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Liewe Leser
Met herfs in die lug voel ons opgewonde oor die koeler 
dae en verkyk ons ons aan die pragtige kleure in die 
natuur. Laat weet gerus hoe dit daar in jou omgewing lyk.

As biochemikus het die voorkoms van epidemies, veral 
pokke, prof. Carools Reinecke se belangstelling geprikkel. 
‘Antieke geskrifte skets die globale voorkoms van pokke 
vanaf die vroegste tye. In die Indusvallei het ’n geslote 
samelewing van ongeveer 5 miljoen mense van 2000 v C 
ineengestort en is binne vier eeue totaal uitgewis.’ Lees 
meer hieroor op bl. 3.

‘Het hierdie goed eers geleef? Kyk, daar loop dan bloed 
uit!’ Ryp, sappige turksvye is toe ‘hierdie goed’ waaraan 
baie van ons mooi herinneringe het. Vandag betaal ons 
peperduur daarvoor. Bl. 8
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Hulle breins is so ver van hulle pote af, hoe kry 
hulle pote betyds die boodskap om te loop? 
En dan is hulle breins nog so klein? Dit vra 
diep denke van Rampie om hierdie saak uit te 
sorteer. Bl. 13

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    
15 Maart 2022
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Die Covid-19-pandemie het baie vrae 
in my losgemaak. Ek is ’n biochemikus, 
en kon met redelike gemak artikels 
oor korona-virus lees en verstaan. 
Wat ek wel nie kan verstaan nie, is die 
anti-vax-psigose. Uit die geskiedenis 
van vaksinasie het ek ’n verrassende 
waarneming gemaak. Hierdie psigose 
is ’n normale verskynsel by mense, 
of altans by sommiges. Nogtans 
het hierdie mense, soos ons almal, 
dieselfde mens-genoom – ons is 
van dieselfde genotipe. Navorsers 
in epigenetika het aangetoon dat 
oorerflike en soms verbygaande 
variasie aanvullend tot ons genoom 
voorkom. Hierdie verskynsel word 
ons epigenoom genoom. Die 

genoom, epigenoom en omgewing 
dra gesamentlik by tot elke mens se 
waarneembare uiterlike eienskappe 
– genoem die fenotipe. Die fenotipe 
verskil dus van mens tot mens. Vraag 
is: Wat het hierdie stukkie biologie met 
Covid-19 te make? Daarvoor, terug na 
die geskiedenis. 

Pokke, masels en witseerkeel

Tussen 1969 en 1978 was die inenting 
teen pokke, masels en witseerkeel vir 
alle kinders verpligtend. Die pokke-
virus is sedertdien uitgewis. Die 
geskiedenis leer egter van drie groot 
pokke-epidemies (1713, 1755 en 1767) 
aan die Kaap. Hoewel geen sensus-
opnames in die 18e gedoen was nie, is 
die Kaapse ervarings wel in Opgaafrolle 
opgeteken, insluitende die eerste 
pokke-epidemie.

Pokke in Suid-Afrika

’n Vloot retoerskepe uit Indië het op 
18 April 1713 in Tafelbaai anker gegooi 
waar die bemanning hulle wasgoed 
by ’n wassery kon laat was. Slawe het 
met die hand gewas. In die wassery 
voel iemand siek. “Is naar... wil nie eet 
nie... het spierpyn.” “Hipokonders”, sê 
die opsigter. Binne ’n dag of twee kry 
die werker ’n veluitslag en jeukerige 
blasies op die bors, rug en in die gesig. 
’n Europese amptenaar herken die 
simptome. Dis toe nie hipokonders 
nie. Dis pokke! ’n Dodelike siekte in 
Europa. Meer werkers word siek. Vir die 
eerste keer breek pokke uit in Suid-
Afrika [“smallpox” – veroorsaak deur 
die Variola-virusse en versprei deur 
menslike kontak].

