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Liewe Leser
Onlangs laai ’n vriendin ’n pragtige 

geskenk af... ’n spierwit Amaryllis in blom. 

Toe ek haar bedank, kom die boodskap 

dat daar aan die onderkant van die stam 

nog ’n blom aan die ontwikkel is... om jou 

hoop te gee. Wat ’n wonderlike geskenk 

en wens! Saam met hààr sal ek oorlog 

toe gaan.

Oor die oorlog in jou liggaam wanneer jy 

aan ’n outo-immuunsiekte ly, praat Esté 

de Klerk eerlik en openhartig. Mense wat 

aan outo-immuunsiektes ly beweeg elke 

dag tussen ons, maar ons weet dit dalk 

nie, want die simptome waarmee hulle 

moet saamleef, is nie uiterlik sigbaar nie. 

Lees gerus Esté se eie verhaal op bl. 3
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Die Woordeboek van die 
Afrikaanse Taal (WAT) het verlede 
week lekker virtuele partytjie 
gehou. Nie net is Deel XVI van 
die WAT bekend gestel nie, die 
WAT is vanjaar ’n jeugdige 95 jaar 
oud. Bl. 8

Indien jy die Januarie- en Maart-
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!

Lilla du Preez 17 Mei 2021

Inhoud

Outo-immuunsiekte 
– die onsigbare 

vyand in jou lyf wat 
moeilik is om op te 

spoor. Gesoute radio-
joernalis vertel.

Nie net 
standaardafrikaans 
nie, ook Kaaps en 
Namakwalands 

in die WAT.  
Deel XVI is pas voltooi.

Die eenvoudigste, 
mees betroubare 

soufflé-resep. 
Errieda du Toit bring 
dié poffende goue 

glorie tafel toe.

Internasionale 
topverkoper: 

Where the crawdads 
sing. Wildlewe-

wetenskaplike se 
debuutroman.

Hoe kan ’n donkie ’n 
geen hê as ’n geen niks 
is nie? Fiela is seker dat 

sy nog al haar gene 
het en niks weg is na 
die kinders toe nie.
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Van al die paaie waarop ek al ooit gereis het, was dié een wat my tot by 
hierdie punt in my lewe gebring het, verreweg die uitmergelendste en 
beslis die heel belangrikste. Op die ouderdom van 44 jaar, weet ek die reis 
na emosionele heling is ’n moeilike een. Die storm waardeur ek moes beur, 
het my platgeslaan en gekneus en ek moes leer om weer op te staan. 

Die storm waarin ek gegooi is, was sikloonagtig en wasig en daar was 
dikwels tye wat ek wou tou opgooi - vuisvoos in die maalkolk van dit wat 
my lewe geword het. Maar vandag kyk ek in vrede terug oor daardie vallei 
van doodskaduwee wat my in sy kloue gehou het. En ek weet: ek het my 
storm oorwin en ek het bly leef vir ’n rede. 

Uit pyn en worsteling – 
liggaamlik en emosioneel – word 

dikwels hoop en nuwe lewe gebore. 
Dis nie ’n maklike reis om te onderneem 
nie; en een wat gepaardgaan met ’n 
diep innerlike stryd om te oorleef en te 
oorwin... en om dankbaar te wees, sê die 
gesoute uitsaai-joernalis Esté de Klerk wat 
op RSG se aktualiteitsnuusprogramme, 
Monitor en Spektrum gehoor kan 
word. Sy het in Januarie die eerste keer 
openlik gepraat oor haar jarelange stryd 
teen ’n pynlike outo-immuunsiekte in 
haar dokumentêre radioreeks van vier 
episodes, 'n Tronk van Pyn, wat op RSG 
uitgesaai is. Sy deel haar worstelstryd met 
ons en hoe sy by ’n punt van emosionele 

genesing uitgekom het.

Outo-Immuunsiekte
oorlog in 

jou liggaam

Ek ly aan Crohn se siekte – ’n outo-immuun- en inflammatoriese 
dermsiekte wat lei tot inflammasie in die spysverteringkanaal, en soms 
in die vel, oë en gewrigte. Die daaglikse simptome wanneer die siekte 
aktief is, sluit in diarree, maagkrampe en ’n geswolle buik, naarheid, 
koors, anemie en erge moegheid. Gewigsverlies en wanvoeding kom 
dikwels voor weens die liggaam se onvermoë om kos te verteer en 
voedingstowwe op te neem. Lyers het ook soms mond- en velsere. 

