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Liewe Leser

’n Groot dankie aan elkeen wat aan die Sonder
Seëls-span Kers- en nuwejaarswense gestuur
het. Soos Wimpie en Barbara laat weet, was
2021 vir die meeste van ons ’n baie moeilike
jaar, en daarom is ons so dankbaar dat Sonder
Seëls jou kon opbeur en vreugde besorg.
Gee gerus aandag aan Marius Kruger se
10-puntplan vir finansiële immuniteit. Dit
is die moeite werd om elke aanbeveling te
lees tot by no. 10, dit ernstig op te neem en
noukeurig na te volg. Bl. 3
Januarie 2022 Jy hoef nie veel te weet van rugby of
Uitgawe 69 Jaar 13
grootwildjag om jou te verlustig aan die
Sonder Seëls
kontak@sonderseels.co.za avonture van Piet Robbertse nie. Hy is meer

as die sport waarin hy presteer het, hy is meer as sy
suksesvolle loopbaan. Sy deernis met en liefde vir mense
is die eintlike suksesstorie van sy lewe. Bl. 5
Hiermee, lewe leser, wens ons vir jou ’n jaar toe waarna
jy in Desember kan terugkyk en weet: ek het die beste
daarvan gemaak. Wees dan trots op jouself en skep moed!
Indien jy een van die onlangse uitgawes van Sonder Seëls
misgeloop het, kan jy dit aflaai by www.sonderseels.co.za.
Om met ons te gesels, stuur ’n e-posboodskap na
kontak@sonderseels.co.za.
Geniet Sonder Seëls!
Groete

Lilla du Preez
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FINANSIËLE IMMUNITEIT IN ONSEKER TYE
Marius Kruger van PSG het op Dinsdag 10 Augustus 2021 in
’n radio-onderhoud met Amoré Bekker hierdie waardevolle
10-puntplan vir finansiële immuniteit gegee:

1.

Vermy slegte skuld

Skuld lyk dalk onvermydelik, maar dit
moet so laag as moontlik gehou word
en so gou as moontlik afbetaal word.
Daar is goedkoop skuld en duur skuld
(oftewel skuld met laer rentekoerse
en skuld met hoër rentekoerse).
’n Huislening is ’n voorbeeld van
“goedkoop” skuld, maar ’n blink nuwe
motor is “duur” skuld (d.w.s. met ’n
hoër rentekoers). Klererekeninge
en kredietkaarte is ook voorbeelde
van “duur” skuld. Gebruik eerder ’n
debietkaart, want dan kan jy net geld
gebruik wat in die bank is. Skuld kan
jou finansieel baie siek maak. Raak
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ontslae van slegte en duur skuld deur
dit so gou as moontlik af te betaal en
nie weer aan te gaan nie.
2.

Spaar vir ’n noodfonds

As jy nie ’n noodfonds het nie, sal jy nie
’n finansiële krisis kan oorleef nie. Dit
maak nie saak hoe versigtig jy leef nie
– sonder ’n noodfonds is jy nie gereed
vir die onverwagte nie. Sonder die
sekerheidsnet van ’n noodfonds, kan
jou lewe ontspoor.
3.

Spaar vroeg vir aftrede

Die tydperk waaroor jy spaar is baie
belangriker as hoeveel geld jy spaar.
Dit gaan oor tyd in die mark en die
gepaste portefeulje vir jou risikoprofiel.
Beplan en begin betyds vir aftrede

Marius Kruger

spaar om finansiële immuniteit vir jou
oudag te kry, anders sien jy te laat dat
jou kapitaal te min is wanneer jy nie
meer ’n inkomste kan verdien nie.
4.

Dek alle risiko’s deur
versekering

Beskerm jou en jou geliefdes. Al leef jy
hoe versigtig, kan jy nie bepaal wat jou
gaan tref nie. Dit is iets wat die huidige
Covid-19-pandemie ons geleer het.
Hoe vroeër jy met versekering begin,
hoe goedkoper is dit. Groot finansiële
skade laat groot finansiële leemtes.
Dink aan die gevolge as jou fabriek
dalk nou afgebrand het in Natal, en jy
het geen versekering nie. Beskerm jou
gesin wanneer jy dalk onverwags te
sterwe kom. Kry ’n betroubare adviseur
om jou hiermee te help.