VERHALE 
IN ONS GENE

Die voorkoms van epidemies deur die eeue heen 
is nie vreemd nie. Prof. Carools Reinecke, ’n 
biochemikus, kyk na die verhaal van pokke.
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Uitwissing van die inheemse 
Kaapse Khoisan

In die 19e eeu bestudeer die historikus 
George Theal (1837 – 1919) die 
Opgaafrolle, en publiseer agt boekdele, 
The History of South Africa. Oor die 
1713-epidemie skryf hy: “Whole [Khoisan] 
kraals disappeared, leaving not an 
individual alive. The very names of the 
best known tribes were blotted out by 
the fell disease.” Vandag weet ons dat ’n 
epidemie tipies ’n episentrum het. In 1713 
was dit die Kaap en het ongetwyfeld 
bygedra tot die erodering en uitwissing 
van die inheemse Kaapse Khoisan. 
Wetenskaplikes interpreteer hoë sterftes 
as ’n gebrek aan natuurlike immuniteit. In 
’n historiese konteks maak dit sin.

Dis inderdaad ’n lang verhaal

Antieke geskrifte skets die globale 
voorkoms van pokke vanaf die vroegste 
tye. In die Indusvallei het ’n geslote 
samelewing van ongeveer 5 miljoen 
mense van 2000 v C ineengestort en is 
binne vier eeue totaal uitgewis. Historici 
beweer dis pokke wat Indië “since time 
immemorial” getref het. In die pokke-
epidemie van Ysland gedurende 1241 
het 20 000 mense uit die totale bevolking 
van ongeveer 70 000 gesterf. Ook in 1755 
het die tweede golf aan die Kaap ’n hoë 
tol geëis. ”The whites suffered severely, with 

over 1 000 deaths recorded between May 
and October.” Onder die Khoisan was daar 
’n groter slagting. “It whiped out several 
Hottentot tribes and even spread into the 
Kalahari.”

Dinge uit die 20e eeu raak meer eksak. 
In die 1990’s ondersoek wetenskaplikes 
velletsels op ’n mummie van 3 000 jaar 
gelede en postuleer die letsels as pokke. 
In 2016 bevestig DNS uit soortgelyke 
letsels by ’n kindermummie uit die 17e 
eeu dat die kind aan ’n virusinfeksie 
gesterf het - veroorsaak deur Variola. Dit 

gaan egter oor meer as mummies. 
“During the 20th century alone, an 
estimated 300 million people died 
of the disease – more than twice the 
death toll of all the military wars of that 
century. Indeed, virtually all industrialized 
countries continued to conduct national 
smallpox vaccination programs and 
international travelers carried certificates 
indicating that they had been vaccinated 
within the preceding 3 years.” Mortaliteit 
30%. Waarom is vaksinasie teen pokke 
nie meer verpligtend nie? Terug na die 
geskiedenis.
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Regs: 'n Illustrasie uit 'n 16de eeuse 
dokument, dokumenteer die swaarkry 
van die Asteke gedurende 'n uitbraak van 
pokke.

Onder: Detail uit 'n houtgravering: 'n 
Tydelike Hospitaal gedurende die Pokke 
epidemie, Renzskies se Plaas, ca. 1883

https://wellcomeimages.org/indexplus/obf_images/06/29/5c8ebd22fbe6c82f57e86c9bf3fa.jpg


Die doeldatum van 1 Januarie 1977 vir algehele uitwissing van pokke is nie 
gehaal nie. 

Pokke kom net sporadies voor, maar sporadies beteken Variola is nog daar. Dit kan weer 
pandemies word. Die eindpunt kom op 26 Oktober 1977 toe die laaste geval van pokke in die 
wêreld daardie dag aangemeld is. Dit was 9 maande en 26 dae ná die gestelde doeldatum. Die 
voorblad van World News kondig skouspelagtig aan: SMALLPOX IS DEAD – “Smallpox is the first and 
only disease to be permanently eradicated worldwide. Until it was wiped out, smallpox had plagued 
humanity for at least 3 000 years.”

Hoe is die uitwissing bereik?

