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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.

Marietjie Alers: Baie dankie, Bronnie. Ons dogter, Sunette, het nou net
vir ons elektronies gestuur. Sterkte vir julle!

Renita de Beer: Baie dankie! Ek het so pas ’n WhatsApp gestuur en my
Bronnie gekry.

Gene de Lange: Dankie vir die e-Bronnie! Ek is beïndruk met julle poging
en sukses wat gevolg het. Moet nou net eers tyd maak om oop te maak
en begin lees.

Esther Lees: Wat ’n verrassing om die uitgawe op e-pos te ontvang. Baie
dankie. Geniet dit baie soos ons die tydskrif altyd geniet het. Nou sal my
man moet leer om op die rekenaar te lees.

Yvette Otto: Baie dankie vir die moeite wat julle doen. Heerlike leesstof.

Alida de Kock: Dankie dat julle dit my vir aangestuur het. Die Bronber -
ger is weer spesiaal soos altyd.

Salomé Coetzee: Baie, baie dankie! Geniet julle tydskrif baie!

Helena Potgieter: Ek sal baie graag die pragtige nuwe Bronnie per e-pos
wil ontvang. 

Magda Harris: Baie dankie dat ons steeds die Bronnie kan lees. Word op -
reg waardeer!

Katy Marais: Duisend dankies vir my Bronberger. Waardeer dit baie.

Ria Els: Baie dankie! Waardeer dit. Dankie vir al die moeite wat julle doen!

Engela J Burger: Angie het regtig baie moeite met die navorsing oor Co-
rona gedoen. Ek hou veral van ’n advertensie in die ‘Vaderland’ van 6 Sep-
tember 1966 waar die Toyota Corona vir R1 718, veiligheidsgordels
ingesluit, te koop was.

Irma Odendaal: Baie dankie vir die elektroniese Bronnie wat julle met 
e-pos gestuur het. Ons het hom al lekker versprei.

Howard Phillips: Baie dankie vir die jongste uitgawe van Die Bronberger.
Jou berig oor die Groot Griep is omvattend en vol inligting; dankie ook
dat jy van die bron van die foto’s melding gemaak het. Miskien sal lesers
die e-boek koop. Ek wil graag hoor wat hulle oor jou berig sê.

Bernice van Staden: Wat ’n wonderlike tyd om te beleef! Ek is opgewon -
de vir die manier wat julle die Bronnie aanhou versprei.

Vintage
Graphic Designs

Elektroniese Bronnie
maak opslae
Die eerste uitgawe van die Bronnie wat noodgedwonge
elektronies uitgegee moes word, het oorweldigende positie -
we reaksie uitgelok. Ons is oorval met oproepe en boodskappe,
waarvan enkeles hier geplaas word – Red:

Liezel Yssel: Baie dankie dat julle ten spyte van al die uitdagings nog
steeds ’n puik tydskrif van uitnemende standaard gevul met ongelooflike
interessante inhoud aan ons vrystel. Hou asseblief so aan. Dit was won-
derlik om ’n Bronnie ‘in my hande’ te kon hê!

Mariet van Niekerk: Intelligensie lê mos daarin dat jy kan aanpas in
moeilike omstandighede. Baie, baie dankie. Die aller beste groete.

Carl en Gertie Stofberg: Baie dankie, Bronnie. Wonderlik om die nuus te
kry. Bly veilig. Hierdie uitgawe word opreg waardeer.

Leon Poolman: Ai mense. Ek is net so bly dat julle dit gedoen het. Net so
bly om te sien dat julle ’n plan in die midde van die situasie kon maak en
eintlik sterker daaruit gekom het. Bravo! Mag die Bronnie van krag tot
krag gaan. Van ons veterane en UVA Komitee, ’n waardige dankbare
groot saluut en respek!

Amanda Taljaard: Julle is wonderlik, dankie. Ek het begin onttrekking -
simptome kry dat ek dalk nie my Bronnie kan lees nie! 

Launique Van Der Linde: Ek is mal oor die voorblad van die elektroniese
Bronnie. Dis perfek vir die maand se uitgawe. Baie dankie vir die wonder-
like tydskrif selfs in die inperkingstyd.

Myda Cronje: Baie dankie vir julle oulike idee. Ons het ons Bronnie ont-
vang!

Lloyd Munday: Baie dankie. Selfs na ‘lockdown’ sal ek daarvan hou om
dit so te ontvang.

