wikipedia.org/wiki/Stonehenge
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Die Colosseum in Rome, Italië is 

’n amfiteater in Rome en een van 

die beroemdste antieke Romeinse 

geboue wat uit die eerste eeu 

van die huidige jaartelling dateer. 

Dit is veral bekend as ’n plek waar 

swaardvegters en wilde diere teen 

mekaar moes veg om skares te 

vermaak.

Die Colosseum is ’n ovale 

vierverdiepinggebou. Dit was 

oorspronklik 57 meter hoog, 188 

meter lank en 156 meter breed. 

Keiser Vespasianus ná keiser Nero het 

dit gebou. In die eerste verdieping 

het die senatore, priesters en hoë 

beamptes gesit. In die tweede ry het 

die gewone mense gesit, in die derde 

ry die vrygelate slawe en in die vierde 

ry het die vroue en kinders gesit.

Bronne: https://af.wikipedia.org/wiki/
Colosseum
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Colosseum
Groot          Muur

Die Groot Muur, China is ’n reeks 

van ou steenmure in die noorde van 

China. Verskeie mure is gebou vanaf 

die 7de eeu v.C. en is later versterk en 

verbind. Nie al die mure vorm deel 

van een groot muur nie, maar dit 

word gesamentlik die Groot Muur van 

China genoem.

Die muur is opgerig om die Chinese 

Keiserryk teen die vyandelike 

nomadiese ruitervolke te beskerm. Die 

muur strek oor 21’196,18 kilometers 

van Shanhaigua by Bo Hai (300 km 

oos van Peking) tot Lop Nur in die 

suidoostelike deel van die outonome 

streek Xinjiang. Dit is die langste 

struktuur wat nog deur mense 

opgerig is. Die muur is ongeveer vyf 

persone breed en 20 persone hoog.

Bronne: https://af.wikipedia.org/wiki/ 
Groot_Muur_van_China

https://af.wikipedia.org/wiki/Kolosseum
https://af.wikipedia.org/wiki/Rome
https://af.wikipedia.org/wiki/Rome
https://af.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Ryk
https://af.wikipedia.org/wiki/1ste_eeu
https://af.wikipedia.org/wiki/Swaard
https://af.wikipedia.org/wiki/Dier
https://af.wikipedia.org/wiki/Vespasianus
https://af.wikipedia.org/wiki/Nero
https://af.wikipedia.org/wiki/Colosseum
https://af.wikipedia.org/wiki/Colosseum
https://af.wikipedia.org/wiki/Groot_Muur
https://af.wikipedia.org/wiki/China
https://af.wikipedia.org/wiki/Steen
https://af.wikipedia.org/wiki/China
https://af.wikipedia.org/wiki/7de_eeu_v.C.
https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Shanhaiguan&action=edit&redlink=1
https://af.wikipedia.org/wiki/Peking
https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Lop_Nur&action=edit&redlink=1
https://af.wikipedia.org/wiki/Xinjiang
https://af.wikipedia.org/wiki/Groot_Muur_van_China
https://af.wikipedia.org/wiki/Groot_Muur_van_China


Die Taj Mahal is ’n 17de-eeuse gebou in die Noord-Indiese stad Agra 
(Uttar Pradesh) aan die oewer van die Yamuna, wat in die styl van 
’n moskee opgerig is. Die naam is afkomstig uit Persies en beteken 
Paleis van die kroon. Dit is ’n mausoleum wat tussen 1631 en 1648 
opgerig is in opdrag van die Indiese Grootmogol, Shah Jahan, as 
grafmonument vir sy hoofeggenote Mumtaz Mahal, wat in 1631 in 
die kraambed oorlede is. Later is ook sy eie liggaam daarin begrawe. 
Bouwerk aan die mausoleum is eintlik in 1643 al voltooi, maar werk 
aan ander fases van die projek het nog 10 jaar voortgeduur. Die Taj 
Mahal-kompleks is vermoedelik in 1653 in sy geheel voltooi teen ’n 
koste van 32 miljoen roepees (wat in 2015 sowat $827 miljoen dollar 
sou gewees het). Sowat 20 000 vakmanne is in diens geneem en het 
gewerk onder leiding van ’n raad van argitekte wat gelei is deur die 
keiser se hofargitek, Ustad Ahmad Lahauri.

