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Liewe Leser

Die Sonder Seëls-span is oorweldig deur
die vele Kerswense en boodskappe
van goeie wense vir 2021. Baie dankie
daarvoor, ons waardeer elke briefie.

Januarie 2021
Uitgawe 63 Jaar 12
Sonder Seëls
kontak@sonderseels.co.za

Aan die einde van verlede jaar het iemand
genoem dat sy wonder hoekom almal so
graag 2020 agter die rug wil kry. Wat gaan
nou eintlik verander? Ons lewe gaan mos
maar net gewoon aan. Sy is dalk reg. Maar
ek het besef dat dit wat wel verander,
binne-in onsself lê: hoop. Soos elke
jaareinde, wil ons vorentoe kyk met hoop
en verwagting dat dit in die volgende
jaar beter sal gaan. Mag ons elkeen 2021
aanpak met hoop, moed en vertroue.

Marius Kruger vertel op bl. 7 hoe hulle as gesin
beplan het vir die inperkingstyd, ’n model wat
hy ook in beleggingsbeplanning toepas. Marius
verduidelik hoe hulle dit kon regkry om tydens
die onlangse krisis ook goeie winste vir hul
kliënte te genereer.
Die trein op die brug is klaar! ’n Luukse hotel op
die geskiedkundige spoorwegbrug langs die
Skukuza ruskamp in die Nasionale Krugerwildtuin
is in bedryf. Dr Johan van Rensburg en sy vrou,
Annica, deel hulle ervaring en indrukke na ’n paar
nagte op die Kruger Shalati.
Geniet Sonder Seëls!

Lilla du Preez

15 Januarie 2021

Inhoud

2

3

7

9

Kruger Shalati
– Eksklusiewe
boetiekhotel
binne-in die
Nasionale
Krugerwildtuin

Beleggingswins
in moeilike tye?
Ja, jy kan! Marius
Kruger van PSG
vertel hoe

Goedefamilie se
geskiedenis in
Nederland strek
terug tot c. 1570

11
Boerekos met ‘n
Twist se Annelien
Pienaar het altyd
nog ‘n plan

13
Die Verevrou is
nie ligte leesstof
is nie, maar dit
is interessant en
aktueel

14
Rampie weet wat
hy wil en wonder
wat hy doen

Sonder
SeëlsSeëls
/Laaste
woord
Sonder
| Toerisme

Kruger

Shalati
Die Juweel in die Krugerwildtuin se kroon

Kruger Shalati is ’n eksklusiewe boetiekhotel wat bestaan uit treinwaens
wat in 24 luukse hotelkamers omskep is. Die waens staan permanent op
die historiese treinbrug by Skukuza. Dit bied luukse verblyf vir mense
wat die Krugerwildtuin vanuit ’n ander hoek wil ervaar. Johan en
Annica van Rensburg is groot natuurliefhebbers met ’n voorliefde vir
ekovriendelike bestemmings regoor Afrika. Johan deel hulle ervaring
van ’n paar dae se verblyf op die Shalati – Train on the Bridge.
Annica het die foto’s geneem.

Die historiese treinbrug vanaf Kruger-stasie

Ek het ’n baie lang verbintenis met die Nasionale
Krugerwildtuin wat ek oor die laaste 50 jaar gereeld besoek
het. Sedert ek my vrou, Annica, 24 jaar gelede ontmoet het,
het ons toenemend natuur- en wildreservate in Suid-Afrika
en in buurlande besoek.
Gemiddeld val ons so vyf keer per jaar in die pad om
ekotoerisme in Afrika te bevorder. Ons besoek doelbewus
’n wye verskeidenheid plekke en verblyfopsies wat wissel
van ongesofistikeerde kampering (of wild camping) tot goed
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toegeruste kampe en lodges, en luukse
5-ster hotelle. Ons deel ons ervarings en
indrukke oor ekobestemmings op ons
gemeenskapsforum Ecoexploreafrica.com
Oor die afgelope paar jaar het ons
ongelukkig ’n ontstellende tendens in ons
buurlande waargeneem. Wildreservate en
bewaringsgebiede werk stelselmatig die
selfry-toeris en kampeerder uit ten gunste