Buks Barnard: Dit werk! Baie dankie. Papier voel altyd lekkerder, maar as
die inperking dit verbied, maak ’n boer ’n plan.
Buks het die skakel om die elektroniese Bronnie op ons webtuiste af te laai,
soos volg op sosiale media gedeel: Of jy in die Bronberg-gebied woon of
nie, gebruik hierdie skakel om by ’n skoon, beskaafde, gebalanseerde, in-
teressante, leesbare tydskrif uit te kom.

Antoinette van der Westhuizen: Dankie vir julle toegewydheid, selfs in
hierdie moeilike tyd. 

Eugene Claassen: Graag wil ek weet of julle die Bronnie per e-pos ook
uitstuur. Ek sal dit graag elke maand wil ontvang. Dit lyk baie interessant.
Sterkte met die ‘lockdown’.

Kat Behrens: Wow, julle het toe een uitgebring. “Well done”. Baie slim
idee. Voorspoed.

Lynette Breytenbach: Wat ’n aangename verrassing! Heerlik aan Die
Bron berger op my foon gelees. Sommer dadelik!

Emma Koekemoer: Soos altyd ’n puik tydskrif. Hierdie dink ek maak
deure oop vir nog sulke digitale uitgawes. Wow! Julle oortref julle self
met ons elektroniese Bronnie. Baie dankie.

Alet Erasmus: Baie dankie vir die moeite wat julle doen! Die Bronberger
is altyd ’n kleurryke en interessante ligpunt om elke maand na uit te sien.
Het gewonder hoe ons hierdie maand gaan maak . . . en hier is die oplos -
sing . . . elektronies! Baie dankie!

Dié herfskleurige hoender-
haan kraai ewe kordaat om
’n nuwe dag, nuwe seisoen
en nuwe era aan te kondig.
Johann van der Linde het
die foto op ’n Rooikoppies-
plaas geneem.

kommentaarbriewe/letters briewe/letters

Ja, in die ou holruggeryde uitdrukkings soos – ‘daar is altyd iets om
voor dankbaar te wees’ – lê die reine waarheid verskuil. En ja goed
dan – ‘elke donker wolk het wel ’n silwer randjie’. 
Selfs in die ongekend frustrerende omstandighede, te wyte aan die
koms van korona: Selfs te midde van die ooglopend ondeurdagte
en duidelik belaglike besluite en van onbekwames en skynbaar
magsdronkes in dié gevaarlike tye, word ligpunte tog ook gebore.
Ook in ons gemeenskap tree omgee-mense na vore om ander in
nood, gebore uit die virus en die hantering daarvan, by te staan en
te ondersteun.
Só het Die Bronberger sy gemeenskap die afgelope 18 jaar leer ken:
Mense met harte wat omgee. Mense wat mekaar in die moeilikste
van omstandighede bystaan en ondersteun: Vasbyters en aan-
houers: Wenners.
Agtien jaar reeds publiseer die Bronnie elke maand ’n gedrukte
glanstydskrif vir sy gemeenskap: Gratis. Dit kon ons bloot vermag
deur die oorweldigende ondersteuning van ons lesers en uitsluitlik
met die rugsteuning van ons adverteerders.
En toe, oornag, word almal se wêreld op sy kop gekeer deur die on-
voorsiene verskyning van ’n vreemde en dodelike virus en die ge -
volglike poging en maatreëls (ons sê nie altyd verkeerd of sleg nie)
om die gevolge daarvan te bekamp.
Skokkend was dit vir ons en derduisende ander geesdriftige tyd -
skriflesers, toe tientalle groot en bekende publikasies, wat oor baie
dekades heen met sterk korporatiewe rugsteuning van eens mag -
tige maatskappye uitgegee is, onlangs finaal die knie moes buig en
die deure sluit.
Die Bronnie was van meet af aan ’n onafhanklike tydskrif wat deur
’n egpaar-span en enkele vryskut-medewerkers uitgegee word. Ons
had genoeg ervaring in dié veld om van die begin af te kon vrede
maak daarmee dat ons nie gaan ‘ryk word’ (finansieel gesproke) uit
die Bronnie nie en dit was ook nooit die oogmerk nie. Ons wou
doen waarvoor ons lief was en dit as deel van en binne ’n gemeen-
skap waarvoor ons om gee, doen.
Soos die meeste van ons lesers en adverteerders is ons ook deur die
ongewone omstandighede gedwing om aan te pas en te innoveer.
Vir ons was tou-opgooi en deure sluit nie ’n opsie nie.
Ons het dae en nagte lank kopgekrap en getob en verlede maand
het ons, met die hulp van vriende en kundiges, ons behoorlik aan-
lyn tuisgemaak. En ook dié sukses het ons vierkantig te danke aan
ons vasbyt-adverteerders, ons lesers en die genade.
Die geweldige positiewe terugvoer wat ons ervaar het, word net
bo-langs in dié maand se briewekolom weerspieël. Hierdie is die
tweede Bronnie wat elektronies uitgegee word. En al is ons hoe
dankbaar daarvoor, is die baie belowende ‘silwer randjie’ duidelik in
sig dat die glanspapier-Bronnie vanaf Junie weer op sy pos kan
wees!

