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Liewe Leser

Inhoud

Voel jy ook misdroewig wanneer jy die
kalkoenseisoen probeer oorleef? Ek is seker
dat jy met meer as een van die nuwe woorde
wat deur kreatiewe taalliefhebbers uitgedink is, kan
vereenselwig. Kyk gerus op bladsy 11 na die betekenis van
hierdie en nog meer nuutskeppings, die resultaat van die
WAT se nuutskeppingskompetisie.
Sedert die antieke Grieke die Sewe Klassieke Wonders van die
Wêreld uitgewys het, is heelwat meer wonders geïdentifiseer.
Die Sewe Natuurwonders lewer baie interessanthede op,
en die lekker is dat ’n mens nou maklike besoeke kan bring
en na foto’s kan kyk met Google as jou toergids. Soek jou
toerbestemming op bladsy 5.
Bollatjie wil so graag skinderbalk met ma Fiela, maar Rampie
kan so afluister! Hy verstaan nie die hart van ’n meisiedonkie
en haar ma nie.
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Begrens deur berge aan drie kante
en die Bergrivier aan die suide:
die Tulbaghkom.

Hoe meer dae, hoe meer dinge,
hoe meer wonders.

5

Soveel avokado’s en so min tyd.
Errieda du Toit het ’n plan.

9

Arabierperd bring R25000 in die
sak van ’n gelukkige wenner,
en dit sonder om te hardloop!

Die Sonder Seëls-redaksie wens vir jou, liewe Leser, ’n
geseënde Paasfees toe.

Moet ons die koppelteken
inspan of nie?
... Ons stel ondersoek in

Groete
Lilla du Preez

Is dit ’n skinderstorie,
of bedreig die skape die
donkies se bestaan op ouplot?
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Tulbagh
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Weltevreden

Knolle Valley
Wolseley

Roman’s Rivier

Breede Rivier

Die Tulbaghkom, begrens deur berge aan drie kante en die
Bergrivier aan die suide. Die Klein Bergrivier voer die water vanaf die
kom af na die Bergrivier
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Wanneer oor Tulbagh gepraat word, dink baie mense terug
aan die aardbewing wat in 1969 dele van die dorp in puin
gelê het. Tog het Tulbagh ’n ryke geskiedenis van nedersetters
uit verskeie dele van Europa. ’n Aantal stamouers wat in die
Kaap aangekom het, asook eerste geslag-familie van heelwat
van ons het hulle in die Land van Waveren (Tulbagh) gevestig.
Die Tulbaghkom was teen 1700 reeds bekend aan die Kaapse
owerheid. In 1658 het Jan van Riebeeck ’n ekspedisie na die
binneland gestuur om vee te bekom. Pieter Potter, opmeter en
karteerder, en enkele andere het die Tulbaghkom ingegaan en
hy het dit karteer en beskryf.
Nagenoeg 320 jaar gelede het die Kaapse goewerneur,
Willem Adriaan van der Stel, die Tulbaghkom besoek. Hy
het die gebied die Land van Waveren genoem. Hoewel daar
aanduidings is van eerste setlaars sedert 1700 en dit tyd
geneem het voordat plase amptelik toegeken is, is min bekend
oor daardie setlaars. Die beste rekords was die toekenning van
plase en enkele ander amptelike dokumente.
In 1700 is begin om koloniste in die Land van Waveren te
vestig. In 1701 word gemeld dat Khoi-Khoi 40 beeste by Gerrit
Cloete gesteel het. Gerrit is gebore naby Köln in Duitsland en
het in 1657 in die Kaap aangekom. Hy was die seun van die
stamouer Jacob Cloete. In 1700 het die Kaapse owerheid reeds

Geskiedenis

’n buitepos in Waveren gevestig om die nedersetters te
beskerm. Korporaal Douderstadt en ses soldate het die
buitepos beman.

’n Topografiese
kaart van die
area vandag

Teen 1702 is daar in dokumente verwys na Pieter Moy,
Jacques Mouton en Joost Bevernagie. Jacques
Mouton was afkomstig van Steenwerk naby Armentières
in Frans-Vlaandere en kom op 20 Julie 1699 in die Kaap
aan. Hy het later op die plaas Steenwerk gewoon.