Finansies

5.

Sorg dat jou testament
reg is

Al is ’n testament net ’n dokument wat
sorg dat jy langslewendes help, moet
jy sorg dat daar behoorlik beplan is. Kry
kundige advies met die opstel van jou
testament.
6.

Betaal minder belasting

Kry advies by ’n kundige persoon
wat vir jou belastingbeplanning kan
doen, om jou beleggingsportefeulje
so belastingdoeltreffend as moontlik
te maak. Belê byvoorbeeld in ’n
belastingvrye spaarplan of ’n uittreeannuïteit. Jy kan die belastingbesparing
eerder vir jou noodfonds aanwend.
7.

Stel vir jouself
beleggings- en
spaardoelwitte

Kry weereens ’n kundige om jou te
help met hierdie doelwitte. Hou by jou
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spaar- en beleggingsdoelwitte deur
gereeld in oorleg met ’n kundige
na te gaan of jy nog op koers is om
hierdie doelwitte te bereik.
8.

Gebruik jou geld
spaarsamig:

As jy items koop wat jy nie nodig
het nie, gaan jy later dalk gedwing
word om goed te verkoop wat jy
nodig het. Oppas vir advertensies
en spesiale aanbiedinge, en om
items te koop wat jy glad nie nodig
het nie. Bly weg van ’n onnodige
inkopietog. Oppas vir die volgende
gesegde: “Ek wens ek kan bekostig
om te lewe soos ek lewe!” Pas
selfdissipline toe en leer ook jou
kinders daardie dissipline. As jy dit
nie kan regkry nie, bly weg van
die winkels af. Oppas vir inkopieterapie as jy emosioneel voel.

9.

Hersien jou plan gereeld

Neem jou portefeulje na iemand wat jou
kan help om jou plan te hersien en aan
te pas. Hersien jou vooruitskattings en
maak aanpassings wat nodig is om by jou
doelwitte uit te kom.
10.Werk

aan jou verhoudings
met jou familie en vriende

As jy verhoudings tot niet laat gaan het
oor die jare, is dit bitter hartseer wanneer
jy baie geld het, maar dit met niemand kan
deel nie. Ryk mense gaan dikwels dood van
eensaamheid, met baie geld in die bank. As
jy alle verhoudings afskeep en alleen raak,
is daar geen sin in rykdom nie. Moenie al
jou geld los vir aftrede nie, geniet ook die
voordeel daarvan terwyl jy nog jonk en
gesond is.

Kontak gerus vir Marius Kruger
by 0861 348 190 of marius.kruger@psg.co.za
vir waardevolle finansiële advies.
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Sonder
Persoonlikheid

Hy is

Piet Robbertse
Die eerste ou wat slaan,
loop! En dis ’n finale
waarskuwing. Die reëlboek
sê ek mag dit nie doen nie.
Ek moet julle op die veld
waarsku en dan ’n finale
waarskuwing gee. Maar
ek sê nou vir julle: ek is die
skeidsregter en hierdie is
julle finale waarskuwing.

