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Bel ons nou vir jou wenner-ad  ver ten sie in Die 
Bron   ber  ger. Ons staan jou by met raad, daad, 
fo  to     grafie en die op stel en uit leg van jou ad ver-
tensie teen geen ekstra koste nie. Jy kry ’n gra  tis
proef vir goed keu ring voor pla   sing. ’n Ad ver ten-
 sie in Die Bron ber ger bring nuwe voe  te na jou 
be sig  heid. Ons be  reik die min ont gin  de koop -
krag in die oos te van, en ten ooste van Pre toria 
met ’n publi ka sie wat die mense regtig wil lees. 
Vra ge rus ons gereelde ad verteer    ders of volg 
die le sers  meele wing in ons brie   we   ko lom. 

Bel ons by 012 734 0522 of 082 377 6807 of 
stuur ’n e-pos na info@bronberger.co.za. 
Besoek www.bronberger.co.za.

Tania 072 089 0227
tania@bronberger.co.za

Hannes 072 992 5440
hannes@bronberger.co.za

Rayton, Cullinan,
Bronkhorstspruit

Angie Kleijn 012 734 0522 
info@bronberger.co.za

WhatsApp: 083 959 1016

Gerhard Kleijn 082 377 6807
gerhard@bronberger.co.za

Kopiereg
Kopiereg word op alle redak-
sio  nele materiaal in dié uitgawe
gehou. Terwyl alle voorsorg
deur die uitge wer en re dak  teur
ge neem word, kan ons nie ver -
ant woor  delik gehou word vir
enige foute of uitla tings nie.

Thanks for coverage
Sarah Chester-Browne from Cullinan:
Thank you so much for the article [Scouting adventures at Willem Prins -
loo] in The Bronberger! It is very much appreciated that you have given
us the coverage, especially as the group in Cullinan is fairly new and we
are wishing to grow our numbers.

Jy is ’n ster
Wilna Degenaar van Cullinan:
Bubbles het uitgekom en die strate ingevaar. Ons het oral gesoek; my
broer se dogter was selfs by Wet Nose. Ek het op groepe gepos, maar nie-
mand het Bubbles gesien nie.
’n Vriendin van my broer se dogter, wat in die Kaap woon, het ’n Face-
book-pos met Bubbles se foto gesien! Ek het die vrou gekontak. Sy het ’n
kar-was onderneming op die Lewsene-plotte en ook ’n honde-herberg.
Bubbles het gister by haar aangekom. Sy het hom gebad en kos gegee.
Hy was verwaarloos, vuil en vol vlooie.
Baie duisende dankies, Linda. Jy is ’n regte sterretjie. Ons is bly Bubbles is
veilig na sy lang straatlewe.

Ek weet wie jy is
Eus de Clerk van Cullinan:
Sedert Julie laas jaar probeer ek om ’n onwettige vullishoop hier in Culli-
nan, skaars 50 meter vanaf die Magalies Waterwerke se grensdraad, op -
ge ruim te kry. Rotte, muskiete, vlieë, kieme, peste en plae broei daar uit. 
Die kanse dat die water in die damme besoedel kan word, is ’n werklik -
heid. Daar was ’n artikel van my in dié verband gepubliseer in Die Bron-
berger van Augustus 2019, asook ’n brief in die Maart 2020 uitgawe.
Aanvanklik het ek nie geweet aan wie die grond waarop die vullishoop
ongesteurd groei, behoort nie. Ek het die owerhede – Tshwane munisipa -
liteit, Metro polisie en verskeie departemente genader. Na vele telefoon
oproepe, WhatsApps, SMS’e, e-pos, vergaderings en besprekings, het die
munisipaliteit die eienaar van die grond opgespoor en hom skriftelik
aan gesê om die gemors skoon te maak. 

Vintage
Graphic Designs

Beskerm grondwater
Dries Herbst van Bashewa:
Ek het ’n ding op die hart. Dit gaan oor grondwater en
mense wat die grondwatervlak so baie aftrek dat aangren -
sende ploteienaars nie water uit hulle boorgate kan pomp nie.
Die meeste boorgate is maar in rotsverweringskomme. Wanneer
die grondwatervlak te laag daal, word die verweringskomme nie gevoed
nie. Grondwater moet beheer kan word soos damvlakke. As damvlakke te
laag val dan word waterbeperkings ingestel. Dieselfde moet kan geld vir
grondwatervlakke.
Gelukkig het die waterwese-minister nou aangekondig dat mense wat
besproei watermeters moet aanbring. Seker ’n stap in die regte rigting,
maar hoe lank gaan dit vat? Intussen gaan die misbruikers voort.
Toe ek in die laat 70’s op Bashewa ingetrek het was die grondwatervlak
18 meter van bo. Dit is nou 38 meter van bo. ’n Twintig meter verlaging in
watervlak is ’n massiewe volume water wat onttrek word. Reënval in die
gebied is te min om die grondwatervlak te stabiliseer en drastiese stappe
is nodig. 
Meer as drie maande gelede het ek ’n klagte by die minister van water-
wese ingedien oor die beheer van grondwater. Dit was ’n geregistreerde
brief. Twee weke later het die brief nog in Kaapstad on-afgehaal by die
poskantoor gelê. Ek het per landpos opgevolg en vier maande later nog
niks.
Nou wonder ek hoeveel gaan word van die watermeterbeslissing? Ons is
uitgelewer aan water-misbruikers.

Lekker verrassing
Runa-Marie Jonker van Tier-
poort:
Op die eerste dag van inper -
king moes ek apteek toe gaan.
Op pad kry ek toe dié lekker
verrassing: ’n Njala in Luiperd-
straat, Tierpoort. As ons dan
nie wildtuin toe kan gaan nie,
kom die wild na ons toe.

Wyer gelees
Fanus van Zyl van Rietfontein:
Ek het vandag reaksie uit Swaziland gekry op my advertensie in Die
Bron berger.
Dit word dus wyer gelees as wat ’n mens dink.
Dit is vir ons lekker as ons sien dat die ‘Blaai deur die Bronnie’-afdeling op ons
webtuiste lesers van heinde en verre lok. Alle advertensies verskyn in dié af -
deling. Adverteerders staan gereeld verstom as hulle navrae uit alle uithoeke
deur die Bronnie kry. – Red 

Julle maak saak
Leon Poolman van Mooiplaats skryf:
Duisende baie dankies vir julle berig, ‘Veterane hou ’n skouerskuur op
Mooiplaats’. Daar het plaaslike mense kom kuier en ook kom uitstal. 
Dawie by Kitty Hawk het ons bederf met reëlings vir die lugskou en
Johan Lok se Warbirds was puik. Dan was Willem Dunsberge en sy groep
asook Roelie Scheepers hier. Dankie, Bronberger. Julle maak saak.

Herfs bring sy kleurespel
selfs in koronatyd na Bron-
bergland. Hierdie pragtige
herfsboom se sade kan 'n
mens bes moontlik aan die
gevreesde korona virus laat
dink. Die foto is deur Eus de  
Clerk geneem.

kommentaarbriewe/letters briewe/letters

Vir bykans 18 jaar reeds is Die Bronberger sonder uitsonde -
ring elke maand gratis en in gedrukte formaat aan ons ge -
meenskap gelewer. Vir die ondersteuning wat ons in dié tyd
van ons lesers en adverteerders kon ervaar, is ons opreg
dankbaar. 
Die voortbestaan en groei van ’n onafhanklike publikasie
oor só ’n lang tydperk, is byna ongehoord van en ons voel
ons geseënd om dit alleen deur die aanvaarding en as deel
van ’n merkwaardige omgee-gemeenskap te kon vermag. 
In dié ongewone en ongekende omstandighede waarin
ons, ons almal tans bevind, is dit ons vaste voorneme dat
die Bronnie deur volharding en geloof en deur die volge-
houe ondersteuning van die gemeenskap wat ons dien,
stewig sal bly staan.  
Nuwe en vreemde omstandighede bring daarmee saam
nuwe, opwindende uitdagings en nuwe innoverende denke
en doene. Hierdie is die eerste uitgawe van die Bronnie wat
suiwer elektronies aan sy lesers gelewer word. Weens die in-
perking was dit nie moontlik om dié herfsuitgawe te druk
en te versprei nie.
Maar dié inperking beteken geensins ‘beperking’ in soverre
dit blootstelling aan adverteerders en beskikbaarheid aan
ons lesers aangaan nie. Trouens, die Bronnie het hom só 
tuisgemaak aanlyn dat dié elektroniese tydskrif bes moont-
lik meer en ook beslis nuwe lesers in die gemeenskap en
wyer sal kan bereik. 
Die formaat waarin die ‘elektroniese’ Bronnie beskikbaar ge -
stel word, is baie verbruikersvriendelik. Die tydskrif se redak-
sionele inhoud en advertensies kan maklik op jou rekenaar
en selfs deur WhatsApp op jou selfoon deurgeblaai en vol -
ledig en gerieflik gelees word.
Ons het reeds ’n omvattende databasis van aanhangers en
adverteerders wat die elektroniese Bronnie gaan ontvang
en dit met ander kan deel. Stuur jou versoek na 
info@bronberger.co.za om die volledige tydskrif per e-pos
op jou rekenaar te ontvang of stuur ’n WhatsApp na 
083-959-1016 met die woord ‘Bronnie’ en jou naam daarby
en jou Bronnie is binne ’n japtrap op jou selfoon.
Hoe doeltreffend dit ook mag wees, is hierdie net ’n tydelike
maatreël om die momentum en gewildheid wat Die Bron-
berger oor die afgelope 18 jaar opgebou het, te behou.
Sodra dit moontlik raak, beplan ons om terug te keer na die
gedrukte glanstydskrif, maar steeds ook met elektroniese
sigbaarheid op ons webtuiste.

Jou elektroniese
Bronnie

Ons
voorblad

Na bladsy 6

Die njala wat Runa-Marie begroet het
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briewe/letters

Toe ek dié nuus kry, was
ek heel tevrede – al my
moeite was darem nie
verniet nie. Daar is nog
hoop vir die mensdom.
Maar die storie het ’n
bitter nadraai.
Een oggend kry ek ’n
oproep van ’n persoon wat sommer met die intrapslag aan my vra: “Wie
dink jy is jy? Wie het jou aangestel om polisieman te speel?” Dit blyk toe
dat dit die eienaar van die vullishoopgrond is. 
Hoe hy my kontaknommer gekry het, weet ek nie. Ek gee ook nie om nie.
Duidelik was dit ’n poging van hom om my te intimideer. Ek het egter die
gesprek onmiddellik kortgeknip voordat my eks-sammajoor woordeskat
oorneem.
Aan hierdie meneer wil ek net sê: “Jy het nou ’n ou slapende hond wakker
gemaak. Groot fout! Ek het baie meer byt as blaf. Jou gemors sal nou op -
geruim word. Ek weet ook nou wie jy is.”  

Ons is geseënd
Muriel Cornell van Zwavelpoort:
Ai, dit is weer ’n lekkerte om vir julle
met trots nuus te bring oor die harde
werk en voorberei ding om te kan
spog met die mooiste mielie lan de op
Zwavelpoort.
Oupa Russel Cornell, Clyde senior en
Clyde ju nior het saam gewerk as ’n
span: Vanaf die voorbereiding tot die
eindproduk. Kleinkinders Marilyn en
Ronnie smul te lekker aan die vars ste
mielies uit oupa se lande.

Dis ’n genade gawe om geseënd te wees met vrug bare grond, groen-
vingers en genade-wa ter van ons Hemelse Vader.
Die waters uit ons mooie hemele het die groei van die mielies aangehelp;
hulle het uitgeto ring en die hoogte ingeskiet. Die lande hoef nie een keer
boorgatwater te gekry het nie.
Spanwerk maak alles moontlik. Sò pluk ’n mens van vrugte tot mielies
met deursettingsvermoë.