Potgieter
Die eerste aangetekende goedkeuring om in die Land van
Waveren te woon, was aan Jan Harmensz Potgieter, seun
van die Potgieter-stamvader Harmen Jansz Potgieter. Die
ligging van die plaas is nie bekend nie, maar dit was aan die
Klein Bergrivier.

Die “Paden, wegen, driften”
rol van Stellenbosch: 1712
Die Waverenspan se area was: “Door de Kloof van t’ Roode
Sand en in t’ Land van Waveren, mitsgrs (mitsgaders) de
paaden aan wederseits de berg tot aan het Kleine berg Rivier”.

Terblanche

Die Terblanche-stamvader, Etienne Terblanche, is reeds in
1705 met Waveren geassosieer. Hy was in ’n vennootskap
met Jean Imbert en hoewel hulle plaas nie bekend is nie,
bestaan daar raaiskote dat hulle op Twee Jongesellen was.
Die “landbouweresse” Beatrix Verwey (c.1656 - c.1740) was,
nà Potgieter, die tweede persoon oor wie daar rekord van ’n
grondtoekenning bestaan, wat later as Louisklip aan die Klein
Bergrivier bekend was. Sy was die weduwee van een van die
Olivier-stamvaders, Hendrik Olivier, en die dogter van Gysbert
(Dirksz) Verwey en Trijntje de Boerin (Catharina Ganzevanger).
Beatrix Verwey is gebore te Woerden in Nederland. Sy was ’n
vooruitstrewende boer het ook ander plase gehad.

Handtekening van Beatrix Verwey
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Hierdie is ’n lys van die persone wat in 1712 verantwoordelik was vir
die instandhouding van die pad in die gebied.
Dit was ’n baie groot span met die volgende lede onder
Opsiener Lodewyk (Loudovicus) Pretorius: Jan Imber, Jacob
Mouton, Johan Pretorius, Aart Olivier, Jan Oosthuijsen, Jost van
Bevernagie, Jan Olivier, Joh. Visser, Pieter Willemsz van Heerden,
Anthonie van Bevernagie, Stefen Bottma, Cornelis Jansz
de Deen, Marten de Geus, Jacob Mostert, Roelof Jansz van
Hoetingen, Dirk Coetse Janszoon, Jan Roelof van Hoetingen,
Pieter Janszoon Swanepoel, De Wedw. Van Olivier, Pieter Jansz
van Marseveen, Pieter Joubert, Schalk Willemsz, Phillip du Pres,
Francois du Pres, Theijnis Bota, Louis le Rische, Hercules du Pres,
Jan Hermensz Potgieter, Hans Jurgen Potgieter, Louis Fourie en
Claas Jansz van Rensburg.
(Spelling van name en vanne soos in die oorspronklike rol.)

Geskiedenis

Theron

Jacques Therond en sy vrou
Marie-Jeanne des Prez (die Theronstamouers) het op Le Rhône, noord
van Tulbagh, gewoon. Theron was in
’n vennootskap met Jean Imbert van
die aanliggende plaas Montpellier. Le
Rhône is eerste ontwikkel en toe die
vennootskap in 1716 ontbind is, moes
Theron die verbeterings wat op Le
Rhône aangebring is, op Montpellier
dupliseer.

Du Preez
Die Du Preez-stamouers Hercules des
Prez en Cecilia D’Athis kom in 1689 in
die Kaap aan met hulle ses kinders:
Elizabeth, Hercules, Marie-Jeanne,
Francois Jeanne, Jacquemine en
Philippe. Hulle vestig hulle op De Soete
Inval by Paarl, maar hulle lewensloop
is verweef met die Land van Waveren.
Elizabeth se seun, Pieter van
Marseveen, het geboer op Winterhoek.
Aan Hercules is in 1709 die plaas
Romansrivier toegeken. Marie-Jeanne
was getroud met Jacques Therond en
het op Le Rhône gewoon. FrancoisJean was in 1712 in die Land van
Waveren en het vermoedelik by een
van sy broers gewoon. Philippe het in
1714 die plase Artois en De Hoop noord
van Wolseley bekom.
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Bekker

Jannetje (Jeanne) de Klerk is die
stammoeder van die Bekkers. Sy het in 1688
saam met haar moeder en twee broers in
die Kaap aangekom. Jannetje trou eers met
André Gauche (Gous) en daarna met Pieter
Bekker, by wie sy sewe kinders het. Nadat
Pieter Bekker met die gereg gebots het, het
Jannetje van hom geskei. Die plaas bekend
as Straatskerk is aan haar toegestaan, waar
sy vir baie jare geboer het.