Crohn se siekte 
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Maag- en gewrigspyn word deel van jou lewe, en 
lyers ontwikkel dikwels Crohn-verwante artritis. 
Die siekte kan lewensgevaarlik wees, en soos alle 
outo-immuunsiektes, is dit ongeneeslik. Die presiese 
oorsaak is steeds onbekend.

Televisiejoernalis

Twee spesialiste in Bloemfontein het 
tevergeefs begin soek na ’n oorsaak. 
Aan die einde van 2007 bedank 
ek by die SAUK en sluit in 2008 
aan by MNet as ondersoekende 
joernalis en vervaardiger vir Carte 
Blanche. In dieselfde jaar wat my 
loopbaan daar afskop, diagnoseer 
’n rumatoloog die chroniese 
pynsiekte, fibromialgie by my. Dis 
’n siekte wat gepaardgaan met 
wydverspreide pyn in die skelet en 
spiere, slaap- en geheueprobleme. 
Nóg ’n siektetoestand waarvoor daar 
geen bevestigende toetse is nie. 
Die korrekte manier om fibromialgie 
te diagnoseer, is om ander siektes 
waarvoor daar wel toetse bestaan, 
uit te skakel.

Carte Blanche word my lewe, en ek 
vind met medikasie ’n manier om 

deur die pyn en moegheid te beur. 
In 2014 bevind ek myself die eerste 
keer in die hospitaal vir pynbeheer. 
Die jaar daarna raak dit moeiliker 
om normaal te funksioneer. In 
2016 kon ek vir ses maande nie 
werk nie omdat ek te siek is. En in 
Maart 2017 tuimel ek inmekaar 
weens uitmergelende pyn en 
onuithoudbare moegheid, wat ek 
toe reeds vir maande lank ervaar. 
Korttermyngeheueverlies kortwiek 
my vermoë om selfs eenvoudige 
goed te onthou, en ek begin 
alles in ’n boekie neerskryf wat ek 
permanent by my dra.

Ek is vir dae en maande lank 
vasgekluister aan my bed en my 
vermoë om te loop en onafhanklik 
te funksioneer was grootliks beperk. 
Dinge so eenvoudig soos om die 
trappe in my huis te klim, het ’n 
onbegonne taak geword en ek was 
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Ek was ’n televisiejoernalis vir die SAUK in 
Bloemfontein toe pyn soos ’n onwelkome 
gas sy intrek in my liggaam geneem het. Aan 
weerskante van my heupbene het dit gevoel 
of ’n elektriese boor in my pelvis inboor – 
aanhoudend en indringend. Skielik was ek 
gedreineer van alle energie – ’n moegheid wat 
ek nie bloot kon afslaap nie.

Fibromialgie 

'n Opwindende 
loopbaan skop 
af by die SAUK 

in Bloemfontein 
en bereik 'n 

opwindende kruin 
as joernalis en 

vervaardiger by 
Carte Blanche



Oor die verloop van 2017 het ek ook ander simptome begin kry, en einde 
November het ek, buiten die uitmergelende pyn, ineengestort onder 
verskriklike maagkrampe, braking, naarheid, koors en erge diarree. In die 
hospitaal – die elfde keer in minder as drie jaar – het ’n gastro-enteroloog 
’n gastroskopie, kolonoskopie en biopsies in my dunderm, kolon en maag 
gedoen en vasgestel dat ek aan Crohn se siekte ly. 

Daar was baie skade en bloeiende sere aan my ingewande en maag, en 
die vermoede was dat ek reeds etlike jare aan die siekte gely het. Die 
spesialis het met behandeling begin en my herstelproses was stadig.
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dikwels te moeg om selfs 
net die duvet van my lyf af 
op te lig of ’n eenvoudige 
gesprek te voer. 

Wanneer ’n mens aan ’n 
chroniese pyntoestand ly, 
leer jy om jou pynvlak uit 
10 te meet. In 2017 was 
daar nie een dag wat my 
pynvlak onder 10 was nie, 

Die stilte wat in my binneste gevolg het, 
was oorverdowend – nie nét omdat ek so 
afgesonder was van die wêreld rondom 
my nie. My liggaam het ’n tronk geword 
waaruit ek nie kon ontsnap nie. Ek het min 
hoop gehad om ooit weer minder pyn te 
hê, om ooit weer makliker te loop, weer 
ten volle my breinkapasiteit te herwin, of 
weer totaal onafhanklik te wees. 

