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Liewe Leser
In die vorige uitgawe het ons oor verwondering 

gepraat, en sowaar, daar betrap Sonder Seëls 

my ontkant: nege jaar oud, en ek staan in 

verwondering dat ons reeds by uitgawe 55 is. 

Sonder Seëls is geseënd met redaksielede, medewerkers en 

lesers wat ons deurlopend ondersteun. Dankie dat julle steeds 

deel van ons familie is!

Wanneer tuinliefhebbers vertel hoe hulle tydens tuinwerk 

vergeet van hulle sorge, kan jy hulle maar glo. Saad wat 

ontkiem en plantjies wat versorg word bied iets om na uit te 

sien. Dit maak jou bewus van die wonder van die natuur, en as 

jy dit toelaat, leer dit jou geduld. (bl. 10)

Soos ons lesers weet, bring ons graag nuus uit Stellenbosch, 

waar dr. Willem Botha en Ingrid Winterbach baie te sê het oor 

Deel XV van die WAT wat pas verskyn het. (bl. 3) Daarna reis 

ons Nasionale Krugerwildtuin toe, met Carools Reinecke se 

kostelike vertelling van hulle onvoorsiene wedervaringe in die 

Wildtuin. (bl. 6)

Geniet Sonder Seëls!

Groete 
Lilla du Preez

16 September 2019
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Ek het so pas die nuwe uitgawe van 

Sonder Seëls oopgemaak. Wat ’n 

lus vir die oog is dit weer eens! Die 

uitleg en die foto’s wat ter illustrasie 

gebruik word, is voortreflik. Dit 

spreek van die respek wat julle vir 

julle lesers het om hulle met die 

beste te verras. 

Magda Naudé

Baie dankie vir heerlike leesstof. Mag 

2019 net goedheid en guns vir jul 

bring.

Groete, Louise du Plessis 

Baie dankie vir hierdie pragtige en 

bekwame tydskrif! Die tolhuis is 

naby ons en lê ons na aan die hart...

Erina & Ken Bain.

Goeiedag redakteur en medewerkers,

Ai, my hart is so seer oor Wees 

Woordwys, ek gaan dit so mis. Daar 

was nie 'n uitgawe van "Sonder Seels" 

wat ek nie gedruk en weldeeglik 

gebruik het nie.

Mag julle verder geseënd wees en 

doe zo voort met "Sonder Seels."

Ronel Swartz

Baie dankie vir Mei se “Sonder Seëls”. 

Die artikel oor Pierneef se werke 

het my herinner aan die jare toe 

ons dikwels in daardie deel van die 

Johannesburgstasie gekom het en 

die groot kunswerke bewonder het. 

Destyds het onthale en dinees dikwels 

in die “Blou kamer”  in die stasiegebou 

plaasgevind. Dis wonderlik dat La 

Motte die skilderye so behou en 

uitstal. Geluk met nog ’n puik uitgawe!

Nico Botha 

Baie dankie vir die lekker lees en die 

lekker informasie

Geniet dit elke keer

Erika van den Heever

Innig dankie! So interessant!

Martie Venter 

Baie dankie vir die wonderlike leesstof.

Joan en Eben Saayman

Baie dankie vir die tydskrif.

Ek het dit sommer dadelik gelees en 

gestoor vir later weer lees.

Nogmaals dankie vir die juweeltjies.

Baie groete, Raymond Tredoux

Hallo aan die Sonder Seëls Span 

Ek geniet jul tydskrif geweldig, en sien 

altyd vreeslik uit daarna.  Ek druk dit uit 

sodra dit arriveer en maak ’n koppie 

tee.  Dan gaan sit ek op die patio en 

lees rustig.  Dankie vir Sonder Seëls!  

Vriendelike groete, Lizette Cawood

Dankie vir ’n baie mooi tydskrif – veral 

die artikel oor hoop is kosbaar. 