Hier kom die
Bronnie!

Ons
voorblad

Na bladsy 6
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briewe/letters

Gustav van Aardt: Dit is baie gaaf dankie. Ja, ek sal beslis die Bronnie per
e-pos wil ontvang in die toekoms.

Gerda Palm: Ek kry altyd so twee eksemplare vir my moeder in die tehuis,
want die oumensies verslind die Bronnie behoorlik en slaan amper vuis
oor dit. Ja, die Bronnie maak ’n draai in die verre Wes-Transvaal en een en
almal geniet hom. Dankie vir julle harde werk en ’n wonderlike tydskrif
wat julle nog tot ons beskikking stel. Dit word opreg waardeer.

Elsie Potgieter: Baie, baie dankie vir hierdie uitstaande en puik tydskrif,
Die Bronberger, wat gratis verskaf word sodat ook pensioentrekkers dit
kan geniet.

Isabel Groesbeek: Baie dankie dat ek so bederf is om Die Bronberger in
my e-mandjie te ontvang. Baie geluk met julle weereens lekkerlees tyd-
skrif met resente nuus en ook die historiese artikel. Sterkte vir hierdie
uitdagende tyd.

Eus de Clerk: Goeie môre aan al die kajuitbewoners. Ek wil graag versoek
dat julle die elektroniese Bronnie per e-pos aan my sal stuur. Sterkte vir
julle almal daar. Ek dink aan julle.

Ons het darem nog die Bronnie
Willie Strauss van Cullinan:
Ons is besig om die houthuis reg te pak. Ek hou baie van tydskrifte en
gooi hulle nie graag weg nie. 
My huismense laat hulle wel so elke nou en dan verdwyn. Ek blaai deur
die ‘Vrouekeur’ en ‘Rooi Rose’ waarin ek al verskyn het. Ek is hartseer want
dit is twee tydskrifte wat baie vir ons kunstenaars gedoen het, baie vir my
loopbaan beteken het en nou is hulle ook iets van die verlede.
Jy kan hoeveel CD’s en projekte doen, maar as die media nie oor dit berig
nie, weet niemand daarvan nie. Ek gaan die tydskrifte mis en dink aan die
joernaliste wat nou sonder werk sit. Dit is net baie hartseer dat die twee
tydskrifte nie meer bestaan nie.
Plaaslik het ons gelukkig nog Die Bronberger, wat ’n ongelooflike tydskrif

is. Goeie artikels en advertensies. Hulle gee om vir die omgewing en al -
mal sien elke maand uit na die nuwe Bronnie.
Darem nog een tydskrif wat my vandag laat voel: Ons is nog ‘ok’ – kyk net
noord . . .

Kept in the dark
Ute Rhodes from Tiegerpoort:
I would like to bring your attention to the 5G towers that are being erect -
ed all around us. Are you aware of the health implications they have? 
I think it might be a good idea if you had to inform yourself and then also
the general public. We are being kept in the dark about this. Perhaps have
an article in every issue of The Bronberger until you have dealt with all
the dangers.
Readers who are interested in this health debate can search for dr Martin Pall,
Josh del Sol, Sayer Ji, Oram Miller, Dietrich Klinghardt, Timothy Schoechle
and Camilla Rees on the Internet. – Ed 

Muishond in boom
Mariki Erasmus van Kleinfontein:
Ons sit ’n bolletjie maalvleis in die oggend uit vir die voëls. Sien toe die
muishond vreet saam. Ek het nie geweet hulle kan boomklim nie. 

Vanaf bladsy 5

Die muis-
hond by die
bolletjie
vleis in die
boom

Die muis-
hond maak
gereed om
in die boom
te klim
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Onwettige grond -
be set tings spoel
vanaf Mame -

lodi-Oos deur Pienaars -
poort na Elandshoek,
Rietfon tein en Nooit gedacht oor.
Volgens die gemeenskap blyk dit
dat onwettige strukture opgerig
word omdat geen toegangsbeheer
by die onbewoonde Van Coller-
grond en Delfsand-myn, wat toe -
gemaak het, toegepas word nie.
Die gemeenskap sê dat hulle met
dié twee grondeienaars gekom-
munikeer het, maar dat dit onge -
lukkig nog nie samewerking be -
werkstellig het nie. Hulle oorweeg
nou formele optrede en selfs regs -
aksie indien nodig. 
Volgens die gemeenskap het Delf-
sand-myn ’n wetlike verpligting
om die eiendom te omhein en toe-
gangsbeheer toe te pas omdat die
gemynde gebied gevaarlik is. In
Desember 2019 het ’n kind van
Mamelodi glo daar verdrink. 