Ek het dikwels gaan oplees oor 
genadedood. Ek verstaan dat mense 
hierdie opsie kies wanneer daar geen 
ander opsie op mediese herstel meer is 
nie. Om te lewe met soveel pyn, is nie 
’n lewe nie. Wonder bo wonder, het my 
geloof my nie laat tuimel nie – en dít het 
my laat aanhou hoop – al was dit skraal. 

My liggaam my tronk
Uiteindelik - ’n diagnose

Meer simptome
Skielik was dit nie net meer die pyn en uitmergelende 
moegheid wat deel was van my lewe nie, maar 
simptome van erge diarree en maagkrampe wat my laat 
dubbel vou het. By tye was koors en vel- en mondsere 
ook deel van my bestaan. Ek kon vir maande ná die 
diagnose net vloeistof inneem en keer dikwels terug na 
dié dieet wanneer simptome erg opvlam. Hoe gesonder 

Ten spyte van chroniese pyn, het Esté steeds gewerk aan  
die dekking van die Oscar Pistorius-saak.

en dit het dikwels daardie 
grens oorskry.

Jy sonder jouself af, selfs van 
die mense wat jou die liefste 
het en ’n donkerte daal oor 
jou neer wat jy vir niemand 
kan beskryf nie. Dit het vir 
my gevoel asof pyn my soos 
’n misdadiger vasgebind het 
en my vryheid gesteel het.



Ek dink die grootste skuif is in ’n mens se kop. Jou denke moet 
sterk bly om te kan aanhou baklei teen die siekte. Jy moet leer om 
te aanvaar dat hierdie storm in jou lewe vir jou beperkinge bring 
waarmee jy moet saamleef. Dis nie ’n proses wat oornag gebeur nie. 

Twintig maande nadat ek gediagnoseer is, was ek sterk genoeg om weer te begin werk. Ek 

was oneindig dankbaar toe ek ’n vryskutpos as radiojoernalis, -vervaardiger en -aanbieder 

by RSG se Monitor en Spektrum gekry het. Hierdie werk het vir my ’n lewensaar geword. 
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’n mens raak, hoe 
minder ernstig raak die 
simptome, maar dit kan 
enige tyd terugkeer. Ek 
is met tye steeds bitterlik 
siek. Dit is ’n aanpassing, 
en soms steeds moeilik.

In teenstelling met 
2017, toe ek alle hoop 
verloor het, het die 
nuwe diagnose hoop op 
beterskap en ’n nuwe 
lewe gebring.

My siekwees het ’n magdom verliese 
gebring – en ook hiermee moet ’n 
mens op ’n manier vrede maak. 

 � Ek moes my onafhanklikheid vir ’n 
lang ruk inboet. 

 � Die finansiële impak is enorm 
wanneer ’n mens vir lang tye nie kan 
werk nie. Ek is oneindig dankbaar vir 
my Ma, Marieta Rankin, want sonder 
haar sou ek op straat gesit het. 

 � Ek moes my werk by Carte 
Blanche laat vaar omdat ek met 
die beperkinge wat my siekte 
meegebring het, nie meer daardie 
pas en stres kon handhaaf nie.

 � My huwelik het dit nie gemaak nie. 

Lewensaar 

Verliese
Maar, uit my verliese is groot winste gebore – ’n ryker 

lewe met meer betekenis.

Ek het in 2018 op my eerste treë na herstel besef daar 

is ’n groot leemte aan begrip onder die publiek oor 

presies waardeur mense leef wat aan outo-immuun-, 

chroniese pyn- en chroniese moegheidsiektes ly. Ek 

dink dit word grootliks veroorsaak omdat lyers aan 

hierdie siektes nie altyd uiterlik siek lyk nie.

Dit het by my die behoefte laat ontstaan om 

bewustheid te kweek. Die dokumentêre radioreeks, 

’n Tronk van Pyn, wat in Januarie op RSG uitgesaai is, is 

gebore uit my eie pyn en worsteling. Ek het besef die 

eerste stap om bewustheid te kweek sou wees om 

my eie storie te vertel en ander mense te help om 

dieselfde te doen. Dit was vir my ’n bitter moeilike reis 

Nóú is die enigste tyd wat ’n mens het om werklik te kan lewe én ’n verskil te kan maak. 

Uiteindelik, 'n 
diagnose. 
Saam met 
hospitaalportier 
Lungile in 2017



om terug te stap op my eie liggaamlike en emosionele 
pynpad, omdat ek van daardie ervaringe baie diep gaan 
wegbêre het. Deur my eie storie en dié van ander te 
vertel, het ek nie net bewusmaking geskep nie, maar het 
ek die pad na emosionele genesing begin stap.