Pretorius

Johannes en Lodewyk Pretorius het in
Waveren gewoon. Hulle was kinders van
Johannes (die oue) Pretorius en Johanna
Victor. Johannes (die oue) het in 1666 in die
Kaap aangekom. Sy seun Johannes het die
plaas Die Klein Bergrivier (Molenaarsdrift)
verkry. Die ander seun, Lodewyk, verkry die
plaas Rustenburg. Daar word vermoed dat
dit die plaas tussen Twee Jongegesellen en
Aan die Klein Bergrivier is wat bekend was
as De Oude Compagnies Post.

Van Heerden

Pieter Willem van Heerden, die
stamvader van die Van Heerdens, kom
in 1701 in die Kaap aan vanaf Heerde,
Gelderland, Nederland. Nadat hy sy
diens by die Verenigde Oos-Indiese
Kompanjie voltooi het, vestig hy hom
in 1710 op die plaas Weltevrede saam
met sy vrou Magtilt van der Merwe.
Hulle het twaalf kinders gehad.

Van Rensburg

Claas Jansz van Rensburg ontvang
in 1711 okkupasiereg op die plaas wat
hy Rensburg noem en tans bekend
is as Knolvlei. Claas was onder die
indruk dat hy in 1714 eiendomsreg
op die plaas ontvang het, maar dit
was nie die geval nie. Hy behou egter
okkupasiereg op die plaas tot sy dood
in 1728. Hy was getroud met Aaltje
(Aletta) van der Merwe en hulle het
sewe kinders gehad.

Daar was ook heelwat ander nedersetters. Met verloop van tyd
het ander koloniste hulle in die gebied gevestig. In die eerste
150 jaar van die vestiging in die area, was Du Toits, Pienaars,
Therons en Van der Merwes bekende Tulbaghse families.
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Hoe meer dae,
hoe meer dinge,
hoe meer wonders!
Het jy gedink dat jy die Sewe Wonders
van die Wêreld ken? Die antieke Grieke
het, omdat die getal sewe vir hulle
magiese betekenis gehad het, Sewe
Wonders van die Wêreld uitgewys. Dit
staan bekend as die Sewe Klassieke
Wonders van die Wêreld. Daar is ook
Sewe Middeleeuse Wonders, Sewe Nuwe
Wonders en Sewe Natuurlike Wonders.
Koos van Niekerk deel van die
interessanthede wat hy opgespoor het.
Merk gerus af van watter wonders jy
weet, of nog beter: watter van hulle het
jy al besoek, en skryf gerus vir ons oor
jou ervarings.
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Aurora Borealis is slegs sigbaar vanuit die noordelike halfrond. Hierdie

noordelike poolligte verskyn per ongeluk van September tot Oktober
en in Maart tot April. Die Aurora Borealis is vernoem na die Romeinse
godin van sonsopkoms, Aurora en die Griekse naam vir die noorderwind,
Boreas. Dikwels word dit waargeneem as ’n groenagtige gloei of soms ’n
dowwe rooi. Dit word veroorsaak deur sonwind en deeltjies wat verskyn as
“gordyne” of stroompies wat in ’n oos-wes rigting oor die lug verskyn. Dit
word gevorm deur die aarde se magnetiese veld en verander voortdurend.

Duisende toeriste stroom jaarliks na veral Ysland, Noorweë, Swede en
Finland in die hoop om die skouspel te sien. Sommige is gelukkig en ander
sien dit nooit nie, selfs na talle besoeke.
Bronne: norway.nordicvisitor.com • en.wikipedia.org/wiki/Aurora

Natuurlike wonders

Die Groot Koraalrif

(the Great Barrier Reef )

