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Liewe Leser

Inhoud

Met die beplanning van hierdie uitgawe van
Sonder Seëls, was dit opvallend hoe positief
elkeen reageer het op die versoek om ‘n bydrae
te lewer. Wat ‘n wonderlike voorreg is dit om
met entoesiastiese, ondernemende mense te doen te kry.

Dis die lang donker winternagte
wat hul so baie tyd gegee
het om te dink.
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Aangegryp deur die pyn en lyding van slagoffers van die
Tweede Wêreldoorlog, volg Elkarien Fourie die lewe van Corrie
ten Boom, soos beskryf in haar boek Die Skuilplek. Elkarien, ‘n
gesoute joernalis, hou die fakkel van hoop hoog. Bl. 8.

Meer as 32 000 struikelsteentjies
is al wyd en syd in
Europa aangebring.
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So kan Jokie Wesseloo nie uitgepraat raak oor hulle besoek aan
Skotland nie. Benewens die Skotse natuurskoon, waardeer sy
en haar man Jan die Skotte se vriendelikheid, behulpsaamheid,
hardwerkendheid en meer. Reis gerus saam. Bl. 2.
Verbeel ek my dit, of is kosliefhebbers gewoonlik entoesiastiese,
hardwerkende, vrolike mense? Immer op soek na nog ‘n nuwe
resep, en altyd bereid om te deel. ‘Ek deel graag – dis tog die
gees van kos!’ Wie anders as Errieda du Toit se woorde? Bl. 13.
Geniet Sonder Seëls!

Groete
Lilla du Preez
15 November 2019
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Sedert Borg ŉ Woord se
ontstaan in 2010 is
R3,5 miljoen reeds geïn.
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Dis alles daar: die aanhouers;
die flatervryes; kos vir oor-enweer- kuiers en geregte
wat ons as erfeniskos koester.
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Rampie sê hy verstaan nie die
ding van die gewig verloor nie,
want dis dan nie weg nie.
Sal mansmense ooit verstaan?

15
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Die roospienk ruïnes van
Melrose Abbey (1136)

SKOTLAND,

HIER KOM ONS!
Moontlik was die prentjiemooi foto van ’n klip-boogbruggie die begin van
alles, maar só word ‘n lang-gekoesterde droom waar met ons reis deur
Skotland in Junie vanjaar. Dis blykbaar die maand met die minste reënval,
hoewel dit geensins beteken dat dit nie elke dag kan reën nie! Hier lui
die gesegde: “If you don’t like the weather, just wait 10 minutes and it will
change!” Jokie Wesseloo vertel:

" Stadig begin ons planne vorm aanneem. Ons besef vinnig

Pack Horse Bridge (1717) by Carrbridge
– dis waar alles begin het!
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dat ons heelwat meer tyd nodig sal hê as wat aanvanklik
beplan is. Die geheim tot sukses is om jou huiswerk baie
deeglik te doen. Besluit watter gebiede jy wil besoek, lys
alles wat daar te sien is en watter daarvan prioriteite is. Wees
uiters kieskeurig met verblyfkeuses: daar is niks wat ŉ mens
so miserabel laat voel as swak huisvesting nie. Lees onlangse

Reis

resensies; foto’s is soms bedrieglik.
Vergewis jou van die kansellasiebeleid
want die onvoorsiene kan gebeur.
Daarvan vertel ek later. Google Maps gee
’n goeie aanduiding van ligging, loop- en
ry-afstand na besienswaardighede, maar
wys nie dat Skotland allermins plat is nie.
Ver stap kan vir ouerwordende ledemate
’n beproewing word.