Vir my was dit ’n persoonlike reis om finaal deur my 
eie storm te kon beur en hoewel gekneus, emosioneel 
gesond aan die ander kant te kon uitkom.

Die reaksie op die reeks was 
ongekend. Ek het boodskappe 
van soveel ander lyers ontvang 
wat vertel hoe hulle in hulle eie 
tronke van pyn en eensaamheid 
vasgevang is en uit dankbaarheid 
jubel met die wete dat hulle nie 
alleen is nie.

Die reaksie van luisteraars was 
enersyds ongelooflik met woorde 
van bemoediging en begrip.

Ek skryf nou ’n boek oor mense se 
stories van hoop vir ’n nuwe lewe, 
al lyk dit anders as die een wat ’n 
mens geleef het toe jy gesond was.
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Indien jy na die RSG-dokumentêre radioreeks, 
 ’n Tronk van Pyn, wil luister, klik op die volgende skakels:

Reaksie

Ek is dankbaar vir my Ma se onvoorwaardelike liefde, 
ondersteuning en bystand sonder wie ek nooit hierdie pad sou 
kon stap nie. 

My storm het my verander. Die ontnugterings was net te ongenaakbaar. Ek dink dit is 
so met enige trauma, of dit nou siekte, dood of skeiding is.

Daar is nie baie wat ek aan my lewensverloop sou wou verander nie – maar as ek kon 
afstand doen van die pyn en moegheid wat my soms moedeloos laat, sou ek dit kies. 
Maar ek weet hierdie siektekruis is een wat die Here vir my gegee het om te dra. My 
pad is vir my uitgelê en ek stap dit in God se oneindige genade, wat ek weet genoeg 
is vir my, al lyk dit soms ook hóé donker.

My lewe is anders nou. Ek kies elke dag opnuut om te lewe. My gesondheid is nou my 
belangrikste prioriteit. My siekwees het my gestroop van alles wat onbelangrik is in my 
lewe. 

Ek het geleer om in en uit dankbaarheid te leef: dankbaar vir 
elke oomblik wat my pyn skietgee, al is dit vlietend, en vir elke 
pynvrye dag. Ek het geleer om die mense wat regtig saak maak 
in my lewe soveel meer te waardeer en lief te hê. Dit is vir my 
belangrik om die tyd wat ek tot my beskikking het, uit te koop.

Ek stap my pad in God se genade

EPISODE 1 EPISODE 2 EPISODE 3 EPISODE 4

Dankbaar vir onvoorwaardelike 
liefde: Esté en haar ma, 
Marita Rankin.

https://iono.fm/e/975752
https://iono.fm/e/979380
https://iono.fm/e/983362
https://iono.fm/e/986607


Oor dié lewenskragtigheid beskik die redaksie van die WAT en daarom seëvier 
die WAT as ’n dinamiese projek, aldus prof. Rufus Gouws van die WAT se direksie. 

Die vreugdevure het Donderdagaand 6 Mei hoog gebrand tydens die virtuele 
viering van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal se 95ste verjaarsdag en die 

bekendstelling van deel XVI van die WAT.

“Die strewe van die Woordeboek van 
die Afrikaanse Taal is om Afrikaans in 

sy wydste omvang te weerspieël. Dit 
beteken dat nie net standaardafrikaans 

nie, maar ook die ander variëteite soos 
Kaaps en Namakwalands ’n tuiste in die 

woordeboek sal vind,” het prof. Gouws 
gesê. 

Kaapse Afrikaans is een van dié variëteite van 
Afrikaans wat oor die grootste aantal sprekers 

beskik en ook die oudste Afrikaanse variëteit 
is. Slawe van die sewentiende-eeu het ’n groot 

invloed gehad op die vorming van Afrikaans. Dr. 
Gerda Odendaal, mederedakteur van die WAT, het 

verduidelik dat weens Suid-Afrika se ongelukkige 
politieke verlede het hierdie variëteit van Afrikaans nie 

altyd die erkenning en verteenwoordiging gekry wat 
dit verdien nie. 

“Die afgelope aantal jare is daar ’n hernude belangstelling 
in en agitasie vir die erkenning en bevordering van 

Geesdrif, geloof en verbeelding... 
en ’n gewilligheid om te verander
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Kaapse Afrikaans. Hierdie ywer vir die 

verteenwoordiging van Kaapse Afrikaans 

tesame met die verskyning van ’n hele aantal 

Kaapse Afrikaanse tekste oor die afgelope 10 

jaar, het die WAT aangespoor om in Julie 2020 

met ’n projek te begin wat die gapings in die 

woordeboek ten opsigte van die opname van 

Kaapse Afrikaans kan oorbrug,” het sy gesê.