Buiten onwettige grondbesetting,
ervaar die gemeenskap ook vee -
diefstal, inbrake en skade deur
veldbrande wat na die Alpha en
Echo-gebied versprei. Beplande
aksies is om die bestaande brand-
pad op te gradeer en om dit van
die poort / treinspoor regdeur
vanaf die Charlie- tot in die Echo-
gebied te skraap. 
‘Geen onwettige betreding’-ken-
nisgewings gaan langs die brand-
pad opgerig word. Daar gaan ook
hekke op ’n paar ander gemeen-
skapslede se grond teen die rant
ingesit word om veiligheidspatrol-
lering en brandbestryding te ver -
gemaklik.
’n Proses is aan die gang gesit om
die gebied aan die ander kant van
Delfsand, bo op die berg wat teen

Mamelodi grens, te beveilig en
maatreëls daar in plek kry.
Regsadvies gaan ingewin word en
daar sal onderhandelings wees
met die beeseienaars van Mamelo -
di, wat weiding in die gebied ge-
bruik, sodat hulle kan help om be -
treders uit te hou.
’n Beswaarskrif, waar mense onder-
steuning aan dié aksies kan beves-
tig, is uitgestuur. Vir meer inligting,
bel Herman Louw: 082-800-2694.•
Op 13 Mei het ’n groot groep men -
 se in EFF-drag op Karel Gerber se
Donkerhoek-hoewe opgedaag en
erwe begin uitmeet. Karel het die
polisie gebel en die grondbeset-
ters het gesê die polisie moet maar
kom, hulle sal gou reggesien word.

Die grondbesetters is vort met die
belofte om die volgende oggend
agtuur terug te wees om strukture
op te rig op die grond wat “die
wittes van hulle gesteel het”.
Op die oggend van 14 Mei het so -
wat 20 polisievoertuie, insluitend
’n pantservoertuig, van die Bosch -
kopse Polisiestasie onder leiding
van die stasiebevelvoerder en van
die Metropolisie by die plot opge -
daag. Mense van die omgewing en
veiligheidsgroepe het ook opge -
ruk. 
Karel het die Bronnie laat weet dat
dit nogal ’n indrukwekkende
‘mags vertoon’ was. Die voorne-
mende grondgrypers het glad nie
opgedaag nie.
Die grond grens aan die Letha -
bong informele nedersetting.
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aktueel

Moenie dink jy kan in die ge -
heim ’n grendeltyd-straat-

braai hou nie. Inwoners van ’n
kom pleks in Lassiestraat, Gars-
fontein het op 19 April so ’n braai
gehou en het later foto’s daarvan
op ’n geslote Facebook-groep ge -
sit. Hulle is verklik en die bevel -
voerder van die Garsfonteinse po -
lisiestasie, kolonel Kervin Solo -

mons, het gewaarsku dat hulle in
hegtenis geneem sal word sou
hulle weer so iets aanvang.
Dié foto’s van die braai is op ’n
WhatsApp-groep geplaas en op
GarsCom se amptelike Facebook-
blad vir inwoners en sake-onder -
nemings rondom Woodhill-land-
goed, Hans Strijdomrylaan, Atter-
buryweg en Garstfonteinweg.

Daar word beweer dat die inwo -
ners buite hulle eie tuine gesit het
en dit was glo ’n verbreking van in-
perkingsreëls omdat dit as ’n so -
siale byeenkoms gesien is. Op die
foto’s lyk dit asof die mense op die
sypaadjies langs die pad gesit het.
Kolonel Solomons het gesê dat die
polisie op die dag wat hulle die
klagtes ontvang het, opgetree het.

Hy het gesê gereelde patrollies 
sorg dat kansvatters hulle rieme sal
styfloop.
“Doen wat die wet sê of ons neem
jou in hegtenis,” het hy gesê.