Toerisme

van luukse hotelverblyf en lodges wat
die speelplek geword het vir mense met
diep sakke. Dit skep ’n situasie waar slegs
welaf besoekers die genot van die natuur
kan geniet.
Ná die aankondiging ’n paar jaar gelede
dat die Nasionale Krugerwildtuin
luukse hotelle gaan oprig, het ons
ons ore gespits. “’n Luukse hotel in ons
Kruger, van alle plekke?” Dit klink na
verraad. Ons moes dadelik netelige
vrae in ons gemoed uitsorteer. Oor
baie jare was Kruger se kampe beskore
vir kampeerders, dagbesoekers en
oornaggaste. In teenstelling met ons
ervaring van die veranderende neigings
in buurlande se bewaringsgebiede,
moes ons dus die omgekeerde vraag
beantwoord: Behoort die Krugerwildtuin
net aan ons of aan almal wat die vrye
natuur wil geniet en waardeer?
Ons moes doodeenvoudig self hierdie
ontwikkeling van nader ondersoek. Met
die opening van Shalati on the Bridge kort
voor Kersfees 2020, bespreek ons toe ’n
paar dae se verblyf. Ons kon nie anders
nie. As ’n spoorwegwerker se kind het
ek basies op treine grootgeword en alle
vakansies was treinvakansies.

Met die intrapslag het dit reeds soos ’n
tuiskoms gevoel toe ons oor die platform
by Kruger-stasie met sy spoorlyne stap. Die
inboek en ontvangs was uiters professioneel
en het ’n oorsig van die trein se geskiedenis
en aktiwiteite ingesluit. Dit was ’n goeie begin
vir die volgende paar dae. Ons is dadelik
middagete aangebied al was etenstyd reeds
verstreke. Die kos was uitstekend!
Annica kon nie help om spyskaarte te
bestudeer nie. Gewone geregte en eksotiese
disse soos krokodil-schnitzels, verskeie wilden volstruisfilette en om nie eens te praat
van tuisgebakte biltongbroodjies nie. Vol
punte vir die spyseniers, al was die diens
’n bietjie stadig.
Uiteindelik het die tyd aangebreek
om ons suite te betree. Die
wandeling vanaf die ontvangs
na die trein op die brug was
betreklik lank. Aanvanklik
besef ’n mens nie hoe lank
en hoog die brug is nie.
Die antieke en imposante
staalraamwerk laat
jou bitter klein voel.
Ons wandel op die
platform na ons

Regs bo: ’n Badkamer met uitsig sonder weerga!
Regs: Een van die luukse kamers op die trein.
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Bo: Die splinternuwe safarivoertuig
slaggereed vir wildbesigtiging
Regs: Annica en Johan van Rensburg op die dek
langs die swembad op die historiese treinbrug by Skukuza

kamer met die reuse trein aan jou
regterkant en na links kyk jy af op die
snelvloeiende Sabierivier met Skukuza
kamp in die verte.
Met afwagting betree ons wa 16 wat
ons tuiste sou wees vir die volgende
paar dae. Ons knip ons oë ’n paar
keer toe ons die kamer betree. Dit
is verstommend hoe die treinwa
omskep is in ’n luukse hotelkamer. Die
ingangsportaal met twee gerieflike
leunstoele lei na ’n koninggrootte bed
en ’n oopplan-badkamer. Vollengte
vensters strek van kant tot kant om ’n
onbelemmerde uitsig oor die Sabierivier
te bied. Die balkon is onweerstaanbaar!
’n Komplimentêre minikroeg bied lafenis
en ons trotseer die 38˚C hitte met ’n
welkome G&T terwyl ons afkyk op die
buffels en seekoeie wat in die rivier
onder ons baljaar.
Vanaf die balkon sien ons die swembad
wat lyk of dit langs die kant van die
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trein sweef. Binne minute was ons op
pad om ondersoek in te stel. Elkeen met
’n Martini in die hand was ons spoedig
in die water. Die tyd vir ons begeleide
wildbesigtiging teen sononder breek
veels te gou aan en ons skeur ons weg
van die betowerende swembad. Liam,
ons bekwame veldgids, wag reeds in die
splinternuwe safarivoertuig.
Dit is weer ons gelukkige dag en ons
sien sommer twee keer luiperds in die
skemer naby die pad. Met al die vars lug
en opwinding het ons ’n gesonde aptyt
ontwikkel. Kort voor lank sit ons op die
houtdek buite en smul weer eens aan ’n
feesmaal. Ná aandete ontspan ons met
’n Ierse koffie in die hand op ’n rusbank,
op die dek onder ’n sprankelende
sterrehemel.