Piet Robbertse,
verewig in
spotprentformaat deur
Lou Henning in
Rapport, 1986

“Ek sê vir Dawie (de Villiers,
Springbokkaptein) ‘vra vir jou span of
hulle gehoor het en of hulle verstaan,
en ek sê vir Brian Lochore (All Black
kaptein) ‘vra vir jou spelers of elkeen
verstaan wat ek gesê het. Hulle sê ja.
Toe sê ek ’nou maar dan kan ons speel.’”
Dis 1970, die All Blacks toer in SuidAfrika, en die manne baklei! Na die
tweede toets in die Kaap se woeste
bakleiery basuin die koerante dit uit:
Die derde toets gaan ’n bloedbad
wees! Ander roep: Bring vir Robbertse
terug! Vandaar die waarskuwing van
Piet Robbertse voor die derde toets in
Port Elizabeth.
Piet Robbertse, legendariese
rugbyskeidsregter, het ook voor
hierdie wedstryd vir die spelers gesê:
“Die toeskouers kom kyk na die twee
beste rugbyspanne ter wêreld om
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goeie rugby te sien. Hulle wil nie ’n
boksgeveg sien nie. Julle is in elk geval
derderangse bakleiers,” met verwysing
na die vorige toets.
Robbertse het nie nodig gehad om
tydens hierdie wedstryd ’n speler
van die veld te jaag nie, en ook nooit
tydens sy lang loopbaan as nasionale
en internasionale skeidsregter nie. Was
hy kwaai? “Nee, ek dink nie so nie. Maar
ek was streng.” Suid-Afrika het hierdie
toets 14/3 gewen, en die reeks met 3
teenoor 1.
Ná hierdie toetswedstryd het hy
talle telegramme van gelukwensing
ontvang, onder andere van die SA
Rugbyraad. Hy het selfs ’n brief van
gelukwensing van die destydse
staatspresident, mnr. John Vorster,
ontvang wat mev. Tinie Vorster geskryf
het.

Persoonlikheid : Piet Robbertse

Sport

Piet het op Thabazimbi skoolgegaan, waar
die ontspanningsaal as klaskamers diens
gedoen het. Gelukkig vir Piet was dit langs
die dorpswembad, waar hy graag geswem
het ‘soos ’n vis’. Hy was elf jaar oud toe hy
50 meter onder water kon swem. Aan die
Hoërskool Rustenburg het hy vir die eerste
span rugby gespeel en was ook hoofseun
van die Residensie koshuis.
Nadat hy sy onderwysstudie met
Liggaamlike Opvoeding en Aardrykskunde
as hoofvakke aan die Universiteit van
Pretoria voltooi het, het hy teruggekeer na
sy alma mater, die Hoërskool Rustenburg,
waar hy vir twee jaar skoolgehou het. In
hierdie tyd het hy ’n Honneursgraad in
Aardrykskunde aan die destydse PU vir
CHO behaal. Hy het graag rugby afgerig,

maar dit was by die Hoër Seunskool Stofberg in Brakpan
waar die skoolhoof hom aangemoedig het om sy talent as
skeidsregter te ontwikkel.
Piet was vir 41 jaar betrokke by rugby, waarvan hy 31 jaar
lid van die SA Rugbyraad was. Slegs dr. Danie Craven was
langer lid van die SA Rugbyraad. Dr. Craven was gesien
as ’n moeilike man, maar Piet het ’n goeie verhouding
met hom gehad en beskryf hom as ’n unieke mens met
integriteit.
Nadat Piet in 1978 uitgetree het as skeidsregter, was hy
vir 17 jaar voorsitter van die SA Skeidsregtersvereniging,
waar hy met opleiding aan belowende skeidsregters
begin het. Hy het ook die konsep
van onverbonde skeidsregters
voorgestel, ’n praktyk wat later
wêreldwyd aanvaar is.
Deur die loop van 21 jaar
het Piet 29 internasionale
rugbywedstryde hanteer. Hy
beskou dit as ’n voorreg om ‘vir
die beste mense te kon blaas.’

Links bo: Die gelukwensingbsrief van Mev. Tinie Vorster; Koerantknipsels uit die Transvaler, en Dagbreek en Landstem, wat Piet skeidsregtertalente loof; Piet op die voorblad van The Reef, waar hy fluitjie blaas tydens ‘n toets tussen die Springbokke en die All Blacks.
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Persoonlikheid : Piet Robbertse

Die weglêsnor, wat later sy handelsmerk
geword het, het spontaan gebeur
omdat hy op jagtogte nie geskeer het
nie. “Ek het maar later die punte van die
snor begin draai,” wat hom die bynaam
Piet Snorre besorg het.