Bronnie toer wyd

Die grondbesetters beweeg al hoe nader
Foto: Verskaf

aktueel

René en Heinz Gräter is gees -
drif tige Bronnielesers en

Suid-Afri kaners wat te wyte aan
die uitbreek van Covid-19 in
Ame rika gestrand is. 
Ná vele pogings om vliegtuig -
kaartjies huis toe te kry misluk
het, moes hulle die grendeltyd
maar in Texas uitsit – gelukkig
nie sonder ’n Bronnie nie. 
Hulle het April se Bronnie per
Whats  App ontvang en hulle
seun, Stéfan, het die bladsye vir
hulle uitgedruk. René sê dat al -
mal wat Afrikaans kon lees, dié
Bronnie verslind het.

Nyamazan die Burchell-sebra en
Rocky die bulhond verwyl die

inperkingstyd in die Oechlers se
kombuis op hulle Elandshoek-
plaas buite Rayton.
In 2003 het ons die verhaal van Lila
Oechler en Nyamazan, wat toe vier
jaar oud was, vertel. Lila het Nya-
mazan, wat die Zulu-woord vir
‘klein diertjie’ is, as ’n sewe-maan -
de oue vul by ’n wildsplaas net bui -
te Pretoria gekoop.

In Oktober 2017 het ons vertel dat
Nyamazan deel is van Lila se Dino-
keng sebra-toere op Elandshoek.
Op dié plaas woon daar nog twee
sebras: ’n jong merrie, Nandi, wat
Lila geleer het om gery te word; en

Xena wat ongelukkig nie vir die
toere gebruik kan word nie al is sy
baie mak. Lila vertel dat mense
Xena hans grootgemaak het en dat
sy partykeer onvoorspelbaar kan
wees.
Nyamazan is vriende met Lila se
kwartmylperd (“quarter horse”)
Flash en ook met Nandi.  “Onge -
lukkig kan ek hom nie by Xena sit
nie, want sy val hom aan en jaag
hom tot hy gedaan is,” sê Lila.

Nyamazan is nou 21 jaar oud. Se-
bras wat mak aangehou word kan
soos ’n perd 25 jaar of ouer word,
maar in die natuur lewe hulle ge -
middeld net so 10 tot 12 jaar voor
hulle as prooi gevang word.

Toe dit op 1 Mei ‘wettig’ word om soggens
met of sonder jou hond of honde te gaan

stap, het dit tot uitbundige baldadigheid by die
Wet Nose Diereskuiling op Vaalbank gelei.
Veronica van Greunen en haar span, wat vrywil -
liglik saam met die diere van Wet Nose in die in-
perkingstyd bly, het die honde vir hulle eerste
hok vrye uitstappie in ’n baie lang tyd vergesel.

Die vreug devolle vry-
heid van die die re was
sonder perke.

Inperkingsvriende

Die vryheid van stap
Foto’s: Verskaf

Pure baldadigheid

Die ‘onwettige’ straatbraai
Foto: Verskaf

Die Bronnie word deur gestrande
Suid-Afrika ners in Texas gelees

Nyamazan en Rocky is inperkingsvriende
Foto: Heinrich Oechler Ribot

Garsfonteiners in sop oor ‘straatbraai’Garsfonteiners in sop oor ‘straatbraai’

Wettige baldadigheid

Gemeenskap veg verbete
teen grondgrypers
Gemeenskap veg verbete
teen grondgrypers
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aktueel

Petro en Pieter Lemmer, wat
van die laaste Pienaarspoor -
ters was om in dié hoewege-

bied vas te byt, moes ná ’n roof en
aanval hulle eiendom verlaat. Die
dubbelverdiepinghuis waarin hulle
dekades lank gewoon het, is binne
’n paar weke ná hulle vertrek in
puin gelê.
In Junie 2014 het ons vertel dat
huise en winkels wat leeg gestaan
het, binne ’n oogwink gestroop is
tot net puin oorgebly het en dat
bekommerde inwoners toe al ge -
sien het dat dit al hoe moeiliker

raak om eiendom op Pienaars -
poort te verkoop.
Petro Lemmer, ’n omgewingskun -
dige wat jare reeds haar kennis
met Die Bronberger se lesers deel,
het destyds vir ons die puinhope
gaan wys, min wetende dat sy en
haar man Pieter ’n paar jaar daarna
die volgende slagoffers sou word. 
Sy vertel dat indringers in 2019 op
hulle plot begin toeslaan het. Hulle
het eers alles wat van metaal ge -
maak is – soos stoeptralies – begin
wegdra. Pieter het ná ’n konfron ta -
sie begin om sy rewolwer by hom
te dra. ’n Indringer het Pieter se 
rewolwer by hom afgeneem en 
se dert Julie 2019 het hy Petro se
re wolwer by hom gedra.
In nog ’n insident was twee in-
dringers by die Lemmers se agter-
deur. Petro was binne in die huis
en Pieter buite en twee skote is op
Pieter afgevuur. Die polisie het la -
ter gesê hulle kan nie verstaan hoe
die indringer, wat reg langs Pieter
gestaan het, hom mis geskiet het
nie. Die indringers is met Petro se
rewolwer daar weg.