Vanaf bladsy 5

Rig jou briewe aan / Send your letters to:
info@bronberger.co.za | Faks: 086-650-7860

WhatsApp: 083-959-1016
Posbus 92366, Mooikloof, 0059

Die onwettige vullishoop

Alwyn Small van
Tweedracht sê dit
is nou regtig ’n ti -
piese ‘lockdown’
as tot jou diere be -
sluit om jou op die
plek vas te pen.
Die Small-gesin se
troetelbokkies,
Bella, Tiny en
Daisy, het besluit
om die woord ‘in-
perking’ uit te
beeld
Foto: Daleen Small

Vasgepen

Die Cornells van Zwa velpoort
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wonder werk is. 
Gerda sê Tessa was intussen een
aand terug in Wilgers-hospitaal oor
’n stres-aanval, maar is sedertdien
by die huis waar sy tyd saam met
haar twee sussies en geliefde diere
spandeer.
Teen die Bronnie se saktyd het
Tessa steeds fisioterapie gekry en
het ’n wond-verpleegster vir haar
brandwonde besoek. Gerda het
vertel dat die wonde mooi genees
en dit lyk nie asof sy langdurige

letsels sal oorhou nie.
“Tessa is ’n vegter,” sê Gerda. “Sy
het al as baba begin veg vir oorle -
wing toe sy drie maande te vroeg
gebore is. Een van die verpleeg-
sters het vir ons gesê dat sy in al
haar jare van verpleging nog nooit
iemand so hard gesien baklei het
om gesond te word nie.”
Gerda sê haar kind se herstel wys
dat gebede beantwoord word. “Dit
is vir God moontlik om iemand uit
die dood te laat opstaan,” sê sy.
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“Wonderwerke gebeur nog,” sê
Gerda Erasmus, ma van die 12-
jarige Tessa wat op Vrydag-die-

dertiende Maart deur weerlig raak
geslaan is.
“Tessa het letterlik uit die dood uit
opgestaan. Sy het geen pols gehad
nie; daar was geen asemhaling nie
en haar vel was so grys,” sê Gerda.
Gerda het vir Die Bronberger ver-
tel dat dit elke dag beter met Tessa
gaan. Sy sal ná die grendeltyd kan
terug gaan skool toe, alhoewel
dok ters aanvanklik gedink het dat
haar longe, niere en brein beska -
dig sou wees. 
Tessa Erasmus is half ses die og -
gend deur die weerlig getref toe sy

haar marmotte buite in hulle hok
op die gesin se kleinhoewe in die
Boschkop-omgewing gaan kosgee
het. Gerda vertel dat Tessa verskrik-
lik lief is vir diere en dat sy haar
marmotte elkeen op die naam ken
en hulle oplei.
Wonderbaarlik is nie een marmot
met die weerligslag dood nie. Een
wyfie het te vroeg in kraam ge -
gaan en het die babas verloor en
die Woensdag ná die weerligslag is
’n marmot onverklaarbaar dood.
Gerda vertel dat dit daardie og -
gend nog donker was. Die krag
was af en dit het gereën, maar daar
was geen donderweer nie. Gerda
en haar man Norman was ook bui -

te en skielik het hulle ’n massiewe
slag gehoor. 
“Ek het dadelik vir Norman gevra
waar Tessa is,” sê Gerda. Ons het
eers by die hase se hok gekyk,
maar daar was niks nie. Toe lê sy by
die marmotte se hok. Sy was eintlik
dood. Norman het haar ingedra en
ek het om hulp geskree. Die bure is
naby, maar kon my nie dadelik
hoor nie omdat dit so hard gereën
het.”
Norman het kunsmatige asemha -
ling op Tessa begin doen. Die Eras-
musse se bure en gemeenskaps-
vei lig heidsgroep het ’n rukkie later
daar aangekom en het Norman
gehelp om Tessa op ’n tafel op die

stoep te tel. Saam het hulle pro -
beer om haar by te bring en ná ’n
rukkie was daar ’n flou polsslag en
Tessa het stadig begin asemhaal.
Gerda en Norman het Tessa na die
Wilgers-hospitaal geneem, waar sy
gestabiliseer is. Die plan was om
Tessa vir 36 ure in ’n geïnduseerde
koma te hou, maar hulle kon na
slegs 18 ure die verdowing ligter
maak. 
Gerda sê dat daar ’n klomp vriende
om Tessa se hospitaalbed gestaan
en bid het. Dit was opmerklik dat
haar liggaamstemperatuur, bloed-
druk, polsslag en asemhaling elke
keer presies ’n uur ná so ’n gebed,
merkbaar verbeter het.

Aanvanklik kon die dok-
ters nie vasstel waar die
weerlig in haar liggaam
in en uit is nie. Daar is
later vasgestel dat dit in
is by haar arm en uit is by
haar heup. Tessa het
brandwonde aan die lin -
kerkant van haar lyf en
veral aan haar linkerarm
en -been opgedoen. 
Daar is drie gaatjies aan
haar linkersy, waar die
weerligstraal glo uitge -
kom het. Die Erasmusse
het verneem dat die rub-
berstewels wat Tessa
aangehad het, gekeer
het dat die weerlig by
haar voete uitkom. Die
dokters het gesê dat dit
meer inwendige skade
sou veroorsaak het.
Tessa is later die dag na
die Chris Hani Baragwa -
nath-hospitaal in Johan-
nesburg oorgeplaas, om -
dat hulle ’n goeie brand-
wondeenheid het. Daar
is sy in die waakeenheid
opgeneem en later na
die hoësorgeenheid
oorgeplaas. 
Tessa is ná ’n week uit die
hospitaal ontslaan en die
dokters het gesê dat
haar vinni ge herstel ’n

Weerlig bewys ‘wonderwerke  gebeur nog’

Tessa Erasmus 
Foto: Verskaf

ons mense
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Gebed-lintjies wapper aan
hek ke in Faerie Glen om
hoop aan bure te bring.

Inwoner Corinne Munro vertel dat
die idee by Pieter Colyn posgevat
het en dat hy die eerste lintjies aan
sy hek in Waterpoortstraat, Faerie
Glen gebind het. In dié gemeen-
skap is ’n WhatsApp gebedsgroep
gestig en elkeen wat wou, het hul -
le name op linte geskryf en voor
grendeltyd aan Pieter en Avril Co -
lyn se hek gaan vasmaak. Pieter
het gesê dat hy elke dag by die 
lintjies sal staan en bid.

Corinne sê
dat sy in die
partytjie be -
dryf is en
hordes lint -
jies het en
dit ook aan
haar hek
be gin bind
het. Sy het

op haar Facebook-blad vertel
waarmee sy besig is en skie lik het
hordes boodskappe van mense
oral oor die wêreld begin instroom.
Daar was boodskappe van mense
wat sukkel om kop bo water te hou
en stories van verskeie uitdagings
wat in die gesig gestaar moet
word. Corinne sê dat sy almal wat
’n gebed nodig het se naam op ’n
lint skryf en aan haar hek vasmaak.
Sy neem dan foto’s van dié name
en sit dit op haar Facebook-blad
sodat mense hulle name daar kan
sien.

Wanneer my linte op raak, sal ek
my tafeldoeke begin sny, maar
aangaan sal ek aangaan, sê Co -
rinne.

Die staatsveearts het versoek
dat mense moet laat weet
as daar kommandowurms

op hulle plotte of plase is. Dié pes
is ’n gevaar vir gewasse sowel as
beeste op die weiveld en is glo

positief geïdentifiseer in sekere ge-
biede.
Sunette Alers van Welbekend het
laat weet dat mense haar direk kan
bel as hulle kommandowurms in
die Bronberg-gebied gewaar het:
082-385-2737.
Die kommandowurm, Spodoptera
exempta, kry sy naam omdat
wurms in groot getalle uit gras vel -
de na gesaaides ‘marsjeer’. So ’n
kommando kan aanplantings van
gesaaides binne ’n kwessie van
weke uitwis. Hulle vreet alle soorte
grasse en vroeë stadia van graan-
soorte, soos mielies, koring, gars,
rys, sorghum en suikerriet. 
Dié wurm se motstadium lewe on -
geveer 10 dae en die wyfie kan tot
1 000 eiers lê, wat binne twee tot
vyf dae uitbroei. Die ses ruspe sta -
dia word in twee tot drie weke
voltooi. Daar is ’n ‘skoolvormende’
soort, wat swart is met geel strepe,
en ’n alleenlopende vorm, wat
bruin of groen is. 
Boere sien dié ruspes gewoonlik
nie voor hulle 10 dae oud is, en van
groen na swart verander het nie. In
die laaste stadium grawe die larwe
2–3  cm in die grond in om te pu-
peer. Volwassenes kom na sewe tot
10 dae te voorskyn. Die motte kan
oor honderde kilometer migreer
en hulle is onopvallend, met ’n

grys-bruin voorvlerk. 
Kommandowurms kan veevrektes
veroorsaak weens die inname van
hoë sianied-vlakke omdat die lar-
wes weiding beskadig het, as ook
die inname van mikotoksien-
swam me in die larfmis.

Herfs
Daar is ’n uitheemse herfskom-
mandowurm, Spodoptera frugi per -
da, wat Suid-Afrika ’n paar jaar ge -
lede vir die eerste keer ingeval het
en wat ook in Gauteng opgemerk
is. Dié wurm kom al vir jare spora -

dies in die Noord- en Suid-Ame ri -
kas voor en vreet hoofsaaklik mie -
lies. Hulle kan egter ook koring,
gars, sojabone, droëbone, graan-
sorghum, sonneblom, grondbone,
weidingsgewasse, gras en groente,

soos die rissie-groepe en kool, aan-
val. 
Larwes se kleur wissel van bruin,
groen en pienk na amper swart en
hulle neem twee tot drie weke om
volgroeid te raak. Die motte is grys
met onegalige merke op die voor -
vlerke. 
Dan is daar ook die kleinkomman -
dowurm of ertjiespinwurm, Spo -
doptera exigua, wat wêreldwyd
voorkom. Hulle vreet meestal
groente, maar ook grasperke en
weidingsgewasse. Jong larwes is
geel of liggroen en ontwikkel later
ligte strepe, en ouer larwes ver-
donker. Die larwes is feitlik haar-
loos en die motte is bruin of grys
met bruin of oranje merke op die
voorvlerke. 
Die vals kommandowurm, Leuca-
nia loreyi, het ’n voorkeur vir mie -
lies en rys, maar voed op ’n ver -
skeidenheid gewasse soos koring,
gars, suikerriet en graansorghum.
Die larwes is pienk met ligte strepe
en hulle het twee pare skynpote.
Motte wissel van bleekbruin tot
bleekgeel met ’n wit kolletjie in die
middel van die voorvlerk en ’n sen-
trale, donkerder bruin streep oor
die vlerk.

’n Kommandowurm
Foto: nri.org

Die herfs-
kommandowurm  Foto: Sanbi

’n Mot as finale stadium van die
kommandowurm
Foto: Wikipedia

Die hek in Waterpoortstraat, Fae rie Glen

Corinne
Munro het
besluit om
dit by hulle
hek ook te
doen

Name op
die ge -
bed-lint -
jies
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Gebed-lintjies
wapper in grendeltyd
Gebed-lintjies
wapper in grendeltyd

Pieter Colyn het
gesê dat hy elke
dag by die lintjies
sal staan en bid
Foto’s: www.face-
book.com/corinnes
petitepartykidatjies

Nog ’n verpesting bedreig gebied
ons omgewing
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geheim ’n Christen, maar toe Victor
vir sy Christe like ge loof gemartel
is, het Corona hom gaan troos en
haar geloof bely. Sy oë is glo uit-
gesteek en sy kop is daarna
afgekap.
Corona is ook gemartel. Sy is tus -
sen twee palmbome vasgebind en
dié bome is grond toe gebuig so -
dat sy uitmekaar geskeur het toe
die bome terug geskiet het na hul -
le volle hoogte.
Ander bronne sê dat Victor en Co-

rona man en vrou was. Hoe
dit ook al sy, vandag is daar
verskeie standbeelde van
haar en dorpe is na haar
vernoem. Victor en Corona
se ge denk dag is op 24 No-
vember (11 November in
die Ortodokse kerkkalen-
der), maar hulle feesdag 
is net om die draai – op 
14 Mei.
In Suid-Afrika is daar ver -
skeie plekke met die naam

‘Corona’. In Berea, Johannesburg is
dit die naam van ’n Vrymesselaars -
losie wat in 1902 op erf 62 (1494)
in O’Reillyweg gebou is. Vandag is
dit een van die min oorspronklike
ge boue wat in daardie deel van die
stad te siene is. Die argitek was 
JA Cope Christie.
In ’n bisarre draai van die noodlot
is ‘Corona’ die naam van die eerste
vragskip wat op 16 Maart in Suid-
Afrika in kwarantyn geplaas is. Die
skip moes buite Kaapstad se hawe
bly nadat ’n matroos Covid-19 op -
gedoen het en ’n ander beman-
ningslid in self-afsondering was.
Met die samewerking van die ha -
wemeester, Marine Reddings koör -
dineringsentrum en die Hawe Ge -
sondheidseenheid van die Nasio -
nale Departement van Gesondheid
is die twee bemanningslede met
lugmag helikopters verwyder en
een is hospitaal toe geneem.