Bronne: https://af.wikipedia.org/wiki/Taj_Mahal
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Taj Mahal

Porselein-toring

Sewe Wonders

Die Porselein-toring wat deel van die voormalige 
Bao’en-tempel was, is ’n historiese terrein in 
Nanjing, China. Dit was ’n Chinese pagoda wat in 
die 15de eeu tydens die Ming-dinastie gebou is, 
maar is in die 19de eeu feitlik heeltemal vernietig 
tydens die Taiping-rebellie. ’n Moderne replika 
staan vandag op sy plek.

In 2010 het Wang Jianlin, ’n Chinese sakeman, ’n 
miljard joean ($156 miljoen) aan Nanjing geskenk 
vir die herbou van die toring. Dit is volgens berigte 
die grootste enkele persoonlike skenking nog in 
China. Die moderne toring en omringende park is 
in Desember 2015 vir die publiek oopgestel.

Die toring was agthoekig met ’n basis van sowat 
30 m in deursnee. Toe dit gebou is, was dit een 
van die grootste geboue in China – dit was 79 m 
hoog en het nege verdiepings gehad asook ’n 
spiraaltrap in die middel met 184 treetjies. Op die 
dak was ’n goue pynappel.

Die toring is van wit porseleinstene gebou wat glo 
bedags die son se strale weerkaats het, en snags is 
dit verlig met tot 140 lampe. Glasuur en klipwerk 
is in die porselein ingewerk en het ’n mengsel van 
groen, geel, bruin en wit ontwerpe aan die kante 
van die toring gevorm. Dit het diere, blomme en 
landskappe ingesluit. Die toring is ook met talle 
Boeddhistiese beelde versier.

Bronne: https://af.wikipedia.org/wiki/ 
Porseleintoring_van_Nanjing
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https://af.wikipedia.org/wiki/Porseleintoring_van_Nanjing


Die Hagia Sophia is ’n eertydse Oosters-Ortodokse basilika, later ’n 
moskee en nou ’n museum in Istanboel, Turkye. Van sy inwyding in 360 
tot in 1453 was dit ’n katedraal van Konstantinopel, behalwe tussen 
1204 en 1261 toe dit ’n katedraal van die Latynse Ryk was. Die gebou 
was ’n moskee van 23 Mei 1453 tot in 1934, toe dit gesekulariseer is; en 
op 1 Februarie 1935 is dit as museum verklaar.

Dit is veral bekend vir sy enorme koepel en word beskou as die 
beste voorbeeld van die Bisantynse argitektuur. Dit het destyds die 
geskiedenis van argitektuur verander. Die Aya Sophia was byna duisend 
jaar lank die grootste katedraal in die wêreld, tot met die voltooiing van 
die Sevilla-katedraal in 1520.

Die kerk is ontwerp deur Isidore van Miletus, ’n fisikus, en Anthemius 
van Tralles, ’n wiskundige. In 1453 is Konstantinopel deur die 
Ottomaanse Turke verower en sultan Mehmet II het gelas dat die gebou 
’n moskee word. Die klokke, altaar, ikonestase en offervate is verwyder 
en baie van die mosaïekwerk is toegemessel. Die Islamitiese elemente 
soos die mihrab (gebedsnis), minbar (kansel) en vier minarette buite is 
tydens sy jare as moskee bygevoeg. Dit is in 1935 deur die Republiek 
van Turkye onder Mustafa Kemal Atatürk in ’n museum verander.

Bronne: https://af.wikipedia.org/wiki/Aya_Sophia

Die Skewe Toring is ’n losstaande kloktoring van 
die katedraal in die Italiaanse stad Pisa. Kort nadat 
die bouery in 1173 begin is, het die fondasie 
ongelyk geset. Konstruksie is gestaak en eers ’n 
honderd jaar later weer voortgesit. Van die begin 
af was dit duidelik sigbaar dat die Toring van Pisa 
na suid leun.

Sedert gereelde opmeting van die toring in 
1911 begin is, het die bokant van die toring 
1,2 millimeter per jaar geskuif. Vandag is die 
bokant van die toring sowat 3,9 meter van 
die middelpunt af. In 1987 is die toring as ’n 
wêrelderfenisgebied verklaar.