Aanval
In September 2019 het Petro en
Pieter geslaap toe die veiligheids -
hek by hulle slaapkamer met ’n 
koevoet oopgebreek is. Vier in-

dringers met balaklawas aan het
hulle in die kamer oorrompel. Pe -
tro vertel dat Pieter vir ’n vale ba -
klei het en in die gesig geslaan is.
Hulle het die egpaar met geroeste
drade vasgebind en Pieter is so styf
vasgemaak dat die drade in sy
vlees ingesny het. Petro sê sy het
gedink dat Pieter besig is om dood
te gaan. Hy is ’n asmalyer en ná hy
vasgebind is, het hulle hom langs
die bed laat lê en ’n lap in sy mond
gesit. Sy neus was opgeswel soos
hulle hom geslaan het en hy kon
nie asem kry nie.

Petro sê dat sy altyd gebid het dat
sy geen vrees moet hê as so iets
met hulle gebeur nie. Sy sê dat sy
aanhou baklei het en vir die aan-
vallers gesê het hulle moet die lap
uit Pieter se mond haal en hom
laat regop sit. Die aanvallers het na
haar geluister.
Sy het ook met hulle geraas en
gesê hulle maak haar seer. Een van
die aanvallers het gesê: “Sorry,
Mamma.” Later het adjudant-offi -
sier Kobus Ras vir Petro, wat jare
lank op ’n weeklikse basis ophef -
fingswerk in die plaaslike plakkers -

kampe gedoen het, gesê hy dink
dat die aanvallers haar geken het
en hulle daarom nie doodgemaak
het nie.
Petro sê dat die aanvallers die huis
gestroop het. Hulle het alles weg-
ge dra, van juwele, selfone, skoot -
rekenaars en alles in die kluis, in-
sluitende ’n haelgeweer. Sy sê al
wat oorgebly het was linne en hul -
le klere.
Ná die aanvallers weg is, moes Pe -
tro ’n tang vat en in Pieter se vlees
indruk om die drade los te sny. Sy
vertel dat hulle die radio aanvank-
lik gevat het, maar op die boekrak
langs die kluis neergesit het. Toe
die alarm afgaan, het hulle wegge-
hardloop en die radio daar ver -
geet. Petro kon die buurtwag met
die radio kontak en hulle was bin -
ne vyf minute daar.

Petro was altyd die Pienaarspoor -
ter wat haar oor ander ontferm
het. In Junie 2014 het ons vertel
dat die 84-jarige Fanie Gericke van
plot 30, Pienaarspoort vir jare lank
geteister is. Hy is op 17 Mei 2014
lelik deur die stropers beseer en
die gemeenskapsveiligheidsgroep
het aanbeveel dat Fanie onmiddel-
lik daar moes weggaan. 

Die probleem was dat Fanie nêrens
gehad het om heen te gaan nie.
Petro kon inderhaas vir hom plek
kry by Shammah-huis, net buite
Cullinan, maar daar was nie vir
hom ’n bed beskikbaar nie.
Gelukkig het die stropers in daar -
die stadium net een bed in die huis
agtergelaat en Petro het dié bed
na Shammah-huis geneem. Fanie
se huis is binne 12 dae vandat hy
uitgetrek het, in puin gelê. 
Ons het toe ook berig dat plot 31,
wat eers aan die Towsens behoort
het, in puin gelê is. Dit is die plot
waar Annemarie Towsen ’n perd ry -
skool gehad het, poniekampe ge -
hou het en Angels with Hooves, ’n
nie-winsgewende maatskappy wat
perd-geassisteerde sielkunde en
perdeterapie vir kinderhuis-kin -
ders gedoen het, bedryf het. 