Dit is juis in Kaapstad waar
die ‘Co rona Sunset’  fees
op 28 Maart ge vier sou
word. Dit sou die vyfde
jaar in ’n ry gewees het
wat dié fees met interna-
sionale en plaas like kuns -
tenaars gehou sou word.
Die plan was om dié Kaap-
stadse ‘Corona Sunset’
fees op te volg met een in
Durban in September en
in Muldersdrif buite Jo-
hannesburg in Desember.

Corona is ook die
naam van ’n platte-
landse stasie naby
Beestekraal-stasie
tussen Brits en
Thabazimbi. Die ou
waghokkie staan
verlate in die veld,
maar pronk van -
dag steeds met die
naam.
Dan is daar ’n hele
generasie Suid-
Afri kaners wat die
Toyota Corona-mo-
tors onthou en ons
het selfs ’n adver -
tensie in die ‘Va -

der land’ van 6 September 1966
opgespoor waar die Toyota Corona
vir R1 718, veiligheidsgordels inge -
sluit, te koop was.
Die Toyota Corona is deur Japane -
se vervaardiger, Toyota, deur tien
generasies van 1957 tot 2001 ver-
vaardig. Die woord ‘corona’ is ’n
verwysing na die vroeëre Toyota
Crown, wat net by Toyota Store-
motorhandelaars beskikbaar was.
Selfs ’n karakter in ‘Asterix and the
Chariot Race’ se naam is Corona -
virus. Hy is ’n gemaskerde strydwa -
drywer. Asterix en sy boesem -
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Angie Kleijn

Die jaar 2020 sal vir ewig ont -
hou word vir die terme ‘ko-
ronavirus’ en ‘Covid-19’. In ’n

ligter luim het ons besluit om te
gaan soek na plekke waar die
woord ‘corona’ voor dié pandemie
voorgekom het. 
Dit is die naam van ’n karakter in
Asterix en Obelix, van ’n bier, ’n
plaaslike fees, verskeie hotelle, her-
berge en selfs ’n Johannesburgse
Vrymesselaarslosie; die naam van

motors, ’n stasie tussen Brits en
Thabazimbi, winkels en dorpe.
Daar is selfs ’n Heilige Corona
wat uit die tweede eeu dateer.
Die woord ‘corona’ is die Latyns
vir kroon en die virus het sy
naam ge kry oor die kroon-
agtige punte wat onder ’n
mikroskoop op sy oppervlakte
sigbaar is.

Heilige
Geleerdes stry in dié virus-tyd
met mekaar of die Heilige Co-
rona een van die Beskerm -
heiliges van pandemies was en
of sy net ’n Be skermheilige van
skattejagte was. 
Vroeër vanjaar het ‘Reuters’ be -
rig dat Corona die “Beskermhei -

lige van epidemies” was en dat
haar oorskot beskikbaar sal wees
vir ver ering sodra die pandemie
verby is. In Maart vanjaar het die
Rooms Katolieke Bisdom van
Raleigh voorgestel dat men se die
Heilige Corona vereer in onder -
steuning van die wêreld-ekono -
mie.
Haar oorskot is in Anzu, ’n dorpie
in noordelike Italië en een van die
Europese plekke wat die ergste
deur die koronavirus getref is en

van die eerstes
waar die Itali-
aanse grendel-
tyd inge stel is.
Die Heilige Co-
rona se verhaal
is eers eeue ná
sy naby die he -
dendaagse Sirië
gelewe het, op -
ge te ken. Haar
naam kom van
haar visie van
twee krone, een
vir haarself en
een vir die Hei -
lige Victor, saam
met wie sy ge -
woonlik uitge-
beeld word. 
In een van die
eerste weerga -
wes van die Hei -
lige Corona se
storie, geskryf
deur ’n priester
wat in die vier -
de eeu geleef
het, was Victor
’n Romeinse sol-
daat en Corona
was die 16-jari -
ge vrou van ’n
ander soldaat.
Sy was in die

Die Heilige Corona is tussen
twee palmbome vasgebind 
Foto: Creative Commons

’n Motorfietsryer van Grai Motor fietsklub
op 8 Maart by die waghok kie van die ou
Corona-stasie naby Beestekraal, tussen
Brits en Thabazimbi 
Foto: Grai Motorcycle Club – South Africa

Die 1957 Corona (ST10) van Toyopet 
Foto: Wikipedia

Corona-skemerkelkies kon by dié kroeg in
Kaapstad geniet word
Foto: capetownmagazine

‘Corona’ is die
naam van die
eerste vragskip
wat op 16 Maart
in Suid-Afrika in
kwarantyn
geplaas is
Foto: Anton Petron, 
MarineTraffic.com

Die Corona Vrymesselaarslosie in Berea, Johannesburg
Foto: Wikipedia

Die marteling van die Heilige Victor
en Corona in ‘Book of Hours’, Frank -
ryk, ongeveer 1480
Foto: Wikipedia

Die Heilige Coro -
na in Denemarke
se nasionale ga -
lery 
Foto: Wikipedia

Corona steek kop eeue al in strokies,  stasies en sopies uit

Na bladsy 14

’n Advertensie in die ‘Vaderland’ van
6 September 1966 waar die Toyota
Corona vir R1 718, veiligheidsgordels
ingesluit, te koop was 
Foto: ‘Vaderland’

gebeure
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Luide trompetgeskal het op
Paassondag, 12 April, vanaf die

Wapadrand-kasteel op die Bron-
berg weerklink.
Massiewe luidspreker-torings is
opgerig om in alle rigtings uit te
saai sodat ‘Jesus is King Trumpet
Sounds’ omtrent een miljoen men -
se in oostelike voorstede soos Wa-
padrand, Faerie Glen en Equestria
kon bereik. 
Die trompette het 8 vm, 1 nm en 
6 nm vir vyf minute elke keer ge -
speel.
Organiseerder van dié gebeurte-
nis, Albertus Potgieter, eienaar van
i-Tickets Suid-Afrika, het gesê sy in-
spirasie kom uit Jesaja 18:3: “Al
julle bewoners van die wêreld en
bewoners van die aarde, as ’n ba -

nier opgehef word op die berge,
kyk! En as die basuin geblaas word,
luister!”
Mense kon ook regstreeks op Paas-
dienste inskakel wat tussendeur
uitgesaai is.
’n Wapadrand-inwoner vertel dat
sy 8 uur die oggend wakker ge -
word het van die trompette en ge -
dink het sy droom nog. Sy sê sy het

hoendervleis gekry. ’n Inwoner van
Equestria vertel dat die klank so
ver getrek het dat dit hom omtrent
weggeblaas het.
Albertus, ’n plaaslike inwoner, sê
dat hy nie kon bybly met al die te -
rugvoer op die trompetgeskal nie.
Sosiale media het behoorlik ge -
gons met meestal positiewe terug -
voer.
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vriend, Obelix, neem aan ’n resies
deur Italië deel en Julius Caesar wil
hê dat Coronavirus moet wen.
In nog ’n draai van die noodlot is
die skepper van Asterix, Albert 
Uderzo, onlangs in Frankryk oor -
lede. Coronavirus verskyn in die
37ste boek in die Asterix-reeks, wat
op 19 Oktober 2017 gepubliseer is.
Dit is deur Jean-Yves Ferri geskryf
met illustrasies deur Didier Conrad,
omdat Uderzo toe reeds afgetree
het. Hy het egter tot sy dood in die
ouderdom van 92 jaar ’n arends -
oog oor alle publikasies gehou. Hy
het nie weens komplikasies van
Covid-19 gesterf nie.
Ander fiksie-karakters wat die

naam ‘Corona’ dra kom voor in die
‘Spider Riders’ boeke en in die spe -
letjie, ‘Doraemon: Nobita to Mittsu
no Seireiseki’. Corona is ’n fiksie-
wê reld in RA Salvatore se ‘Demon
Wars’ boeke, die naam van ’n fiksie-
koninkryk in die film ‘Tangled’ en
die naam van ’n berg in die laaste
vlak van ‘Super Mario Sunshine’.
Dit is die naam van ’n ‘Star Trek’-
boek deur Greg Bear; van ’n gedig
deur Paul Celan en van ’n kortver-
haal deur Samuel R Delany.

Musiek
Corona is ook die naam van ’n Itali-
aanse musiekgroep bekend vir hul -
le treffer, ‘The Rhythm of the Night’
en van ’n Dublinse rock-groep. Dit

is die naam van ’n Hollandse drink-
en-sing partytjie en die naam van
’n sirkel priesters of sangers wat
rondom ’n altaar sing – die oor-
sprong van die woord ‘choir’. 
The Minutemen het ’n liedjie ge -
naamd ‘Corona’ geskryf en Corona
(Takemitsu) is ’n komposisie deur
Japanese komponis, Toru Takemit -
su. Dit is ook die naam van ’n 2008
kort film en van ’n kaartspeletjie
(solitaire).
Dorpe met dié naam kom op sewe
plekke in die Verenigde State voor.
Daar is ’n stadion met dié naam in
Mexiko, ’n teaterskool in London,
en ’n antieke Maya-stad in Suid-
Amerika.

Dan is daar die bekende Mexi kaan -
se bier met die naam Corona, maar
dit is ook die naam van ’n koel-
drank, ’n Egiptiese sjokolade- en
lekkergoedmaatskappy, ’n restou -

rant in Nederland, ’n verskaffer van
IBM-rekenaars in die 1980’s, die
naam van ’n tikmasjien wat in 1926
as Smith Corona saamgesmelt het,
die naam van sagteware, en ’n
hardeware korreksie van Microsoft
se Xbox 360. 

In sterrekunde
is daar ‘stellar
coro na’, ‘Co -
rona Borealis’,
‘Co ro na Aus -
tralis’ en ver -
skeie ge kleur -
de ringe
rond om die
son of maan
word ‘coro na’
genoem. Dit is
ook die naam
van ’n 1939–

72 VS satelliet-program. 
Biologie, wetenskap, fisika en argi -
tektuur spog met ’n horde ‘corona’
name. Laastens is dit ook die naam
van ’n 1941 lettertipe, ’n Britse
Tweede Wêreldoorlogse inisiatief
en ’n soort sigaar. Toegewyde personeel by Wet

Nose Dierereddingsentrum op
Vaalbank het gekies om die gren-
deltyd saam met die diere deur te
bring. Hulle kon die sentrum nie
verlaat nie. Volgens inperkingswet-
gewing sou hulle nie elke dag van
hulle huise af na die sentrum kon
reis nie. 
Dosyne honde, katte, perde en
plaasdiere by dié sentrum moes

steeds elke dag gevoer en versorg
word en oefening inkry en vyf per-
soneellede het besluit om daar in
te trek om te sorg dat alles voort-
gaan soos dit moet.
Sentrumbestuurder, Veronica van
Greunen, sê dat dit moeilik is vir
die personeel omdat hulle nie by
hulle gesinne kan gaan kuier nie
en glad nie die perseel mag verlaat
nie. “Hulle is basies in kwarantyn

saam met die diere,” sê sy.
Veronica sê dat Wet Nose steeds
hawelose diere inneem ten spyte
daarvan dat hulle nie aannemings
mag doen tot die grendeltyd verby
is nie.
Personeellid Josef Mashaba het
gesê dat hy hom nie laat afsit het
deur die feit dat hy nie sy gesin
kon sien nie en verduidelik dat hy
daar bly oor sy liefde vir diere.