“As omvattende verklarende woordeboek, 

is die Woordeboek van die Afrikaanse Taal 
reeds sedert die eerste deel gemoeid met die 

optekening van Afrikaans in sy ruimste sin 

deurdat sowel gesproke as geskrewe materiaal 

uit al die variëteite van Afrikaans opgeteken 

is. Die Buro van die WAT het oor die jare ook 

besondere moeite gedoen om soveel as 

moontlik voorbeelde van streektaal vir sy 

databasis te versamel ten einde ’n omvattender 

en meer verteenwoordigende dekking daaraan 

in die woordeboek te kan gee.” 

Dr. Willem Botha 
oorhandig die pasverskene 
Deel XVI van die WAT 
aan prof. Rufus Gouws, 
verteenwoordiger van die 
WAT Direksie.



Afrikaans

In pas met die tyd is daar in WAT 
XVI ’n goeie kwota nuwe woorde, 
bv. staatskaping en swaaistaat in 
die Hoofdeel en Covid, Covid-19, 
grendeltyd, inperking en koronavirus in 
die Addendum.

SRP en Szondi-toets?

Die volvorm van die afkorting SRP is 
Sekuriteitereguleringspaneel, en dit verwys 
na ’n instansie wat o.a. ’n ogie hou oor 
die samesmelting en oorname van 
maatskappye binne ’n streng wetlike 
raamwerk. 

Szondi-toets, vernoem na die 
Hongaarse psigiater en psigo-analis, 
Léopoldt Szondi, is ’n projektiewe 
en nieverbale persoonlikheidstoets 
waarin ’n respondent foto’s van 
psigiatriesversteurde persone waartoe 
hy of sy aangetrokke voel, moet 
kies, wat bepaal of die persoon tot 
persoonlikheidsafwykings neig en of 
sy of haar persoonlikheidsamestelling 
soortgelyk is aan die versteurde persone 
s’n. (AE Cloete) 

Staalmeester, sterftent en stormklok, 
woorde van historiese belang met 
betekenisomskrywing is opgeneem, 
maar diegene wat woordeboeke vir 
die vermaaklikheidswaarde daarvan 
lees, kan hulle ook verkneukel in die 
volgende: stieftande vir “kunsgebit”, 
stofjas vir “donkie” en streelperseel 
vir “masseersalon”. Of in beeldende 
streektaalwoorde soos stok-in die-rok 
(opgeteken in George, Heidelberg, 
Mosselbaai en Riversdal) vir ’n Hubbard-
pampoen, en die verouderde woord 
stompkop (opgeteken in die Paarl) wat 
verwys na ’n passasierstrein wat plaaslike, 
voorstedelike ritte onderneem het. 
Deel XVI met sy stortvloed s-woorde, 
helder betekenisverklarings en kosbare 
voorbeeldmateriaal onderstreep weer 
eens die rykdom van Afrikaans. (AE 
Cloete)

Tydens die virtuele feesviering het 
dr. Willem Botha, prof. Rufus Gouws 
(ondervoorsitter van die WAT direksie), 
mnr. Johan Holtzhausen (voorsitter 
van die WAT trust), dr. Frikkie Lombard 
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Woordeboek van die Afrikaanse Taal

Dr. Willem Botha, hoofredakteur en 
uitvoerende direkteur van die Woordeboek 
van die Afrikaanse Taal, onthul 'n kopie van 
Deel XVI, vars van die drukpers.

van SRP  
tot Szondi-toetsWAT XVI

Lees meer oor die bekendstelling op LitNet Kyk na die bekendstelling op YouTube Foto’s: Naomi Bruwer

(eindredakteur), mev. Alet Cloete (senior 
mederedakteur) en dr. Gerda Odendaal 
(redakteur) opgetree. 

