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Liewe Leser

Inhoud

Kyk na die foto’s van die Steekhaar Foksterriër
(bl. 7) en hierdie karnallie kruip sommer
dadelik in jou hart. Dr. Marianna de Vos gee
inligting oor dié wonderlike amusante troeteldiere met
persoonlikheid, soos sy hulle beskryf, asook kenmerke van dié
ras en moontlike gesondheidsprobleme waarna eienaars
moet oplet.
Hoop laat ’n mens vorentoe kyk. So vul my hart met warme
hoop toe twee sussies, onderskeidelik drie en ses jaar oud,
op ons afstorm met uitgestrekte armpies. Die mamma wat
agternastap en hulle voorsê om die oom en die tannie mooi
te groet en te vra hoe dit gaan, gee hoop vir hierdie pragtige
dogtertjies se toekoms. Wat ’n voorreg dat deurlopende
opvoeding en liefde deel is van hulle lewe.
Lees gerus die bydrae oor die krag van hoop op bl. 11 waarin
Jessie Swart, ’n lewensafrigter, riglyne gee oor die kweek van
hoop.
Geniet Sonder Seëls!

Groete
Lilla du Preez
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Die Franschhoek-omgewing huisves
vele juwele, een daarvan die Pierneef
museum by La Motte Wynlandgoed.

Tot dusver het Luna nog net die
groentetuin omgedolwe en die
sproeiers stukkend gebyt.

Soos die winter naderkruip,
maak ons smullekker geregte
met seisoensvrugte.

Teenspoed en struikelblokke duik
onverwags op. Gaan ek ’n slagoffer
wees van my omstandighede?

Cecile Cilliers se bundel kortverhale
getuig van ’n verteller met diepe
ervaring en insig oor die lewe.

Ouplot se nuwe woordvoerder
beleef ’n identiteitskrisis.
Beroemd of berug? Die tyd sal leer...
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Johannesburgse
Stasiepanele

Herskepping
van die

1929-1932

deur J H Pierneef (1886-1957)

Lesers wat bekend was met Parkstasie,
soos die Johannesburgstasie vroeër
bekend gestaan het, sal sekerlik die
bekende Pierneef-werke onthou wat
spesiaal vir Parkstasie geskilder is. Die
gedeeltelike herskepping van Pierneef
se vernaamste opdragwerk, die
Johannesburgse Stasiepanele, is onlangs
in die Museum op La Motte Wynlandgoed
in Franschhoek aangebring.
Die rekonstruksie van ’n enkele kolom
met twee nisse waarbinne Pierneef
se skilderye destyds vertoon is, is op
’n hoogte van tussen 3,5 en 9 m in
die museum se permanente Pierneefuitstalling geïnstalleer. Die verskeie
panele word digitaal in die eerste nis
geprojekteer met ’n nabootsing van die
Amajuba-landskap in die tweede nis.
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Die oogmerk van die installasie was om die
bedoeling van die aanvanklike opdragwerk
weer te gee, asook om verdere insigte
rondom die skeppingsproses en latere
reise van hierdie bekende skilderye te deel.
Die panele se agtergrond begin in 1926
met die ontwerp van ’n nuwe gebou vir
die Johannesburgse treinstasie, onder

Kuns

Majuba

leiding van raadgewende argitekte Gordon Leith en Gerhard Moerdijk. In daardie
stadium was dit die Suid-Afrikaanse Spoorweë en Hawens se verantwoordelikheid
om toerisme te bevorder en plaaslike treinreis aan te moedig. Vervolgens is
Pierneef in 1929 die opdrag gegee om 32 skilderye te maak wat Suid-Afrikaanse
bestemmings van historiese belang of besonderse natuurskoon moes uitbeeld.
Die monumentale opdragwerk het 28 geskilderde landskappe van ongeveer
146 x 126 - 149 cm groot, asook vier verdere skilderye van inheemse bome
opgelewer. Die panele moes teen die gewelfde mure van die stasiewandelgang
hang - elk op sy aangewese plek op ’n hoogte van 4,25 m.