Versorgers trek in grendeltyd by diere in

Pretoria-
oos in die
rigting
van die
Magalies-
berg, soos
gesien
van af die kasteel se dak
Foto: Skermgreep van video-materiaal

Die luidspreker-toring wat die trom -
petgeskal uitgesaai het met die Wa-
padrand-kasteel in die agtergrond
Foto: Marizka Coetzer

Veronica van Greunen, Wet Nose se
bestuurder
Foto: Skermgreep uit video

Corona steek kop uit . . .
Vanaf bladsy 13

Die ‘Corona Sunset’ fees wat op 28 Maart in Kaapstad gehou sou word
Foto: capetownetc.com

Dié Indiese ‘Corona’-winkel in die suidelike staat van Kerala het selfie-faam
be reik ten midde van die virus pandemie 
Foto: Enca

Hotel Corona in Kaplice, Tsjeggiese Republiek is 
10 km vanaf die Oostenrykse grens 
Foto: Booking.com

Selfs ‘n ka -
rakter in
‘Asterix and
the Chariot
Race’ se
naam is
Corona vi -
rus, ‘n ge -
maskerde
strydwa -
drywer
Foto: free -
pressjour -
nal.in

Bottels Corona-bier in Mexiko-stad  
Foto: Reuters

aktueel

Trompetgeskal weerklink vanaf BronbergTrompetgeskal weerklink vanaf Bronberg
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ons menseons omgewing

Verskansings wat in die Engel -
se Oorlog ná die slag van
Don kerhoek in die oploop

na die Slag van Witpoort gebou is,
is vandag nog op die Bronberg se
riwwe vanaf Zwavelpoort en Tier-
poort tot by Witpoort te siene.
Volgens oorlewering is van dié ver-
skansings moontlik aanpassings
van die klipstapels van vroeëre
Ndebele-hutte en beestekrale wat
op platorande op die Bronberg ge -
bou is.
Bevestiging of die skanse aan Boer
of Brit behoort het, is in oorblyfsels
soos koeëls, helmets, doringdraad,
stukke sinkplaat, blikkies en ste -
wels gevind. 
In April 2003 het wyle oom Fran-

cois Annandale vir ons gewys wat
hy by verskansings op Nkwe, Tier-
poort uitgegrawe het. Daar was ou
Engelse patrone (“waarmee hulle
die Boere doodgeskiet het,” het
oom Francois gesê), geroeste oor-
blyfsels van ’n boeliebiefblik, ’n
blikbeker, roskam en ’n gebreekte
blou bottel waarin kasterolie waar -
skynlik gehou is.

Spoorlyn
In Mei 2003 het ons vertel ons dat
generaal Louis Botha se magte
oos  waarts met die Delagoabaai
spoorlyn langs beweeg het ná die
slag van Donkerhoek (11 tot 13 Ju -
nie 1900). Hulle het by Balmoral,
anderkant Bronk horstspruit, her-

groepeer en
later weer
begin te rug -
beweeg na
Pretoria. 
Die Kakie ma-
joor-generaal
Hutton het net
wes van
Zwavelpoort
ge wag en
kolonel Pole-
Carew se XI
Afdeling van
die garde-
troepe was by
Derdepoort,
Pienaarspoort,
Donkerhoek en
Boschkop aan
die noordekant
van die Bron-
berg.
Gen Botha se
magte het
vanaf die Pien-
aarsrivierstasie
in ’n halfmaan
oos gestrek tot
by Springs en
hulle het ver-
skansings
langs die Tier-

poortrif tot
by Witpoort
en Koffie -
spruit op ge -
rig. Ben Vil -
joen was
deel van dié
magte en is
tot gene raal
in beheer
van die
Rand se
komman -
do’s bevor -
der.
Op 7 Julie
het maj-gen
Hutton vir
gen Mahon
beveel om
na die suide
van Witklip, verby Bapsfontein, te
beweeg. Die volgende dag het die
Suffolk regiment by Tierpoort op -
gedaag en glad nie Louis Botha se
magte op dié rif raakgesien nie. 

Onmin
Daar was onmin tussen Hutton en
Mahon en veldmaarskalk Roberts
het vir gen French gestuur om be-
heer oor te neem. Hy het op 10 Ju -
lie met 7 500 Kakies die Boere al
langs die Bronberg aangeval en
verdryf.
French het sy troepe na Hutton se
kamp wes van Zwavelpoort be-
weeg en het terselfdertyd vir gen
Alderson saam met die Kanadese
en Nieu Seelanders na die noorde
van die Bronberg gestuur. Hulle
het waarskynlik deur die poort van
Zwavelpoort, wat in Britse hande
was, beweeg.
Saam met Pole-Carew se magte,
het hulle die Boere se regterflank
aangeval terwyl gen Porter se ka -
vallerie die Boere se linkerflank by
Leeupoort, oos van Witpoort aan -
geval het.
French het oor die nekke by Tier-
poort en Witpoort beweeg en net

na een uur die middag op Wit-
poort aangekom, toe die Boere af-
beweeg het na die Elands rivier-
stasie toe.

Poste
In die paar dae hierna het Hutton
na poste by Tierpoort, Witpoort,
Koffiespruit en Hekpoort beweeg
en die Suffolk regiment het by Tier-
poort agtergebly. Die Koninklike
Ierse Fusillade en Nieu Seelandse
troepe is op drie heuwels naby die
Witpoortpas geplaas onder beheer
van maj Munn.
Ben Viljoen se kommando’s het die
oostelike Britse stellings by die
poort van Witpoort in die nag van
15 Julie begin bekruip en het teen
dagbreek ’n aanval geloods. Voor
die Kanadese teenaanval vanaf die
suide het Ben Viljoen se magte so
naby aan Munn se posisie gekom
dat hulle herhaaldelik na hom ge -
roep het om oor te gee.
Tog, teen 2 uur die middag het
Hutton al sy beskikbare troepe in
daardie rigting beweeg en teen
sononder was die slag van Wit-
poort verby en is die Boere na
Bronkhorstspruit verdryf.

Toe hy dié herfsfoto
neem, kon hy nie an-
ders as om die ver-
band te sien nie. Hy
wonder of dit nie bes
moontlik ’n korona-
boom kan wees nie, sê
Eus de Clerk.

Dié klipstapels staan vandag nog op verskeie plekke op die
Bronbergrif

’n Verskansing op die Bronberg in Kiepersolkamp, Zwa vel poort
Foto’s: Engela Botes

Koronaboom?Koronaboom?

Skanse op Bronberg
vertel ’n storie

Vanjaar se Diamond Classic
fietswedren, wat rondom
Cul linan, Rayton en Bronk -

horstspruit uitgesweet gaan word,
se doel is om fondse in te samel
sodat Katjiepiering-kleuterskool sy
deure kan oophou.
“Die skooltjie sal elkeen se hart-
snare roer,” sê Mauritz Meyer, eie -
naar van die Diamond Classic-
fietswedren. “Daar loop ’n traan as
’n mens die skooltjie besoek en jy
sien die pragtige kindertjies wat
nie besef in watter omstandighede
hulle ouers hul bevind nie. Dan
word selfs die hardste hart sag,” sê
hy.
Die staat het Katjiepiering-skool in
1979 in Hermanstad tot stand ge-
bring vir voorskoolse kindertjies
wat onder moeilike omstandig he -
de grootword. In 2003 het die re -
ge ring egter besluit om die skool -
tjie om te skakel na ’n Artikel 21
maatskappy, wat sonder staats -
hulp sy opvoedingstaak moet
voort sit.
Die 61 kinders se voertaal is Afri -
kaans. Die meeste van die ouers is
finansieel nie daartoe in staat om
skoolgeld te betaal nie en ander

betaal slegs ’n gedeelte. Die kin -
ders ontvang drie maaltye ’n dag
om te verseker dat hulle nie onder-
voed is of honger ly nie.
Mauritz sê dat die skooltjie se fi-
nansies nie goed lyk nie, veral nie
nou met afsonderingstyd nie, en
dat dit ’n hartseer dag sal wees as
hulle moet sluit. Verlede jaar het
Hectic Promotions, ’n nie-winsge -
wende organisasie wat fietswed -
renne aanbied, die skooltjie se dak
vervang omdat water in die reën-
seisoen die geboue oorstroom het.
“Die fietsryers het deur hulle in-
skrywingsgeld ’n bedrag van
R100 000 bygedra om die dak te
vervang,” sê Mauritz. “Vanjaar het
Hectic Promotions besluit dat ons

opnuut die aandag op die omstan -
dighede by die skool wil vestig en
om die Tshwane Diamond Classic-
fiets wedren te gebruik om finan-
siële verligting vir die skooltjie te
bring.”
Die wedren is op 24 Mei en fietsry-
ers spring by Baviaanspoort Kor-

rektiewe Sentrum weg
oor 110 km of 50 km af -
stande. Daar gaan ook
kinderwedrenne en ’n
pretdraf oor 5 km wees.
Katjiepiering-kleuter-
skool se kin ders gaan na
die wedren aangery word
en van die kinders gaan
ook deelneem. “Hulle kan
met enige iets ry wat
wiele het en elkeen gaan

’n medalje kry,” sê Mauritz.
“Ek glo dat ons wel op 24 Mei die
wedren gaan laat plaasvind, maar
as dit met ’n verlengde inperkings -
tyd ’n probleem is, kan dit net uit-
gestel word. Fietsryers wat inskryf
sal nie hulle geld verloor nie,
want ek moet met my gewete
saamleef. Op ons webwerf bly die
wedren oop vir die datum,” sê Mau-
ritz.
Inskrywings is by www.hecticpro-
motions.co.za of bel Lenie Smit by
083-534-7979 of e-pos haar by
hecticpromotions101@gmail.com. 
Vir meer inligting oor die skool, bel
Annette Cunniff, wat sedert 2008
die hoof is, by 012-379-9441 of
082-772-7464 of e-pos
annette@katskool.co.za. 

Fietswedren om kleuterskool se
deure oop te hou

Die kin -
ders van
Katjiepie -
ring-
kleuter -
skool

Die kleuters op hulle fietsies
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word. Die korps se mediese be -
amp te het gesê dat hulle gewone
griep het, maar 13 siek troepe is as
voorsorgmaatreël by 7 Militêre
Hospitaal in Woodstock in isolasie
geplaas. Die res van die troepe is
onder kwarantyn geplaas by ’n mi -
litêre kamp in Rosebank. Daar is
hulle drie keer in 72 uur vir tekens
van griep ondersoek voor hulle ge -
demobiliseer is.
Dié ondersoeke was glo redelik op-
pervlakkig en drie dae later het
hul le toestemming gekry om trei -
ne na bestemmings dwarsoor die
land te neem. Blykbaar was die

kwa  rantynmaatreëls ook nie
streng toegepas nie en die ‘Cape
Argus’ het op 9 Oktober 1918 berig
dat baie van dié troepe oral rond -
geloop het.

Uitbraak
Griep het slegs een dag ná die
troe pe die kamp verlaat het onder
die personeel van die militêre
kamp begin uitbreek, asook by 7
Mi litêre Hospitaal en onder lede
van die vervoereenheid wat die
troepe vanaf die hawe vervoer het.

Selfs vissermanne en dokwerkers
het siek geword.
Teen daardie tyd was die treine
goed onderweg en later het men -
se ook op dorpe waar die trein ge -
stop het, begin siek word. Siek
troe pe is dwarsoor die land afge-
laai. Prof Phillips skryf dat selfs
men se in afgeleë distrikte soos
Tsolo in Transkei siek geword het.
Die plaaslike landdros het destyds
berig dat siekte dié distrik getref
het ná die troepe daar aangekom
het.
Vir die pasgevormde Unie van
Suid-Afrika het die griep op ’n baie

ongunstige tyd gekom: Daar was
’n ekonomiese insinking weens die
Eerste Wêreldoorlog, wat gevolg
het op die hakke van die 1914–
1916 droogte, gevolg deur die
1916–1917 vloede. Boonop was
daar minder dokters en gesond-
heidswerkers in die land, omdat
hulle nog nie van die oorlog af
terug gekeer het nie. 
Daar was nog baie bittere gevoe-
lens ná die 1914 Rebellie, wat aan
die begin van die oorlog uitge-
breek het, en die armblanke-pro -

bleem ná die konsentrasiekampe
van die Engelse Oorlog. Die on ge -
sonde toestande in die mynskagte
en mynkampongs was nog nie op -
gelos nie.
In die eerste ses weke van Septem-
ber – Oktober 1918 het sowat 

350 000 mense gesterf, en tot vier
miljoen van die land se (toe) sewe
miljoen mense het siek geword.
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Mense kan deesdae nie help
om terug te dink aan die
Groot Griep van 1918 nie

en te wonder of ons enige lesse uit
die geskiedenis kan leer. Dié griep
het ook as Spaanse Griep of die
Driedaggriep bekend gestaan, om -
dat baie mense binne drie dae
dood is.
Toentertyd het die mense nie ge-
weet dat die siekte deur ’n virus
veroorsaak is nie. Die griepvirus is
eers in die vroeë 1930’s ontdek.
Navorsers het die virus wat griep in
varke veroorsaak in 1931 geïsoleer
en dié wat griep in mense veroor-
saak in 1933.
Die griep het ook glad nie in Span -
je ontstaan nie, maar is só genoem
omdat dit in die tyd van die Eerste
Wêreldoorlog uitgebreek het en
Europese koerante onder streng
sensuur was. Spanje was egter
neutraal en kon berig wat hulle
wou; daarom het die eerste berigte
oor die griep van daar af gekom.
Dit is juis ook oor die oorlog dat

die griep so vinnig na Suid-Afrika
versprei het. Die hawens in Durban
en Kaapstad is druk deur skepe be-
soek en verskeie troepeskepe met
soldate wat die griep gehad het,
het by die hawens aangedoen. 
Die eerste golf van die griep was
van Maart tot Mei 1918 in die

Noor delike Halfrond. Dit was ma -
tig, maar hoogs aansteeklik en die
virus het die vermoë ontwikkel om
vinnig oorgedra te word. Met die
tweede golf van September tot
Oktober 1918 het die virus reeds
mutasies gevorm en was dodelik. 