Van die stalle was daar in 2014
reeds niks oor nie. Al wat van die
klubhuis oor was, was ’n paar hal -
we bakstene en stukke pleister, en
die huis is gestroop.
Petro het ons ook gewys hoe plot
33, Pienaarspoort, wat aan Dawie
en Zelda van Heerden behoort het
gelyk het. Die huis het rondom
2011 afgebrand, maar die mure

het nog min of
meer staande ge -
bly omdat daar
drie gesinne in die
bui tegeboue ge -
woon het.
In November 2018
het ons ’n anonie -
me brief geplaas
van iemand wat ’n
lys gestuur het
van mense wat in
Pienaarspoort
aan geval word en
ten minste 14
kleinhoewes wat
geteister word.
In Desember 2018
het ons berig dat
’n Pienaarspoortse
hoewe-eienaar,
wat anoniem wou

bly, vertel het
dat hulle nie net
rot en kaal be -
steel is nie, maar
dat hulle huis af -
gebreek is en
dat alles wat
bruikbaar is,
weg dra is. Hulle
is met die dood
gedreig as hulle
dit sou durf om
voet op hulle eie
eiendom te sit.
Hoeveel hoewe-
bewoners is
daar nog oor op
Pienaarspoort?
Petro sê hulle
was die laaste
van die ou inwo -
ners wat voltyds

gebly het op dié strook van 14 Pie -
naarspoortplotte vanaf plot 30 tot
plot 44 Pienaarspoort 339 JR bo -
kant die spoorlyn. 
Sy sê dat daar glo ’n regeringsman
met ’n agtergrond in mynwese op
die plot woon wat eens Jan van
Tonder se grond was. Hy wil eintlik
’n sandmyn daar begin. Dan woon
daar nog ’n gesin met getroue wer -

kers reg langs die plakkerskamp
teen die berg.
Pienaarspoort 338 JR is ’n klein
gedeelte oorkant die treinspoor
waar die plotte lankal ontruim is
en nou net plakkerskampe is. Van
die Donkerhoekplotte langs Pie -
naarspoort word nog bewoon. 

Cullinan
Ons het in 2014 berig dat eienaars
probeer het om hulle plotte as ’n
blok te verkoop. Dié proses is glo
nog nie gefinaliseer nie. Petro sê
dat sy en Pieter geld geleen het
om ’n huis op Cullinan te koop. Sy
sê dat hulle ’n klomp geld verloor
het, maar dat die ongerief en die
trauma van die aanval en noodge -
dwonge trekkery groter is. 
Sy vertel dat hulle eie honde van
ouderdom dood is, maar dat baie
mense, soos hulle oor die jare weg -
getrek het van Pienaarspoort, hulle
diere agtergelaat het. Teen die tyd
wat die Lemmers moes trek, het
Petro nog so 10 katte gevoer. Sy
kon die katte nie daar los nie; het

Die dubbelverdiepinghuis soos hy eens gelyk het

Petro Lemmer

Plot 30 tot 44 Pienaarspoort 339 JR is bokant die spoorlyn. Pienaarspoort 338 JR is ’n klein ge deel -
te oorkant die treinspoor waar die plotte lankal ontruim is en nou net plakkerskampe is. Van die
Donkerhoekplotte onder aan die kaart word nog bewoon

Die puin van dit wat eens die Lemmers se
dubbelverdieping huis op Pienaarspoort was
Foto’s: Verskaf
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Vasbyters swig voor aanvalle op  geplunderde Pienaarspoort

Na bladsy 12
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’n Geliefde Cullinan-inwoner,
Jack de Vries, is nie die eerste
gesagsfiguur wat by die Dr Fa -

bian and Florence Ribeiro behan-
delingsentrum se personeelkwar -
tiere vermoor is nie.
Jack is in die vroeë oggendure van
21 April brutaal aangeval by sy
woonplek in Magalies-oord op die
Zonderwater-gevangenis se per -
seel buite Cullinan. Sy vrou, Desi -
ree, is die adjunkdirekteur van die
Dr Fabian Florence Ribeiro behan-
delingsentrum vir alkohol- en
dwelmafhanklikes.

Jack, ’n speurder in die polisie se
veediefstaleenheid, het as dié sen-
trum se huisvader opgetree. Hulle
huis is deel van die personeelkwar -
tiere op dieselfde perseel as die
be handelingsentrum.
Die vorige hoof van die
sentrum, Victor Mamatela,
is op 26 Februarie 2012 in
dieselfde personeelkwar -
tiere vermoor, alhoewel nie
in dieselfde huis nie. Die
polisie het kort daarna vir
Piet Phumo in hegtenis ge-
neem en hy het 15 jaar
tronk straf ontvang, het Cul-
linan se poli siewoord voer -
der, konstabel Con nie Mo -
ganedi gesê.
Die Departement van
Maat  skapli ke Ontwikkeling
het ná dié verband getrek
is, gesê dat ’n ver klaring
later hieroor uitgereik sou
word, maar teen die Bron-
nie se saktyd was geen
nuus daaroor nog beskik-
baar nie.
Volgens Desiree se suster,
Denise Koekemoer, was dit
duidelik dat die aanvallers
geweet het waar alles in
die huis is en dit het gelyk
asof hulle op ’n ‘missie’ was.
Sy het gesê dat hierdie nie
’n ewekansige aanval was
nie.
Jack se swaer, Braam Koe -
ke moer, het vertel dat Jack
en Desiree rondom 3 uur
die oggend deur drie mans
aangeval is. Hy het gesê dat

die mans glo presies geweet het
waarheen om te gaan omdat hulle
met ’n grondpad langs die tronk
nader beweeg het en deur die 
palisade-heining naby aan die huis
gebreek het. Hulle het ’n klein
vens ter gebreek om in die huis te
kom.