Links bo: Gotiese St. Giles Cathedral (14de eeus) in Edinburgh

Bespreek vooraf
Met verblyf ‘n jaar vooraf in plek, gee ek aandag
aan veerbootskedules, dagtoere, Hop-onhop-off buskaart-opsies en voordele van
spesiale toegangspasse (Explorer of Historic
Scotland). Bespreek verkieslik alles vooraf. Ek
moes inderhaas ons reisplan aanpas omdat
‘n veerboot vanaf ‘n eiland terug vasteland
toe, reeds vier maande vooruit vol bespreek
was. Om met eie vervoer te kan reis, is ’n groot
voorreg: jy kan oornag, stop en vertoef waar en
so lank jy wil. Motorhuur in Skotland is billik.
Met die intrapslag op Edinburgh-lughawe, duik
ons eerste krisis op: die verblyf wat ons ŉ jaar
vooruit deur ’n bekende webtuiste bespreek
het, is deur die nuwe eienaar vir die langtermyn
verhuur. Heelwat koppies koffie later, soek en
kry ek self verblyf: weliswaar bietjie duurder,
maar uitstekend geleë op The Royal Mile.
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Regs bo: Die “Bagpipe angel” in Thistle Chapel van St. Giles.

Edinburgh
Die beste manier om Edinburgh te leer ken, is om eerstens die rooiHop-on-hop-off busroete te neem. Die onbeperkte ritte op die rooi,
blou en geel busse binne tydsbestek van jou kaartjie maak die stad
uiters toeganklik. Om The Royal Mile vanaf Holyrood Palace tot Castle
Rock te voet te verken, kan ’n daglange avontuur word. Dit is ‘n rykdom
van historiese geboue, kerke, museums, monumente, standbeelde,
stegies en binnehowe. Edinburgh Castle is sekerlik die top toeristeattraksie en daar moet jy die hordes toeriste kan trotseer.
Alles in Skotland het ’n storie. Dit is soos ’n skattejag. Ons ontdek
uitgekerfde gesigte op gewels, inskripsies op mure, prentjiemooi
Cockburn Street, kleurvolle Victoria Street en lowergroen parke. Voor
St. Giles Cathedral is ‘n hartvormige keisteen-mosaïek op die plek van
die ou Tolbooth. Jy moet koes, want die gebruik is om daarop te spoeg
omdat misdadigers destyds daar verhoor is.

Reis

Trotse
kultuurerfenis

Scottish
Borders
Ons dagtoer na die Scottish Borders is
koud en nat, maar word ’n fees onder
bekwame en gevatte leiding van
toergids Keith. Dit word borders genoem
omdat jare se stryd om onafhanklikheid
heelwat grensverskuiwings tot gevolg
gehad het. Die Romeinse keiser Hadrian
wou só graag die fierce Picts uit sy besette
gebied hou, dat hierdie 73 myl-lange
keermuur gebou is. Die besbewaarde
deel daarvan vind ons by Housesteads
Fort en Milecastle 37 in Northumberland.

Alles getuig van die Skotte se trots op hul
kultuurerfenis wat hulle keurig onderhou.
Ons agting vir hierdie nasie groei daagliks.
Nie net ervaar ons hulle as vriendelik,
behulpsaam, toeganklik, konsidererend,
hardwerkend, vrolik en dankbaar nie, maar
hulle was baanbrekers op vele gebiede. Jan
meen dis die lang donker winternagte wat
hul so baie tyd gegee het om te dink.
Waar die Borders vol Romeinse nalatenskap
is, word die Midlands gekenmerk deur die
Reformasie- geskiedenis van die RoomsKatolieke Kerk, Nasionale Parke soos
die Trossachs en mere (lochs), waarvan
Skotland meer as 31 500 het. Die Highlands
se geskiedenis is gevorm deur die Clanheerskappy, die Land Clearances met
gevolglike armoede en uittog van arbeiders,
opstande en rebellies, Jacobites, Bonnie
Prince Charles, Rob Roy en William Wallace.