Ons paar dae op Shalati is veels te gou
verby maar dit laat ’n blywende indruk. Die
uitstaande kenmerk van ons verblyf was
die personeel se geesdrif. Soos gebruiklik
gesels ons altyd graag met die personeel
waarvan die meerderheid uit die plaaslike
gemeenskap gewerf en opgelei is. Hoewel
hulle nog onervare is en hier en daar ’n blaps
maak, skort daar niks met hulle ingesteldheid
nie. Dit sal weldra beter gaan. Enigeen kan
bepaalde vaardighede aanleer, maar die regte
ingesteldheid kom van binne.
Ons verlaat Shalati met die vaste oortuiging
dat die goeie reputasie van Kruger
ongeskonde is. Shalati sal nie die aard en wese
van ons geliefde Kruger verander nie. Ons
besef weereens dat die Krugerwildtuin aan
ons almal behoort. Dit verryk ons, voed ons
op en verskaf genot aan ons en ons nageslag.

Besoek www.ecoexploreafrica.com vir meer interessante stories oor wonderlike
bestemmings en allermooiste foto’s wat enige natuurliefhebber se mond sal laat water!

Toerisme

Shalati
hotelontwikkeling
in perspektief

Foto: Magda Naudé

Die oorspronklike SA Spoorweë se
24 stoomlokomotief (#3638) wat op
Kruger-stasie se perron staan.

Kruger Shalati is die jongste konsessie
wat in Desember 2020 sy deure – of
treinwaens – op die historiese treinbrug
by Skukuza in die Krugerwildtuin
geopen het. Dit is ’n boetiekhotel wat
in ou treinwaens wat uit die 1950s
dateer omskep is. Die teikenmark vir
Shalati Kruger is beslis welaf plaaslik en
buitelandse reisigers wat die park vanuit
’n ander hoek en in uiterste luukse
omgewing wil geniet, óf dalk vir daardie
een keer in ’n leeftyd ervaring waarvoor
’n mens ’n rukkie sal moet spaar.
Die ontwikkeling sluit die opgeknapte
Kruger-stasie in met moderne
restaurante en wegneemetes op
die ruim historiese perron. Die
oorspronklike SA Spoorweë se Klas 24
stoomlokomotief (#3638) en een wa
pryk in al sy glorie in die middel van die
stasie. Die wa is in ’n restaurant omskep
wat fynproewersgeregte bedien vir
spesiale geleenthede. Enige besoeker
aan Skukuza kan die stasie besoek om
middagete of ’n drankie te geniet, of
wegneemetes te bestel.
Die Kruger Shalati-ontwikkeling
het heelwat kritiek uitgelok onder

gereelde besoekers aan die
Krugerwildtuin wat veral bekommerd
was oor die omgewingsimpak op die
Krugerwildtuin.
Die koste van die bestuur en
onderhoud van hierdie wêreldbekende
bewaringsgebied is enorm.
Belastingbetalers se geld word nie
meer daarvoor aangewend nie en die
Krugerwildtuin moet self inkomste
genereer om die 2 miljoen hektaar
bewaringsgebied en infrastruktuur aan
die gang te hou. Konsessies bied ’n
praktiese en winsgewende oplossing
hiervoor.
Konsessiehouers moet aan spesifieke
vereistes en voorwaardes voldoen
om sake in die Krugerwildtuin te
bedryf. Die Kruger Shalati konsessie
stel ’n nuwe maatstaf vir bestaande
en alle toekomstige konsessies om
ondernemings te bedryf. Van die
voorwaardes behels streng vereistes vir
die indiensneming van personeel. 90%
van die personeel moet uit omliggende
gemeenskappe gewerf en opgelei
word.