Oor millenniums heen het dit in die
see ontstaan… die Groot Koraalrif wat
selfs van die maan af sigbaar is, is die
grootste bouwerk wat nog ooit deur
lewende wesens geskep is. Die bouers
was klein koraaldiertjies met hulle kalkskelette.
DieGroot Koraalrif is die wêreld se
grootste koraalrifstelsel, met meer as
2 900 indiwiduele riwwe en 900 eilande
wat vir meer as 2 600 km ver strek oor ’n
gebied van ongeveer 344 400 km2. Die
rif is in die Koraalsee geleë langs die kus
van Queensland in noordoos-Australië.
Die geskiedenis van die ontwikkeling
van die Groot Koraalrif is kompleks; nadat
Queensland vanweë kontinentale
verskuiwing in tropiese waters beland
het, is die geskiedenis van die rif grootliks
bepaal deur die veranderinge in die
seevlak oor die jare heen. Die korale kan
jaarliks ongeveer een tot drie sentimeter
in deursnee groei en vertikaal met
enigiets van een tot 25 sentimeter. Die
korale kan egter nie in water dieper as
150 m groei nie omdat hulle afhanklik is
van sonlig en ook nie bo die seevlak groei
nie.
Bronne: www.mieliestronk.com/walrif.html •
af.wikipedia.org/wiki/Groot_Koraalrif
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2
Berg Everest,

in die Himalaja
gebergte op die grens
tussen Nepal en Tibet, is met ’n hoogte
van 8 848 meter die hoogste berg op land.
Die berg is vernoem na die Britse geoloog
Sir George Everest.
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Berg Everest is egter nie die hoogste berg
op die aarde nie. Die Mauna Kea (Hawaii) is,
vanaf die seebodem gemeet, die hoogste.
Om die kruin te bereik moet klimmers deur
’n lang klimatiseringsproses gaan, wat behels
om stelselmatig hoër teen die berg uit te
klim, dan weer af tot ’n laer gedeelte, om
hulle liggame tyd te gee om aan te pas. Die
basiskampe lê albei op ’n hoogte van net oor
die 5000 m.

sonder ekstra suurstof, wat in silinders op
hulle rûe gedra word, bereik nie.

Die onvoorspelbare weersomstandighede
hoog teen die berg veroorsaak dikwels
probleme. Ongeveer 800 mense probeer
Naby die berg se kruin raak die lug te dun
jaarliks om Berg Everest te klim. Meer as 4000
vir die menslike liggaam om behoorlik te
mense het die piek bereik sedert sir Edmund
funksioneer, met slegs ongeveer 30% van die Hilary en Sherpa Tenzing Norgay die berg in
suurstofinhoud wat jy op seevlak sou hê. Die 1953 verower het.
meerderheid bergklimmers kan nie die kruin
Bronne: en.wikipedia.org/wiki/Mount_Everest
quora.com/How-many-people-attempt-to-climb-Mt-Everest-annually

Natuurlike wonders

Die Victoria-waterval

is die grootste waterval in Afrika en
is geleë in die Zambezirivier op die
grens van Zimbabwe en Zambië. Suid
van die waterval is die Zimbabwiese
dorp Victoria Falls en noord daarvan lê
die Zambiese stad Livingstone.
Die buitewêreld het die eerste keer
van die waterval gehoor toe David
Livingstone op 17 November 1855
daarop afgekom het. Hy het dit
stroom-af benader in ’n kano. Die
Makololo naam vir die waterval is
Mosi-oa-Tunya, wat “die rook wat
donder” beteken. Livingstone het die
waterval vernoem na koningin Victoria
van die Verenigde Koninkryk.
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Die waterval is 1,717 meter
breed en 108 meter hoog,
Gedurende die reënseisoen
stroom daar elke minuut meer
as 5 miljoen kubieke meter
water oor die valle.
Die watervalle wat van
die rante af spuit maak die
Zambezirivier Rain Forest, die
enigste plek wat reenval 24
uur per dag, 7 dae per week ontvang.
Daar is ses hoofstrome by die valle:
Zimbabwe, Devils katarak, Oos katarak,
Zambie, Hoofwaterval, en Rainbow Falls.
Probeer om dit in die droër tyd van die
jaar te besoek. Die laat wintermaande
is my voorkeurtyd. Die minder water

maak dit egter ’n skouspel met fotoen besigtigingsgeleenthede wat die
vol Zambezi net na die reënmaande
verreweg oorskadu. Die rivier kom in
April en Mei die sterkste af – daar is
gedurende daardie tyd soms soveel mis
en sproei dat die valle moeilik sigbaar is.