’n Buffelhoring met ’n deursnee
van 45½ duim (1,16 meter) was
vir sewe jaar lank die rekordhouer
van die Suid-Afrikaanse Jagters- en
Wildbewaringsvereniging se trofeeregister.

Grootwildjag
Waar kom sy liefde vir
grootwildjag vandaan?
“Ek kom uit ’n geslag van
grootwildjagters. My pa het die
depressie oorleef deur te jag en
biltong te maak wat hy op die
Johannesburgse mark verkoop het.
In die tyd wat ons gejag het, was
wild volop – daar was eintlik te veel
grootwild, veral in Botswana.”
Piet was elf jaar oud toe hy sy eerste
koedoe geskiet het. In 1957 skiet hy
sy eerste buffel in Mosambiek, en
in 1959 sy eerste twee olifante in
die Zambezivallei. Daarna het vele
jagtogte gevolg. Maar hy het hom
eers goed voorberei: “Ek het ’n rak
vol boeke oor die grootwildjagters
van die 1700’s gelees, en die
gedrag van die diere goed leer ken.”
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Loopbaan

Gesin

In 1954 is Piet aangestel by die
Hoër Seunskool Stofberg in
Brakpan. Hierna volg ‘die vier
lekkerste jare in my lewe’ as
Departementshoof Praktiese
Onderwys by die Goudstadse
Onderwyskollege. Hy het ’n
goeie verhouding met die
studente gehad. Hy het na
hulle probleme geluister
en hulle graag gehelp. In
1978 bied Freight Services
Forwarding hom ’n pos aan
as hoof van Mannekrag, ’n
pos wat hy baie geniet het.
In 1983 is Piet Robbertse
by die destydse Volkskas
aangestel as hoof van
personeeladministrasie, waar
hy werk tot met aftrede in 1990.

Piet het sy vrou Theoda, ’n LO student, tydens
’n studentekamp ontmoet. Hy was ’n magtige
tweedejaarstudent, en sy ’n eerstejaar. Hulle is reeds 68 jaar
getroud. Theoda het in gimnastiek spesialiseer, met die trotse
onderskeiding dat die spanne wat sy afgerig het, gereeld
Suid-Afrikaanse kampioenskappe gewen het. Sy het ook
graag aan internasionale gimnastrade deelgeneem.
Tydens vakansies in Mosambiek het Piet en Theoda begin
met evangelisasiewerk. Hulle het op Sondae met die plaaslike
inwoners onder ’n boom vergader en in Portugees, Fanagalo
en Engels gekommunikeer. Albei het ’n evangelisasiekursus
voltooi om ander te kon oplei. Die mense was so gretig
om die Woord te hoor, dat hulle voortgegaan het met die
byeenkomste en later ’n kerkie by Bomeni gebou het.
Theoda het ’n baie besige huishouding bestuur, met
Piet wat dikwels uitstedig was. Hulle dogter Arista woon
in Nieu-Seeland, en hulle seun Anton in Australië. Die
jongste twee, Pierre en Etienne, woon in Suid-Afrika en
hulle sien mekaar gereeld.

Persoonlikheid : Piet Robbertse

Professionele Loafers

Lewensfilisofie
Lewensfilosofie
Geloof, hoop, liefde

hulle vir twee tot drie maande
ononderbroke kon toer. Hulle slaan
graag kamp op in nasionale parke
dwarsdeur Suid-Afrika, en besoek
jaarliks die Krugerwildtuin. Hulle
hou ook graag vakansie in Engeland,
Europa, Australië en Nieu-Seeland.
Piet en Theoda wou ná aftrede met
’n karavaan toer. Hy het destyds die
eerste Toyota 4x4 wat in Suid-Afrika
beskikbaar was gekoop en die enjin
vervang met ’n Ford V6 enjin. Hy het
groot tente laat maak vir die karavaan,
’n behoorlike huis ingerig waarmee

Piet en Theoda se
pragtige tuin.
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Tydens seevakansies boogie board
die 91-jarige Piet elke dag vyftig keer
indien die weer dit toelaat. Hy is ’n
sterk swemmer en het tot onlangs
bodysurfing gedoen. Wanneer hulle
tuis is, oefen hy vyf dae per week een
en ’n half uur lank in die gimnasium.