Coréne Coetzee

Sonder Seëls | Verjaarsdagwense

Sonder Seëls verjaar!
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Deel XV van die WAT het pas verskyn. Dit strek 

alfabeties van SKOOL tot by SRI LANKAANS, en 

sluit ook ’n Addendum in met bykans 1 000 

nuwe woorde van A tot S. Die Addendum gee 

aan ons ’n idee wat sedert die publikasie van 

elke deel in Afrikaans gebeur het, beginnende 

by deel I in 1951. Aanlyn en amabokoboko was 

nog nie ’n vonkel in Afrikaans se oog in 1951 

nie, ook nie banting, beurtkrag en CD nie. Gay, 

geelkaart, geheuestokkie, gemorskos, glasnost, 

google en hardeskyf was destyds nie eens ’n 

hersenskim nie.

Ons deel graag Ingrid Winterbach, 

veelbekroonde skrywer, se plesier aan 

hierdie uitgawe van die WAT, met die 

vriendelike vergunning van die skrywer 

en Media 24. 

Hoewel dit sorgbarend is dat die woordeskat van die algemene taalgebruiker 
verskraal, is dit verblydend dat daar soveel nuwe woorde in Afrikaans opgeneem 

word, skryf Ingrid Winterbach.

Dit bly steeds ’n opwindende oomblik wanneer ’n mens die nuwe band van ’n 

woordeboek vir die eerste keer in jou hande hou. En soveel te meer in hierdie geval, 

waar die era van die hardeband-WAT nou byna tot ’n einde loop.

Deel XV van die WAT (Woordeboek van die Afrikaanse taal) het onlangs verskyn, 

ses jaar ná die vorige band in 2013. Nog een band tot die einde van S word 

beplan, en vanaf die letter T sal die WAT uitsluitlik aanlyn beskikbaar wees.

Woorde soos vrugte  
van die soetpeulboom

Woordeboek van  
die Afrikaanse Taal  
Deel XV 
Hoofredakteur: Willem Botha  
Eindredakteur: Frikkie Lombard 

WAT • R450



Afrikaans

Hierdie band strek van SKOOL tot SRI, 
met ongeveer 9 000 lemmas. Weereens 
’n pragtige, stewig gebinde uitgawe, 
leesbaar en gebruikersvriendelik. In 
die toeligting by die gebruik van die 
woordeboek word onder meer die 
beleid verduidelik vir die hantering van 
beledigende en sensitiewe leksikale 
items.

Daar word hier rekening gehou met 
die kategorieë rassismes, seksismes 
en sensitiewe leksikale items wat 
gestigmatiseerde seksuele verskynsels, 
praktyke en voorkeure aandui (bv. snol, 
sodomieter), leksikale items waarmee 
gestigmatiseerde fisieke of geestelike 
toestande en verskynsels benoem 
word (bv. soetskeel, spasties), leksikale 
items wat politieke en sosiale verskille 
benoem (bv. Slams, Snees), en plat 
en vulgêre items, skeltaal en vloeke 
(bv. skyt, snot). By elkeen van hierdie 
lemmas word die gebruiker teen die 
kwetsende aard daarvan gewaarsku 
en verwys na die gebruiklikste neutrale 
sinoniem. (Interessant genoeg is die 
woordeboekbeleid om by rassismes nie 
sitate te verstrek nie.)

Blaai ’n mens deur die WAT is jy weereens 
verbluf deur die rykdom van die taal en 
kom jy soos altyd af op kosbaarhede, 
onverwagshede. Hoe is dit móóntlik dat 

die Afrikaanse woordeskat so omvattend 
is (net die letter S regverdig al drie 
woordeboekbande!) en dat ’n mens 
so weinig van hierdie rykdom merk by 
die oorgrote meerderheid gebruikers 
van Afrikaans?! Hoe is dit dan dat die 
omgangstaal deesdae so verskraal 
geraak het?! (Is dit ’n troos dat dit met 
Engels ook die geval is?!)