Wêreldgesondheids-  
organisasie (WGO)

Weens die Variola-epidemies 
beplan die WGO in die 1960’s 
’n 10‐year Intensified Smallpox 
Eradication Programme vir 
totale uitwissing van die 
virus. Aanvangsdatum: 
1 Januarie 1967. ’n 
Internasionale inligting- en 
kommunikasieprogram 
is van stapel gestuur en 
ŉ globale program van 
vaksinasie is ingestel. Teen 
die einde van 1967, die 
eerste jaar van die program, 
was daar nog 10 miljoen 
gevalle, versprei oor 43 lande 
met gesamentlik meer as 
2 miljoen sterftes. 

Gesondheid
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Bo: Kennisgewings soos hierdie was wêreldwyd 'n algemene 
verskynsel

Regs: Vrees vir inentings loop al 'n lang pad saam met die 
mensdom: 'n Spotprent deur James Gillray in 1802 wys hoe 
mense gevrees het dat die inenting kon lei tot "beesagtige" 
newe-effekte.
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Die antwoord is nie enkelvoudig nie. Wat nodig 
was, was geld en goed en wíl. Die totale koste 
het $300 miljoen beloop, waartoe die WGO 
$2.4 miljoen per jaar bygedra het. Die belangrikste 
suksesfaktor was die beskikbaarheid van potente, 
voldoende, en temperatuur-stabiele vaksine. 
Globaal gesien was alle state deel van die 
program, waarvan meer as 50 leidinggewend was. 

Die eerste vaksinasie in 1802 was met die cow-
pox-metode. ’n Oproer in die massa. “Hierdie 

entstof gaan aan jou dierlike uitgroeisels gee”; 
“Jy gaan bulk soos ’n bees.” “Jy gaan verdierlik.” 
Met Covid-19 kry die drogbeelde ’n eietydse 
karakter: “Dis die Illuminati”; “Ek kies liewer 
Ivermectin”; “Genetiese manipulasie”; “Die 
merk van die dier”; “Ek is baas oor my liggaam 
– dis my reg”. Drogredenasies raak vergete. 
Mylpale egter níé. “The eradication effort in 20 
West African countries was among the earliest 
successes. That area included some of the world’s 

https://wellcomeimages.org/indexplus/obf_images/4b/00/957bbfc29881c662c9bc0dfba0a8.jpg
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most heavily infected nations and those 
with the most limited health services and 
communications. Nevertheless, their last 
case of smallpox was registered only 3 years 
and five months after the program began. 
It was a dramatic demonstration of the 
effectiveness of the new smallpox strategy.” 
(Henderson, 2011).

Die pokke-verhaal lyk afgesluit. In die 
21ste eeu duik dit weer op, want pokke 
het in mense meer as net velletsels 
gelaat. Dit het ook ’n genetiese merk 
agter gelaat. Buite die gesigsveld van die 
gewone burgery help hierdie genetiese 
merk wetenskaplikes om te stoei met 
die vraag oor weerstandbiedendheid. 
Dis bekend dat die CCR5-gebied van 
die mens-genoom sentraal belangrik 
is vir normale immunologiese funksies. 
Sekere virusinfeksies kan ’n mutasie in 
die CCR5-gebied veroorsaak, wat die 
gebied ’n variant maak – genoem die 
CCR5-Δ32 alleel. Dis ’n genetiese merk 
met ’n boodskap. Mense wat hierdie 
variant oorgeërf het, het ’n natuurlike 
weerstand teen sekere virusinfeksies.