Die vierkantige vorm

en die hoogte waarop die panele
vertoon sou word, het Pierneef voor die
uitdaging gestel om die landskappe
dienooreenkomstig te herbedink en
beplan, gedagtig daaraan dat dit van ver
en van onder besigtig sou word.

nuut geopende Suid-Afrikaanse Spoorweë Museum en Kunsgalery in die oorspronklike
stasie (1979) en die Johannesburgse Kunsmuseum (1987) uitgestal. In 1990 word die
Suid-Afrikaanse Vervoerdienste ’n publieke maatskappy met die totstandkoming van
TRANSNET. Vervolgens is dr. Anton Rupert in 2002 deur TRANSNET genader om die
Stasiepanele op permanente bruikleen in sorg van die Rupert Kunsstigting te neem.
Die panele is daarna tot 2009 in die Jan Rupert Sentrum in Graaff-Reinet uitgestal,
waarna dit in 2010 na die Rupert Museum in Stellenbosch verskuif is as ’n permanente
uitstalling.

Pierneef het sy kleurgebruik subtiel
aangepas om by die sagte tinte van die
marmer kolomme in die wandelgang te pas
en het hierdie beperkte palet deurlopend
toegepas vir eenvormigheid. Die berekende
kleurskema en noukeurig-beplande
komposisies met Pierneef se kenmerkende
ferm lyn en geometriese strukture het
bygedra tot die tonele se uitbeelding van
monumentaliteit en kalmte.

Met die Johannesburgse Stasiepanele se spreekwoordelike reise na verskeie
bestemmings, het ’n mate van die oorspronklike bedoeling daarvan as argitektoniese
geheel egter mettertyd verlore gegaan. Dit het as inspirasie vir La Motte se herskepping
van die installasie gedien. Die rekonstruksie poog nie om ’n presiese nabootsing van
die Stasiepanele te wees nie, maar eerder om besoekers ’n blik op geskiedenis en die
panele se oorspronklike bedoeling te bied. Die installasie dien as ’n herinnering vir
diegene wat dit destyds op die stasie gesien het, en bied ’n visualisering daarvan vir
ander om ook te geniet.

Ná die panele se onthulling in 1932 het die
werke verskeie restourasies (1947 en 1971)
en verskuiwings ondergaan, en is vanaf
1973 by die Pretoriase Kunsmuseum, die
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Regs bo:Premiermyn • Regs:Vallei van verlatenheid

BRONNE:

Met dank aan La Motte Museum.

 Coetzee, N J. 2002. J H Pierneef: Die Stasiepanele / The Station
Panels. Rupert Kunsstigting.
 SARH. 1979. Pierneef. Souvenir brochure of paintings. Archive of the
TRANSNET Heritage Library Collection.
 Nel, P G (eds). 1990. J H Pierneef: His life and his work. p77 - 80, 142 - 148.
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La
Motte
Museum

en die Wynlandgoed se assosiasie met Pierneef

La Motte Wynlandgoed huisves die Pierneef
Erfenis-versameling wat op permanente
uitstalling in die Museum is. La Motte se
assosiasie met die kuns van Jacob Hendrik
Pierneef dateer uit 2002, met die skepping
van die landgoed se premiumwynreeks,
die Pierneef-versameling. Die verpakking is
geïnspireer deur ’n beperkte edisie van 128
postuumgedrukte Pierneef linosneë wat sedert
die 1960s in La Motte se eienaar, me. Hanneli
Rupert-Koegelenberg, se besit was nadat sy dit
as geskenk van haar pa ontvang het.