Skepe
In September 1918 het die troepe -
skepe Jaroslav en Veroney vanaf
Sierra Leone in Tafelbaai aange -
kom en die skip Sala -
mis vanaf die ooskus
van Afrika in Durban.
Die Portugese pos-
boot, Lourenço Mar-
ques, het van die
Kaap se hawe na Lis -
sabon, Portugal ver -
trek en in daardie vaart
het 200 mense op see
aan die griep gesterf. 
Professor Howard Phil -
lips, ’n histo rikus aan
die Universiteit van
Kaapstad, vertel dat
daar 2 000 swart Suid-
Afrikaanse Arbeids -
korps-soldate aan

boord van die Jaroslav en Veroney
was. Hulle is gerepatrieer ná hulle
langer as ’n jaar op die slagvelde
van Frankryk en België as nie-veg-
tendes spandeer het om hulpon-
dersteuning aan die wit soldate
aan die front te lewer. 
Hulle skeepvaart het ’n tussenstop
in Freetown, Sierra Leone ingesluit
en dit is daar waar hulle die griep
aangesteek het. Binne dae ná hulle
vertrek het dié soldate begin siek

toeka se dae

Na bladsy 20DC Boonzaaier se spotprent wat in ‘De Burger’ van 16 Ok tober 1918 verskyn het 

Daar is reklame gemaak dat ‘Menthol’ snuif teen
die ‘Spaansche’ Griep gebruik kan word
Foto: Pluto Water company.

Pasiënte saam
met mediese
personeel by ’n
tydelike tenthos-
pitaal buite La-
dysmith in die ou
Natal
Bron: H. Phillips, ‘In a 
Time of Plague: Me -
mories of the Spa -
nish Flu Epidemic of 
1918 in South Africa’, 
deur die Van Rie -
beeck Vereniging, 
Kaapstad, 2018  

’n Militêre be-
grafnis op 18 Ok-
tober 1918 vir ’n
verpleegster,
suster Edmeades,
in Potchefstroom 
Bron: H. Phillips, ‘In a 
Time of Plague: Me -
mories of the Span-
ish Flu Epidemic of
1918 in South Africa’,
deur die Van Rie -
beeck Vereniging,
Kaapstad, 2018  

Burggraaf Sydney Buxton (met kuil), goewerneur-generaal, by die Milner-
parkskool in Johannesburg waar kinders wag om sop en melk te kry in 1918
se Groot Griep
Bron: H. Phillips, ‘In a Time of Plague: Memories of the Spanish Flu Epidemic of 1918 in South 
Africa’, deur die Van Riebeeck Vereniging, Kaapstad, 2018

Kinders van Vrededorp in Johannesburg staan tou om kos en medisyne van
die Boy Scouts te kry. Baie het hulle eie bottels en kannetjies saamgeneem
Bron: H. Phillips, ‘In a Time of Plague: Memories of the Spanish Flu Epidemic of 1918 in South 
Africa’, deur die Van Riebeeck Vereniging, Kaapstad, 2018
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Só het 1918 se ‘Spaanse Griep’ verwoesting gesaai
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Dié stories is deur die Van Rie -
beeck-stigting uitgegee in ’n boek
getiteld ‘In a Time of Plague: Me -
mories of the “Spanish” Flu Epide -
mic of 1918 in South Africa’. 

Prof Phillips vertel dat die swart en
bruin mense meestal die weeskin -
ders in hulle eie families ingeneem
het, maar dat die wit mense se ker -
ke en die regering ’n magdom
weeshuise gebou het. 
“Ons het nog nooit voor of ná dit
soveel weeshuise gebou nie . . .
Daar is kinders wat van hul sibbe
geskei is en hulle nooit weer ge -
sien het nie.”
Dit was in baie gevalle ook kinders
wat na die sopkombuise en depots
moes gaan om sop, melk en ander
voorraad vir hulle siek gesinne te
gaan haal. In prof Phillips se boek
is daar stories van kinders so jonk
as sewe jaar wat tot drie keer ’n
dag met kannetjies sop heen en
weer gehardloop het.

Omtrent al die mense het in hulle
vertellings verwys na die waens
met lyke wat daagliks verbygekom
het. Hospitale het ineengestort en
mense is in tentedorpe of tuis ver-
sorg of glad nie. Kerke, winkels,
poskantore, banke, skole en howe
het gesluit; boerderye het tot stil-
stand gekom en treine en trems
het gestaan.

Medikasie
Destyds was daar verskeie gerugte
oor die griep se oorsprong. Som-
mige het gesê dit is longpes en
ander het beweer dat die oor-
sprong gelê het in kieme wat deur

Na bladsy 22
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Vyf persent van die bevolking het
doodgegaan en na raming was
om trent 60% siek, sê prof Phillips.
Statistieke oor die Groot Griep ver-
skil, want dit was destyds baie

moei lik om die presiese sterfte -
syfers te bepaal. Suid-Afri kaanse
wetgewing het toe nog nie voor-
siening gemaak vir die opna me
van die dodetal onder groot dele
van die swart bevolking nie, veral
in die landelike gebiede.
Die kenners neem ook aan dat die
omvang van die krisis in die laaste
deel van 1918 van so ’n aard was
dat die aantekening van sterfte -
syfers, selfs in stede en dorpe, ag-
ter geraak het.
Hoe het historici dan bepaal wat
die amptelike sterftesyfer in die
land was? Prof Phillips sê dat hulle
moes staatmaak op ’n goed-inge -
ligte skatting afgelei uit getalle
voorsien deur die regerings-aan ge -
stelde Griep Epidemie Kommissie
en die vrystelling van getalle vir
die Mei 1921 sensus-opname.
Dié opname het gevind dat, ge ba -
seer op verwagte bevolkingsgroei -
statistieke, die totaal vir die swart,
gekleurde en Indiese bevolkings
omtrent ’n miljoen te min was. Die
Unie-regering het beslis dat dié
tekort aan sterftes in die griep-epi-
demie toegeskryf kan word. Dit
het amper presies ooreengekom

met die geskatte aantal sterftes.
Omtrent 50 miljoen mense het
wêreldwyd in die Groot Griep
beswyk. Suid-Afrika is die land wat
die vyfde hardste in die wêreld ge-
tref is en die dodetal was amper so
hoog soos dié in Amerika.

Virus
Vreemd vir griep, was die meeste
mense wat doodgegaan het tus -
sen 16 en 40 jaar oud. Dié raaisel is
eers in 2005 opgelos toe die virus
se genoom gekarteer is. Daardie
jaar het ’n span navorsers van
Ame rikaanse universiteite en die
regering ’n aankondiging oor ’n vi-
rologiese deurbraak gemaak. Hulle
het gesê dat die Groot Griep voël-
griep was.
Dit het dié Amerikaanse weten-
skaplikes tien jaar geneem om dié
1918 voëlgriepvirus te identifiseer.
Hulle het longweefsel van mense
wat weens die virus beswyk het,
gebruik: ’n vrou in Alaska en twee

Amerikaanse soldate.
Die Alaska-vrou se lyk is uit ’n mas-
sagraf in bevrore grond opgediep
en die twee soldate se weefsel is in
’n patologiese laboratorium van
die weermag opgespoor. Dit was
amper 100 jaar lank in formalien
bewaar. 
Die kenners het berig dat jonger
mense se sterker immuniteitstelsel
fataal oorreageer het op die virus
en veroorsaak het dat hulle immu-
niteitselle hulle organe aangetas
het.
Suid-Afrika is met omtrent 900 000
weeskinders gelaat wat albei of
een ouer verloor het. Dit is mense
wie se stories vergete geraak het in
die nadraai van die Eerste Wêreld -
oorlog.

Stories
Veertig jaar gelede het prof Phillips
vir sy doktorsgraad in geskiedenis
onderhoude gevoer met 170 Suid-
Afrikaners van alle bevolkingsgroe -
pe wat dié pandemie oorleef het.
Dit was die laaste plaaslike gene -
rasie wat die pandemie oorleef het
en wie se verhale, saam met 40
brie we wat hy ontvang het, be-
waar en opgeteken is. 

Groot Griep . . .
Vanaf bladsy 19

Die oorspronklike Barnard-opstal
van die plaas Boschkop se begraaf-
plaas wys dat mense hier ook aan
die griep dood is. Petrus Johannes
van der Merwe is op 14 Junie 1919
aan die Groot Griep dood. Die graf -
steen lees: “Met liefdevolle aandenk-
ing van de treurende ouders, CJ en
JJA van der Merwe, gebore Barnard”

Petrus Stefanus van der Merwe van
die plaas Boschkop is tien dae voor
sy broer, op 4 Junie 1919 aan griep
dood. Hy was nog ’n kind van CJ en
JJA van der Merwe, gebore Barnard

Susanna Katrina van der Merwe, ge-
bore van Vuuren, word ook betreur
deur die Boschkopse ouerpaar, CJ en
JJA van der Merwe, gebore Barnard.
Sy is op 22 Junie 1919 dood

Selfs Pluto Water is as teenvoeter vir
die Spaanse Griep geadverteer
Foto: Pluto Water company.

Die St Louis Rooikruis motorkorps waar masker-draende vroue draagbare in
Oktober 1918 in St Louis, Missouri gereed hou
Foto: Underwood Archives/Getty Images
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’n Militêre noodhospitaal in die 1918-epidemie in die VSA
Foto: Nasionale Museum van Gesondheid en Medisyne in Washington, VSA 

Die Unie Departement van Open-
bare Gesondheid, Pretoria het op 
22 Oktober 1918 hierdie kennisge -
wing (GD528) uitgereik met riglyne
oor die simptome van die siekte,
voorsorgmaatreëls en stappe vir her-
stel. Onder die afdeling ‘Vermy die
siekte’ was daar maatreëls soos: Leef
so veel as moontlik in die buitelug en
sonskyn; vermy skares en baie men -
se in ’n vertrek; gee aandag aan jou
algemene gesondheid; bly fiks; eet
baie eenvoudige, gesonde kos; en
sorg vir ’n gereelde stoelgang
Bron: Dokument versameling, Nasionale
Museum
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die Duitsers se gifgas versprei is.
Prof Phillips vertel dat mense nie
net die Duitsers nie, maar ook die
Engelse, mekaar, God, sonde en
hekse blameer het en dat party
voorspel het dat die oordeelsdag
naby is.
Allerlei middels is aangegryp om
die griep te beheer, soos kinien,
knoffel, kaneel, suurlemoen, bran-
dewyn, aspirien, hoesmiddels,

strignientonikum, kanferolie, lyn -
olie en Engelse sout. Eers later is ’n
serum ontwikkel wat die griep glo
effens versag het. 
Kruie en veldplante is ook as self-
medikasie gebruik, soos wynruit

en ‘lengana’, ’n vaalgroen
plant met klein fyn blare. Die
plante is ge kook en soos tee
getrek en gedrink om te help
vir die koors. 
Daar was ook verskeie onkon-
vensionele rate, soos dat die
warm, vars pensmis van ’n pas
geslagte bok in ’n stuk lap
toegedraai en op die pasiënt
se bors gesit moet word om
die inflammasie uit te trek.
Ander mense het selfs bokmis
gekook en getrek en pasiënte
moes dié treksel drink. 