Op 9 Desember 2003 verskyn ’n artikel 
onder die opskrif: “Evaluating plague 
and smallpox as historical selective 
pressures for the CCR5-Δ32-resistance 
allele” (AP Galvani & M Slatkin, PNAS 100 
(25): 15276). Die navorsers vra na die 
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Carools Reinecke

Carools Reinecke is in Krugersdorp 
gebore en het in Potgietersrus 
skoolgegaan. Hy studeer in die 
natuurwetenskappe aan die destydse 
PU vir CHO (Noordwes Universiteit) 
en aan die Universiteit Leiden, 
Nederland. Aan die PU vir CHO stig hy 
die Departement Biochemie (1973) 
en dien later daar as Rektor (1989 – 
2001). Na sy aftrede word hy weer 
kontraktueel benoem in Biochemie, 
waar hy tot in 2019 met navorsing 
en PhD-opleiding werksaam was. 
Hy en sy vrou, Drienie, woon tans in 
Oostvallei Aftreeoord in Garsfontein, 
Pretoria.

oorsprong van weerstandbiedendheid 
in die CCR5-Δ32-geen. Ingewikkelde 
eksperimente. Hulle oorbrug die 
historiese profiel van pokke en 
die CCR5-Δ32-merk. “Although a 
combination of diseases may constitute 
sufficient selection, our results suggest 
that smallpox alone can account for 
current frequencies of the CCR5 resistance 
allele.” Ook van betekenis oor die 
Khoisan-geskiedenis. “A genotype survey 
of 4,166 individuals revealed a cline of 
CCR5-Δ32 allele frequencies of 0%–14% 
across Eurasia. High, ~14%, in Europe, 
whereas the variant is absent among 
native African, American Indian, and East 
Asian ethnic groups. The geographic cline 
of CCR5-Δ32 frequencies ... are consistent 
with a historic strong selective event (e.g., 
an epidemic of a pathogen that utilizes 
CCR5), driving its frequency upward in 
ancestral Caucasian populations.” (JC 
Stephens et al, 1998. Am. J. Hum. Gen. 
62(6): 1507). 

Globaal het alle mense die CCR5-geen 
met die beskermende CCR5-Δ32-alleel 
egter net by mense met immuniteit 
teen sekere virusinfeksies. So eindig ’n 
verhaal in ons gene. 

Die WGO se seël ter viering van 
die einde van Pokke in Somalië 
in 1979, en daarna ook die hele 
wêreld

Oor ’n globale wíl om Covid-19 
hok te slaan val in 2022 die 
skadu van regte – “mý regte; 
óns regte”. Dit mag beteken dat 
SMS’e van die nuwe normaal vir 
dekades dalk nog gaan lui: “Baie 
hartseer. My vader, man, suster is 
oorlede – kanker, koronêr, covid.”
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In Januarie vanjaar het ek en my 
man Danie die voorreg gehad om 

die Augrabieswaterval in al sy glorie 
te beleef. Die enorme watermassas wat 
met groot gedruis, onophoudelik oor 
so ’n lang periode na benede stort, was 
absoluut skouspelagtig. Ek was geweldig 
bewus van my broosheid en nietigheid 
as mens voor die massiewe waterkrag. 
Die 22-uur se heen en weer ry in net drie 
dae, was vir seker die moeite werd.

- Elsabé Visser

Foto's © Elsabé Visser • Bron: Wikipedia) 

Augrabies… die water wat donder
Die naam Augrabies is afgelei van die Korana 
Khoi-khoi se woord aukurabis wat ‘die water 
wat donder’ beteken. Dit is van hierdie naam 
wat die trekboere die naam Augrabies verkry 
het.

Die Augrabieswaterval is ’n loodregte 
waterval in die Oranjerivier naby Augrabies 
in die Noord-Kaap. Dit is nie die hoogste nie 
maar wel een van die grootste watervalle 
in Suid-Afrika. Dit kom in die Benede-
Oranjerivier voor, ongeveer 125 km wes van 
Upington en 40 km stroomaf van Kakamas. 
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Elkarien Fourie met haar twee 
kleindogters Fay (5), links en 
Clara (9) op ’n brug oor die 
Maasrivier tydens ’n onlangse 
besoek aan haar dogter Elsje 
en dié se gesin in Maastricht, 
die hoofstad van Limburg, wat 
die mees suidelike van die 12 
provinsies van Nederland is. 