Piet Robbertse, gebore 19 September
1930 op die plaas Rooikoppies naby
Brits, was nog nooit in sy lewe in die
hospitaal nie, en het ook nog nooit ’n
operasie ondergaan nie. “Net die Here
se genade.” Theoda, ook 91, sien die
positiewe raak, “aan die negatiewe kan
jy in elk geval niks doen nie.”
Hierdie diep gelowige man sien
daagliks die hand van die Here raak
in sy vol en lang lewe. “Die rol van die
Here in ons lewe is verstommend.”

Regs: Theoda
vertel dat hierdie
kas, gevul met
Spode, saam met
haar moeder
uit Nederland
gekom het.

Lilla du Preez
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Oë, ore
en hande

Om te verhuis kan ’n traumatiese
ervaring wees, veral as dit die kleiner gaan
verhuising is. Jy weet nie wat wag nie: Sal ons
kan aanpas? Sal ons nuwe vriende maak? Wat van die
nuwe bure? Alan en Elsje Hall het nie verwag om so gou
tuis te voel in hulle nuwe omgewing nie.Elsje vertel:
Ek en my wederhelfte het net voor
die inperking na ’n nuwe woonbuurt
verhuis. Tussendeur die chaos wat ’n
trekkery meebring, het ek by die buurt
se WhatsApp gemeenskapsgroep
aangesluit. Groot was my verbasing
toe ek mettertyd agterkom dat hierdie
groep oor baie meer as veiligheid gaan.
Ten spyte van ’n diverse gemeenskap,
beleef ek ’n gees van omgee, uitreik
en saamstaan van agter hoë mure,
staalhekke, elektriese heinings en
maskers. Selfs waar tegnologie nie
beskikbaar is nie, word die tipiese “My
buurman vertel my…” ingespan.
Benewens die deel van inligting oor
sake soos munisipale dienslewering (of
eerder die gebrek daaraan!), betroubare
diensverskaffers en vermiste diere,
word daar ook inligting gedeel
oor meer dringende sake, en feitlik
onmiddellik word hulp aangebied.
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Só word vertel van ’n motorongeluk
op ’n hoek waar die kar gerol en die
tuinmuur in sy peetjie in gery is. Toe
die huiseienaar die aand tuiskom, het
die bure reeds die tuinmuur herstel
en die motorwrak verwyder! Onlangs
het ’n inwoner se lapa vlam gevat.
Binne minute was daar ’n klomp bure
met tuinslange en brandblussers
om te verhoed dat die brand na die
huis versprei. Toe die brandweer later
opdaag, was die munisipale brandkraan
op die sypaadjie in elk geval sonder
water.
Benewens die buitengewone, word hulp
ook verleen met alledaagse behoeftes.
Dit kan wissel van ’n werksgeleentheid
tot ’n spreekwoordelike breipatroon of ’n
vaardige koekbakker. Lede laat mekaar
ook weet van oortollige tuinplante,
groente, speelgoed en ander items in
oormaat of onbruik, wat uitgedeel word.

Sorgsame inwoners maak ons
ook bewus van nood buite ons
onmiddellike gemeenskap en laat
weet waar water, kos, komberse en
klere benodig is. Met die onlangse
plundertogte in KwaZulu Natal is ’n
afsetpunt vir hulp binne ons gebied
georganiseer waar ons bydraes kon
lewer. Soortgelyke ondersteuning is ook
aan droogtegeteisterde gemeenskappe
en bejaardesorg verleen. Hoewel daar
altyd onwilliges, toeskouers en kritici vir
enige poging onder die son sal wees, is
die beloning groot.