Bo: Harvest Girl
– Toby Megaw
Linosnee etikette
Borsbeeld van JH Pierneef
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Kopiereg was op daardie tydstip van toepassing en La Motte het daarom
toestemming vir die regte om Pierneef se naam en reproduksie van die
linosneë op die wyn-etikette te gebruik, by die kunstenaar se enigste kind me.
Marita Bailey aangevra. Me. Bailey het me. Hanneli en haar man, La Motte se
uitvoerende hoof mnr. Hein Koegelenberg, se belangstelling en liefde vir die
kunste gedeel wat tot ’n hegte vriendskap gelei het. In 2009 het me. Bailey
aangedui dat sy die bewaring van haar private versameling Pierneef kunswerke
wou verseker en dit binne ’n gepaste omgewing aan die publiek wou vertoon.

Kuns

Heel bo: Die Pierneef uitstalruimte
Bo: Kaapse Plaas, 1921

Dit het daartoe gelei dat La Motte
die versameling van 42 oorspronklike
Pierneef kunswerke wat tussen 1908 en
1955 dateer, bekom het.
Die versameling is met persoonlike
memorabilia aangevul en die uitstalling
in die La Motte Museum is saam met
die Pierneef à La Motte Restaurant
bekend gestel as deel van die La Motte
Redefined-veldtog wat die landgoed
as internasionaal erkende wyntoerisme
bestemming geposisioneer het. La Motte
deel hiermee Pierneef se liefde vir die
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Suid-Afrikaanse landskap, kultuur en die bewaring van argitektuur; en vier met hierdie
assosiasie die bemeestering van verskeie kunsvorme vanaf die beeldende kunste, tot
wynmaak en kookkuns.
Die museum huisves verder ’n kultuur-historiese uitstalling van die geskiedenis van La
Motte, met spesiale verwysing na die Kaaps-Hollandse boukuns soos wat dit blyk uit
die gerestoureerde historiese geboue op die landgoed. Dié uitstalling vertoon aspekte
van die Rupert-familie (wat sedert 1970 eienaars van die landgoed is) en fokus op
dr. Anton en me. Huberte Rupert en die musiekloopbaan van me. Hanneli Rupert.

Kuns

’n Tweede uitstalruimte - foto, bo - bied ook geleentheid vir wisselende uitstallings
waarvan die huidige tentoonstelling getiteld Ink op Papier handel oor verskeie tipes
drukkuns soos geïllustreer deur ’n versameling Rembrandt van Rijn (1606 - 1669)
etse, sowel as werk deur relevante Suid-Afrikaanse kunstenaars. Die museum
dien as vertrekpunt vir opvoedkundige praatjies insluitende die historiese- en
beeldhouwandeling, waarvan die laasgenoemde fokus op beelde van die pa- en
seunbeeldhouers, Theo en Toby Megaw.

Kloksgewys van links:
Girl with Violin, Toby Megaw
Wine bearer,Toby Megaw
The Kiss, Theo Megaw
Detail in die beeldhouwandeling
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Met dank aan
La Motte Museum.

Foto’s met vergunning van La Motte

Vir meer inligting, besoek
www.la-motte.com
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Die
Steekhaar

Foksterriër
Die hondjie staan en tuur na die deur, aandagtig, die kop effe skeef om
geen geluid te mis nie. Daar is ’n effense trilling in die styf gespande
spiere - gereed om in ’n breukdeel van ’n sekonde in aksie te ontplof. Sy
is omtrent 8 tot 10 kg en staan 30 tot 40 cm hoog. Haar gesig is lank en
dun met V-vormige ore wat in ’n driehoek vorentoe oor die gesig val.
Die Wire Fox Terrier (Steekhaar Foksterriër in Afrikaans)
is ’n wonderlike troeteldier vir gesinne waar die kinders
heerlik buite wil baljaar. Die hondjie is vriendelik en het
baie energie. Hulle kan ure lank met die kinders speel,
maar ook maklik verveeld raak as hul nie aandag kry nie
en dan die tuin omdolwe. Die hondjies blaf graag en
waarsku wanneer daar vreemdelinge in die omgewing
is. Die tuin moet veilig toegemaak wees, want hul
kan klim en klouter soos van ouds agter die jakkalse
aan en het die geneigdheid om rond te loop. Hulle is
wonderlike amusante troeteldiere met persoonlikheid.
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Steekhaar Foksterriër
Die foksterriër was in die 17de eeu in
Engeland gebruik om jakkalse te jag. Hul moes
atleties genoeg wees om by te hou met perde
wat galop; en klein en rats genoeg om ’n
jakkals tussen plantegroei, oor boomstompe,
onder die grond in gange of in gate te volg.
Hierdie hondjies moes vir hulself kon dink en
onafhanklike besluite neem; blaf; goed kon
grawe; oor uitstekende uithouvermoë beskik;
en baie fiks en dapper wees.