Turksvye 
in die hart 
en in die vreemde

Toe ek en my gesin lank 
gelede ’n paar jaar in die VSA 
gewoon het, ry ek eendag by 
die Japannese groentewinkel 
aan vir die gewone blaarslaai, 
wortels en tamaties, toe ek 
hulle knus in polistireenholtes 
sien lê, elkeen apart 
toegedraai in sneespapier: 
turksvye! ’n Kleurvolle 
plakker met ’n prentjie van 
’n Meksikaan onder ’n reuse-
sombrero teen ’n kaktus 
aangeleun het elkeen versier. 

Ná twee jaar in New York het dié 
vrugte, al die pad van Salinas 
in Kalifornië waar die D’Arrigo-
broers dit (volgens die etikette) so 
sorgvuldig gekweek en verpak het, 
my verras. Die kleintyd-herinneringe 
wat dit in my kom wakker maak het, 
het vir die eerste keer in ’n lang tyd 
swaarder geweeg as die lokstem 
van nuwe plekke en ervarings.

Tusksvytyd was ’n kortkop voor waatlemoentyd op die 
eenvoudige lys van lekker dinge in my kinderjare op die 
destydse Oos-Transvaalse Hoëveld. Dit was wanneer 
die vruggies aan die ongenaakbare heining van my 
grootouers se groot erf soos rooi liggies begin gloei het. 
Oupa het sy turksvyplukker uit die pakkamer gehaal en 
nagesien. Niemand kon die blikkie vasgespyker aan die 
lang reguit stok so behendig om ’n turksvy haak en in die 
met-koerant-uitgevoerde mandjie besorg soos hy nie. 

Bewaar jou as jy uit pure ongeduld aan ’n onafgeskilde 
turksvy geraak het, of erger nog, soos die twee 
boesemvriende in my klas, Hein en George, in ’n 
turksvybos beland het. Of dit net aansit was, het ons 
meisies nie geweet nie, maar hulle het ’n hele dag in die 
skoolbank gestaan en geweier om te gaan sit. 

Turksvy of waatlemoen?

deur Elkarien Fourie
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Turksvye

Dan is daar die stories oor hoe die Boere 
turksvye as geheime wapen in die oorlog 
gebruik het om niksvermoedende Britse 
soldate se hande so vol onsigbare dorings 
te maak dat hulle skaars hul gewere kon 
hanteer. Turksvydorings is nie so moeilik 
om uit te trek nie, het Oupa gesê, jy moet 
net ’n vergrootglas byderhand hê. 

Ek en my sussies het op ’n veilige afstand 
gesit en kyk hoe Oupa dit met ’n mes en 
vurk afskil en eers daaraan raak wanneer 
’n mens die vruggie om sy vet rooi lyf 
kon vasvat en uit sy ongemaklike baadjie 
kon lig. Ná ’n uur in die yskas was daar 
min besittings wat ek nie vir daardie bak 
turksvye sou verruil nie. Soms het ons 
wittes en geles ook te ete gekry, maar my 
persoonlike gunsteling was dié uit Oupa-
hulle se heining. Hulle was donkerpienk 
met min pitte en ’n effens melerige smaak. 

Ouma het die lekkerte gewoonlik ná ’n 
gekookte ete van vleis, rys, aartappel, ’n 
groen én ’n geel groente in die middel 
van die tafel in ’n groen getinte glasbak 
neergesit en met die vadoek se punt oor 
haar gesig gevee. Koskook was immers 
’n lang storie en watse gekosmaak was 
dit wat jongmense deesdae doen? Kook 
hulle nie meer ’n ordentlike bord kos nie?

Ek het weer na die turksvye gekyk soos 
’n uitgeteerde woestynreisiger by ’n oase 
en al was dit baie duur, het ek die hele 
kissie geneem, al kon ’n mens dit ook 
individueel koop. By die huis het ek hulle 
versigtig oopgerol en gelees “the inner 
and outer skin must be removed in one 
operation.” Daar was geen melding van 
dorings nie en die skil was glad, seker 
afgeskrop met ’n spesiale masjien, maar ek 
kon nie sover kom om daaraan te raak nie. 