Bronne: af.wikipedia.org/wiki/Victoria-waterval • chanelottervictoriawaterval.blogspot.com/2016/02/interessante-feite-oor-victoria.html • proregno.
com/2011/07/25/uit-die-geskiedenis-die-ontdekking-van-die-victoria-watervalle • mieliestronk.com/zimbabwe.html
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Bronne: volcanodiscovery.com/nl/paricutin-eruptions
en.wikipedia.org/wiki
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In 1943 het die Paricutinvulkaan in die staat Michoacán,
Mexiko uitgebars. Die eerste man
wat die uitbarsting beskryf het,
was ’n boer van Tarascan, genaamd
Dominic Pulido. Die Parécutin is ’n
monogenetiese keël wat beteken
dat dit voortspruit uit ’n enkele
uitbarstingspunt. Die vulkaan staan
nou 410 meter bo die grond. Die
verharde lava dek 16 vierkante
kilometer en sy vulkaniese sand
dek 32 vierkante kilometer.

Die Paricutin vulkaan is op 20
Februarie 1943 in Mexiko gevorm.
Die uitbarsting het in ’n graanveld
op die landerye van Rancho
Tepacua plaasgevind. Die lava
uitbarsting het die dorpie Paricutin
vernietig, maar net die kerk het
gespaar gebly.
Paricutín is een van die min vulkane
waarvan die geboorte deur ’n mens
waargeneem is. Dit het gedurende
1943-52 oor ’n koringveld gegroei.

Natuurlike wonders
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Die hawe van Rio de Janeiro in

Brasilië is een van die sewe wonders van die wêreld
omdat dit baie illusies bevat. Die hawe kan op
soveel maniere gesien word dat dit anders lyk en
misleidend kan wees. Byvoorbeeld, die berge skep
’n ingang in die baai en kan dit lyk asof dit ’n meer
is. Toe die Portugese ontdekkingsreisigers egter
in 1502 aangekom het, het hulle geglo die baai
was ’n groot rivier en het dit Rio de Janeiro, die
“Januarierivier” genoem, ter ere van die maand wat
hulle aangekom het.
Die morros, kaal granietheuwels en bergpieke wat
te midde van die stadsgebied verrys, waaronder
ook die Suikerbroodberg op ’n skiereiland in die
Guanabarabaai, oorheers die stad. Die morros is
uitlopers van die Serra do Mar, ’n gneis-engranietbergreeks, en is in geologiese opsig
oorblyfsels van die vroeëre kuslyn. Een van die
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heuwelreekse verdeel Rio de Janeiro in
twee dele, die suidelike stadsgebied met
onder meer Ipanema en Copacabana,
en die noorde met die historiese
stadsentrum (Centro) en ’n aantal nuwe
stadsbuurte. Die hoogste bergpiek
met 1 022 meter is die Pico da Tijuca

wat deel uitmaak van ’n uitgestrekte
natuurbewaringsgebied.
Die bergpieke Suikerbroodberg en
Corcovado is Rio de Janeiro se bekendste
landmerke en bied ’n goeie uitsig oor die
stad en die Gunanabarabaai.

Bronne: iloverio.com/global/Afrikaans-af-ekisliefvirriodejaneiro/rio-de-janeiro-history-geskiedenis •
wol.jw.org/af/wol/d/r52/lp-af/101999166 • af.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro • af.wikipedia.org/
wiki/Brasili%C3%AB

Die Grand Canyon

is ’n bekende ravyn in Arizona, Verenigde State van
Amerika. Die canyon is deur die Coloradoriviergevorm en is naas die Yarlung
Tsangpo Canyon die tweede langste ravyn ter wêreld. Dit is ’n UNESCOwêrelderfenisgebied, nasionale park in die VSA en een van die sewe natuurlike
wonders van die wêreld.
Die Grand Canyon is 446 km (277 myl) lank, tot 29 km (18 myl) breed en op plekke
1.83 km (6000 voet) diep. Bykans twee miljard jaar van die aarde se geologiese
geskiedenis is blootgestel soos die Colorado en sy sytakke deur die aardkors sny,
terwyl die Colorado-plato self deur tektoniese werking opgehef is. Die ravyn is
gevorm deur water-, ys-, en winderosie. Die lae sedimentêre gesteentes is oor
miljoene jare gevorm en bied aansienlike insig in die aarde se geologiese tydskaal.
Bewyse dui dat die Colorado ten minste 17 miljoen jaar gelede sy loop deur die
ravyn gevestig het. Sedertdien het die Colorado voortdurend dieper en dieper
deur die aardkors gevreet, tot die punt waar dit vandag is.
Die tweede grootste ravyn ter wêreld is die Visrivierravyn in die suide van Namibië.