Niemand word meer deesdae beskryf 
as ’n snoeshaan nie (’n verwaande en 
aanmatigende manlike persoon), terwyl 
daar heelwat van hulle in die omloop is. 
Dit geld ook vir ’n slonskous, ’n slapperd. 
Niks is ooit meer soberend nie (terwyl 
daar heelwat is om oor versober te 
raak), en dit geld ook vir sorgbarend. 
Niemand staan meer sprakeloos 
nie. Wat het geword van ’n sprankie 
hoop? Somberheid is ’n pragtige 
gemoedsomskrywing.

Soetlik is ’n nuttige woord om veel van 
wat ons meemaak te omskryf (hou dit 
maar in gedagte). Souteneur vir pimp. 
Sonderling (in plaas van die erg verslete 
vreemd of weird). ’n Soenvaste lipstiffie. 
Iemand is snaargespanne, of sliertharig. 
Skryfwoede (’n kwalik beheerde skryflus). 
Skreebalies kom mens nie meer teë 
nie. Spieëlgetrou (waarheidsgetrou). 
’n Spekstorie (’n liegstorie). ’n Sokkel 
(suilvoet). Snuffelmark. En dan net 
sommer pragtige woorde soos 
soetrandjiesdoos, ’n soetmelkbos en ’n 
soetpeulboom, soetvleisklier (pankreas), 
spinnejapie, smutsvingergras, skurwejan 
(krokodil).

Idiome lyk my is besig om vinnig uit 
Afrikaans te verdwyn, helaas, terwyl 
idiome in ’n groot mate die skering en 
inslag vorm van ’n taal. ’n Speek in die 
wiel wees, van elke slag en soort (’n wye 
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verskeidenheid), die spoor byster of kwyt 
raak, ’n snotpsalm aanhef (begin huil).

Soos in die vorige bande, is die gebruik 
van voorbeeldmateriaal sowel vinding- 
as verbeeldingryk. Kyk maar agterin 
na die lyste en lyste bronne waaruit 
aangehaal word – van Jan van Melle tot 
Breyten Breytenbach, van Gustav Preller 
tot Deon Meyer.

Daar word aangehaal uit literêre werke, 
prosatekste sowel as digbundels, uit 
tydskrifte, nuusblaaievaktydskrifte en 
-publikasies. Daar is voorbeelde wat 
strek vanaf die 19de tot die 21ste eeu, 
wat ’n waardevolle oorsig bied oor die 
veranderende taallandskap van Afrikaans 
deur die dekades.

Maar wat ’n mens verál opgewonde 
maak by hierdie band, is die Addendum 
– vir die eerste keer sedert die 
verskyning van die WAT in 1950, is daar 
hierdie bylaag met alle bygewerkte 
woorde van A tot Skooi. Hieronder 

tel nuutskeppings (katelknaap, 
kroegkruip, oogpoeding), koswoorde 

(charcuterie, chorizo, hummus, 
bunnychow, panzanella, macchiato), 
eietydse terminologieë (Ebolavirus, 
emoji, hutsmerk, koolstofvoetspoor, 
kwerekwere, paleodieet, pantsula, 
rugsakreis, helikopterouer, homofobie, 
izibongo, oorbruggingsjaar, glasnost, 
grondhervorming, grensoorlog, 
gender), tegnologiese terme en 
vakkundige terminologieë (DVD, 
aanraakskerm, hommeltuig, 
kubermisdaad, hidrobreking, google, 
spam, RNS-virus, ammoniumchloried, 
mioloog), siekteterminologieë 
(karpaletonnelsindroom, 
prikkelbaredermsindroom, 
aandagafleibaarheid-en-
hiperakitiwiteitsindroom), asook 
informeler geselstaal (rymklets, romkom, 
hoesit, heita, afslek).

Daar is heelwat woorde wat al lank 
in gebruik is, maar pas nou in die 
addendum bygewerk is (kommin, 
gatslag, gay, fokof, fokop, dêmmit, 
folkmusiek).

Hoewel dit dus sorgbarend is dat 
die woordeskat van die algemene 
taalgebruiker (skynbaar) verskraal, is 
dit verblydend dat daar soveel nuwe 
woorde in Afrikaans opgeneem word 

– ’n refleksie van ons veranderende, 
eietydse wêreld. Dit wil wel voorkom 
asof die Nederlandse taalinvloed steeds 
minder en die Engelse taalinvloed steeds 
meer word.