Anti-kloksgewys vanaf regs bo: Jan en Jokie Wesseloo geniet “Tea-4-two” by Hettie’s Tea-room in Pitlochry. • John O’ Groats, mees noordelike dorp op die
Britse vasteland. • Balmoral Castle, waar die Koningin en haar familie hul somervakansie deurbring. • Highland Coos, antiek Gaeliese beesras.
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Kleurvolle Portree, Isle of Skye.

Slichagan se Old Bridge met die Black
Cuillins Mountains daaragter.

Bo: Quiraing se asemrowende vulkaniese gebergtes op
Trotternish Peninsula, Isle of Skye. • Links: Skeabost
Pods, ons knus blyplekkie op die Isle of Skye.

Eilande

Standing Stones of Stenness (Isle of Orkney) die oudste steensirkel in Brittanje, 5 000 jaar.
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Die eilande is ’n heel ander storie. Op
die noordelikes soos Orkney, lê spore
van die Wikings en Noormanne diep
in plekname, taal, kultuur en boustyl.
Oorblyfsels van nedersettings en rituele
uit die Steen- en Bronstydperke is volop,
van hulle selfs ouer as Egipte se piramide.
Die Hebriede-eilande in die weste is nog
meer landelik. Hier vind jy ook standing
stone circles, blackhouses, en brochs, daarby
die pragtige Cuillin-bergreeks en spierwit
strande (Scottish Maldives). Om Skotland te
besoek en nie sy eilande nie, is ’n fout.

Daar is toeriste wat gholftoere doen
en dan op soveel as moontlik bane
gaan speel. Ander ry agter die tien
grootste, mooiste en besbewaarde
kastele aan; of argeologiese terreine; of
kerke. Whisky-toere is gewild en met
meer as 120 aktiewe distilleerderye
van hierdie kosbare water of life, kan jy
baie lank besig bly. Jan het gaan nader
kennismaak en nogal gehou van wat
hy proe. Vir motorbestuurders word
sopies in flessies saam gegee. Gashere
bederf mens ook nogal met ’n kraffie
daarvan in jou kamer. Dis uitstekende
slaapmirresyne.

Reis

Ons deurkruis die land terwyl kameras oortyd klik-klik om
strelende landskappe en skilderagtige dorpies vas te vang. Tog
word dit nog beter in ons geheue verewig. Ek sê so dikwels:
”O Jan, dis darem mooi!” dat ek naderhand bang was Jan
stop die kar en vra my om uit te klim. Die allesoorheersende
gevoel van veilig wees, is vir ons byna onwerklik. Meer as een
keer stop ons langs die pad, gooi ‘n piekniekdeken oop, skink
Jacobs-koffie uit die termosfles en geniet padkosbroodjies.
Onder: Falkirk Wheel, die wêreld se eerste en enigste roterende
boothyser tussen die Clyde- en Union Canals.

Bo: The Kelpies, 30-meter hoë perdekoppe deur Andy Scott, ’n ode
aan die rol wat perde in die landbou en ekonomie gespeel het.

Bôttered
or braided?
Ons leef op seisoensprodukte soos suikersoet aarbeie
en sappige plat perskes. Dis baie gesond ja, maar
dan trek dorpies se bakkerye ons soos magnete aan.
Scottish pies, macaroni pies, rhubarb & apple pies, lifechanging fudge doughnuts, coffee buns, lemon-drizzle
traybake, vra mos om geproe te word. My gunsteling
bly scones with thick clotted cream. Hoeveel keer ons
daarvoor gestop het, wil ek nie weet nie. Ook nie
hoeveel keer ons gesmul het aan vis en skyfies nie.
”Would you like it bôttered or braided Sir?” Jan se gesig
is ‘n groot vraagteken, ek wonder hoe vis “gevleg”
kan word en besef toe die haddock kom battered en
breaded, lg. dus met krummels bedek. Vir haggis eet
het ons toe (gelukkig) nie tyd gehad nie.
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Wanneer ek oor Skotland
begin dink, is dit soos ’n
motor wat nie brieke het nie
en kort voor lank, skryf ek Sonder
Seëls propvol. Die idee was om
ons verwondering oor hierdie diverse land
met entoesiasme te deel. Op die vooraand van
ons vertrek daar, is ons dit eens dat, as dit ons laaste
buitelandse reis sou wees, ons meer as tevrede is. Ons
het ’n totale afstand van sowat 4000km afgelê.