Met dank aan dr. Willem Botha, 
hoofredakteur en uitvoerende direkteur 
van die WAT.

https://www.litnet.co.za/wat-95-bekendstelling-van-deel-xvi/
https://www.youtube.com/watch?v=x2GagZKx2uU&t=7s
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CITY Gifts, Babies & Toys
Besigheidsure

Maandae – Vrydae  09:00 –18:00
Saterdae 09:00 –17:00
Sondae 09:00 –14:00
Vakansiedae 09:00 –14:00

Tel: 012 991 6231/2/5 • E-pos: citygifttoys@mweb.co.za  
www.citygifttoys@mweb.co.za

Winkel 4.1 Atterbury Value Mart, Faerie Glen, Pretoria
ONS IS LANGS BUILDERS WAREHOUSE

Atterbury Value Mart
Geskenke vir mans • Kinderspeelgoed • Legkaarte • LEGO

Maxwell&Williams • Noritake  

mailto:citygifttoys@mweb.co.za
mailto:www.citygifttoys@mweb.co.za
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Die soufflé met sy imposante pofbolaag en eteriese 
tekstuur is een van die klassieke geregte met ’n reputasie 
dat dit moeilik is, en ’n sensitiewe gereg is wat selfs ervare 
kokke intimideer. Sjef Pépin se resep kom egter met 
gerusstellings. Daar’s geen geskei van die wit en eiergeel 
nie, geen punterige geklits van die eierwit met al die reëls 
wat daarmee saamgaan nie. Daar’s geen aparte invou van 
die delikate, styfgeklitste eierwit by die béchamelsous 
nie. Dit verg nie eers ’n spesiale ramekin-bak met 
kietsregop kante nie. ’n Ovaalbak skep ’n groter area van 
die begeerlike bruingebakte pofkors.

Volgens Pépin, wat bekendheid verwerf het in 
Amerika deur sy televisie-optredes saam met Julia 
Child, het sy ma se onkonvensionele resep vanweë 
’n misverstand ontstaan. Hy vertel dat sy ma as 
17-jarige bruid nie veel van kosmaak geweet het 
nie, maar graag haar man wat lief was vir soufflé, 
wou beïndruk.

Sy vra toe ’n vriendin vir raad wat haar vertel het 
dat dit basies eiers is wat by witsous ingemeng 
en gebak word. Wat sy nagelaat het om te 

Kaassoufflé sonder sukkel
Errieda du Toit vertel waarom hierdie heerlike gereg ’n gunsteling is.

Op ’n tyd wat ons die lewe vir onsself makliker wil maak, is ’n soufflé waarskynlik die laaste ding 
wat ’n mens nou wil aanpak. As dit daarby ook nog die resep is van ’n legendariese Franse sjef soos 
Jacques Pépin sal jy dit sekerlik wil systap. Tog, dis die eenvoudigste, mees betroubare soufflé-resep 
wat sy sukses te danke het aan reëls wat gebreek word.

noem is 
dat die eiers geskei moes 
word en die wit styfgeklits moes word. Sy ma het die 
eiers (ongeskei) bloot met ’n vurk geklits en sonder 
omhaal by die witsous ingemeng, onbewus dat sy met 
eeue-lange kombuiswysheid van die hoogste gesag 
weggedoen het. Maar dit het gewerk, en vandag geniet 
Pépin se Maman se kaassoufflé ikoonstatus. 

’n Verdere bonus van hierdie soufflé-weergawe is dat 
dit vooraf aangemaak kan word en met gemak ’n hele 

Fotografie en stilering: Ian en Errieda du Toit



Resep

  � Maak 4 porsies 
  � 90 ml botter plus ekstra 

om pan te smeer
  � 60 ml gerasperde 

parmesaankaas, 
verdeel
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se kaassoufflé
  � 90 ml koekmeel
  � 500 ml volroommelk
  � 2,5 ml sout
  � 2,5 ml varsgemaalde 

swartpeper
  � 5 ekstra groot (of 6 groot) eiers

Voorverhit die oond tot 205°C. Smeer ’n ovaal 
oondvaste gratin bak (inhoudsmaat 1,5 ℓ) goed 
met botter en besprinkel die bodem en kante 
met die helfte van die gerasperde parmesaan. 
Hou  die orige gerasperde parmesaankaas terug 
om later oor te strooi.

Smelt die 90 ml botter in ’n medium kastrol, roer 
die meel by (ballonklitser werk goed), meng 
goed deur en laat 10 sekondes kook. Giet die 
melk op een slag by en klits energiek, hou aan 
om te klits tot die mengsel glad en dik is, en 
begin kook, sowat 2 minute. Haal van die hitte 
af en voeg die sout en peper by.

Breek die eiers in ’n bak en klits baie goed met ’n 
vurk. Na 10 minute behoort die witsous genoeg 
afgekoel het. Werk nou vinnig: voeg die geklitste 

paar ure kan staan voor jy 
dit bak. Dit kan selfs ’n dag 
of twee vooraf in die yskas 
geplaas word, en net eers tot 
kamertemperatuur gebring 
word voor jy dit bak. 