Dit is ’n reusetaak om so ’n woordeboek 
te maak. Dit verg jare lange geduld en 
toewyding. Dit vra vir noukeurigheid, 
vernuf en goeie oordeel in die deurwerk 
van die massa materiaal wat uiteindelik 
gesif en in die woordeboek neerslag 
moet vind.

Dit is ’n diens aan die Afrikaanse taal en 
die gebruikers daarvan – ’n diens van 
onskatbare waarde – en hiervoor verdien 
drr. Willem Botha (hoofredakteur) en 
Frikkie Lombard (eindredakteur) en hulle 
span die hoogste lof.

Afrikaans
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wat die letter S afsluit, aan die einde van 2020 voltooi word, sal dit die laaste gedrukte weergawe van die WAT wees. Daarna sal die WAT slegs aanlyn 
beskikbaar wees.

Wanneer  
Deel XVI,  
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Ons kan ’n hut met geriewe vir vier 
nagte in Satara in die begin van Junie kry. 
Sal ons bespreek?”, vra ek vir Drienie. 

Na meer as veertig jaar in Potchefstroom 
het ons in Desember 2015 na Pretoria 
verhuis en woon nou in Oostvallei 
Aftreeoord – goed gevestig en baie 
tevrede. Gelukkig het ons ’n wooneenheid 
gekry wat noord front en is daar ’n tuintjie 
wat ’net-groot-genoeg’ is, soos ons seun 
Carolus sê. Die gevolg was dat sedert ons 
hier ingetrek het, ons nog nie een keer vir 
’n week-of-twee met vakansie gegaan het 
nie. “Gaaf”, sê Drienie, “bespreek”.

In 2007 het ek ’n diesel Volkswagen Touran 
TSI gekoop. Die handelaar het my verseker 
dat hierdie motor my soveel jare diens 
gaan gee dat dit waarskynlik nie nodig sal 
wees om in my lewe weer ’n nuwe motor 
te koop nie – en hy hou! Met reeds meer 
as 200 000 km het die Touran vir ons net 

plesier gegee. Begin Junie pak ons die 
bagasie, maak op die outydse manier 
’n mandjie padkos met ’n fles koffie, en 
vertrek skaflik vroeg Satara toe.

Die veld rondom Satara het hier-en-daar 
winters begin word, maar die gras is geil 
en die meeste bome is nog vol in hul 
somersblad. Ons geniet die Wildtuin, 
wat altyd ’n toevlugsoord is as jy net 
weer mens wil word. Heel gou het ons 
drie van die vyf grotes gekry, maar dis 
duidelik dat renosters nou beskerm word 
en waarskynlik in die suide van die park 
gekonsentreer word. Vir die laaste dag 
besluit ons om van onder af langs die 
Timbavati te ry en by Olifants ’n laat-
ontbyt te gaan eet. Vir die pad het ons net 
een fles koffie en ’n paar van Drienie se 
dadelkoekies saamgeneem.

Ons vat die H7 na Orpen en draai met 
die S39-grondpad noordwaards. As 

Wat uitsonderlik was, was Tanya.  
Sý het nie vergeet nie.

TANYA

Die vriendelike manne by hulle bakkie, 
vlnr, die brandbeampte, Carools en 
Adolf, die bestuurder. 

Tanya en haar pa André



Avontuur

die pad die Timbavati bereik is daar ’n 
halfverskuilde afdraai na ’n uitkykplekkie, 
net betyds vir ons vroeë koppie koffie. 
Dis ’n afrit met ’n gemaklike draaisirkel en 
ek trek die Touran effens uit die pad vir ’n 
goeie uitsig oor die Timbavati. Die rivier 
is droog, ’n paar statige bosveldbome 
aan die oewer, geen diere nie en ’n 
paar kwêvoëls gesels uit ’n boomtop. 
Vrede. Koffie. “Goed, laat ons verder 
gaan”, sê ek, en sluit die Touran aan. Klik. 
Ek probeer weer. Klik. Die Touran het ’n 
diensbeurt voor ons vertrek gehad en 
het ook onlangs ’n nuwe battery gekry. 
Ek is meganies ongeletterd en kan die 
‘klik’ nie interpreteer nie. Die bekende 
waarskuwings wys alles is in orde. Ek 
probeer weer. Klik.