Glen Coe (narrow glen),
een van die mooiste
valleie in die Skotse
Hooglande.

Ons almagtige God en Vader se Skeppingswerk is groot. Met
sy getroue liefde het Hy ons veilig begelei op hierdie reis, ons
is nederig dankbaar. Ons loof en prys Sy naam, Halleluja!
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CITY Gifts, Babies & Toys
Kersgeskenke vir almal!
Kinderspeelgoed • Legkaarte • LEGO
Maxwell & Williams • Noritake
Geskenke vir mans

Besigheidsure
Maandae – Vrydae
Saterdae
Sondae
Vakansiedae

09:00 –18:00
09:00 –17:00
09:00 –14:00
09:00 –14:00

Winkel 4.1 Atterbury Value Mart, Faerie Glen, Pretoria
ONS IS LANGS BUILDERS WAREHOUSE
Tel: 012 991 6231/2/5 • E-pos: citygifttoys@mweb.co.za
www.citygifttoys@mweb.co.za
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Onbegrip voor mens
se onmenslikheid
teenoor medemens

S

ommige mense, ek ook, het ’n morbiede
fassinasie met die lot van die Europese Jode
in die Tweede Wêreldoorlog. Sedert ek en my
man gereeld in die ou, suidelike stad Maastricht
in Nederland by ons dogter Elsje kuier, tref dit
my telkens hoe lewendig die oorlog en die
Holocaust nog in Europa se geheue is. Wat ek
eers later besef het, is dat ons besoeke gewoonlik
saamval met die viering van die vredesluiting
in Mei 1945. Dan is daar openbare herdenkings
en uitstallings van boeke oor die oorlog in
biblioteke en boekwinkels. Hierdie jaar het die
herdenking van die bevryding van Maastricht
deur die Amerikaners presies 75 jaar gelede
gesorg vir optogte, praatjies, ’n musiekkonsert en
selfs kelners wat musiek speel en klere uit daardie
era vir die geleentheid aangetrek het.

8

- Elkarien Fourie

Hitler het twee-derdes van Europa
se Joodse bevolking binne ’n
paar jaar uitgewis. Gedurende die
oorlog is meer as 350 inwoners uit
Maastricht gedeporteer wat nie
net Jode nie, maar ook sigeuners
en politieke teenstanders van die
Nazi-regime ingesluit het. Op die
sypaadjie voor elke huis waaruit
iemand weggevoer is na ’n byna
sekere dood in ’n kamp, is ’n
“struikelsteentjie” van geelkoper
ingemessel waarop die naam,
geboortejaar en sterfdatum
van die slagoffer gegraveer is.
Hierdie herinneringsprojek is
die breinkind van die Duitse

Lekker lees...