Dié is nie die eerste keer dat
Pretoria se strate verlate is
nie. In 1880, toe die dorpie

nog in sy kinderskoene gestaan
het, moes sake-ondernemings sluit
en inwoners is in ’n tentkamp op -
ge sluit.
Ou-Pretoria navorser, Rosa Swa ne -
poel, het vir die Bronnie ’n foto van
’n verlate Pretoria gestuur, verdui -
delik watter sake-onderneming in
watter gebou op die foto gevestig
was en het ’n bietjie meer oor die
sake-eienaars vertel. 
In daardie jare was Pretoria onder
Britse beheer. Sir Theophilus Shep-
stone het die Transvaal op 12 April
1877 geannekseer en met die Eers -
te Vryheidsoorlog het die Boere -
magte Pretoria beleer.  
Vroeg die oggend van 22 Desem-
ber 1880 het die Engelse bevel -
voerders Pretorianers beveel om
hulle huise en sake-ondernemings
te verlaat en die militêre kamp aan
die oostekant van die dorp te be-
trek. 
Spesiale verlof is later aan foto -
graaf HF Gros toegestaan om sy
ateljee, links op die foto, te besoek
en hy het ’n hele paar foto’s van die
leë strate geneem. Henri Ferdinand
Gros is op 7 Mei 1842 in Switser-
land gebore. Hy het in 1869 in
Suid-Afrika aangekom en alhoewel
’n paar rondreisende fotograwe
reeds in Pretoria sake gedoen het,
was hy die eerste een om hom per-
manent hier te vestig.  

Hy het op 26 De-
sember 1874 in
die ‘Volksstem’
geadverteer:
“Mons. H.F. Gros
het in Pretoria
aangekom en sal
binnekort sy atel-
jee open”. Sy atel-
jee was aan vank-
lik in die Artillerieplein agter die
hofgebou op Kerkplein en is later
na ’n Smithers se huis verskuif. 
Nog later het hy sy eie ateljee 
ge bou en in die ‘Volksstem’ van
13 November 1875 het hy adver-
teer dat dié fotografiese ateljee
spesiaal ontwerp is om vir die 
nuutste beligtingstegnieke voor-
siening te maak. Henri het erf
nommer 376 op die hoek van Kerk-
en Van der Waltstraat in 1877 by RE
Schubart ge koop. Sy ateljee was
een van die eerste dubbelverdie -
pinggeboue in Pretoria.

Kerk
In die middel van die foto, heel ag -
ter, is die eerste kerk wat op Kerk-
plein gebou is. Dit is tussen 1854
en 1857 gebou en was ’n eenvou -
dige saaltipe gebou met dik mure
en ’n grasdak. Die bouers, William
Skinner en die twee Devereux-
broers, se voorletters was op een
van die gewels: DD en S en die
jaar tal 1855. 
Die kerk het vir 700 tot 800 mense
sitplek gehad. Reeds met die inwy -

ding deur dominee Van der Hoff  in
Februarie 1857 was die kerk te
klein en sommige mense het selfs
op die balke gesit. In die 1860’s is
die kerkgebou vergroot deur die
aanbou van ’n konsistorie, regs op
die foto, en nog ’n vleuel, links.
Die kerkgebou is in September
1882 eers ernstig deur ’n storm be -
skadig en is later dieselfde maand
deur ’n verwoestende brand in
puin gelê. Slegs die preekstoel se
trap en een nagmaaltafel kon ge -
red word. Baie mense het dié raai -
selagtige brand as ’n oordeel van
God gesien omdat Shepstone in
die kerkgebou ingesweer is en nie
in die Raadsaal nie. Daar is soms
spottenderwys na Shepstone as
die duiwel se slypsteen verwys.
Regs op die foto is TW Beckett &
Co, die winkel van Thomas William

Beckett, wat in 1874 in Pretoria
aangekom het. ’n Jaar later het hy
Kisch & Harsant se gebou op Kerk-
plein oorgeneem. In 1875 het
Kisch & Harsant adverteer dat hulle
die enigste agente vir Singer naai -
masjiene in die republiek is.
In 1875 was TW Beckett se onder -
neming in “Commercial Row” op
Kerkplein en het hy adverteer dat
hy die laagste pryse vir wol, velle
en ander produkte waarborg. Hy
het egter die markwette oortree
deur tabak direk van die boere aan
te koop in plaas van op die mark.
Die landdros het hom skuldig be -
vind en ’n boete van sewe sjielings
en ses pennies is hom opgelê. Die
boete kon so hoog as 500 Riksda -
lers gewees het, maar die landdros
was hom genadig omdat dit ’n
eerste oortreding was.

Die hoek van Kerk- en Van der Waltstraat in 1881
Bron: Rosa Swanepoel
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Kinientablette was een van die rate
teen Spaanse Griep
Foto: Historisch Nieuwsblad

“Spaansche Ziekte – Menthaform-Tablet-
ten, een voorbehoedmiddel”
Foto: WO1-BE

Met geen medisyne vir die griep nie,
het mense alles probeer – selfs bier –
om hulle immuunstelsels op te bou
Foto: The Friend, 5 Oktober 1918

‘SAR Ambulance Depot’ lees die bordjie. Dié was ’n tydelike hospitaal wat in
Braamfon tein ingerig is. Die foto is in Januarie 1919 geneem
Bron: Brits, E. “Groot Griep het SA se landskap vir ewig verander”, 27 January 2018

Groot Griep . . .
Vanaf bladsy 21

Die Willem Prinsloo Uit -
hou ritklub het ’n rukkie

voor grendeltyd vir die
eers te keer hulle jaarlikse
klubrit by Legends MX op
Rhenosterfontein aange-
bied. Kobus en Maryke
Botha, tesame met elkeen
van hulle spanlede, moes
op baie kort kennisgewing
gasheer en -vrou speel. 
Die week voor die rit is ge -
kenmerk deur spanning
wat hoog geloop het onder

die manne wat die baan moes
merk, perdekampies moes bou,
water moes aanlê na die water-
punte, asook die JOC-goedkeuring
moes finaliseer sodat die rit aange-
bied kon word.
Afstande van 40 km en 80 km is
deur die ruiters en hulle perde-
spanmaats aangepak. Altesaam
129 ruiters het vanaf vroeg-og -
gend in groepe weggespring, maar
net 99 ruiters en perde het die rit
suksesvol voltooi.

Francisca Strydom en Baahir Jireh
Zuhrah, tweede liggewigruiter en
bes voorbereide perd

Alan Browne, voorsitter van die Willem Prins -
loo Uithouritklub; Eduard Cunze, wenner van
die swaargewigafdeling; Annelize Ober-
holser, wenner van die liggewigafdeling; Lirie
Mellet, wenner van die kinderafdeling; Ewen
Mellet, wenner van die jongruiterafde ling; en
Kaylin Brouwer, wenner van die stan daard -
gewig afdeling  Foto’s: Manie Ward Capturing

Dié uithourit was ’n
eerste
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Pretoria se eerste staat van
inperking
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Enige iemand met ’n voëlvoer -
der in die tuin koester die wil -
de voëltjies wat daar vreet en

dit is ’n groot nagmerrie as ’n roof -
voël hom daar tuismaak en daag -
liks van dié voëltjies begin vang.
Die bekendste sondebok is ’n sper-
wer, wat veral duiwe vang, al is hy
skaars groter as ’n duif.
Die gebande sperwer, Accipiter ba-
dius, is ’n algemene standvoël wat
28–30 cm groot is, 80–170 g weeg
en ’n vlerkspan van 55–60 cm het.
Hy kom wyd voor in Afrika en Asië
en in Engels staan hy as ‘Shikra’ be -
kend.
Dié voël is so dodelik dat ’n Indiese
vloot-helikopter na hom vernoem
is – die INS Shikra. Hy is ook die
149 Eskader van die Republiek van
Singapoer Lugmag se gelukbring -
er. Deur die eeue was dié roofvoël
nog altyd ’n gunsteling onder val -
keniers in Indië en Pakistan, omdat
hy so maklik opgelei kan word en
bekend is vir sy vermoë om voëls
wat groter as hy is, soos patryse,
jong fisante en kraaie, te vang.
Die woord ‘shikra’ beteken jagter 
in Hindi. Die kenners sê dat die
woord eintlik afstam van ’n Oer-
doe-woord, wat afgelei is van die
woord ‘shikari’, wat jagter beteken.

Hier by
ons sien
mense die
geban de
sperwer
gereeld
langs die
pad waar
dit lyk as -
of hy bo-
op ’n an -
der voël
sit. As jy
nader
kom, sien
jy dat hy
gewoonlik
op ’n duif
sit en dat
hy reeds
’n gat in

die duif gevreet het. Al is hy so
klein, sal dié sperwer die duif op -
raap en met hom wegvlieg.

Die gebande sperwer het ’n skerp
twee-noot roep. Dit klink soos
‘pee-wee’ en die eerste noot is
hoër en die tweede een langer. In
vlug is die roep ’n korter en skerper
‘Kik-ki . . . kik-ki’. Die roep word
deur byvangers nagemaak sodat
hulle die ander voëls saam met wie
hulle gewoonlik voer kan verskrik
en dan hulle kos steel.
Die vlugpatroon is ’n tipiese vlerk -
klap en sweef en ’n gebande sper-
wer se vlug veroorsaak alarmroepe
onder kleiner voëls en eekhorings,
wat deur hulle gevang word. Dié
sperwer sal ook kleiner reptiele,
soms slange, vlermuise en insekte
vreet.
Kleiner voëltjies duik gewoonlik
deur blare as hulle ’n gebande
sper wer sien aankom en daar is al
opgemerk hoe ’n visvanger in die
water duik om te ontsnap. Witkat-
lagters is bekend daarvoor dat hul -
le saamdrom om ’n sperwer weg te
jaag.
Die gebande sperwer het kort, ge -
ronde vlerke en ’n nou, langerige
stert. Volwassenes is witterig aan
die onderkant met fyn rooibruin
strepies, terwyl die bokant grys is.
Die mannetjies het ’n rooi oog en
die wyfies ’n geler oranje oog. Die
wyfies, wat bietjie groter is as die
mannetjies, se onderkant is bruin -
er. Onvolwassenes het geel oë en
donker stroke en kolle op die bors.

Die nes is ’n platform van takkies
uitgevoer met gras, soortgelyk aan
dié wat kraaie bou. Die mannetjie
en wyfie bou saam aan die nes.
Soos kraaie, maak hulle ook van
metaaldraad gebruik. 
Die wyfie lê gewoonlik drie tot vier
eiers wat ’n ligte blouerige grys
kleur het met swart stippels aan
die breë kant. Die eiers broei na 18
tot 21 dae uit.

’n Volwasse wyfie

’n Volwasse mannetjie
Foto’s: Wikipedia

’n Onvolwassene

Hy is ’n jagter van formaat
voëls van die bronberg
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ons mense

Die United Veterans Association
(UVA) het van 13 tot 15 Maart

’n skouerskuur op plot 55, Mooi -
plaats gehou.
Een van die organiseerders van dié
byeenkoms en UVA komiteelid,
Leon Poolman, sê hy wil baie graag
al die ‘ou manne’, wat gehelp het
om die byeenkoms te reël, bedank.

“Die waarheid is . . . as jy op die
veterane se knoppie druk, kan
hulle steeds ’n groot impak maak,”
sê Leon.
Die UVA is in Augustus 2019 gestig
om oud-weermaglede bymekaar
te kry om ou vriendskappe weer
aan te wakker. Die doel is ook om
veterane te laat netwerk om nuwe
bande, veral sakebande, te smee. 

Die groep se beskermheer is kolo -
nel William Endley, die man wat in
Suid-Sudan gevange geneem is en
tot dood veroordeel is. Hy is na 18
maande vrygelaat en is die skrywer
van die boek, ’no Justice No Mercy’.
Die veterane se skouerskuur het
be staan uit ’n parade, vlaghysing,
verbyvlugte, musiek, ’n potjie kos -
kompetisie, hengelkompetisie, ’n
veteraanmotoruitstalling, perdry,
valskermspringers, ’n vliegtuigver-
toning, roeibootjies, vele kraam -
pies, vermaak vir kinders en ’n
bring-en-braai.