Drienie hou haar selfoon so hoog 
moontlik, maar kry geen kontak nie. Al 
wat oorbly is vrede. Geen ander toeriste 
stel blykbaar in die uitkykpunt belang 
nie wat tewens buite sig van die S39-
grondpad is. “Sal hy nie vat as ons stoot 
nie?”, vra Drienie. Een van die goue reëls 
in die Wildtuin is “Bly in jou motor”, maar 
ek maak die handrem los en ons klim 
uit. Met die gesamentlike kragte van ons 
78-jaar beur ons die Touran stuk-vir-stuk 
agteruit teen die effense opdraand uit. 
Stuk-vir-stuk, totdat daar darem iets van ’n 
aanloopbaan is. Ek klim in en sê vir Drienie: 
“Stoot!.” Niks. Nog steeds net die klik.

Tienuur. Geen ander belangstelling 
in die uitkykpunt nie. Koffie gedaan. 
Vrede. Toe draai daar ’n wit bakkie 
met ’n CAW-registrasie in. ’n Vrou aan 
die stuur en ’n bejaarde passasier. Sy 
klim uit sonder om aan een van die 
vyf grotes te dink: Tanya Rossouw van 
Centurion en haar Pa uit George. Ek 
verduidelik ons probleem. Sy vra: “Maak 
die enjinkap oop.” Ek huiwer ’n oomblik 
om die kap voor die onbekende vrou 
op te lig, maar maak oop. Gelukkig is 
alles skoon na die diensbeurt. Sy voel 
hier en vat daar. Alles lyk reg. “Kom 
ons gee hom jump start”, sê sy en kom 
al met die kabels aan. Geen sukses. 
“Nee, dis ’n groter probleem. Ons sal in 
Satara vra hulle moet kom help.” Weg is 
Tanya en haar Pa. Stilte. Vér agter stap 
’n kameelperd op hoë-hakke rustig na 
die Timbavati.

So kort na tweeuur die middag draai 
daar weer ’n wit bakkie in. CAW. Tanya 
klim uit. “Hoe is dit móóntlik? Sit julle 
nog stééds hier? Ek sê vir my Pa, as 
dit mý ouers was, sou ek gaan kyk het 
of hulle gehelp is. Ek ry nou dadelik 
en gaan soek waar bly hulle.” Weg is 
Tanya en binne ’n kwartier draai ’n 
NKP-trok vir vuurbeheer in die veld 
by ons in – saam met Tanya en haar 
Pa. Die vriendelike manne het op die 
H7 na ons gesoek. Met die trok is ons 

Satara toe – Drienie voor en ek agterop. 

Die Touran oornag by die uitkykpunt 

en vroeg die volgende dag is die 

insleepdiens uit Letaba daar. Die aansitter 

het ingegee en moes in Letaba vervang 

word – ’n nuwe is reeds uit Phalaborwa 

bestel.

Twee wagdae in Letaba. Sonder vervoer 

kan mens lank oor die wydse sandbank 

van die Letaba uitkyk. ’n Groenvlekduifie, 

kwêvoëls, vleiloeries. Appelblaarbome. 

Vrede. Tussendeur het ons Scrabble 

gespeel, ’n vleisie gebraai en was 

Saterdag veilig terug by Oostvallei. Die 

volgende week neem ek die Touran vir 

’n diens. Die werktuigkundige verseker 

my: “Oom, hiedie Touran is pas ingeloop 

– hou hom!” Wat die aansitter betref – dis 

normale slytasie. ... Wat uitsonderlik was, 

was Tanya. Sý het nie vergeet nie.

Carools Reinecke

7
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Steak in die Toskaanse tradisie
Erwin Lingenfelder, ’n entoesiastiese braaier, het die voorreg gehad om die 
Toskaanse manier van braai te beleef.