Troeteldiere

Energiek en hardkoppig
Hul kan hardkoppig wees en hulle eie besluite neem. Dus
is gehoorsaamheidsafrigting ’n goeie idee omdat hul so ’n
sterk jagtersinstink en persoonlikhede het. Hulle kan soms
aggressief optree teenoor ander honde en daarom is opleiding
nodig sodat ’n mens hierdie hondjies makliker kan hanteer.
Die Steekhaar Foksterriër het beslis daaglikse oefening en baie
aandag nodig. Hulle benodig stimulasie anders raak hulle
verveeld. Gereelde stap waar hul rondsnuffel is belangrik. Daar
is ook verskeie veilige speelgoed wat onder toesig gebruik kan
word. Indien hulle vir lang periodes alleen gelaat word, kan
hulle skeidingsangs kry.

Hoe lyk ek?
Hierdie oorwegende wit hondjie
met swart en bruinvlekke het
langerige hare, effens gekartel,
maar nie gekrul nie. Die pels het
beslis gereëlde versorging nodig.
Meeste hondjies wat nie skou nie
se hare word maandeliks geskeer
en minstens weekliks uitgekam.
Hul verloor nie baie hare in die
huis nie. Skouhonde se pels word
op ’n spesiale manier versorg.
Die Steekhaar Foksterriër kan 10
tot 13 jaar oud word. ’n Allergiese
vel, oogprobleme, knie- en
heupprobleme en doofheid mag
soms in sekere individue van die
ras voorkom.
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Bekende
persone
in die geskiedenis met Wire Fox
Terrier as troeteldiere: *Rudyard
Kipling (outeur van Jungle Book) met
Vicki, *Koning Edward VII (VK) met
Ceasar, *Charles Darwin met Polly.
Daar is ook televisiesterre onder die
Steekhaar foksterriër, soos bv. Billy in
Catwalk dogs, Bob in Hercule Poirot
(Dumb witness), Snowy in Tintin,
Bunny in Hudson Hawk.
In Paul Meltsner se skildery “Paul,
Marcella and Van Gogh” is sy
Wire Fox Terrier “van Gogh”.
Dr. Marianna de Vos • (BVSc)(VetMFHom)

Troeteldiere

Yolandé Venter,
eienaar van Luna
(11 maande), vertel:
Luna is ’n bondel energie! Haar
intelligente kraalogies mis niks
nie! Sy is baie lief vir speel, veral as sy
kindermaats het. Ons het daarom vir
haar van kleins af speelgoed gegee
om haar besig te hou gedurende die
dag wanneer ons nie tuis is nie.
Tot dusver het Luna nog net die
groentetuin omgedolwe en die
sproeiers stukkend gebyt. Nie te sleg
vir ’n baba-hond met haar gene nie!
Sy is vreeslik lief vir water en om te
swem. Van baba-hondjie-tyd af klim
sy in die swembad en swem sterk. Sy
grawe ongelukkig en spat ook haar
waterbak uit! Ons is baie lief vir ons
nuwe toevoeging tot die familie.
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Avokado’s