Verskeie artikels oor Kruger Shalati het ook in die kwartaallikse Kruger Magazine
verskyn wat op die meeste tydskrifrakke in supermarkte beskikbaar is.
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Beleggingsproses
+ Lewensproses
= Sukses
Beskerm jou beleggings in moeilike tye.
Gedurende die afgelope 10 maande
het ek weereens besef hoe belangrik
prosesse in ons lewens en ons
finansies is. Ons blootstelling aan
die pandemie en die histerie van die
media het veroorsaak dat ek en my
gesin sekere prosesse in plek moes
kry om te oorleef.
Ons is kuddediere met sosiale
behoeftes, wat op een of ander
manier kontak moet behou met
geliefdes en vriende. Ek en my seun,
wat in die Kaap werk en huis toe
gevlug het voor die grendelstaat
begin het, speel beide gholf. Ons het
besef ons sou ’n plan moes maak
om gholf-fiks te bly. Die onsekerheid
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rondom hoe lank die krisis gaan duur, het
ons na oplossings laat soek.
Om nog kontak met die bure te kon
behou sonder om die reëls te oortree,
het ons en die bure onsself tuisgemaak
weerskante van die heining en begin
om die speletjie “30 seconds” te speel.
Op dié manier het ons ’n proses geskep
om interaksie met ons vriende en
terselfdertyd ook pret te hê. Ons het

Marius Kruger

ook elkeen ons gunsteling lekkernye daar
neergesit en saam ons maaltye (elkeen aan
sy eie kant) geniet, en sodoende ontslae
geraak van die stres. Ek en my seun het ’n
net gebou en ons gholfballe daarin geslaan.
Ons het gevoel ons is nie heeltemal
verwyderd van ons geliefde sport nie. Die
prosesse wat ons ingestel het om binne
hierdie krisistydperk sekere dissiplines te
skep, het ons in ’n groot mate beskerm.

Met beleggings is dit nie anders nie.

Omdat ons weet daar gaan krisisse in ons lewe kom waaroor ons min beheer
het, moet ’n proses gebou word wat jou beleggings oor die lang termyn kan
beskerm. By PSG Wealth Silver Lakes, George-Sentraal en Mosselbaai Diaz het ons
so ’n proses oor die afgelope 25 jaar ontwikkel. Die manier hoe ons te werk gaan om
dit reg te kry, is om fondse volgens die kliënt se behoeftes te allokeer, met inagneming