Dis lente in die suide en dit beteken 

nege maande van sonskyn. Nege 

maande om ons gunsteling kuierplek, 

die braaivleisvuur! Ek praat onder 

korreksie, maar ek weet nie van ’n ander 

land as ons s’n wat ’n Nasionale Braaidag 

het nie… 

Tydens ’n onlangs besoek aan Italië het 

ek ontdek dat hulle net so passievol is 

oor braai. Om die waarheid te sê is dit 

amper ’n obsessie! In Toskane, daardie 

hemelse platteland in die middel van 

die antieke skiereiland, raak mense 

emosioneel oor Bistecca Fiorentina. 

Letterlik vertaal is dit die biefstuk van 

Florence, maar, glo my, dit is veel meer as 

’n steak. Aan die oewers van die Chiana 

Rivier, in die Val de Chiana is daar troppe 

Chianina beeste wat in die lowergroen 

gras wei. Hierdie beesras, die grootste en 
moontlik die oudste bees op aarde dateer 
uit die Romeinse ryk. Hulle is saggeaarde 
reuse, almal spierwit en trek die skaal tot by 
1 500kg.

Bykans elke dorp in Toskane het ’n 
Macelleria of slaghuis wat ingenome 
reageer wanneer mens vra oor Bistecca! 
Die meerderheid van hierdie slagters is 
nasate van generasies familielede voor 
hulle. Almal glo in twee hoekstene: respek 
en kwaliteit. 

Suid-Afrikaners soos Biskop Desmond Tutu 
het al opgemerk dat die T-been steak lyk 
soos die Afrika kontinent. Wel, dit het ons 
in gemeen met Italië: die Bistecca Fiorentina 
is altyd ’n Chianina T-been. Die steak word 
sorgvuldig van die karkas verwyder wat 
in die koelkamer hang. Let wel dat geen 

Regs bo: Die skaal trek swaar • Regs: Chianina beeste in Italië • Agtergrond: Castellina in Chianti 



die hitte en weens die staanposisie is daar 
die minimum lastige vlamme! Na so 15 
- 20 minute haal mens die bielie van die 
kole af en strooi dan growwe seesout en 
gemaalde swartpeper aan beide kante. 
Nou word hy op ’n houtplank gesit om 
vir minstens 15 minute te rus. Intussen 
smelt mens botter met olyfolie, knoffel en 
roosmaryn en hou dit byderhand.

Die laaste taak is om die vleis van die been 
af te sny en daarna word die twee dele, 
wat eintlik lendeskyf en filet is, in skywe 
voorgesit. Net voor almal opskep word die 
kruiebotter met olyfolie op die vleis gegiet.

Rooiwyn is die spanmaat, en indien jy nie ’n 
bottel Chianti Classico Reserva kan kry nie sal 
Cabernet, Shiraz of Pinotage perfek wees!

Gesondheid en lekker eet!  
Geniet die been, Wagter!

Lekker eet

elektriese saag gebruik word nie, slegs 

vlymskerp messe en ’n byl. Ons praat 

nie van een steak per persoon nie: die 

optimale dikte is 5cm wat beteken hy 

weeg ten minste 1,5kg!

Panbraai? Onmoontlik!  
Bak in die oond? Lasterlik!  
Gas? Skandelik! 
Nee, ons praat van vuurmaak en 

rooiwarm kole. In die Toskaanse tradisie 

moet die steak kamertemperatuur wees 

en word geen sout, peper of speserye 

vooraf gebruik nie. 

Hoe braai mens ’n steak van 
amper 2kg? 
Dit is eintlik eenvoudig! So 4 - 5 minute 

aan elke kant seël en karameliseer die 

oppervlaktes. Daarna maak jy hom 

staan op die beenkant. Die been gelei 

9

Onder, van links na regs: 
Die bielie van 'n steak word oor 
rooiwarm kole gebraai, en dan 

smulgereed voorgesit
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Woon ’n mens in die stad of ’n groter 

dorp, is jy gewoond aan wonderlike 

kwekerye met ’n wye keuse van plante 

wat jou net wil laat koop! Om kruie 

en groente te plant, is veral gewild. 