Omdat die toring in die eerste paar jaar in 
verskillende rigtings begin oorhel het, is 
dit effens gebuig, soos ’n piesang. In 
Mei 2008 het ingenieurs aangekondig 
dat die toring sodanig gestabiliseer 
is dat dit vir die eerste keer in die 
geskiedenis opgehou het om 
te beweeg. Die ingenieurs het 
aangedui dat dit vir nog 200 
jaar stabiel sal wees. Die 
800-jaar oue toring is dus 
steeds skeef.

Bronne: 
https://af.wikipedia.
org/wiki/Skewe_
Toring_van_Pisa
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Hagia Sophia

Skewe Toring
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Met ’n onlangse besoek aan Parkstasie 
(Johannesburg) soek ek naarstig 
na enige oorskiet van my gister en 
heerlike onthou. Destyds sou ons na 
’n dag van lekker fliek en rondloop, die 
dag afsluit by een van hierdie sykant 
eetplekke binne die stasiegebou. 
Onthou jy daar was sommer so paar 
wat die grense sou vorm en jy kon kies 
waar daar nie so oorloop was nie.

Ek kan nie eers onthou of jy iets 
anders kon bestel nie, maar vir 
my was die “Pie, gravy & chips” die 
voor, hoof en nagereg. Ek meen die 
gesondheidspuriste gril, maar ek 
wonder sommer oor die gedeelte (eie 
parafrase) wat sê eerder “Pie en chips” 
in vrede geëet, as bord slaai in onmin. 
Teen die tyd weet jy treine en stasies 
is in my DNA verweef en onthou ek 
die groot borde teen die dak wat die 
besonderheid van elke vertrek en 

’n Pie & Gravy

& slap tjips

In aansluiting by Sonder Seëls se artikel Herskepping van die Johannesburgse 
Stasiepanele in die Mei-uitgawe, loop ons hierdie raak wat ’n tyd gelede deur 
dr. Eugene Kemp op Facebook geplaas is. Ons deel dit graag, met dr. Kemp se 
toestemming.

Eugene Kemp Shrink

aankom duidelik uitbeeld. Daar kan jy sien 
hoe lank voor die volgende deel van jou 
reis en was dit so stukkie sekerheid wat ander 
veranderlikes na agter skuif. Ten minste weet  
ek wat in die volgende oomblikke op my pad wag. 

Ek onthou ook die groot foto’s van pragtige heimatte in ons land 
wat jou binne nooi en grense verbreed. Vir my was dit die plek waar 
drome en verbeeld die ruimte ingevuur word.

Maar so met die ontnugter van vandag wat gister verdring, herinner 
ek myself om nie op te hou om herinneringe te bou nie, juis omdat 
dit die brandstof van môre se onthou is.

Maar soos ons so graag terugkyk, ook nie op te hou 
om vorentoe te kyk en te weet dat Hy wat bo 
gister en môre verhewe is, reeds 
plek voorberei en reeds 
nuwe heugenisse in plek 
sit. Die vorentoe kyk maak 
die verlies van gister net meer 
gemaklik om te dra en te onthou.

https://www.facebook.com/eugene.kemp.9
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Die spanningsverhaal is geskryf en ingedeel in verskeie onderdele. In die 

eerste deel maak die leser kennis met Daniël Darret wat rustig in Frankryk 

meubels restoureer. Die leser kom gou agter dat hy in sy vorige lewe ’n 

kranige bakleier was. Hy kry die geleentheid om ’n vrou te verdedig en 

as hy haar later weer raakloop, nooi sy hom na haar blyplek om hom te 

skilder. Hy sien ook ’n persoon uit sy verlede, ene Lonnie, en dat Lonnie 

agtervolg word. Die intrige begin en die leser sien uit daarna om agter te 

kom wat in die verlede die verhouding was tussen Daniël en Lonnie. 

Nou kom die speurders Bennie en Cupido in die prentjie om ’n saak wat 

reeds deur ander swak hanteer is, op te los. Soos die verhaal ontvou besef 

die leser dat dít wat in Frankryk plaasvind en hierdie uiteindelik in verband 

met mekaar gebring gaan word. Allerlei vrae duik op, soos waarom ’n 

oudpolisieman deur ’n skatryk Nederlandse vrou gehuur is om haar 

lyfwag op die ROVOS RAIL te wees en hy van die trein gegooi word. 