kunstenaar Gunter Demnig en
dien as simbool van onbegrip vir
die onmenslikheid van herkoms as
doodsvonnis.
Meer as 32 000 struikelsteentjies is
al in Duitsland, Hongarye, Tsjeggië,
België, Nederland, Pole, Noorweë, Italië,
Oekraïne en Oostenryk aangebring. In
Elsje-hulle se straat is ’n pa, ma en hul
vyf kinders gedeporteer, waarvan die
jong David Schmidt volgens sy steentjie
net nege jaar oud was. Geeneen van die
gesin het die oorlog oorleef nie.
’n Herdenkingsgeleentheid wat ek
meegemaak het, was ’n optog op ’n
koue aand in die lente toe inwoners
en besoekers studente met lanterns
gevolg en by slagoffers se eertydse
wonings in die middestad
stilgestaan het. ’n Brandende
kers in ’n papiersak het die
voordeure aangedui. Die
beskikbare inligting oor die
inwoners is uitgelees, soos dat
hulle meubelmakers, drukkers
of aptekers was.
In Haarlem, ook in Nederland,
waar die 84-jarige nieJoodse horlosiemaker Casper
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ten Boom en sy gesin bokant hul
juwelierswinkel gewoon het, het hulle
Christelike beginsels en lewenswyse
hulle beweeg om die lewens van
Joodse medeburgers te probeer red.
Toe die Jode, oënskynlik sonder protes
deur die meeste bure, begin verdwyn,
het die Ten Booms sonder om hul
eie veiligheid in ag te neem, hul huis
as deurgang beskikbaar gestel vir
vlugtelinge wat dan in die geheim na
die platteland gevoer en versteek is.
Net soos Anne Frank en die
verstekelinge van Het Achterhuis in
Amsterdam, is die Ten Boom-gesin
ook verraai, maar eers nadat hulle
ongeveer 800 Jode van ’n gewisse
dood gered het. Die twee ongetroude
susters Corrie en Betsie is na die

Ravensbrück-konsentrasiekamp in
Duitsland geneem. Hulle bejaarde pa is
die kans gegee om in sy huis aan te bly
as hy die reddingswerk sou staak, maar
het verklaar dat hy die volgende dag
weer mense in nood sou help, waarna hy
weggevoer en tien dae later dood is.
Corrie het medegevangenes
onderskraag met geestelike liedere wat
hulle elke nag, elkeen in haar eie taal,
gesing het. Sy het gewonder waarom
haar hoek van die slaapvertrek meer
bedluise het as die ander tot sy besef het
die plaag is die rede waarom die wagte
daardie deel vermy. Toe was sy
dankbaar vir die gejeuk.
Haar geliefde

suster is teen die einde van die oorlog
dood, maar Corrie is onverklaarbaar
vrygelaat net voordat die oorblywende
vroue van die kamp almal na ’n
gaskamer gestuur is. Sy het boeke
geskryf en wêreldwyd toekennings
gekry totdat sy op haar 91ste verjaardag
in 1983 oorlede is. Dit strook met die
geloof van die Joodse ontvangers van
haar weldade dat net baie spesiale
mense op hul verjaarsdae sterf.

in die sitkamer hang, kon verslag doen
oor wat amper 80 jaar gelede alles daar
gebeur het. Die ou dame het my die
driehoekige bordjie op die vensterbank
bokant die voordeur gewys wat destyds
plat laat lê is as dit onveilig was om aan
te klop. Op die dag van die arrestasie
het ’n Gestapo-offisier egter die
bordjie regop getel en tot 35 Jode en
weerstandsbewegingslede is in die strik
gevang.

Ek het haar bekendste boek Die Skuilplek
(in Engels The Hiding Place) jare tevore
gelees en drie jaar gelede verneem dat
die Ten Boom-huis per afspraak besoek
kan word. Ek wou my nie aan ’n tyd
bind tydens ’n dagbesoek aan Haarlem
nie, maar toe ons in die middedorp
verby ’n juwelierswinkel stap, sien ek die
naambord van die Ten Boom-huis boop. Ek maak toe kennis met die juwelier
wat sê hy is onverwant aan die destydse
eienaar, maar dat die stadsraad dit ’n
juwelierswinkel wou hou. Hoewel dit
reeds ná kantoorure was, het hy gou die
vrywilliger aan diens gebel wat besig
was om te sluit, maar bereid was om my
die huis te wys.

Die versteekte kompartement agter
die skoenrak in Corrie se kamer, waarin
verstekelinge net omtrent ’n minuut
gehad het om in te verdwyn sodra ’n
gonsknoppie by die voordeur gedruk
is, staan nou oop. Op die dag van die
arrestasies het ses mense met skaars
staanplek, drie dae lank versteek gebly
totdat hulle deur ander helpers ontset
is.