’n Gemeenskap waar almal
geborge voel, is ’n aansporing
tot nuwe hoop en veerkragtigheid.
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/Laaste
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Meer-keer

hoender

Marietjie du Preez het hierdie gereg saamgestel
vir die dae wanneer daar net ’n paar minute tussen
vergaderings is om iets te eet.
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Bestanddele

Metode

 6 mediumgrootte
hoenderborsies,
gaargemaak en in stukkies
gesny.
 Indien gekoopte gaar
hoender gebruik word,
ongeveer vier koppies.
 4 koppies gaar basmati-rys
 1 blikkie (400 g)
mieliepitte, gedreineer
 250 ml ertjies, ontvries

 Meng alles in ’n groot mengbak en
geur goed met:
 15 ml sout
 7,5 ml gemaalde swartpeper
 15 ml paprika
 20 ml Ina Paarman Potato Spice
 Voeg 250 ml mayonnaise van jou
keuse by en meng goed.
 Hou verkoel en eet binne 4 dae.
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Boekeplek & Kuierstoep
Sowaar, hier wil jy kuier. As jy eenkeer hier was, roep die sagte banke en rakke
vol vriendelike boeke jou terug. Dit voel soos huis, want dit is huis. Marga Ley se
huis in Garsfontein, Pretoria, met die groot stoep, pragtige tuin en baie sitplek.
En koffie en koek.

Marga, senior Beeld-joernalis vir byna
37 jaar, het na haar aftrede besluit om
haar leesliefde en honderde boeke te
deel met ander boekliefhebbers. Sy en
Tina Swiegers het saam besluit om dié
boekparadys in te rig met ‘voorheen
geliefde boeke.’ Tina het haar loopbaan
begin as joernalis en daarna in die
korporatiewe wêreld gewerk.

Watter soort boeke is op die rakke?
Hier kry jy, benewens ’n wye
verskeidenheid fiksie, ook boeke oor
kosmaak, die natuur, humor, godsdiens
en boeke vir kinders. Dan is daar ook
’n goeie versameling biografieë en
outobiografieë, asook oorlogverhale en
geskiedenis.

Waar kry julle die boeke?
“Boeke word aan ons geskenk,
en ons koop ook boeke by
liefdadigheidsorganisasies,” sê Marga.
Boekeplek & Kuierstoep word al meer
gewild vir boekbekendstellings, soos
Dana Snyman wat sy jongste boek In
die tyd van die gif hier bekend gestel het.
Sowat 100 mense het die huis, die stoep
en die tuin volgeprop.

Wat gee jou plesier aan Boekeplek
& Kuierstoep?
“Wanneer iemand uitroep: ‘Ooo! Ek
soek al so lank na hierdie boek!’ Ook
al die lekker en interessante mense
wat ’n mens ontmoet. Dan is dit ook

lekker om al die geld
wat ek verdien aan
liefdadigheidsorganisasies
te skenk. Nie in donker
poele waarin dit verdwyn
nie, maar vir spesifieke
projekte. En dan ook aan
dierewelsyngroepe.”