Ek moet tereg gee, die 
soufflé rys nie tot dieselfde 
triomfantelike hoogtes van 
die konvensionele metode 
nie, maar dit sak ook nie so 
dramaties in nie, vanweë die 
stewiger basis. Dit smaak 
egter só lekker, en is só sag 
op die senuwees dat dit 
’n ereplek in my arsenaal 
van moeitevry-maar-
indrukwekkende resepte het. 
Dis veelsydig ook: wissel die 
kruie en die kaas af, voeg 
gerookte vis of ham by.

Een reël wat steeds geld is 
dat ’n soufflé nie aan tafel 
wag vir die eters om aan te 
sit nie. Die eters moet wag vir 
die soufflé wat in sy poffende 
goue glorie voor hul neergesit 
word. Die beloning lê in die 
neuterige smeltkaasgeure wat 
deur die huis warrel en die 
sug van die soufflé met die 
eerste skep deur die poflaag.

Maman Pépin

eiers, gerasperde cheddar en gesnipperde 
sprietuie by die sous in en meng deur. 
Giet dit in die oondbak. Nou kan jy dit of 
dadelik bak, of laat staan tot jy dit later wil 
bak*.

Besprinkel die bokant van die soufflé met 
die orige parmesaankaas, rangskik die drie 
cheddar-‘teëltjies’ in ’n sirkel in die middel 
indien gebruik. Bak 30 tot 40 minute tot 
opgepof en goed bruin bo-op. Hoewel 
die soufflé nie soveel sak nie, is dit beter 
om dit dadelik voor te sit. 

*In hierdie stadium kan dit ’n paar uur by 
kamertemperatuur staan voor jy dit bak; 
of as jy dit die volgende dag wil bak, laat 
dit oornag in die yskas, haal betyds uit om 
kamertemperatuur te bereik en bak dan 
in die voorverhitte oond.

Sit aan by die tuistafel van huiskok.com vir hierdie resep en vele meer...

  � 650 ml gerasperde cheddar 
of Gruyere-kaas  plus 
(opsioneel) drie stukkies kaas 
in plat ‘teëltjies’ van 5 cm x 
7,5 cm vir garnering

  � 45 ml gesnipperde sprietuie

Metode

https://huiskok.com/2020/07/08/kaassouffle-sonder-sukkel/
http://huiskok.com
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Where the  
crawdads sing 

Hester Labuschagne 
stel ons bekend 
aan Delia Owens se 
suksesvolle roman met 
die vreemde naam.

deur Delia Owens

Hierdie roman is die Amerikaanse skrywer, Delia Owens, se debuutroman en 
dit het in Augustus 2018 verskyn. Owens is eintlik ’n wildlewe-wetenskaplike 
met ’n toepaslike doktorsgraad en was voor die verskyning van haar roman 
bekend as mede-outeur van ’n aantal nie-fiksie boeke oor die natuurlewe 
in Afrika. Sedert die verskyning van Where the crawdads sing was die boek 
feitlik ononderbroke op internasionale topverkoperslyste.

Die roman speel af in die vyftiger- en 

sestigerjare van die vorige eeu in die 

verafgeleë vleilande en moerasse aan die 

kus van die staat North Carolina in die VSA. 

Die hoofkarakter in die roman is Catherine 

Danielle Clark of kortweg Kya. Sy woon 

saam met haar ouers, vier broers en susters 

diep in die vleilande in ’n houthuisie. Haar 

pa drink omtrent al die geld uit wat hy met 

mosselverkope verdien en die gesin voer 

’n sukkelbestaan. Boonop regeer die pa sy 

gesin met erge fisieke geweld.

Die verhaal van Kya se 

grootwordjare begin so:

The morning burned so August 

hot, the marsh’s moist breath hung 

the oaks and pines with fog. The 

palmetto patches stood unusually 

quiet except for the low, slow flap 

of the heron’s wings lifting from 

the lagoon. And then, Kya only six 

at the time, heard the screen door 

slap... her mother was leaving.

“
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Kya waited for a long time... she never cried...  

But Ma didn’t come back that day or any other day either.

Soos die jare verbygaan en Kya-hulle 

groot word sonder hul ma, het al haar 

broers en susters weggeloop op soek 

na ’n beter lewe buite die vleilande. 

Uiteindelik het ook haar pa net een dag 

verdwyn. Kya moes vir haarself sorg, 

soos sy deur die jare geleer het. Vir die 

nodigste gaan sy af en toe na die klein 

dorpie, Barkley Cove, naby die vleilande, 

en verkwansel mossels om sodoende 

ander lewensmiddele te kan aanskaf. 