Finansies

van die proses het ons gehelp om
van beleggingstermyn en risiko. Ons bepaal dus eerstens die kliënt se behoefte rondom
die verswakking van die rand vanaf
inkomste en kapitaal oor die jare wat voorlê. Dan allokeer ons kapitaal aan bateklasse
R14,20 na vlakke naby R18 teenoor
met die laagste risiko vir korttermyn-behoeftes, en aan bateklasse met hoër risiko en
die Amerikaanse dollar vir ons kliënte
hoër opbrengste vir langtermyn-behoeftes.
te benut wat tydens die krisis ook goeie
winste vir ons kliënte opgelewer het.
behoeftes nie. Ons het dus
die laerisiko-bates, naamlik
Ons het dus ’n proses geskep wat met
geldmarkinstrumente en
goeie dissipline gedurende die afgelope
effekte, gebruik om kliënte in
jaar nie net kapitaal beskerm het nie,
Aandelebeurse het in Maart 2020 met
hierdie tyd van inkomste te voorsien.
maar ook welvaart gebou het vir
30% gedaal. In hierdie tydperk het baie
Die hoërrisiko-bates, wat plaaslike en
ons kliënte. Beleggings gaan dus
kliënte paniekerig geraak en ons probeer
buitelandse aandele en eiendom insluit,
nie net daaroor om wenners
oortuig dat die beste oplossing sou
het tyd gehad om te herstel en dit was
vir die toekoms te probeer
wees om die verliese te realiseer en in
nie nodig om aan hierdie bates te raak
kies nie, maar ook om ’n
die geldmark te gaan skuil totdat die
om kliënte se inkomstebehoeftes te dek
gedissiplineerde proses
storm bedaar. Ons het geweet dat dit
nie. Die markte het intussen herstel en
te hê wat jou in
die verkeerde strategie was en het almal
die meeste van die hoërisiko-bates se
krisisse soos die
probeer kalm hou en aan ons proses
pryse is nou dieselfde of hoër as in Maart
huidige kan
herinner.
2020. Verder het ons ongeveer 40%
beskerm.
tot 50% van elke kliënt se portefeulje
Ons proses bepaal dat aandele nie
in buitelandse bates belê. Hierdie deel
aangewend word vir korttermyn-

Hoe het hierdie proses ons
tydens die pandemie beskerm?

• Finansiële Beplanning
• Beleggings
• Aandeleverhandeling
• Boedelbeplanning
Silver Lakes 086 134 8190 | George Sentraal 044 802 7100 | Mosselbaai Diaz 044 050 1360
e-pos alle takke: silverlakes@psg.co.za
PSG Wealth Financial Planning (Pty) Ltd is ’n goedgekeurde finansiële dienste verskaffer. FSP 728.
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Wie was Jan Goede?
Jan Goede was ’n koopman en eierhandelaar van Landsmeer,
noord van Amsterdam in Nederland, waar die Goedefamilie
se geskiedenis terugstrek tot c. 1570. Nederland is tydens die
Tweede Wêreldoorlog deur die Duitse magte beset. Die tweede
dag na die wapenstilstand, 7 Mei 1945, het Jan na die Dam in
Amsterdam gegaan, soos sovele ander Nederlanders, om die
Kanadese bevrydingstroepe te verwelkom. Om een of ander
Jan Goede rede het van die Duitse soldate, wat nog in ’n gebou langs
(1876 – 1945) die Dam was, losgebrand op die ongewapende skare en 31
burgerlikes doodgeskiet. Jan is ook daar doodgeskiet.

Waarom ’n gedenkteken vir Jan Goede in Suid-Afrika?
Op die plaas Goederus in die
Schoemanskloof is hierdie gedenkteken
opgerig vir ’n Jan Goede (1876 – 1945).

In 1949 het dié Jan Goede se seun Piet vanaf Einhoven in Nederland na SuidAfrika emigreer. Later seil Piet se vrou, Ali (née De Boer), en 8 kinders met
die Bloemfontein na Suid-Afrika. Een dogtertjie moes as gevolg van polio in
Amsterdam in die hospitaal agterbly, maar sy het volkome herstel, en ’n jaar later
alleen per vliegtuig oorgekom.
Piet was aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog vir 19 maande
in ’n Duitse konsentrasiekamp. In dié tyd is ’n tweeling vir hulle
gebore. Sy oudste broer is na aanhouding in ’n kamp oorlede.
Piet het ’n boubesigheid in Benoni begin en daar met sy
gesin gewoon. Hier het hy in die kerk en gemeenskap
gewerk. Hy het, onder andere,
nagenoeg 3000 Nederlandse

Die Dam skietery: Wegvoer van ’n
slagoffer na die skietery.
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Tien van Piet Goede se kinders in 2015:
V.l.n.r: Bennie, Annemarie, Gusta, Emmie, Meta,
Ada, Beatrix, Catrien, Adri, Jan.

ingenieurstudente gehelp om hul ses
maande praktiese werk hier in SuidAfrika te kom verrig.