Boekklubs word uitgenooi om hier te vergader. Bel Marga by 083 708 3366 of Tina by 083 386 4045
om reëlings te tref. Intussen kan jy solank inloer by facebook.com/boekeplek.
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KANSVATTER
Die rustelose lewe van Ben Viljoen
Carel van der Merwe | Protea Boekhuis
Carel van der Merwe is geen
onbekende skrywer nie. Sy romans
Nasleep en Geldwolf was vir literêre
pryse benoem en vir lg. boek het hy
die Eugene Marais-prys ontvang. Hy
verander sy genre en in 2015 verskyn
sy uitstekende biografie oor Eugene
Marais Donker Stroom Eugene
Marais en die Anglo-Boereoorlog.
Daarop volg Kansvatter, ’n boek
waarmee hy in 2020 die KykNETRapport-prys vir nie-fiksie ontvang
het asook die ATKV se Veertjieprys vir
nie-fiksie.
Hierdie is ’n biografie oor Ben Viljoen.
Waarom Ben Viljoen? Hy is wel
bekend as Boere-generaal oor wie
FW Reitz sy hekelgedig: “Hier staan
die Lady Roberts! Hoera vir Ben
Viljoen” geskryf het.
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Van der Merwe sê sy belangstelling
in Viljoen het geleidelik ontstaan.
In sy navorsing oor Eugene Marais
het hy bewus geword van die
aanvanklike vriendskap en latere
vyandskap tussen Viljoen en Marais in
die Zuid-Afrikaanse Republiek (ZAR).
Hy het die fenomeen raakgesien –
dat Viljoen, ’n arm trekboerkind uit
Temboland met 5 jaar skoolopleiding,
’n Tweede Volksraadlid en militêre
kommandant van Johannesburg
geword het teen die ouderdom
van 30 jaar! Daarna is hy ook vinnig
bevorder tot assistent-kommandantgeneraal van die ZAR magte tydens
die Anglo-Boereoorlog. Hy was
gevange geneem en na St. Helena
verban, net om daarna uit die SuidAfrikaanse geskiedenis te verdwyn.

Lekker Lees

Die rede daarvoor was dat Ben Viljoen SuidAfrika finaal in 1904 verlaat het en nog ’n
besonder kleurvolle lewe gelei het tot sy dood
in 1917 in Nieu Meksiko. Dit is dan op veral
dié deel van sy lewe waarop Van der Merwe
konsentreer.
Die navorsing vir die boek Kansvatter het Van
der Merwe twee en ’n half jaar geneem en die
skryf van die boek nog 18 maande. Mens kan
net na die bronnelys van 150 bladsye kyk om te
besef hoe uitgebrei sy navorsing was.
Viljoen en ’n paar ander rolspelers het
in 1904 begin met een van die grootste
ondernemings denkbaar. Hulle besluit om ’n
Boereoorlogskouspel na St. Louis in die VSA
te neem en om dit tydens die St. Louis World
Fair in die VSA in 1904 op te voer. Die groot
trekpleister vir hierdie onderneming was
generaal Piet Cronjé wat saam na St. Louis is.
Verder is 212 Boere en 149 Engelse, 48 vroue
en kinders en 26 swart mans gewerf om saam
in St. Louis aan ’n voorstelling van AngloBoereoorlog deel te neem. Die skouspel was ’n
reuse sukses. Die slag van Colenso is nageboots
met kanonvuur en burgers wat op perde die
arena binnejaag. Die oorgawe van Cronjé aan
Roberts by Paardeberg is ook uitgebeeld.
’n Interessante uitvloeisel van die Boereskouspel
is dat twee van die swart mense wat daarby
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betrokke was, ingeskryf het vir die marathon
by die Olimpiese spele op 29 Augustus 1904.
Hulle het onderskeidelik negende en twaalfde
gekom uit die 32 deelnemers.
Hierna het Viljoen hoofsaaklik betrokke gebly
met die vestiging van ’n Boerekolonie in Nieu
Meksiko. Hy het van sy familielede na die
VSA laat kom waar hulle in die Mesillavallei
gevestig het. Alles was egter nie suksesvol
nie maar hy het steeds nasate in die VSA.
Waar moontlik, het Van der Merwe sy familie
besoek. As Vrymesselaar het Viljoen kontak met
invloedryke mense gehad wat baie deure vir
hom oopgemaak het. Sy rustelose lewe het
hom ook geneem na Europa – veral Duitsland
waar hy konsul vir Meksiko was. Sy chroniese
asma ly egter tot sy vroeё dood op 48-jarige
ouderdom.
Hierdie boek oor Ben Viljoen was ook Carel van
die Merwe se doktorstesis. Gevolglik is daar aan
die einde van die boek ’n uitstekende hoofstuk
nl. Ben Viljoen in perspektief. Was hy net ’n
kansvatter, ’n manteldraaier? Elke leser moet
self besluit.
Die boek lees besonder vlot met uitstekende
taalgebruik en foto’s wat die onderskeie
gebeure illustreer.
Linda Zollner