Die kwekers het hierby aangepas, en 

bied ’n wye verskeidenheid gesonde 

plantjies aan om in die behoefte van 

tuinliefhebbers te voorsien. 

Ek het onlangs ontdek hoe bevredigend 

dit is om groente te saai. Ek het besef 

dat ek afhanklik geraak het van die 

plantjies wat iemand anders gesaai 

het en onbewustelik geglo het 

dat dit die enigste manier is om 

groente te kweek. Totdat ek 

die opgewondenheid ervaar 

het van piepklein 

Saad 
saadjies wat ontkiem, plantjies wat tyd neem om 

te groei en dan te dra. 

So sit ek nou jaarliks tamatiesaad in, versorg 

die plantjies en pluk in die somer ryp-rooi vars 

tamaties. Dit gebruik ons vir slaai, gee graag 

weg en kook konfyt. Nog ’n gunsteling is 

ertjies waarvan die pitte direk in die bedding 

geplant word. Die volwasse ertjies haal nooit die 

kookpotte nie want ons eet dit sommer so vars 

in die tuin. Maklike groeiers soos uie, spinasie 

en radyse is dankbare plante om ’n groentetuin 

mee te begin. Die grootste waarde hiervan is 

die bydrae tot ’n mens se geestesgesondheid. 

Neville Perry, Susan Grabe en Calie Nel, drie 

entoesiastiese tuiniers, deel ook hulle 

vreugde aan tuinmaak en wat dit 

vir hulle beteken. 

Lilla du Preez

Die wonder
 van 



Tuinmaak

Namakwalandse blomme stoor hul saad in die grond en wag 

vir goeie reën om mens en dier te betower met hul prag. Die 

voortbestaan van veral blomme is immers afhanklik van saad.

Toe ek jare gelede in die genus Lithops (ook in die volksmond 

bekend as beeskloutjies) begin belangstel het, het ek algaande besef 

watter fassinerende, unieke en dankbare vetplante dit is. Hulle groei 

hoofsaaklik in die westelike droë dele van ons land (ook in Namibië) 

en blom net een keer per jaar. Sodra die blom bestuif is, vorm ’n 

saadkapsule met vier tot ses kompartemente. Elke kapsule bevat 

tussen 100 en 150 saadjies, so groot soos suikerkorrels of kleiner. Die 

saad neem ongeveer ses tot nege maande om ryp te word.

Die saad is ‘gegom’ binne-in die kapsule en wag vir die reën om 

te kom. Die eerste druppels benat die kapsule, dit gaan oop en 

ontbloot die saad wat deur daaropvolgende reën uitgewas word. As 

dit genoeg reën sal al die saad uitwas en ontkiem. Slegs sowat 5% 

oorleef en word volwaardige plante. Indien die reën te min is, sal die 

kapsule weer na sowat 40 minute toevou en die saad bewaar totdat 

toestande meer gunstig is. 

Hierdie natuurwonder leer ’n mens geduld, 

afwagting en bewondering en is van 

toepassing in my eie lewe.

Calie Nel

Geduld, afwagting en 

Links bo en links:  
'n Verskeidenheid Lithops in potjies

BewonderingLinks:  
8-maande oue 
kweekhuis saailinge  
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Tuinmaak was altyd in my bloed. Toe ek 

’n groot tuin in die Vrystaat gehad het, 

het dit my baie plesier verskaf om my eie 

groente te kweek. Noudat ek en my vrou 

in ’n aftreeoord woon, het ons beperkte 

ruimte, maar ons was gelukkig om ons 

tuin van vooraf te beplan. Ons het besluit 

om ’n waterwys tuin met 

vetplante te ontwikkel om 

kosbare water te spaar. Ons 

sien daarna uit om menige 

dae op ons stoep te sit en 

ons tuin te geniet. 