Italiaanse slaai
Braaislaai

met avokado

Hoeveelhede van bestanddele na smaak

yy Avokado’s, geskil en in groterige stukke
gesny.
yy Kersietamaties
yy Geroosterde suikermielies, in stukke gesny
yy Nierboontjies
yy Grasuie
yy Peppadew®
yy Meng die bestanddele liggies. Drup
lemmetjiesap oor en maal ’n paar draaie
swartpeper oor.
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met avokado

yy 4 ryp avokado’s, geskil
yy 100 g kersietamaties, gewas
yy 100 g artisjokke
yy 100 g olywe
yy 200 g mozzarellakaas
yy 30 g Italiaanse pietersielie
Sny die avokado in stukke en rangskik op ’n bord.
Skeur die mozzarellakaas in stukke en meng dit
met die res van die bestanddele.
Plaas dit op die bord met die avokado en sprinkel
met olyfolie, seesout en varsgemaalde swartpeper.
Bedien dadelik.
Resepte en foto’s:
Suid-Afrikaanse Avokado Kwekersvereniging

www.avocado.co.za
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die
krag van

hoop

Die lewe is ’n pad vol opdraandes en afdraandes, en met die gepaardgaande
uitdagings is dit maklik om koersloos te raak en hoop te verloor. Teenspoed
en struikelblokke duik onverwags op en voor jy besef is jy buite jou
gemaksone. Ons komplekse samelewing kan veroorsaak dat talle
mense hulself op moedverloor se vlakte bevind, tot so ’n mate
dat baie glo die toekoms in die land hou niks goeds in nie.

Op grond daarvan het hy geskryf:
“Those who know how close the connection is
between the state of the mind of man, his courage
and his hope or lack of them, and the state of
immunity and his body, will understand that sudden
loss of hope and courage, have a deadly effect”.

Die gevoel van verdrukking, onregverdigheid, hulpeloosheid en verlies,
ongeag die oorsaak, is universeel en nie net eie aan Suid-Afrikaners nie.
Volgens die lewensafrigter Jessie Swart lê die verskil in hoe ons reageer op
hierdie omstandighede en hoe ons daaroor dink en optree. ’n Fatalistiese
perspektief maak ons die hulpelose slagoffer van dít wat met ons gebeur.
Dit definieer ons, en ons bly ’n gevangene van omstandighede.
Victor Frankl, ’n Joodse sielkundige, was ’n gevangene in een van Hitler se
konsentrasiekampe. Hy het ’n studie gemaak van sy medegevangenes,
wat saam met hom in onmenslike omstandighede aangehou is
en ondenkbaar mishandel is. Hy skryf in sy boek: “Man’s search for
Meaning” dat hy met akkuraatheid kon voorspel wie volgende onder die
omstandighede sou omkom. Sonder uitsondering was dit die individue
wat HOOP verloor het, en hulself totaal oorgegee het aan WANHOOP.

11

Sy waarnemings het hom die vraag laat vra:
“Hoekom oorleef sekere individue die moeilikste
omstandighede, en kry hulle dit reg om te
midde van alles sin en doel te vind, terwyl ander
disintegreer en selfs sterf?” Sy antwoord laat mens
twee keer dink: “Alles kan van jou weggevat word,
behalwe jou vermoë om jou reaksie te kies.”
Die enigste manier dus volgens Frankl om
VRYHEID te behou te midde van moeilike
omstandighede, is om te onthou dat niks van jou
’n slagoffer kan maak nie, behalwe as jy kies om
een te wees. Hy sê verder dat daar vanselfsprekend

Lewensafrigting

tye is wanneer ons geen beheer het oor wat
met ons gebeur nie, en dan uitgedaag word om
onsself te verander deur te vra:

Nee, enige persoon kan op enige ouderdom
kies om hoop prys te gee.

 “Hoe dink ek oor die probleem?”
 “Hoe kan ek anders hieroor dink?
 “Hoe kan ek meer positief hieroor dink?”
 “Hoe kan ek meer positief hierop reageer?”