8

Sonder Seëls
/Laaste
Sonder
Seëls |woord
Resep

...en die slaai
voel soos my eie
Sonder Seëls het weer op
Errieda du Toit, bekende
kosskrywer, se blog
Huiskok gaan loer.
Met die oog op die
avokadoseisoen wat
nou begin, water ons
monde reeds.

Errieda vertel:
“As daar ’n slaairesep is wat van kombuis tot
kombuis geswerf het tussen Britse, Ierse en FransAmerikaanse kokke is dit hierdie skepping met
sy kontras tussen die worteltjies warm uit die
oond en die avokado koud uit die yskas! Maar
moenie dat die slaai se herkoms jou skrikkerig
maak nie, want dis glad nie sjeffy nie.
“Ek het dit opgespoor in die kookboek
Simple van Diana Henry. ’n Paar
veranderinge in bestanddele (moskonfyt vervang
die voorgeskrewe granaatstroop en bosbessies
die peperduur granaatpêrels), ’n kortpad deur die
stappe en die slaai voel soos my eie”.

9

Foto’s: Ian Du Toit • Stilering: Errieda Du Toit

Resep

Geroosterde wortel,
avokado- en komynslaai
met moskonfytslaaisous

Bestanddele
yy 30 jong wortels (verkieslik met
stukkie stingel aan)
yy 60 ml ekstra suiwer olyfolie
yy 10 ml komynsaad, lig
gerooster in droë pan
yy 7,5 ml koljandersaad, gestamp
yy 5 ml rissievlokkies
yy Sout en peper
yy 3 ryp avokado’s
yy 60 ml pekan- of okkerneute,
gerooster (of vervang met
sonneblomsaad en/of
pampoenpitte)
yy Gemengde slaaiblare
(bronkors as jy dit kan kry,
andersins fynerige blare)
yy Handvol vars koljanderblare

Vir bediening:
yy 250 ml dik jogurt,
gegeur met 1 gekapte
knoffelhuisie; pitte van
½ granaat of bosbessies
Vir slaaisous:
yy 15 ml moskonfyt of
granaatmolasse
yy 1 gekneusde
knoffelhuisie
yy 2,5 ml Dijon mosterd
yy 80 ml olyfolie
yy 2.5 ml heuning
yy spatsel suurlemoensap
– skud saam in flessies.

Metode
Voorverhit oond na 200˚C.
Skrop die jong worteltjies.
As jy nie skraal wortels in
die hande kan kry nie, sny
groot wortels in die lengte
af in kwarte. Pak dit in ’n
enkellaag op ’n bakplaat,
voeg die olyfolie, speserye
en sout en peper by, meng
dit deur om goed te bedek
en rooster sowat 30 minute
tot net-sag. Dit sal effe
krimp.
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Halveer die avokado, verwyder
die pit en sny versigtig in
skywe. Pak die blare, worteltjies
en avokado op ’n bord, sprinkel
¾ van die slaaisous oor en
meng liggies deur. Meng die
knoffel by die jogurt in en
skep lepeltjies daarvan tussen
die slaaibestanddele. Strooi
bosbessie (of granaatpitte) en
neute oor en drup die orige
slaaisous oor.
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WAT Nuutskeppingskompetisie
Die jaarlikse Nuutskeppingskompetisie van
die WAT (Woordeboek van die Afrikaanse
Taal) het vanjaar weer gesorg vir groot pret.
Lesers en luisteraars is uitgenooi om nuwe
Afrikaanse woorde te skep, wat daagliks
vanaf 4 Maart op RSG se program Monitor
bekendgemaak is. Luisteraars het gestem,
en die dagwenner het R500 ontvang,
geskenk deur die ATKV.
Die finaliste op Donderdag 7 Maart was:
Palmsaluut (High five)
Kalkoenseisoen (Die tydperk voor die
verkiesing wanneer politici skynbaar
dink dat kiesers onder kalkoene
uitgebroei is)
Kulkiekie (Foto wat ge-Photoshop is)