Geheime Wapen

’n Slaairesep is mos gemaak om mee te eksperimenteer
2 verkoelde turksvye en 1 gekookte aartappel sonder skil, in blokkies gesny, ’n halwe koppie 
grof gekapte okkerneute, een koppie gekapte seldery, en ’n kwart koppie elk sjerrie, Franse 
slaaisous en mayonnaise. Verkoel die slaai en hou die laaste twee bestanddele apart tot net voor 
bediening op individuele slaaiblare.

Hier in die Drakensteingebied waar ek woon kry ’n mens nou en dan turksvye te koop, maar hulle 
is so bleekgroen, verpot en moeg gereis dat ek liewer verbyhou. Maar ek is vergewensgesind, 
veral noudat die nuwe bloubessieplaas naby ons die bessies so vet en bekostigbaar verkoop. 

Toe die 
vierjarige Paula 
die skilproses dophou en die 
rooi sap uit die “kaktuspere” 
sien tap, skuif sy vinnig op 
haar sitvlak agteruit en vra 
wantrouig: “Het hierdie goed 
eers geleef? Kyk, daar loop dan 
bloed uit!” 

Op die sneespapieromhulsels 
was ’n paar interessante 
resepte gedruk. Ek sou 
nooit sover kon kom om die 
lekkertes in ’n turksvybrood of 
-roomys te verwerk nie, maar 
op ons seun Etienne se versoek 
“Ma, kom ons traai die turksvy-
Waldorfslaai!” het ek hom aan 
die werk gesit. Hy wou hoeka 
’n kok of ’n digter word.
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Nadat Ineke du Preez 
’n soortgelyke quiche in ’n 
restaurant geëet het, het sy besluit dat daar 
met hierdie een gekuier moet word. Sy het haar eie resep 
ontwikkel, wat ewe goed saam met ’n koppie tee of ’n glas wyn geniet 
kan word.

 � Voorverhit die oond tot 180°C.
 � Smeer of bespuit ’n quichepan van 24 cm met 

kleefwerende middel.
 � Rol blaardeeg liggies uit tot groot genoeg  

om in die pan te pas.
 � Plaas deeg oor die pan en druk dit teen die bodem en 

kante vas. Sny rande netjies.
 � Versprei die gebraaide uie egalig op die bodem.
 � Pak die gesnyde peerstukke bo-op.
 � Krummel die bloukaas egalig bo-oor.
 � Strooi biltong bo-oor. 
 � Klits die eiers, room en sout saam en giet oor die vulsel.
 � Plaas in die voorverhitte oond en bak vir 30 minute.

Kuier-   Quiche 

Bestanddele
 � 1 rol blaardeeg
 � 1 blik (410 g) ingemaakte 

peerhalwes, kleiner gesny
 � ’n Halwe rooi ui, fyngekerf en 

gebraai
 � Ongeveer 50 g bloukaas 
 � Fyngesnyde biltong 

(ongeveer 200 ml of na smaak)
 � 3 eiers
 � 250 ml room
 � Sout

Metode 
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Die Storie van 

AfrikaansAfrikaans
Pieter de Bruyn, professor in taalkunde 
aan die destydse PU vir CHO, het hierdie 
lywige dokument onder oë gehad.

W.A.M. Carstens & E.H. Raidt

Hierdie tweede deel van “Die storie van Afrikaans” is, saam 
met die eerste deel, die mees omvangryke publikasie oor die 
geskiedenis van Afrikaans. ’n Oorvloed informasie is geput 
uit ’n groot verskeidenheid bronne, met ’n bronnelys van 
93 bladsye. 

Die boek handel oor Afrikaans in Afrika. Die skrywers 
het moeite gedoen om die agtergrond van Afrikaans 
breedvoerig na te gaan. Afrikaans is nie ’n Afrikataal nie, dit 
het ’n Eurosentriese status en herkoms, en deel nie inherente 
kenmerke van Afrikatale nie. Voor die koms van Jan van 
Riebeeck in 1652, was daar reeds Portugese, Britte en ander 
Nederlanders terwyl die Khoi- en San-mense reeds hier was. 
Dit is hulle wat inderdaad die “eerste mense” was.