Wie is makliker geneig

Met die insig van Victor Frankl in gedagte, gee
Jessie Swart antwoorde op ’n paar vrae wat dalk
as riglyn vir ieder en elk kan dien:

Gewoonlik hulle wat wetend of onwetend kies om slagoffer te
word/wees van wat met of rondom hulle gebeur. ’n Slagoffermentaliteit vorm maklik wanneer jy voel die lewe skuld jou iets, of
jy verdien beter, of niemand waardeer jou pogings of bydrae nie.

Wat is die
waarde van hoop?
 Dit skep die verwagting dat dinge sal uitwerk.
 Dit bewerkstellig die vermoë om kalm en vol vrede
te bly, as iets nie ontwikkel soos jy dit verwag het
nie.
 Dit wek die vertroue dat jy dit sal maak.
 Dit help jou onthou van vorige kere wat jy dit wel
gemaak het.
 Dit is die voorloper van optimisme en positiwiteit.
 Dit is die spanmaat van geloof wat glo dat die
onmoontlike moontlik is.
 Dit is belangrik om te onthou dat hoop nooit die
werklikheid ontken en in ’n illusie lewe nie. Dit kies
egter om te onthou dat jy die vryheid het om te
kies hoe jy daaroor gaan dink en voel, en hoe jy
daarop gaan reageer.
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Is wanhoop beperk tot
’n sekere ouderdomsgroep?

om hoop te verloor?

Hoe kweek mens hoop –
kan dit aangeleer word?
Ongetwyfeld ja! Baie mense leef vanuit ’n aangeleerde hulpeloosheid. Hoop
is dormant totdat die ongelooflike krag daarvan wakker gemaak word.
1. Kweek dankbaarheid en vergenoegdheid. Moenie wag vir wilskrag of
motivering nie. Begin daadwerklik konstruktiewe gewoontes kweek, wat
lei tot konstruktiewe aksies.
2. Leer om moeilikheid in die oë te kyk.
3. Berei voor vir ’n toekoms, al bevind jy jou in onmoontlike
omstandighede.
4. Visualiseer ’n beter dag…selfs probleme het ’n vervaldatum.
5. Bestuur jou emosies. Erken moeilike omstandighede, evalueer feite, maak
die nodige planne.
6. As iets nie werk nie, beweeg aan. “Jy kan alles doen, as jy stop om alles te
doen”.

Lewensafrigting

7. Laat jouself toe om verlies te erken en ook te rou.
8. Ontwikkel die oortuiging dat daar altyd ’n uitkoms is.
9. Ontwikkel vertroue in jou eie vermoë om staande te bly.
10. Hersien jou waardestelsel en vind die doel van jou bestaan.
11. Reik uit na iets wat groter is as jyself en jou probleme. Kry hulp en gee hulp.
12. Vier klein oorwinnings.

Hoop gaan oor
die volgende moontlikhede:
 “MISKIEN...”
 “DALK...”
 “WAT DAARVAN...”
 “SÊ NOU NET...”
Mens kan jou geloof verloor en oorleef. Jy kan baie dinge en mense
verloor en oorleef, maar die dag wanneer jy hoop verloor het, is dit
ikabod. Want sonder “miskien” en “dalk” en “sê nou net” het jy nie
die vermoë om bo-oor dit wat NOU gebeur te kyk, en ver in die
toekoms die dag te sien wanneer dinge beter sal wees nie.

Wat is
lewensafrigting?
Lewensafrigting verskil van terapie, berading,
advisering of konsultasie.
Die lewensafrigter fasiliteer ’n proses waar die
kliënt uitdagings en struikelblokke in projekte
en prosesse in haar/sy lewe identifiseer, en ’n
plan van aksie kies om die lewe te leef wat hy/
sy begeer.
’n Lewensafrigter is ’n hoogs-opgeleide
professionele persoon wat hoofsaaklik
met die regte vrae en tegnieke, die kliënt
bemagtig om die antwoorde binne hom/
haarself te vind.
Jessie Swart was 20 jaar lank ’n maatskaplike
werker, gevolg deur ’n verdere 20 jaar as
lewensafrigter. Die afgelope vyf jaar bedryf sy
en drie vennote die onderneming, CAMBER
COACHING.
Jessie se persoonlike passie: “Om individue te
help om nie langer die manuskrip van ander
te leef nie, maar om hul outentieke self te
ontdek en te leef… van
binne-af buitentoe.“