Veterane se Mooiplaats-skouerskuur
was groot sukses

Stanley Morris en kolonel Will End-
ley, skrywer van die boek oor sy tyd
in die dodesel in Sudan

Pret en plesier vir die hele gesin

Kolonel Wiliam Endley kom met ’n
helikopter by die skouerskuur aan ’n Groepie veterane op parade

Nico Smit, UVA voorsitter 

Veterane kamp uit

Veterane bid saam

Johan Lok se ‘Warbirds’

Veterane op pad na die skouerskuur op Mooiplaats om
die naweek te kamp

Leon Poolman, UVA komiteelid en
oud-Staatspresidentswag Eenheid,
aan die woord

Kolonel Will Endley, beskermheer
van die UVA, en Pieter Haan, UVA
komiteelid 
Foto’s: Verskaf
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leserslens

In ‘Leserslens’ plaas ons foto’s wat die aard en gevoel van die Bronnie se versprei -
dingsgebied uitbeeld, soos gesien deur die lens van ons lesers. Jy is welkom om
jou foto’s te stuur aan info@bronberger.co.za of om dit op ons Facebook-blad te
plaas. Beskikbare ruimte bepaal hoeveel foto’s ons in ’n uitgawe kan gebruik. Ons
bêre alle foto’s en poog om soveel moontlik in opvolgende Bronnies te publiseer. 

Deur die lens van ons lesersDeur die lens van ons lesers
leserslensleserslens

Die sakkende son se kleurespel op dié beskeie ou
bloekomboom is deur Eus de Clerk van Cullinan
geneem

Riana Snyman en haar brakkie, Buksie, het ’n uit-
stappie op hulle hoewe geniet, toe Riana dié tref-
fende foto geneem het

Dié Nguni-bul stap rustig nader met sonsonder-
gang op die plaas, Rooikoppies. Johann van der
Linde het die foto geneem

’n Grondstorting, wat deur die
Cullinan Diamantmyn se Whats -

App kommunikasie-groep as ge -
ring beskryf is, is op 30 Maart ge -
rapporteer.
Die storting van ongeveer 10 000
ton grond was aan die suid-ooste-
like wal, aan die dorp se kant van
die oop put, ongeveer 150 meter
onder die put-kruin. Geen mense

of infrastruktuur is in gevaar gestel
nie.
Volgens die kommunikasie-groep
het swaar reën veroorsaak dat op-
pervlakgrond in die put afgeloop
het, veral in die gedeelte agter die
losstaande pilaar. Grondstortings
kan glo verwag word as gevolg
van grondwater-lekkasie ná die
reën.

Die laaste grond-
storting wat voor
dié een gerappor-
teer is, was op 
11 Januarie toe ’n
wig in die ooste-
like hoek van die
put ineengestort
het en ongeveer
135 000 ton in die
put afgestort het.
Dié storting word
verbind met ’n on-
stabiele wig wat deur die kruising
van twee foute ontstaan het.  
Die myn het in Desember 2019 ’n
kennisgewing uitgestuur dat ’n
toename in die verplasing van die
suidelike put-wand waargeneem
is. Dié deel van die oop put se
wand is gedestabiliseer en het
begin sak ná die drie miljoen ton
grondstorting van 28 Oktober
2019. 
Op 19 Desember 2019 was daar ’n
sywand instorting aan die suid-
westelike kant van die oop put,
weg van die dorp, wat onreëlma -
tige en onstabiele sleutelblokke
rondom die kruin en wand van die
put agtergelaat het. 
Tussen 19 en 28 Desember 2019

was daar kleinskaalse rotsstortings
langs die kruin en ’n sywand-ska-
lering aan die suid-westelike wand,
waar ongeveer 15 200 ton grond in
die put afgestort het.
Gert Klopper, woordvoerder vir
Petra Diamonds, het toe gesê dat
dit tegnies alles deel van een insi -
dent was, al het dit in fases gebeur.
Mynwerk in die oop put is 50 jaar
gelede gestaak en alle mynwerk is
deesdae ondergronds. Die myn het
verskeie moniteringstelsels wat
beweging in die put meet, asook
seismiese- en stof-moniteringstel -
sels in die dorp.
Vir meer inligting, stuur ’n e-pos na
community.feedback@petradia-
monds.com. 

Die deel van die oop put se sywand waar die grond-
storting op 30 Maart was
Foto: Pit Communication

Nuwe grondstorting by myn

Abrihahn
Goose was
met sy
kamera op
die spoor
van ’n uit-
sonderlike
foto ná ’n
goeie bui
reën in die
gebied 

Ligspeling op
enkele herfs-
blare met ’n
swaar, wit
wolk regs
Foto: Laurika
van der Linde 

Roxanne Dèhon
het dié mooi

‘bontrok-mot’
afgeneem

Antoinette Basson van Rayton
sê die pragtige kosmosse langs
die R515-pad oorkant Rhino
Park gaan ná grendeltyd nie
meer so mooi wees nie

Mooi herfsblare wat Elaine
Groenewald Hope op 13 April
by ‘hulle dam’ afgeneem het

Nick Anderson het die spinnekop se web in die vroegoggend mis -
tigheid van 5 April op Zwavelpoort raakgesien

’n Uitsonderlike studie in rustige samesyn is te sien in
dié foto wat Engela Hennop in Zwavelpoort se Kieper-
solkamp geneem het

Geen virus
kan die

kleur en
reuk van

laventel op
Bashe wa
baasraak

nie, sê Gene
de Lange

oor dié foto
van hom 

Moederliefde: Die foto van ’n kameel perd en
haar nuwe aankomeling is deur Johan Preto-
rius op die Stilbos Wildreservaat naby Klipkop
geneem

Net voor
sonsonder-
gang het Al -
tie Potgieter
dié rustige
toneel in die
Dinokeng-
gebied afge-
neem

Laurika van der Linde het dié besondere
skoenlapper in Rayton raakgesien

Dié kuifkophoutkapper
het ’n windlawaai-hou -
ding sonder weerga
Foto: Albert Bester
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afsaalblad

Te wyte aan die droewige na dele van die
on gure korona-inperking, is die aangena -
me aansit by wettige kuierplekke vir nou

nog net ’n verterende verlange. 
Maar iets sal jy iets moet doen, want soos die ou
wêreld moet die Bronnie ook in hierdie senuter -
gen de tye aangaan, laat weet die ou redakteur-
knol my mos.
Gelukkig het twee uiters kleurvolle en baie ta -
lentvolle vriende van ons in die onlangse ver -
lede elk ’n be son derse kookboek die lig laat
sien. 
En soos die plan-b-voorsienigheid dit wou hê,
het ons die twee boeke byderhand en was ons
in die goeie ou verlede bevoorreg om sekere re-
septe daaruit te beproe. Boonop is die geregte

wat ons vandag deel (een uit elke boek) deur
die befaamde skrywers self vir ons voorberei. 
Ons praat van Willie Strauss se boek ‘Daar is ’n
Engel in my koskas’ en Lientjie Wessels se
‘Geure’. Dié twee kookboeke is so kleurvol, veel -
sydig en verfrissend ‘anders’ as die twee skep-
pers daarvan self.
Willie is ondermeer ’n sanger, verhoogkunste-
naar, akteur, radio-en TV-aanbieder en liedjie -
skrywer.  Hy bly in een van Cullinan se ge  skied-
kun dige sinkhuise waar markdae en langtafel-
etes soms gehou word. En dit is einste op een
van dié mark dae waar ek kennis met sy kerrievis
ge maak het. Die resep is onder die hoofstuk
‘Hou op vis vir komplimente’. 
Nou kyk, met ’n goeie kerrievis kan jy my maklik

in ’n net-wip vang en ek moet baie ver terug -
dink om ’n lekkerder een as Willie s’n in die ge -
heue op te roep. 
Lientjie Wessels is ondermeer ’n bekende kuns -
skilder, dekorkenner, restaurateur en kos-towe-
naar. Sy was een van die deelnemers op die on -
langse Kokkedoor-program en woon op De
Tweedespruit. 
Dit was by een van haar en haar man, wyle
Robert Denton, se res taurante waar Metgesel in
2011 al Lientjie se ‘vinnige platbrood’ met bybe-
hore geniet het. Destyds het Vreethans berig
dat sy oor dié platbrood nie uitgepraat kon kry
nie. Ons het ook destyds berig: “Dis duidelik dat
Lientjie nie juis een vir die konvensionele is nie.
Met my oog op die handgeskrewe spys kaart
dink ek so by myselwers dat sy ’n dapper kok is.
Een wat nie bang is om smaakkombinasies en
bestanddele te toets en te trou nie.”

Kuier so reg uit die boeke
Vreethans van Heerden en Metgesel besoek kuierplekke in die Bronberg-gebied
on ge nooid en betaal self vir dit wat hulle geniet, of dalk nie geniet nie.

Willie se boek

Willie se kerrievis

Lientjie se boek

Lientjie se platbrood

Vinnige platbrood met jogurt, tamatie en kasjoeneute
Lewer 4 porsies
Bestanddele                                     Metode
Platbrood
240 g volkoringmeel
10 ml (2 t) olie
’n knippie sout
200 ml water
8 salotte, fyngekap
5 ml (1 t) komynsaad
Jogurt
250 ml (1 k) dik Griekse jogurt
40 ml room
5 ml (1 t) suurlemoensap
15 ml (1 e) heuning
2,5 ml (1/2 t) komyn, gerooster 
en gekneus
skil van 1 suurlemoen
Tamaties
150 g tamaties, middeldeur gesny
45 ml (3 e) olie
10 ml (2 t) koljandersaad
5 ml (1 t) borrie
8 kerrieblare, gesnipper
sout
Om voor te sit
60 g kasjoeneute, gerooster
en gekap

Kerrievis
Lewer 6 porsies
1 kg stokvisfilette
koekmeel om oor die vis
te strooi
sout na smaak
olie vir vlakbraai

Kerriesous
2 groot uie, grofgekap
5 knoffelhuisies, fyngekap
375 ml witwynasyn
250 ml water
100 ml bruinsuiker
5 ml vinkel
25 ml matige kerriepoeier
10 ml fyn komyn
5 ml borrie
5 ml sout
1 ml fyn swartpeper
25 ml fyn appelkooskonfyt
5 lourierblare
15 ml mielieblom

Om die platbrood te maak: Plaas die meel, 
olie en sout in ’n mengbak. Giet die water 
stadig by. Voeg die salotte en komyn by. Laat 
staan vir 10 minute. Knie die deeg vir 3 minute
op ’n meel-bestrooide oppervlak. Neem golf-
balgrootte stukke deeg en rol so dun moontlik
uit. Sny die deeg in ronde vorms. Verhit ’n pan 
tot baie warm sonder enige olie, en plaas die 
deegsirkels een-een in die pan. Braai die 
broodjies en draai gereeld om. Herhaal tot al 
die deegsirkels gaar is.

Om die jogurt te maak: Gooi die jogurt en 
room in ’n mengbak en klits tot redelik styf. 
Voeg die suurlemoensap en heuning by en 
meng. Vou die komyn en suurlemoenskil in.

Om die tamaties te maak: Meng al die be-
standdele saam en meng goed

Om voor te sit: Sit die platbrood in ’n bord 
voor met die jogurt, tamaties en kasjoeneute 
in afsonderlike bakkies.
Laat jou gaste nou hulself help.

Rol die vis in die meel en strooi ’n bietjie sout oor
die vis. Braai die vis in ’n pan met genoeg olie tot
gaar. Skep die vis uit en dreineer dit goed op kom-
buispapier. Hou eenkant.

Plaas al die sousbestanddele behalwe die mielie -
blom in ’n kastrol. Kook die kerriesous vir onge -
veer 10 minute tot die uie en knoffel sag is. Maak
die mielieblom met ’n bietjie water aan tot ’n
gladde pasta en roer by die kerriesous. Kook die
sous vinnig deur. Roer die sous heeltyd om te
voorkom dat dit aanbrand.
Plaas die vis in ’n vlak opdienbak en giet die ker-
riesous oor. Sorg dat die vis heeltemal met die
sous bedek is. Laat die vis in die sous afkoel.
Bedien dadelik of bêre in die yskas. Die kerrievis
kan vir 3 dae in die yskas gehou word.
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belastingsake

So reg uit ’n Marvel-strokiesboek
gebeur hier die vreeslike ding.