Dit word bereken dat daar teen 1650 reeds meer as 350 
skepe om die Kaap gevaar het. Die Nederlanders het wel 
die Europese beskawing na die suidpunt van Afrika gebring, 
maar daar het alreeds ’n ander beskawing bestaan toe Jan 
van Riebeeck in 1652 ’n verversingstasie kom inrig het. In 
1657 het die slawe en hulle taal verder bygedra tot die vorm 
van kommunikasie.

Uit Europa en van Afrika Deel 2 

NaamgewingNaamgewing

’n Besonder interessante aspek van die taal is die name wat 
aan slawe gegee was. Van hulle is vernoem na hulle plek van 
herkoms, soos Balie en Malgas. Ander is vernoem na die tydstip 
van hulle aankoms, soos February, July ensovoorts. Ander name 
het hul oorsprong uit Bybel- en klassieke figure; kontinente 
soos Afrika en Europa; kleure soos Black, Brown, Geel en Swart; 
en beroepe of ambagte soos Visser, Ruiter, Koopman, Soldaat 
en Stuurman. 

Ander Europeërs, elk met hulle eie taal, vestig ook aan die Kaap. 
Voor 1800 het die wit bevolkingsverdeling bestaan uit slegs 
36.8% Nederlanders, 35% Duitse en 14% van Franse afkoms.

Soos inwoners na die binneland gereis het, het hulle 
in aanraking gekom met ander taal- en kultuurgroepe. 
Kerke en skole het geleidelik tot stand gekom. Vanweë die 
groot mate van ongeletterdheid het die verskillende tale 
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onteenseglik ’n invloed gehad op die vorming van Afrikaans as ’n toeganklike 
kommunikasiemedium. Die migrasie na die binneland om nuwe gemeenskappe te 
stig, het mense geïsoleer van die Europese beskawing.

Teen die einde van die 18de eeu 
arriveer die Engelse en neem 
finaal oor in 1806. Só kom daar ’n 
einde aan Hollandse invloed en 
die Engelse tydperk begin met 
regering, taal, kultuur, onderwys 
en ekonomie. Die Kapenaars pas 
daarby aan. Ontevredenheid met die 
omstandighede lei egter tot die Groot 
Trek in 1835 met die logiese gevolg dat 
Afrikaans verder versprei en aan ander 
invloede blootgestel word.

Dis nou een van 11 amptelike tale en boet status in terwyl 
Afrikatale nie ontwikkel nie en Engels begin oorheers. Dit lei 
tot verliese in skole, universiteite, die ekonomie, parlement, 
staatsdiens en die media. Net die tyd sal leer wat die 
toekoms van Afrikaans sal wees.

Sedert 1825 het mense begin om 
in Afrikaans te skryf en is briewe, 
kortverhale en gedigte in koerante en 
tydskrifte gepubliseer. Die werk wat 
S.J. Du Toit, Pannevis, Hoogenhout en 
andere doen, lei tot die stigting van die 
Genootskap van Regte Afrikaners in 
1875 om Afrikaans as skryftaal te vestig.

Met die uitbreek van die Anglo-
Boereoorlog was S.J. Du Toit reeds 
aktief om bewustheid van ’n eie taal 
te vestig. Ná die oorlog is Hollands as 
ondergeskik geag, maar die verskyning 
van “Winternag” het bewys dat Afrikaans 
’n ware skryftaal was. Met Uniewording 
in 1910 is daar wel ooreengekom dat 
Hollands naas Engels behou sal word. 

Die gebruik van Afrikaans in skole en 
vertaling van die Bybel in Afrikaans 
realiseer in 1933. In hierdie tyd ontstaan 
ook Die Burger en Die Huisgenoot. 
Afrikaans word ook op universiteit 
gebruik en ons kry die eerste dosente 
in Afrikaans – D.F. Malherbe aan die 
Universiteit van Stellenbosch en J.J. 
Smith (Universiteit van die Vrystaat). In 
1925 is Afrikaans formeel erken, naas 
Engels. 