Kontakbesonderhede
 083 26 75224
 jessie@cambercoaching.com
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Die ou vrou en die priester
Anders as ’n storieboek, is die lees van ’n kortverhaal vir my die ideale
manier om te ontspan voor ek my kop saans, na ’n besige dag, neerlê.
’n Mens se aandagspan word net lank genoeg besig gehou sonder om
onnodig teen die vaak te moet stry omdat die storie nog nie klaar is
nie. Toegegee, die slaap kan soms ook wyk as ’n gelese gedeelte jou
aangryp en verras en tot nadenke aanspoor.
Die bundel kortverhale deur die
bekende rubriekskrywer Cecile
Celliers, is in 2018 kort voor haar
85ste verjaardag gepubliseer. Die
inhoud van die 14 verhale getuig van
’n ouer verteller met ervaring en insig
oor vele fasette van die lewe en het
my meermale uit die slaap gehou.

NB-Uitgewers
ISBN: 9780798176996
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In hoofsaak gaan dit hier oor
mense, meestal enkelinge, en die
kompleksiteit van hul verhoudings
met ander: ’n eggenoot, ouers, ‘n
geliefde of die Here. Die verhale
word dikwels vertel met die subtiele
beklemtoning van die vlugheid
van ons aardse bestaan en die
verrassende en somtyds
eienaardige wendings wat
die lewe kan neem.

Die bundel begin met ’n verhaal oor ‘n
jong meisie se obsessie met ’n ouer man
(Hernnhut) en sluit af met die titelverhaal:
Die ou vrou en die priester; wat terloops
handel oor Cecile se ewe bekende ouer
suster, Madeleine van Biljon. Volgens
haar het sy egter dinge in die verhaal oor
Madeleine en die priester bygewerk en
die slot verskil ook van die werklikheid.
Die verhale spreek dikwels uit
agtergronde waarmee sy vertroud was:
die dag-tot-dag bestaan op die myne
(Verlies, Erica); godsdiens en die
kerk (Die trourok, Die
tweede diens, Brood),

Lekker lees

die ouderdom (Reünie; Boontjies) en die politiek en kulturele
verskille (I’m sorry).
Vir my was die verhaal van Daniel, sy jeugmaat Mpho en die
palominohings, Sjerrie; (Beeld van ’n lewe: Man en perd) aangrypend.
Die fyn beskrywing van die aanvoeling tussen perd en ruiter maak
dat ek, wat nie perde ken nie, iets van “horse whispering” begryp.
Die hitte van die Karoo, is ’n vertelling oor die leë-nes sindroom en
vervreemding tussen man en vrou. As ou getroude het die lees
van hierdie verhaal my opnuut laat besef dat “gelukkig getroud” ’n
proses en nie ’n eindbestemming is nie.
Soms frustreer Celliers egter deur ’n storie binne dié storie te
vertel: In Die verloofring word die loop van die verhaal byvoorbeeld
telkens deur gedetailleerde beskrywings van die kosmetis se
handelinge onderbreek.
Benewens die genot wat die lees van die uiteenlopende klomp
menswees verhale meebring, is ek beïndruk met haar eenvoudige
en keurige gebruik van Afrikaans. Hierdie bundel reflekteer haar
raak opsomming van haarself: “Om te praat is my gawe, woorde
my werk en mense my liefde.” (Beeld, 21 Junie 1986)