Foto: unsplash.com/photos/_8Vrn_DWI0E

In Suid-Afrika is nog drie kinders tot die
gesin toegevoeg, sodat daar 12 kinders
was. Die familie vertel dat hulle Sondae
’n hele kerkbank vol gesit het. Ali het die
huishouding behartig en die 12 kinders
begelei in hulle grootwordjare, sonder
die hulp van ’n bediende, maar met die
hulp van haar suster.
Piet en Ali se seuns het almal
universiteitsopleiding gehad. Die
kinders en kleinkinders werk in verskeie
vakrigtings en staan hul plek vol
in die besigheidswêreld,

onderwys, verpleging, administrasie en
hoër onderwys.
In Nederland is ’n beweging aan die
gang gesit ter nagedagtenis aan die
gesneuweldes om ’n fisiese herinnering
aan hulle aan te bring op die Dam.
Die Suid-Afrikaanse Goedefamilie
het toe besluit dat hulle hul eie
herdenkingsfees vir “Opa” (oupa) Jan
sal hou en ’n gedenkteken in die land
waar hulle woon, sal oprig. In 2015, toe
die sterftes ook op die Dam herdenk is,
het die Goedefamilie ’n saamtrek gehou
waar daar nagenoeg 90 familielede
teenwoordig was op Goederus, waar
die gedenksteen aan Opa Jan staan.

Volgens die Goedefamilie het Opa Jan
130 nasate - 12 kinders, 41 kleinkinders
en 71 agterkleinkinders wat in verskeie
lande oor die wêreld heen woon en
werk.
Waarom dan so ’n gedenkteken hier in
Suid-Afrika? Die Nederlandse erfenis is
deel van die Goedefamilie se verlede,
maar in Suid-Afrika is ook ’n verdere en
resente deel van daardie geskiedenis!
Baie Suid-Afrikaners sal dit goed
verstaan met van hulle kinders, familie
en vriende wat ’n erfenis in hierdie land
het, maar wat nou in
ander lande nuwe
geskiedenis bou.

Die Dam
Die Dam (links) is ’n plein in sentraalAmsterdam op die plek waar daar
oorspronklik ’n dam in die Amstelrivier
was. Aan die plein is geboue soos die
Koninklike Paleis, wat nog gebruik word
vir seremonies, en die Nieuwe Kerk.
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Die Basiese
bakkersmengsel

veelsydig

en

gerieflik

Annelien Pienaar, voedselkonsultant en skrywer van Boerekos met ’n Twist, het hierdie veelsydige bêremengsel ontwikkel.
Annelien gebruik dit graag wanneer haar tyd min is en sy vinnig skons, plaatkoekies of pasteideeg nodig het. Die mengsel
kan vir drie maande in lugdigte houers in die yskas bewaar word. Nog resepte waarin die bêremengsel gebruik kan word is
op Annelien se blog by annelienpienaar.co.za

Basiese Bakkersmengsel





1 kg koekmeel
10 ml sout
20 ml bakpoeier
375 g bakkersmargarien of botter, koud en
grof gerasper

 Plaas al die bestanddele in ’n voedselverwerker
en verwerk tot fyn soos broodkrummels.

Kaasskons
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1½ k bakkersmengsel
2 t bakpoeier
70 g (½ k) koekmeel
125 ml (½ k) volroommelk
30 ml (2 e) wit- of bruinsuiker
1 medium eier, geklits
1 k cheddarkaas, gerasper

Met die bêremengsel
in die yskas, kan ’n vinnige
happie vir die kosblik berei
word. Kombineer dit met ’n
proteïen soos kaas, kouevleis of
frikkadelle, plus ’n vars vrug of
groentehappie.