Die algehele wenner was:
Kulkiekie , ingestuur deur Antoinette Venter.
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Borg ’n Woord se prystrekking vir R25 000,
geborg deur Sanlam, is Donderdag deur Tracey Lange,
beskermvrou van Borg ’n Woord waargeneem.
Die wenner is Natie Engelbrecht wat arabierperd vir sy vrou,
Anna-Mart, gekoop het.
Op die foto verskyn dr. Willem Botha en me. Elena Meyer,
senior bestuurder: borgskappe, van Sanlam en Tracey Lange.

Afrikaans

WAT

Nuutskeppingskompetisie

Nog juweeltjies wat die
Nuutskeppingskompetisie
opgelewer het:
Misdroewig (Soos jy voel wanneer
jy niemand wil sien nie)
Kroeksoek (Antwoord met
Google soek)
Booshonger (Hangry - hungry
and angry)
Fopdop (Alkoholvrye drankie)
Tannietas (Oorvol handtas waaruit
net mooi enigiets kan kom)
Koebaaikinders (Suid-Afrikaanse
kinders wat na oorsee
verhuis het)

Heel bo: Die Borg ’n Woord-span van die WAT saam
met Tracey Lange, beskermvrou van Borg ’n Woord.
Bo: Anna-Mart en Natie Engelbrecht.
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Sonder Seëls | Wees Woordwys

Wees Woordwys!
Word ’n skryfslim taalgimnas saam met Wees Woordwys!
... Taalkwessies word belig en taalgebruikers kan die nuttige taalwenke volg.

Een Woord*
nie

Hoewel dit snaaks en soos ’n spelfout
lyk, sit ons nie meer ’n koppelteken
tussen nie en die daaropvolgende
woord nie.

Voorbeelde: nieaansteeklik, nieaktief,
nieamptelik, nielid, nienakoming (van ’n
reël), nieprovinsiaal, nieregeringsorganisasie,
nierookgebied
Uitsonderings ’n Koppelteken word wel
gebruik:
• Wanneer die tweede woord met ’n
hoofletter begin: nie-Christelik, nie-Joods,
nie-Duitsers, nie-Afrikaans
• Wanneer die twee woorde nie
uitgespreek kan word sonder ’n
koppelteken nie: nie-essensieel/nieessensiële

Baie van ons het op die skoolbanke geleer dat sekere woorde met ’n
koppelteken geskryf word. Die Taalkommisie het lank reeds onder ons neuse
besluit dat sekere van hierdie woorde nou as een woord geskryf word. Nie almal
weet van hierdie reël nie; neem dus maar kennis van die volgende:

ffer

titels

Voorbeelde: adjunkdirekteur,
adjunkminister, adjunkpresident,
assistentredakteur, assistentverpleegster,
hoofbestuurder, hoofsekretaris, medeborg,
medeprofessor, medewerker, onderhoof,
ondervoorsitter, subredakteur, viserektor,
visevoorsitter

Uitsonderings Koppeltekens word wel
gebruik by: direkteur-generaal, sekretarisgeneraal, regter-president, luitenantkolonel, speurder-sersant, adjunkdirekteur-generaal, adjunk-regter-president

Met ’n traan in die oog groet Sonder Seëls vandag vir dr. Marietjie du Plessis. Marietjie het sedert Sonder Seëls
se tweede uitgawe, in November 2010, die taalrubriek behartig. Wees Woordwys het so gewild geword dat dit
later uitgebrei het na ’n volle bladsy, en soms twee bladsye. Met groot dankbaarheid kyk ons terug op ’n skat van
kennis wat Marietjie met Sonder Seëls gedeel het. Haar kreatiewe woordkeuses, professionele aanbieding en
humor het Wees Woordwys met elke uitgawe opnuut opwindend gemaak. Die Sonder Seels-redaksie en -lesers
wens vir Marietjie seën en beter gesondheid toe. Baie dankie vir toegewyde deelname aan Sonder Seëls. – Red
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Taaltre

Titels en benamings word ook
sonder ’n koppelteken geskryf
wat begin met: adjunk-, assistant-,
hoof-, mede-, onder-, sub- en
vise-.