Hierdie boek fokus op die agtergrond 
vir die ontstaan en beïnvloeding van 
Afrikaans en die rykdom van addisionele 
gegewens wat bygedra het om dit ’n 
formidabele studiebron te maak.

Wat nou van  
die taal?die taal?

Engels

AfrikaansAfrikaans as skryftaal 
Die Bybel, koerante en tydskrifte 
in Afrikaans in Afrikaans 
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met die swart en wit vere is die mannetjie 
en die een met die vaalbruin vere is die 
wyfie. Hulle het ’n giftige skop aan hulle 
en hy bly ver weg van hulle.

Toe daardie volstruise afklim het Kraai 
die haan net een kyk gegee, sy henne en 
kuikens bymekaargemaak en padgegee. 
Hy sê hy weet nie of die ondiere vleis-
vreters is nie en hy weet waarmee om 
mee te ding. Die hadidas het ’n min der-
waardigheidskompleks gekry en die akke-
disse het verdwyn. Die vlermuise het daar 
en dan besluit dat laagvlieg nie meer sports 
is nie en die rotte was nêrens te sien nie. 

Daardie twee groot swart honde met die 
nors gesigte, Boetie en Sussie, was juis 
aan die snuffel in ons kampie. Hulle het 
die ding so bekyk en met draaie al nader 
aan die volstruise gesnuffel. Toe bestorm 
hulle skielik die volstruise en daar was nie 
kans vir die volstruise om pad te gee nie. 
Net daar haak die mannetjie af en skop vir 
Boetie. Dit was nou iets om te sien, want 
toe kon ons sien Boetie kan praat terwyl 
hy vlieg. Toe hy so deur die lug trek, gee 

hy so ’n paar benoude tjanke. Nou lyk dit 
asof Boetie se persoonlikheid verander 
het en hy lyk baie minder van ’n boelie.

Ons praat nog oor die groot verandering 
wat die volstruise so vinnig veroorsaak 
het, toe hulle afstap hier na ons toe. Hulle 
noem toe vir Rampie ou langoor. Hy haat 
dit maar kla nie daaroor nie. Hulle gesels 
toe vriendelik met ons en ons is toe maar 
baie vriendelik terug. 

Die koeie was toe erg teleurgesteld en 
kla net oor hoe eentonig die lewe hier op 
Ander plot is. Maar hulle het alweer vergeet 
van die opwindende oggend wat ons 
beleef het. As een ding seker is, is dit dat 
ons nie na die volstruise sal probeer skop 
nie.

groetnis 
Fiela

Sonder Seëls | Die Laaste Woord

Vroegoggend het ek wat Fiela is, ’n 
rustige oggend gehad. Ons het so peusel-
peusel gewei en in die algemeen niks 
gedoen nie. Toe, asof met ’n towerstaf het 
alles verander. Ons sien eers die koeie is 
onrustig en mik al hek se kant toe. Daardie 
bakkie kom toe daar aan. Dis die een wat 
gewoonlik die flukse bulletjie, Voorslag, 
hier aanbring. Toe dink ons die koeie het 
seker rede om bly te wees want Voorslag 
is ’n deeglike bulletjie.

Wat ons toe sien het ons sprakeloos, want 
op die bakkie is twee baie groot diere en 
dis net vere hier en daar. Ons kon eers 
nie verstaan wat dit is nie, maar toe sien 
ons dis twee voëls wat daar afklim. Maar 
is hulle groot en het hulle lang nekke! 
Eerste waaroor ek wonder is hoe hulle 
loop, want hulle breins moet seker klein 
wees om in daardie koppies te pas en dan 
is dit so ver van hulle pote af – hoe kry 
hulle pote betyds die boodskap om te 
loop. Ewenwel, hulle het baie groot pote. 
Rampie vertel toe dat dit volstruise is soos 
hy in sy jong dae agtergekom het. Die een 

Die nuweintrekkers
Rampie

Fiela
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