Intussen is daar telkens ’n verwysing na die twee speurders se liefdeslewe 

en die leser wonder saam met Bennie oor hoe hy die groot vraag gaan vra 

en wat die antwoord gaan wees.

In die tweede deel word daar weer eens verwys na Bennie se 

drinkgewoontes en die redes daarvoor, en nou begin interessante 

gegewens in verband met hulle ondersoek uitkom. ’n Belangrike een is 

Human &  
Rousseau

ISBN:  
9780798177757

 PROOI
 Deon Meyer



Lekker lees

dat, volgens die brief van die Nederlandse vrou, sy die indruk gekry het 

dat die oorledene iemand op die trein herken het. 

Die derde deel bring die leser terug in Frankryk by Daniël Darret wat 

fondse kry vir die taak wat hy moet uitvoer. Meer besonderhede van sy 

opdrag word gegee: Saam met die geld is ’n brief wat Daniël aanvanklik 

nie lees nie. In hierdie stadium is hy nog nie daarop voorberei nie. 

In die vierde deel is daar, soos ook op ander plekke in die verhaal, 

verwysings na gebeure in die RSA soos die droogte in die Kaap en daar 

is ook verwysings na die verhouding tussen die president en die Indiërs, 

sonder dat name genoem word. Dan is daar ook gedurig Bennie wat 

worstel met die probleem van hoe hy die groot vraag gaan vra. 

In die vyfde deel vind mens weer vir Daniël, nou in Amsterdam. Hier is 

dit duidelik dat die skrywer die omgewing ken en ook kennis dra van 

die kwaliteite van vuurwapens en hulle vermoëns. 

Uiteindelik kom die scenario’s in die sesde deel bymekaar. Om die beurt 

weet die leser wat en hoe Bennie en Cupido doen en vorder, en Daniël 

op sy sending. Grondontleding kom ter sprake, ook opsporingstelsels, 

die ontleding van vingerafdrukke en die fyn beplanning vir ’n 

sluipmoord. Die rede vir Johnson se dood word uiteindelik duidelik. 

Terwyl die verhaal uitloop, kry baie onbeantwoorde vrae antwoorde. 

Is daar ’n gelukkige einde vir Bennie? Terwyl die verhaal ontvou, word 

daar na aktuele sake in die RSA verwys. Die swak onderhoud deur die 

huidige regering kom ter sprake, as ook die Bantingdieet, staatskaping, 

die bemoeienis van die Indiërs met steenkooltransaksies, die 

kragsentralesage en die groot rol wat geld speel in die politiek. Mens 

kom ook onder die indruk van die moeite wat Meyer gedoen het met 

Frans. Meyer is ook sorgvuldig in sy beskrywing van die metodes wat 

die polisie volg om misdade te rekonstrueer en die mediese terme wat 

hy gebruik.
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 y 1 pak sopgroente. Alles word 
gerasper of baie fyn gekap. 
Hierdie pakke bevat gewoonlik 
min of meer een raap, drie 
wortels, een aartappel, twee 
uie, vier selderystokke en ’n 
paar stingels pietersielie.

 y 1 pakkie beesstertsoppoeier
 y 500 g vleis. Hier laat ek dit 
oor aan persoonlike voorkeur. 
Skaapskenkels is altyd ’n 
wenner, maar bees-, vark- of 
wildsvleis werk net so goed.

 y Braai die uie tot bruin in ’n groot 
pot saam met ’n paar eetlepels olie.

 y Sodra die uie bruin gebraai is, voeg 
die vleis by en braai saam tot bruin.

 y Meng die pakkie soppoeier met 
500 ml kookwater en gooi bo-oor 
die vleis- en uiemengsel.

 y Die volgende stap gaan dalk die 
stoere sopkokers ontstel: Ek maak 
my sop in ’n drukpot. Seël die 
pot en laat dit toe om druk op te 
bou tot by die afblaaspunt (as ek 
reg onthou is dit ongeveer op 
120 psi). Hou die druk hier vir 
30 minute.

 y Stoom die pot af en voeg die groente by. Voeg 
water by na gelang van die dikte sop wat jy 
verkies. Dit is ook nou die tyd om ekstra sout 
en peper na smaak by te voeg.

 y Seël die pot weer en laat druk opbou (weer tot 
by afblaaspunt) en behou druk vir 30 minute.

 y Nou sal ek begin skoonmaak en ook ’n lekker 
vars Franse broodjie in dik skaapwagtersnye 
sny en dik smeer met regte botter.

 y Nadat die pot vir 30 minute opgestoom het, is 
die sop gereed. 