’n Oulik
e Afrika
anse
woord v
ir wrap
wat
vir kos g
ebruik w
ord,
is ’n kar
ossie.

oud

Dieselfde reëls wat vir
nie geld, geld ook vir
oud: oudburgemeester,
oudleerling, oudonderwyser,
oudstudent, oudregter, MAAR
oud-MK, oud-Kovsie, oud-Tukkie

Nog samestellings sonder ’n
koppelteken: leerlingapteker,
leerlingbestuurder,
amateurbokser,
aspirantskrywer

*

Bron: Afrikaanse
woordelys en spelreëls (2017)

Sonder
Seëls
/Laaste
woord
Sonder
Seëls
| Kategorie
Sonder
Seëls
| Die
Laaste
Woord

Ons wonder oor
die skape
Van al die donkies

wat hier op ouplot was, is dit net ek wat
Bollatjie is, en Panini nog oor. Ons voel
maar eensaam hier. Na oom Janneman
se onverwagte vertrek is hier geen
hings om ons te beskerm nie. Miskien is
dit juis vir ons beskerming dat hier nie
’n hings is nie, maar dis nog moeilike
dinge om oor te dink want ons is nog
jonk en ons dink nie baie nie. Maar die
eensaamheid knaag. In die middae stap
ek pad se kant toe en gaan balk vir my
ma Fiela wat op anderplot oorkant die
pad saam met oom Rampie bly. Dan
gesels ons so ’n bietjie, maar ons kan
nie skinderbalk nie want oom Rampie
luister na alles en ek dink my ma sal
graag oor hom wil skinder.
Ons het nou al so hier en daar iets
uitgevind oor hierdie klomp skape wat
ons bestaan bedreig. Hulle is snaakse
verskonings vir diere en lyk maar
stikdom. Hulle het so geraas gemaak
oor hulle regte op weiding hier dat ons
verbaas was vir wat ons toe sien. Hulle
kan net nie ophou vreet nie. Dis nie
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soos ons donkies wat ons gras vreet
en klaarkry nie. Nee, hulle kou byna die
heel tyd. As hulle klaar die gras afgebyt
het en ingesluk het, dan daag dit weer
op en word dit weer gekou. Hulle
noem dit herkou. Ons dink dis vreeslik
ongeskik, maar ons kla nie. As hulle net
’n bietjie vreet en dan herkou tot hulle
vol is, is daar genoeg gras vir ons ook.
Wat vir ons baie snaaks is, is dat die
skape nie kan balk nie. Hulle blêr
mos net. Dis heeltemal anders as ons
donkies. Julle weet mos ons donkies se
balk is so ’n lieflike geluid, klokhelder en
weerklinkend in die vroeë oggendlug.
Maar, ai, die geblêr is ’n ander saak.
Dit klink soos ’n benoude geteem
wat agteruit uitkom. Ons begin nou
daaraan gewoond raak.
Die skape het mos nie hare soos ’n
ordentlike dier nie. Nee dis mos net die
gespog oor hulle wol en hoe kosbaar
dit is en hoe die mense duur klere
daarvan maak. Hulle vertel dat die wol
so elke nou en dan, veral as dit koud

Bollatjie (links)
en Panini (bo)
in hul jeug

of nat is, afgeskeer
word. Dan loop hulle
nou maar kaal rond
tot die wol weer
gegroei het. Panini
sê dat as die skape
nou so rondhardloop
na hulle geskeer is, dit
seker kaalhol is.
Dis nou nie altemit nie: die skape hou
ons baie besig. As hulle so aanhou
gaan hulle ons dwing om te dink.
Groete van my
wat Bollatjie is.

Die menings uitgespreek in Sonder Seëls is nie noodwendig dié van die redakteur of Essence Kommunikasie nie. Artikels en rubrieke word uitsluitlik vir
inligtingsdoeleindes gepubliseer en daar kan nie daarop gesteun word as deskundige raad nie. Die produkte en dienste wat geadverteer word, bevat
die inligting wat die adverteerder verskaf. Sonder Seëls aanvaar nie aanspreeklikheid vir die akkuraatheid en/of gehalte van produkte en dienste nie.