Ek het die kans as ’n bestiering beskou
en gewens die muurhorlosie wat steeds
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In die museum is ook ’n vertrek
met leesstof oor Corrie se werk en
lewensfilosofie, soos ’n illustrasie van
haar geloof dat ons in hierdie lewe
net die chaotiese agterkant van die
tapisserie van ons lewens sien, maar
eendag sal die pragtig geborduurde
voorkant wat God geweef het, vir ons
duidelik word.

Bioskets

Lekker lees...

Elkarien Fourie werk as vryskutjoernalis en boekresensent vir
Media 24, Litnet, Die Taalgenoot en
ander tydskrifte. Met ’n meestersgraad
in Afrikaans, het sy Afrikaans aan die
Universiteit van Wene, Oostenryk,
gedoseer. Terwyl sy Engels aan
die Minzu-Universiteit in Beijing
aangebied het, het sy en haar man
Tienie radio-bydraes gelewer vir RSG
se programme Monitor en Spektrum.
Sy het ook as IELTS-eksamineerder in
China gewerk en uiteindelik van 2005
tot 2013 daar deurgebring. Sy is die
skrywer van ’n jeugroman, Dans op die
rand van ‘n krans. ’n Memoir oor haar
verblyf in China, getiteld Vat jou hele
hart (elkarienfourie@gmail.com) is ‘n
waardevolle boek vir enigeen wat in
China belangstel of daar gaan werk.

Sonder
SeëlsSeëls
/Laaste
woord
Sonder
| Afrikaans

Geliefde sangeres

Beskermvrou van Borg ’n Woord
vir 2019 - 2020
Pas nadat Deel XV van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) verskyn
het, is die nuwe Beskermvrou van Borg ‘n Woord vir 2019-2020 aangewys –
niemand minder nie as die geliefde sangeres Laurika Rauch. Dr. Willem Botha,
Hoofredakteur en Uitvoerende Direkteur van die WAT, sê dat Laurika nie ‘n
oomblik gehuiwer het om in te stem om die tiende beskermvrou te word nie.
Die idee vir Borg 'n Woord het
ontstaan toe die staat die subsidie
aan die Woordeboek drasties ingekort
het en daar plan gemaak moes word
om fondse in te samel. Mense word
aangemoedig om te dink wat hulle
gunstelingwoorde is, of watter woorde vir
hulle besonder mooi is, en dit dan te borg.
Sekere woorde het spesiale betekenis vir
sekere mense – ‘n ideale geleentheid om die
woorde te borg. Geborgde woorde kan ook as
geskenke vir geliefdes, vriende en familie gegee
word.
Sedert Borg 'n Woord se ontstaan in 2010 is
R3,5 miljoen reeds geïn, ‘n belangrike bron van
inkomste om die voortbestaan van die WAT te verseker.
Woorde kan teen R100 per woord geborg word. Vir
elke geborgde woord word ‘n sertifikaat uitgereik met
jou naam daarop, asook die woord wat jy geborg het. Jy
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kan ook ‘n woord vir R5 000 koop. Niemand
anders kan dan daardie woord borg of
koop nie. Sou jy R5 000 skenk, word ‘n 18-A
belastingsertifikaat aan jou uitgereik.
Almal wat woorde borg of koop, kwalifiseer
outomaties vir die prystrekking van R25 000
in Maart 2020 tydens die Woordfees. Jy kry
ook gratis toegang tot die Aanlyn WAT vir
ses maande as jy ’n woord borg of vir vyf jaar
as jy dit koop. Gaan na www.wat.co.za en
klik op Borg ‘n Woord.