Sonder Seëls | Die Laaste Woord
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Ons het vanmiddag so gestaan en gesels

oor oom Rampie. Dis nou ek wat Panini is
en my halfsuster Bollatjie. Ons het toevallig
dieselfde pa gehad en hy was oom
Janneman. Dis die een helfte van ons. Die
ander helfte van ons was tannies Strepies
en Fiela wat toevallig ons ma’s was.
Ewenwel, dié oom Rampie was vanoggend
erg nukkerig toe ons daar oor die pad met
hulle op anderplot gaan gesels.
Ons kon dit nie verstaan nie, want eergister
was oom Rampie so bly en vrolik toe
ons daar aankom. Hy vertel toe van sy
mensvriend wat weg Kaap toe is en oor
wie hy so treur. Hy vertel dat hy nog so
staan en peusel aan ’n grassie hier en
daar, toe word hy geroep en hy hoor dis
sy mensvriend. Hy het sommer net alles
gelos en draad toe gehardloop terwyl hy
die hele tyd balk van vreugde. Sy het toe
vir die vakansie kom kuier en dit maak hom
baie bly dat sy net vir hóm kom kuier het.
Vanoggend is dit ’n ander storie. Oom
Rampie het so ’n moedelose woede op
hom. Toe ons vra wat aan die gang is, sê
tannie Fiela dis die halflewekrisis. Dis glo
as die helfte van ’n donkie se lewe verby
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is en hy besef dit. Dan beleef hy ’n krisis.
Oom Rampie sê toe dis presies wat dit is.
Toe hy dit besef en so in sy ongemaksone
staan, het hy besluit hy moet ’n krisis hê.
Toe hy nog dink oor watter soort krisis
dit moet wees, het sy vertroue ingeplof.
Bollatjie wou toe weet wat die inplof is.
Oom Rampie weet toe te vertel dat dit is
wanneer jou vertroue sy twyfel verloor
en jy ’n vaste vertroue het dat dinge gaan
skeefloop. Hy sê die krisis maak hom
woedend.
Oom Rampie vertel dat hy nou vol
vertroue is dat Sarie Vark as burgemeester
van die plotte, hierdie plotte gaan
verander in beurtplotte. Dit gaan nie net
beurtwater wees nie, dit gaan beurtwind
vir die windpompe en beurtreën vir die
weiding wees. En so gaan dit aan. Sarie is
’n entrepreneur en sy kan maklik kom met
’n stelsel van beurtslaggate ook. Hy is vol
vertroue dat as iets opgemors kan word,
Sarie dit om die beurt sal doen.
Net so seker is oom Rampie dat Kraai die
haan onverwags naby hom sal kraai en
hy hom byna uit sy vel sal skrik. Hy is ook

Rampie
Panini
Bollatjie
seker daardie nors groot swart
honde, Boetie en Sussie, gaan hom net vir
hulle afleiding jaag en hy gaan hulle misskop.
Hy wag ook vir die hadidas om hom ’n
angsaanval te gee wanneer hulle met groot
geraas hier oorvlieg as hy ’n dutjie kap. So het
oom Rampie aangegaan oor die miskruiers,
vlermuise en nog baie ander dinge.
Tannie Fiela vra toe hoekom hy nou ’n
halflewekrisis het. Oom Rampie meen toe
dat donkies net so twaalf jaar leef. Tannie
Fiela vertel toe dat ’n vorige man van haar,
toevallig oom Janneman, vertel het dat
die veearts meen dat donkies wat goed
behandel word, soos ons, dertig tot veertig
jaar leef.
Van dié goeie nuus het oom Rampie gou
herstel. Hy meen dis moeilik om oom
Janneman te glo want hy het in meer as
oom Rampie se slaai gekrap. Tog klink
dit vir hom asof oom Janneman iets
beet het. Hy sal maar die krisis as ’n
oefenlopie beskou en heelwat later
weer daaraan dink.
groetnis,

Panini
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