Resep

Kaasskons metode
 Voorverhit die oond tot 190˚ en smeer ’n bakplaat.
 Meng al die droë bestanddele saam, asook die kaas. Maak ’n holte in die
meel en voeg die eier en melk by. Meng die bestanddele liggies met twee
tafelmesse deur die melk in die meel in te sny. Die deeg moenie oorwerk
word nie. Indien daar nog wit meel sigbaar is, is dit nie ’n probleem nie.
 Keer die deeg uit op ’n meelbestrooide oppervlakte en druk plat tot
ongeveer 3 cm hoog. Sny met ’n koekiedrukker vorms of maak een groot
skon. Plaas op ’n gesmeerde bakplaat en druk die res van die deeg, indien
oor is, weer liggies aan mekaar en verwerk.

Porsies: 6-12 skons,
afhangende van die
grootte wat jy sny. Een
groot wiel kan ook mooi
lyk, of bak dit in in
kolwyntjiepannetjies.

 Bak by 190˚ vir 20-25 min.

BOMA Vleismark skenk
• President Kruger Kinderhuis
R10 000 boerewors & maalvleis

Boma Vleismark doen dit weer!

• Harmoniepark Tuiste vir Bejaardes
R10 000 boerewors & maalvleis

2 x Cleaver-Toekennings in een jaar!
BOMA Vleismark Moreletapark
Platinum Provinsiaal 2020
BOMA Vleismark Olympus
Platinum Provinsiaal 2020

Dankie vir u ondersteuning,
ons gewaardeerde kliënt
BOMA Vleismark Moreletapark
BOMA Vleismark Olympus
BOMA Deli Moreleta Plaza

012 998 8711
012 991 3022
012 811 5032

Leserskeuse
Eerste Plek

Hoek van Garsfontein- en Rubensteinweg, Moreletapark, Pretoria • www.bomameat.co.za
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Die Verevrou
Deur Jan van Tonder

Dié roman gaan oor die bloeitydperk van die verebedryf.
Dit is ’n verhaal van Loira en Candice, hulle grootwordjare
en die ontwikkeling wat met volwassenheid
gepaard gaan. Uit die aard van die saak kom hulle
liefdesverhoudings, hoe problematies ook al, ter sprake.
Loira word groot in Algerië. Candice
bevind haar duisende kilometers
weg in Oudtshoorn en De Rust waar
sy ’n bestaan maak uit die verkoop
van vereprodukte. Per toeval kruis
die twee se paaie later danksy ’n
kort gesprek oor die gebruik van ’n
verewaaier.
Albei leef in ’n verbeeldingswêreld in
’n poging om van die werklikheid te
ontsnap. Loira se skoppelmaai help
haar in haar behoefte om van haar
pa en die onrus in Algerië weg te
kom, terwyl Candice se stelte haar
ver bo die aarde laat rondbeweeg,
bokant Blomnek, ’n wêreld waarvoor
sy eintlik nie kans sien nie.
Deur die verloop van die verhaal
help verskeie karakters Candice en
Loira om kleur aan hulle lewens te
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gee. Moshe Habib doen dit vir Loira en
haar ma. Hy kom en gaan sonder om ’n
hoofkarakter te word.
Die roman hanteer ’n interessante
verskeidenheid onderwerpe en
omgewings wat soms die aandag laat
dwaal. Sekere vrae word onbeantwoord
gelaat. Daar is byvoorbeeld gesinspeel
dat daar ’n biologiese verwantskap is
tussen Loira en Moshe – dit word nie
bevestig nie. Loira se ouers praat oor haar
abnormale ontwikkeling. Alhoewel dit
later in die verhaal weer opduik, blyk dit
net ’n syspoor te wees.
Die verhaal neem die leser van die
plaas Finistere, na Algiers, Frankryk en
Suid-Afrika in die vroeë 1990’s. Dit
speel ook af tussen dekades en in die

Uitgewer: Human & Rousseau
ISBN: 978-0-7981-7050-5
320 bladsye
proses kom daar sake ter sprake wat
vandag nog aktueel is – godsdienstige
onverdraagsaamheid en rassespanning.
Die vraag kan gevra word of sommige van
die intieme tonele en verhoudings nodig
is, of dit ’n doel dien om in soveel detail
beskryf te word.
In die roman kom interessanthede ter
sprake - die taal wat met waaiers “gepraat”
kan word en die klassifisering van vere wat
kundigheid verg. Daar word ook genoem
dat alle malvas veredelings is van die plant
wat sy oorsprong in Meiringspoort het.
Die Verevrou is nie ligte leesstof is nie,
maar dit is interessant en aktueel.