Bestanddele:

Metode:

Andries Nieuwoudt skrik nie vir ’n kombuis nie. Hy is lief vir kosmaak en bederf sy gesin gereeld 
met sy heerlike geregte. Andries vertel: 

Ek was van kinds af lief vir kosmaak - kook én bak. Ek het geglo (eintlik glo ek dit nog steeds) 
in “moerby-resepte” - ek gooi by totdat ek daarvan hou. Hierdie resep het ek by my ma geleer.

My ma se vleis- en groentesop

Wenk: Om die ouer tipe stoompotte vinniger te laat druk 
verloor – hou die pot onder koue lopende water sodat die druk 

vinnig kan verlaag en jy gouer die deksel kan oopmaak.

Andries en sy vrou Ilze
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weiding was goed en die weer was goed 
en die werk was min en die merries was 
volop. Oom Smartryk kon net nie soveel 
voorspoed hanteer nie – veral die merries! 
Na ’n deeglike gewroeg het Oom Smartryk 
toe besluit om te vlug vir die voorspoed en 
nadat hy baie diere geraadpleeg het, het 
hy Skotland gekies. Hy het gesê dat hy met 
soveel suinigheid en slegte weer en so min 
merries meer getrou aan sy naam sou kon 
leef. Toe is Oom Smartryk glo hier weg en 
dis die laaste wat hulle van hom gehoor het.

Nou begin ek besef dat Rampie ons 
familienaam is waarna klein donkies in die 
familie vernoem word. Dit kan, jou waarlik, 
nie anders wees as dat MacRumpey die 
Skots van Rampie is nie en dat daardie 
donkie my nefie is nie, maar my kleinneef! 
Wil jy nou meer!

MacGroete, Rampie

As daar een ding is  
waaroor ek wat Rampie is nie twyfel nie, 
is dit my treffende voorkoms. Wanneer 
hier mense op anderplot kom kuier, stap 
hulle af na ons kampie en dan moet 
julle hulle hoor! Dis net van hoe mooi 
ons is en hoe oulik ons is. Dis dan ‘’… ai, 
ou Rampies …!” en “… die ou Rampies 
is darem ’n knewel …” en so gaan dit 
aan. Ons stap maar nader om na die 
mense te kyk, maar ek het nog nie een 
gesien wat dieselfde bewondering as ek 
waardig is nie!’

Net gister kom hier mense aan wat 
vertel van hulle vriende wat in Skotland 
gaan kuier het. Ek het my nou nie 
daaraan gesteur nie, want wat is 
Skotland nou en watter voordeel sal ek 
daaruit kan kry. Maar skielik het hulle 
my volle aandag. Hulle vertel van Tannie 

Jokie wat vir hulle vanaf Skotland ’n foto 

gestuur het van my nefie MacRumpey.

Eers het ek gedink hulle praat maar net 

om te praat want waar sal ek nou ’n nefie 

kry wat in so ’n plek bly. So stadigaan 

onthou ek toe van my OupaRampie 

wat vir my sulke mooi stories vertel het. 

OupaRampie het vertel dat hy gedink 

het hy is ’n pa en toe hy weer sien is 

hy ’n oupa. Dis glo as gevolg van die 

onbehoorlike haas van my pa wat nie 

brieke gehad het nie. Toe is ek gebore 

en Oupa het vertel dat ek nou nie juis 

onwelkom was nie, maar beslis ontydig! 

Waaroor ek baie bly is, is dat die vinnige 

aankoms nie my voorkoms bederf het nie!

Ewenwel, OupaRampie het toe vertel van 

sy pa se broer, Oom Smartryk, wat dit net 

nie meer kon hou in ons land nie. Die 

Watter soort 
Mac is dié ?
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