Mense word weer mens en gesin -
ne spandeer weer tyd saam met
me kaar. Maar die vraag op almal se
lippe is egter: Wat van die ekono -
mie? 
Elke onderneming – maak nie saak

hoe groot of klein nie – gaan moet
aanpassings maak. So ook elke
huisgesin en elke individu. Hierdie
mag dalk soos ’n groot berg voor
jou lê, maar dit bied ook die ge -
leentheid vir nuwe idees en sake -
geleenthede.
Stel ’n begroting op: Wat is ’n be-

groting? Dit is ’n vooruitskatting
van verwagte inkomstes en uitga -
wes oor ’n spesifieke tyd in die toe -
koms. Dit sal ’n goeie idee wees
om vir ten minste die volgende ses
maande ’n begroting op te stel so -
dat jy kan sien waar dit moont lik
sal wees om uitgawes te sny.
Stap 1: Bereken jou toekomstige
maandelikse inkomste. Kyk veral
nou na opsies om aansoek te doen
vir befondsing vir klein onderne -
mings. Maak seker dat jou onder -
ne ming aan al die vereistes vol -
doen voor jy blindelings weg -
spring en aansoeke begin invul.
Stap 2: Maak ’n lys van al jou uit-
gawes. Kyk waar jy kan bespaar en
gesels met finansiële instellings
oor opsies tot jou beskikking. Wees

baie versigtig om nie nou te veel
ekstra skuld te maak om onmiddel-
like uitgawes te dek nie. Lenings
dra rente!
Stap 3: Beplan langtermyn. Doel-
witte vir spaar asook afbetaling
van skuld is hier belangrik.
Stap 4: Noudat daar beplan is, is
dit tyd om rekord te hou van alles.
Dit gebeur so maklik dat ’n mens
net gou ’n brood gaan koop en uit-
stap met melk, kaas en jogurt (en
geen brood nie).
Stap 5: Hersien deurlopend jou
be groting en maak aanpassings
soos nodig.
Bly positief en sien nuwe geleent -
hede raak.

Lianie O’Neill is ’n re kenmees -
ter van Dante Deo Reken -
meesters in RaytonOnsekere tye

Lianie O’Neill

Iwant to talk about the insights
we as vets can gain about your
lockdown activities. See, your

pets are what you do during lock-
down.
I’ve been on duty during lockdown
as essential services. As many of
you may know, I am a lecturer at
the veterinary faculty at Onderste -
poort, training students in their
clinical year. So, the students are all
home on lockdown and the veteri-
nary staff with clinical experience
are running the teaching hospital
in shifts. 
It’s quite an adjustment working
with colleagues instead of stu-
dents. We are only allowed to see
serious and emergency cases dur-
ing this period; no check-up and
routine procedures, which can wait
until lockdown is over. 
Financially we can also see that
people are very cautious of spend-
ing, as income is not assured these
days and many hard decisions
have had to be made. There are
difficult times ahead for the veteri-
nary profession and pet owners, I
think. 
What I have noticed over the past
two weeks, however, is that we are
seeing different cases to our nor-
mal load. Although Covid-19 is no
joke, it is not a bad idea to have a
little laugh every now and again.
The eyes are supposedly the win-
dow to the soul, but we can defi-
nitely get an idea of the activities
pet owner are engaging in during
this period. 
People are baking. I could find no
icing sugar in the shops the other
day. Because people are health
conscious and want to cut down
on their sugar intake, they are
using Xylitol. Xylitol is toxic to dogs
– even a small amount – so we
have seen many more dogs pre-

senting for Xy -
litol ingestion:
Luckily in early
stages with no
long-term
damage. 
Xylitol stimu-
lates a rapid increase in insulin se-
cretion, which then causes a severe
drop in blood glucose and even
liver failure.
People are cleaning out their ga -
rages and garden sheds. We are
seeing dogs with Rattex poisoning.
I always tell the students to ask in
their history of patients with Rat-
tex poisoning if the shed or garage
has been cleaned out within the
last week or if the people have just
moved to a new house.
It is my experience that this is a
very common history in these
cases. We forget we’ve placed Rat-
tex behind the shelf or cupboard
in the garage, then move it to
clean and then the dog eats the
bait. 
In the first week we had more poi-
sonings that we generally see in
two months. We ran out of the
tablets which we dispense home
with the patient as had our sup-
plier. So, this is not just happening
at our hospital.
Then, in two weeks we saw more
cats with bone fractures, probably
from motor vehicle impact, than
we see in months. This is a bit
tongue in cheek, but I guess our
cats are used to being alone at
home. They can’t handle the con-
stant noise and people at home, so
are moving out and about outside
just for some alone time. 
Then the good news: Normally at
the teaching hospital we see many
severe dog bite-wounds on a daily
basis, usually from pets in the
same household. Our outpatients

department often feels like a
trauma unit, but in the last two
weeks only two dogs have pre-
sented. 
This is probably because owners
are at home and their dogs are
being entertained and have com-
pany. Dogs are pack animals and
need interaction with their owners,
not just a big yard. 
Additionally, there is nobody walk-
ing past the fence or gate, which
normally can set off a fight. I see
with my own dogs – they were
gaz ing longingly at the gate for
someone to bark at in the first
week; stations taken up on the

driveway, but now they have given
up. 
Don’t even think of sneaking a
walk with your dog. Someone did
that on our street early one morn-
ing and with the cacophony of
noise from the barking as he
moved down the street, he might
just as well have had a big arrow
pointing him out. We haven’t seen
him again. 
Keep safe during the remainder of
lockdown and remember that it
doesn’t stop there. It is likely we
will need to manage our lives very
differently for at least another six
months.  

Dr Liesel van der Merwe is a small animal medicine
specialist. Send her your questions:
info@bronberger.co.za.

Pets divulge your lockdown habits
animal matters
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Hulle wat dit oorvertel, vertel
dit as die ware reinheid oor:
Dit het, só sê hulle, knap ná

die begin van die tweede Engelse
Oorlog iewers in die Vrystaat ge -
beur.
Op ’n sekere Riemlandse plaas het
’n bejaarde oom Muller agtergebly,
nie oor hy wou nie, maar omdat hy
te oud gereken is om saam op
kom mando te vertrek.
Ook het daar op die plaas, buiten
’n paar vroue en kinders, ’n aantal
perde agtergebly wat met die no -
dige vervoer en ander takies op

die plaas gehelp het.
Só gebeur dit toe dat daar op ’n
dag ’n paar Kakies in ’n stofwolk
die plaaswerf binnejaag. Hulle is
daar, sê hulle vir oom Muller, om
perde te kom koop. Onthou, dit
was nog aan die begin van die oor-
log voor die Kakies begin vat en
plunder het wat, waar en wanneer
hulle wou. Nog in die tyd van ge -
willige koper en verkoper – kan jy
maar sê.
En hulle bied toe nogal ’n heel bil-
like aantal ponde per perd vir die
vyfstuks diere aan. Oom Muller

aanvaar die aanbod as gewillige
verkoper en omdat hy ’n eerlike en
regverdige oom was, haal hy sy
beste Rooitaal uit om die hoof
Kakie mee te deel: “That one horse
don’t look so good.”
Vir die Kakies het al die perde min-
of-meer almal dieselfde gelyk – nie
te ‘good’ nie, omdat die bestes
diens op kommando gedoen het.
En hulle is fort met die nuwe aan -
kope, elk gehalter agter ’n Engels-
man en sy eie perd aan.
Die volgende dag, só word dit oor -
vertel, is die hoof Kakie erg omge -
krap terug by oom Muller op die
plaas met een van die perde in tou.
Hy eis op die plek die geld wat hy
vir die perd betaal het terug. “This
horse you sold me, sir,” raas die En-
gelsman, “is as blind as a bat.”
“Yes, but I told you,” antwoord die
oom, “that one horse don’t look so
good”.

Diep dink . . .
In dié tyd van inperking, kan ’n
mens se gedagtes soms onge -
stoord dwaal en soms word diep
denke uit eensame opsluiting ge-
bore. Een só ’n denker, oom Buks
Barnard van ’n plaas op Elands -
hoek, deel soms sy gedagtes op
die Bronnie se bakkiesboekblad.
Ou Poon haal op sy beurt graag
enkeles daarvan hier aan:

“Is die storie waar wat hulle my
vertel dat ’n hawelose analfabeet
niks het om oor huis toe te skryf
nie?”
“As mense net wil besef hoe ont -
smettend belangrik dit is om hulle
hande te was.”
Dokter: “Mnr Niehaus, jy sal minder
moet drink. Jou bloedmonster het
verdamp voor dit die laboratorium
bereik het.”
“Ek kon ook ’n parlementslid ge -
word het, maar ek sukkel vreeslik
om in die dag te slaap.”
Dan vra oom Buks watter dier be -
staan 75% uit wol. En sy antwoord
is: “Wolf.”
Hy vertel ook van die ou wat gekla
het dat sy seun vasbeslote is om ’n
renjaer te word. “As ek jy was,” ant -
woord die ou se vriend, “sou ek nie
in sy pad gestaan het nie”.

ou poon se plotpraatjies

Bronnie van den Berg

He don’t look so good . . .

Dancing with uncertainty
“Just when the caterpillar

thought the world was over, it
became a butterfly.” – Proverb.

Writer, director and producer of
the award-winning documentary
‘Heal’ and author of the follow-up
book of the same name, Kelly
Gores, says that we find ourselves
in a metamorphosis of sorts. Every
crisis provides the culture for one.
Because the ground beneath our
feet shifts daily, we’re faced with
modifying our lifestyles and re-
evaluating our choices so that we
can attempt to do this dance with
uncertainty. 
Kelly says that the unknown can be
absolutely terrifying. Until we re-
member that we have never
known. “We look for ways we can
control and feel safe. That we can
control is the great delusion. So
what if we learn to trust a little
more . . . What if we let go of the
need to know. Let go of the need
to control. Let go of imagining the
worst-case scenario over and over
in our heads, and realize there are
many other possibilities, including
the best-case scenario.”
Mike Dooley urges people to stop
insisting upon and attaching to
‘how’ things should unfold. Rather
focus on your preferred end result,
on what you want, and leave the
how- it-must-happen open. If you

insist that something could only
happen in a certain way, you won’t
be able to recognise a miracle
even if it reared up and bit you in
the nethermost regions.
It is more important than ever be-
fore to notice where you place
your attention and how it makes
you feel. If unchecked, the emo-
tions that are coming up right now
can lead to severe overwhelm,
stress and sickness.
Fear creates stress. Stress gene -
rates stress hormones that put you
into fight-or-flight mode, whereas
health can only happen when you
are in a parasympathetic state of
rest-and-digest. While Covid-19
and its health risks are absolutely
real, the fear we’re experiencing
may be an even more dangerous
pandemic.
So, please be gentle with yourself.
Allow yourself the kindness of self-
compassion for the tension your
body is experiencing. It is crucial
that you find techniques that help
you to reduce your anxiety.
Joan Borysenko is one of the lead-
ing experts on stress, spirituality
and the mind/body connection.
She has a doctorate in medical 
sciences from Harvard Medical
School and is a licensed clinical
psychologist. Joan is an inveterate
storyteller. That is how she teaches

and how she learns. 
“Stories heal both the listener and
the storyteller. Recounting stories,
especially those of spirit and hu -
man goodness, actually changes
our brain by calming down the fear
centres and encouraging the parts
of our brain that are here and now,”
she says.
Telling stories is what we as hu-
mans have been doing around
campfires for aeons. Kelly Gores
says that in all the research she has
done on the human body’s capaci -
ty to heal, she has learned that,
without a doubt, community and
connection are essential parts of
healing. 
As your community publication,
the Bronnie aims to shine its light
even brighter to help you find con-
nection instead of isolation and to
share stories that will help you
heal.
“We simply cannot heal or be
healt hy alone. We are designed to
live and thrive in community. So-
cial support, feeling loved, and giv-
ing love, all dramatically increase
health, wellbeing, and likelihood of
healing,” Kelly says.
The trick is that we can only con-
nect to others in the extent to
which we are connected to our-
selves. Kelly says that this crisis is
rich with opportunity to re-con-

nect to ourselves. We are all going
through a metamorphosis, so “do
the inner work, look for opportuni-
ties to serve, hang out in gratitude
instead of fear, and let go of trying
to figure it out”.  
Ram Dass writes that you cannot
rip away caterpillarness to speed
up the process. The whole trip oc-
curs in an unfolding process over
which we have no control. 
Girlfriend, we don’t need to under-
stand it all right this red-hot mi -
nute; we just need to become
aware that we’re all in this process.
Be patient with yourself, your
loved ones and your community.
Being uprooted from century-old
ways of life is a tiring process.
Necole Stephens says: “When you
find yourself cocooned in isolation
and you cannot find your way out
of darkness . . . Remember, this is
similar to the place where caterpil-
lars go to grow their wings.”

the final word