Woordeboek van die Afrikaanse Taal
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Kweek dit self

, ‘n waardevolle gids wat jou lei
om jou tuin, groot of klein, ten volle te benut en te
geniet, is so saamgestel dat dit jou deur al die stappe van
tuinmaak neem.
Jy leer hoe om groente, vrugte en vrugtebome, kruie en
speserye, tot selfs neute, te verbou.
Elke plant word volledig bespreek, met besondere
verwysing na die vereistes vir die voorbereiding van die
grond, verdeling van die plante, die kweking, asook die
oes en berging daarvan.
Waterbehoeftes van elke plant, die gebruik van gryswater,
peste, plae en plantsiektes en hoe om dit te beheer, bied
waardevolle inligting vir die tuinier.
Daar word ook metodes aangebied om ongewone en
moderne variasies van elke tipe plant te kweek.
’n Lekker bonus vir die huistuin is die bykomende wenke
oor hoe om plante in houers te kweek en om die geskikte
plante vir verskillende spasies te kies.
Die verbouing van minder bekende groente soos okra,
Sjoe-sjoe en Choy Sum staan gemaklik langs die bekendes
soos aartappels, tamaties, boontjies, wortels en uie.
Die boek is ook in Engels beskikbaar: Grow your own

Kweek dit self JJ van Rensburg & Tinus Oberholzer ISBN 9781920217969
Aanlynprys: R350.00 Bestel by orders@briza.co.za
of besoek Briza Publikasies se kantoor: Soutpansbergweg 121, Riviera, Pretoria
Tel +27(12) 329-3896 • www.briza.co.za
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- Errieda du Toit

Met haar tiende boek SAAM (SHARE) vier Errieda du Toit die noue band
wat ons met gemeenskapsboekies het: daardie nederige resepbundeltjies
waarmee vroue fondse ingesamel het vir kerk en skool. Gefassineer deur
ons spesiale band met hierdie resepte het sy haar verdiep in 150 boekies
wat oor 100 jaar uitgegee is. Die verskeidenheid resepte wat sy vir SAAM
gekies het, is so ruimhartig, gasvry en vol warmte soos die huiskokke wat
dit oorspronklik in die boekies gedeel het. Dis alles daar: die aanhouers
(langasem-resepte wat bly oorleef ), die flatervryes (epiese staatmakers);
kos vir oor-en-weer-kuiers en geregte wat ons as erfeniskos koester.
Met die regte balans tussen nostalgies, modernisering van ou resepte en
boeiende vertelling sal almal wat entoesiasties kook en eet SAAM geniet.
Dit word deur Penguin Random House Struik in hardeband uitgegee.
Wanneer laas het jy ’n resep met die hand geskryf, dit in ‘n koevertjie gesit
en met iemand gedeel? Wanneer laas het jy iemand gevra of jy hul resep
kan afskryf? Gee en neem. Uitruil en deel. Reciprocate.
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Die woord resep se mededeelsaamheid lê in
sy Latynse wortel ‘recipere’, wat beteken om te
ontvang. Ons wat lief is om vir ander te kook en
saam met hulle te eet, weet dat resepte nie net ‘n
stel instruksies nie. Dit is hoe ons dit gebruik, uitdeel
en versamel wat spesiale betekenis daaraan gee.
Of dit ‘n gebakte suurlemoen-meringuetert is
met ‘n myl-hoë wolkkapsel, of ‘n appeltert om
op die ingewing van die oomblik te bak, die 150
gemeenskapsboekies wat ek bestudeer het vir my
nuwe boek SAAM, is veral ryk aan betroubare resepte
vir die teetafel en koekblik. Hoe meer bottervlekke
op die blad, hoe groter die belofte van flatervrye
resultate.

Ek deel graag hierdie tertresep vir die Kersseisoen.
Selfs al sien jy jouself nie as ‘n goeie bakker nie,

Resep

SAAM
se Groenvyetert

bak dit, nooi iemand oor en deel die resep. Ons lieflike
groenvy- en gemmer-erfenisterte het juis bewaarengele
nodig voor dit die pad van vergetelheid loop. Hierdie
resep het ek aangepas uit die gemeenskapskookboekie
Koninklike geregte, wat die AGS Sustervereniging van
Durban-Sentraal in 1975 uitgegee het.