Die dorpenaars praat van haar as die 

kaalvoetmeisie met die wilde skoonheid 

en noem haar die Marsh Girl. Die 

negentienjarige Kya raak bevriend met 

Tate Walker en later ook met die baie 

aantreklike Chase Andrews, albei jong 

mans van die dorpie.

In 1969 verdwyn Chase Andrews 

spoorloos. Later word sy lyk in ’n baie 

verlate deel van die vleiland in die 

moeras gevind, maar daar is geen 

teken van wie of wat vir sy dood 

verantwoordelik is nie. Die plaaslike 

mense vermoed Kya het iets daarmee te 

doen en so ontvou daar ’n raaiselagtige 

moordverhaal...

Dis ’n boek wat ek moeilik kon 

neersit nadat ek begin lees het. Kya 

se eensame oorlewing, die tergende 

moord, die pragtige beskrywings van 

die vleilandwildernis en die lewendige 

dialoog van die karakters dra alles by tot 

’n heerlike leeservaring.

Ten slotte net iets oor die vreemde titel 

van die boek: ‘Crawdad’ is n streeknaam 

vir ‘crayfish’ of kreef. Kreef wat sing? 

Delia Owens antwoord self so: 

I learned from a book that crawdads don’t really sing. But I learned from 

my mother that if you go far enough into the wilderness by yourself, and 

there is nothing but you and nature, you will hear the crawdads sing...
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Panini soek die gene
glo nie hulle het iets van oom Rampie 
gekry nie. Hy is te suinig om iets vir hulle 
te gee. As hulle nou iets van hom gekry 
het, sou dit baie sleg vir hulle gewees 
het. Terwyl oom Rampie nou daar in die 
ander hoek van die kamp lê en rus kan sy 
maar netsowel vir ons vertel.

Eintlik is oom Rampie ’n boemelaar met 
’n houding. Hy slenter maar hier en daar 
rond en dis net as hy die slag iewers 
heen loop met ’n plan dat hy ’n gevaar 
is vir enige merrie! Oom Rampie is ’n 
hings vir suiwer taal. Hy haat woorde 
soos vlytig, rats en ywerig. Hy is so lui 
dat hy nie sou kon oorleef as die mense 
nie vir hom hier goeie weiding uit die 
goedheid van hulle harte gegee het nie. 
As oom Rampie vir die twee kinders iets 
gegee het, het hulle heeltemal bo hulle 
omstandighede uitgestyg.

Sy kan ook nie onthou dat sy iets vir die 
kinders gegee het nie, behalwe 

melk. As daar iets soos gene 
is, is sy seker sy het 

nog al hare en niks is weg na die kinders 
toe nie. Dis nie omdat sy selfsugtig is nie, 
maar wat sou sy nou sonder haar gene 
doen?

Terwyl ons terugloop, praat ons oor wat 
tannie Fiela ons vertel het. Bollatjie sê 
toe sy begin dink dat daar dalk gene kan 
wees. Sy dink hulle moet opvoedkundig 
wees. Ons het net oor gene gepraat en 
kyk net hoeveel het ons geleer oor oom 
Rampie.

Ewenwel, ons het toe vir die skape gaan 
vertel dat hulle nie dinge verstaan nie. 
Dit is baie ingewikkelder as wat hulle 
dink. Daar mag nou wel gene wees maar 
ons het dit vir ’n feit dat oom Rampie 
en tannie Fiela nie gene vir Nina of 
Bokkiedonkie gegee het nie!

Groetnis, 
Panini

Sonder Seëls | Die Laaste Woord

Ons moet met tannie Fiela 
gaan praat. Dis nou ek wat 
Panini is en Bollatjie. Hier op ouplot 
vertel die skape ons dat ons van gene 
aanmekaargesit is. Hulle vertel dat jy 
dit van jou pa en ma kry en so kry jy 
van hulle streke ook. Ek het vir Bollatjie 
gesê dit is nonsens. Hoe kan ’n donkie 
’n geen hê as ’n geen niks is nie? Ons 
donkies is net vleis en been en vel. Nog 
so ’n klompie tande darem ook. Maar die 
skape sê ons sal nog sien dit is so. 

Ons gaan vra toe vir tannie Fiela van 
anderplot hieroor en veral oor haar 
en oom Rampie se kinders, Nina en 
Bokkiedonkie. Het hulle nou gene van 
haar en oom Rampie gekry? 

Tannie Fiela het lank gedink 
en toe gesê die twee 

kinders is te 
fluks. Sy 

Panini

Bollatjie