Pieter de Bruyn was ’n professor in taalkunde aan die destydse PU vir CHO.
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Emmerlys,

hier kom ek!

Goeiedag, my goeie vriende en lesers.
Dis julle vriend Rampie hier. Dis nou die
Rampie wat julle ken as die een wat weet
wat hy wil en wonder wat hy doen. Nou
twyfel ek. Ek wil graag planne beraam vir
die nuwe jaar. Ek wil ook nog doendinge
by my emmerlys las want verlede jaar kon
ek nie eers een wensie aftik nie. Alles was
verlede jaar so deurmekaar dat ek nie weet
of ek kom en of ek gaan nie – dis nou as ek
stilstaan en dink.

Dis julle mensdinge wat ons so ontwrig
het. Dit was net maskers waar jy kyk.
Selfs die drywer van die bakkie waarmee
daardie ywerige bulletjie Voorslag vir
die koeie kom kuier het, was bemasker.
Voorslag was duidelik nie in “lockdown” nie.
Maar ons donkies het gedink hier is weer
’n lelike mensding wat sy kop uitsteek.
Dit lyk asof die mense nou een groot
geheime kliek wil word met hul maskers,
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waar niemand niemand ken nie en waar
almal almal kan bedrieg en plotte kaap
en nog ander verskriklike dinge kan doen
sonder dat iemand weet wie dit doen.
Dan is daar nog die ding van sosiale
afstand. Dit kan mos die ondergang
van die mensdom beteken! Dink nou
net hoe ons donkies sou uitsterf as ons
sosiale afstand handhaaf! En dan die
gehandewas en sanitasie wat die mense
tot nuwe vlakke van skoonheid bring.
Nee, kyk, julle mense het ons ontwrig!
Dis nie al nie. Daar is iets met my ook
verkeerd. Al probeer ek ook hoe om
vorentoe te dink wil my gedagtes al
agtertoe. Dis vir my asof vorentoe net nie
meer so aanloklik is nie. Nou wonder ek
of ek dalk besig is om oud te word. Toe
ek so na Fiela se profiel kyk, besef ek dat
my jeug nog nie verby is nie. Die Fiela
kan my gedagtes so fokus! Met haar is
my gedagtes altyd in een rigting en dis
Fiela se rigting.

Maar toe ek so aan Fiela dink, besef ek
dat sy ook al meer as ses jaar oud is
en toe dink ek aan ’n blink plan vir my
emmerlys. Ek kan mos begeer om die
sesjarige Fiela in te ruil vir twee jong
merries van 3 jaar elk! (Gelukkig sal Fiela
nie so iets kan probeer met my wat agt
jaar oud is nie. Twee hingste van 4 jaar elk
sal nie vir haar ’n winskopie wees nie.)
Toe ek so aan die gevolge van my
emmerbegeerte dink, het ek besef dat
ek my nie verder moet oorlaai met ander
planne nie. Dit kan net my aandag
aftrek van die werklik belangrike dinge.
Nou het ek een plan en kan ek daarop
konsentreer.
Dis vir my baie lekker om te weet dat ek
so baie aanhangers onder die mense het.
Baie dankie aan julle almal! Ek hoop maar
die mensdinge sal in hierdie jaar beter
word sodat julle julle ook maar op die
een groot ding in julle begeerte-emmers
kan toespits.

Emmersvol Groetnis,
Rampie
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die inligting wat die adverteerder verskaf. Sonder Seëls aanvaar nie aanspreeklikheid vir die akkuraatheid en/of gehalte van produkte en dienste nie.