Selfs met die dood van haar man na ’n siekbed in
1995 het sy bly skryf, en so, in die verwoording van
haar eie verlies, vir ander ’n meeleefplek geskep.
In Sarie (26 Februarie 1997) het Cecile byvoorbeeld
geskryf: “Verlies en wins. Ja, dit was verlies sowel
as wins. Op twee vlakke. Net na John se dood is
ek gedra deur die liefde van my kinders, familie en
medemense, bekendes en onbekendes, mense wat
waarlik vir my Christus op aarde was. Mense wat
aan die liefde van God fisieke gestalte gegee het.
Die Woord het deur hulle woorde by my ingetrek.
“Ferdinand Deist het geskryf: Ware geloof is
om déúr die teëspoed te kan lewe omdat jou
geborgenheid in die lewe nie aan voorspoed
gekoppel is nie, maar aan God, wat méér is as die
oomblik. ’n Volwasse geloof kan ook in teëspoed
aan God bly vasklou. Om dit te ontdek, om daagliks
inniger bewus te word van sy teenwoordigheid, sy
sorg, sy allesoorkoepelende liefde, dit was waarlik
wins. Wonderwerke is vir my voltrek in hierdie
bitter tyd.”
Elsje Hall

af.wikipedia.org/wiki/Cecile_Cilliers • www.litnet.co.za/cecile-cilliers-1934
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Panini
is beroemd!
Dit is vir my so lekker

om ook met julle te gesels. My naam
is Panini en ek is die kind van oom
Janneman en tannie Strepies. Hulle
is mos al twee met ’n gedwonge
verskuiwing hier weg en nou is ek ’n
weesdonkie. Volgens oom Rampie is dit
mos sy reg om as ons woordvoerder op
te tree. As hy egter die kans kry balk hy
net oor homself en bly daar nie son vir
ons oor om in te staan nie. Ma Strepies
het gesê sy ken dié Rampie, sy was
nie verniet eens op ’n tyd een van sy
houvrouens nie. In oom Rampie se kop is
daar net plek vir homself en hy loop oor
van selfliefde.

Eintlik is ek baie beroemd. Ek weet
nie waarom dit is nie, want ek voel
maar soos ’n doodgewone jong
donkiemerrie. Die hele wêreld het
nou hulle brode na my begin noem.
Dis net panini hier en panini daar. Die
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vreeslikste vir my is dat daar mense is
wat dink ek is na die brood vernoem!
Daar het nou ’n mate van vrede gekom
tussen ons en die skape en ons wei nou
saam in een kampie. Ons hou ons maar
eenkant, want ons weet nie wanneer lei
daardie skape ons weer in die versoeking
om een van hulle dood te skop soos
wat ons stiefsussie Blokkies vir Blerrie die
skaap doodgeskop het. Die skape kan
darem skade aanrig. Hulle het so nou
en dan op die werf gewei waar die gras
so mooi groen is, maar hulle het hulle
nie tot die gras beperk nie en selfs die
broodbome se blare gevreet! Daardie
broodbome is in alle geval snaakse goed
en kry nie panini’s nie.
So ’n rukkie terug was die mense so
baie weg met vakansie. Hulle praat
van vakansiedae. Toe sien ons ’n ander
donkie hier in die pad heen en weer
loop. Nie lank nie of ons bestuurder het

Dorrie (of is dit
nou Dory?) bo
en Panini (links)

die donkie aangekeer en haar na ons toe
gebring. Sy vertel dat haar naam Dorrie
is, maar sy sê dit is eintlik Dory. Sy het
besluit om weg te loop van die plot waar
sy gebly het en is nou baie bly om saam
met my en Bollatjie te wees. Haar vorige
mense wil haar nie meer hê nie omdat
sy weggeloop het. Ons is baie bly, want
sy is nie net ’n versterking vir ons donkies
nie, maar sy is ook ’n kwotaspeler en die
druk op ons ou spannetjie word daarmee
baie verlig. Nou sal die spannetjie skape
moet opskud!
Groete vir julle almal

Panini (die donkie)
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