Krummelkors
1 pakkie (200 g) Tennisbeskuitjies of Mariebeskuitjies,
gekrummel
80 ml gesmelte botter
Meng die koekiekrummels en botter en druk dit
teen die boom van ’n tertbak vas.
Die onderkant van ’n glas werk goed.

Vulsel
7,5 ml gelatien
25 ml koue water
1 groot blik (380 g) ingedampte melk
3 eiers, geskei
100 g (125 ml) suiker
125 ml grofgekapte okkerneute of pekanneute
125 ml grofgesnyde groenvyekonfyt,
of vervang met gemmerstukke
geklopte room, neute en groenvyekonfyt vir versiering

Metode
Week die gelatien in die koue water.
Verhit die ingedampte melk tot kookpunt. Klits die eiergele en die helfte
van die suiker baie goed saam. Roer die eiermengsel by die melk en haal
van die plaat af. Roer die geweekte gelatien by en laat afkoel tot effens
gestol. Voeg die gekapte neute en gesnipperde groenvye by.
Klits die eierwitte met die res van die suiker tot stywe punte vorm. Vou die
meringue by die gelatienmengsel en skep dit bo-op die kors. Versier met
room en neute en sirkels groenvyekonfyt.
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Fiela word
verras!
Goeiedag, julle mense

wat ons getroue ondersteuners is. Hier
was darem nou vir jou groot opwinding
op Anderplot! Sonder dat ek mooi weet
wat gaan kom, het ek weer gevul! Ek het
gewonder hoe ek so gewig optel van die
droë wintergras en toe is dit skielik iets
anders! Rampie maak of dit sommer so ‘n
alledaagse gebeurtenis is om weer pa te
word, maar ek kan sien die hings is baie
trots. Dis nie op die vulletjie wat hy trots
is nie. Hy is net trots op homself dat hy
dit weer reggekry het om pa te word.
Eintlik dink Rampie die aankoms van die
nuweling is net aan hom te danke. Hy
het nog steeds so ‘n krapperigheid aan
hom vandat daardie flukse veeartsie lank
gelede gesê het dat hy dit nie in hom
het om pa te word nie. Dis die dat hy
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so tydig, ontydig en ongedurig is en dit
het my onkant betrap. Nou hardloop ek
heen weer op die plot om te probeer om
my lyf terug te kry deur gewig te verloor.
Rampie sê hy verstaan nie die ding van
die gewig verloor nie, want dis nie weg
nie – ek het dit alles dan nog. Rampie wil
weet waarvoor hardloop ek so rond en
soek na my gewig?
Rampie het baie idees gehad oor
uitheemse name vir ons vulletjie, soos
Wêreldbeker, maar ek het al vier my
pote neergesit. Voordat hy van die
skok daaroor kon herstel het ek toe ons
vulletjie Bokkiedonkie genoem.
Rampie dink aan baie dinge. Hy het nou
een dag hier by my aangekom en gesê
dat ek met my dogters Panini en Bollatjie

daar op Ouplot moet praat. Hierdie
dinge wat hulle met die skape aan het
gaan nog vir groot moeilikheid sorg.
Hulle kan nie so aanhou om die skape te
boelie nie. Hy het in ‘n koerant waaraan
hy gevreet het gesien hierdie ding van
vreemdelingehaat is ‘n lelike ding en daar
kan groot moeilikheid kom. Hy kon my
nie vertel watter soort moeilikheid dit
is nie, maar hy het aangehou om te sê
dis baie groot moeilikheid. Nou moet ek
die twee jonges waarsku, maar ek weet
nie waarmee ek hulle moet dreig nie.
Netnou dink ek ek dreig, en dan moedig
ek hulle al die tyd aan!
Groete van my en Bokkiedonkie

Fiela
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