Neville Perry

Tuinmaak
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Waar Neville gaan,  
word daar tuin gemaak



Die natuurlike omgewing waarin ek bly is vir my ’n 
voortdurende inspirasie en altyd ’n teenwoordige bron 
van vreugde. Die bure se worsboom wat blom, die 
haakdoring wat sy roomkleur blommetjies begin wys, 
maar ook plantjies wat groei en begin blom, en selfs 
’n pronkerige fuchsia wat kieskeurig is vir oggendson. 
Ek vind ook veel vreugde in die papierbasboom se 
blommekroon in November! ’n Kleurvolle tuinhoekie 
moet ek hê! 

Nadat ek vrede gemaak het met die uitdaging van ’n 
groot tuin sonder boorgatwater, geniet ek dit om een 
bedding op ’n slag reg te ruk en om net een kol te hê 
wat min of meer gereeld water kry.  Ek en twee Duitse 
herdershonde weet nou watter paadjies hulle altyd gaan 
ooptrap, maar weerskante van my sal hulle altyd stap vir 
geselskap!

Susan Grabe

Tuinmaak
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Kleurvolle 

tuinhoekie 
moet ek hê! 

’n 
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Sedert die vreeslike  
vermindering van ons donkies op 
ouplot is dit maar baie vervelig hier. 
Dis net die onderonsies tussen ons 
en die skape wat hier en daar vir so 
’n prettige oomblik sorg. Maar ons 
mis ons familie wat weggevoer is en 
ons mis veral vir oom Janneman. Die 
verskil tussen oom Rampie en oom 
Janneman is dat oom Janneman hier 
by ons was en oom Rampie net vanaf 
anderplot vir ons kan balk. Ons verkies 
’n teenwoordige hings!

Ons verwonder ons aan die skape. 
Hulle is vreemde diere. Hier kom mos 
toe so ’n mannetjieskaap aan wat 
hulle ’n ram noem. Is só ’n ram nou vir 
jou ’n toegewyde en flukse dier! Dis 
nie altemit dat hy ’n groot bakkitlys 
het nie. Dit was nie lank nie of dis die 
ene lammertjies hier en dit blêr en dit 
drink en swaai sterte en dit gaan in die 

algemeen onnodig vrolik daaraan toe. Die 
bedrywigheid maak ons skoon moeg. 

Maar ons moet onsself handhaaf en sorg 
dat daar genoeg kos vir ons is. Dan jaag 
ons maar so nou en dan die skape vir 
nuttigheid en pret en hulle skarrel om van 
ons af weg te kom. Sodoende laat ons 
hulle verstaan wie eintlik in beheer hier 
is, hoewel ons nou nie juis self te seker 
daarvan is nie. In alle geval is die bietjie 
avontuur ook nou kortgeknip omdat ons 
verskuif is na ’n ander kampie en ons nie 
by die skape kan uitkom nie.

Eintlik hou ek van ons nuwe kampie. Dit 
is stil hier en julle weet mos dat ek ’n 
introvert is. Dit het ek geleer toe tannie 
Strepies vir ons so ’n kursus aangebied 
het oor “ontdek jouself.” Dis ’n verskriklike 
ding hierdie om jouself te ken want jy kan 
dan nie eers meer jouself so ’n bietjie om 
die bos lei en ’n gelukkie probeer nie. Ons 
introverte hou daarvan om min te praat 

want dan 
hoef ons min te dink 
oor wat ons moet sê. 
Dis net moeilik om 
te moet klaarkom 
met 'n ekstrovert 
soos Panini wat in 
alle geval aanhou praat 
sonder om te probeer en sonder om te 
dink. So tussen alles deur kom ons goed 
klaar want ek gee plek vir Panini om te 
praat en sy gee plek vir my om stil te bly. 

Nouja, nou het ek baie meer gepraat as 
wat ek wou, maar julle moet ook weet 
wat aangaan. Groete aan julle almal en 
hou net aan skaapvleis eet sodat ons nie 
’n bevolkingsontploffing hier op ouplot 
kry nie!

Stiltegroete, 
Bollatjie

Kry Bollatjie
nou stilstuipe?
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