Toe Jack en Desiree wakker word,
was die aanvallers klaar by hulle in
die kamer. Jack het verbete terug
baklei terwyl Desiree probeer
wegkom het. Een aanvaller het
haar gejaag en haar hande en voe -
te is vasgebind. Sy is met ’n swaar
voorwerp oor die lyf geslaan en
met ’n pistool oor die kop.
Desiree het gehoor hoe Jack se be -
ne kraak soos hulle hom slaan. Die
aanvallers het ’n pistool teen De-
siree se kop gehou, het haar ge -
vloek en wou by haar weet waar
die geld is. Sy het gesê dat hulle
geen kontant het nie, maar het
hulle bankkaarte en pinkodes ge -
gee. 

Die aanvallers het die kluis oopge-
maak, vuurwapens, twee televisie -
stelle, selfone, ’n duur fiets wat
vroeër daardie week gekoop is en
ander waardevolle items geneem
en gevlug.
Desiree kon haarself los kry en toe
sy by Jack kom het hy gefluister

dat hy sukkel om asem te haal. Sy
het na die bure gehardloop vir
hulp en ’n ambulans is uitgeroep.
Jack is oorlede net ná die ambu-
lans weggetrek het en die ambu-
lans het terug gedraai sodat
Desi ree vir Jack kon groet.
Aanvanklike polisieverslae het aan -
gedui dat Jack met ’n mes gesteek
is, maar sy lykskouing het gewys
dat hy ook met ’n 9 mm pistool ge -
skiet is.
Jack sou sy 65ste verjaardag op 
9 Mei gevier het en sou afgetree
het. Jack en Desiree was 17 jaar
getroud en Jack laat sy vyf kinders,
Diedre, Ronel, Elicia, Theodore,
Kyara, en ses kleinkinders, Grant,

Wilnel, Joane, Luke, Matthew and
Noelleen, agter.
Jack was geliefd in die gemeen-
skap en sy dood is met skok be-
groet. Ceska van der Walt van
Ou werf het gesê: “Jy was ’n man
van formaat en ’n merkwaardige
man en pa en vriend. Dis so hart-
seer en onnodig. Jy het my altyd
moed ingepraat. Almal was lief vir
jou”
Jack se dogter, Kyara Barnard, het
gesê: “Pappa, my hart is vandag so
seer. My woorde is so min. Dankie
dat jy mamma beskerm het; jy is ’n
held . . . was vir baie mense ’n
rolmodel . . .” 
Jack was ’n motorsport-geesdrif -
tige en deel van James Menin se
renjaerspan. James het gesê dat sy
hart gebreek het en dat so iets
moeilik is om in te neem en te glo
wanneer ’n mens so ’n nabye
vriend verloor. Hy het gesê dat
Jack die mees liewe, lojale en ge -
liefde vriend, spanmaat, beman-
ningslid en ondersteuner was en
deur almal gemis sal word.
Enige iemand met inligting oor die
saak kan die Cullinan SAPD bel by
012-734-0751 of kan dit anoniem
rapporteer by 08600-10111.
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huise gekry vir drie
en het met sewe kat -
te getrek. 
Dié sewe het vir ’n
ruk by Willie Strauss
se kathotel op Culli-
nan gewoon terwyl
Linda Havenga, wat
op die Lewzene-plot -
te buite Cullinan
woon, vir Petro ge -
help het om ’n reuse
hok te bou, wat deel
van die nuwe huis se
agterstoep insluit.
“Die katte is nou vei -
lig,” sê sy.
In ’n vreemde draai
van die noodlot het
die Lemmers die huis
gekoop wat voor -
heen behoort het
aan ’n egpaar wat
ook op hulle klein-
hoewe buite Cullinan
aangeval is.
Drie mans het Piet en Madelein
van den Berg, in hulle sestiger jare,
in Julie 2009 oorval. Piet is dood -
ge skiet en Madelein is vasgebind
en in ’n kas toegesluit voor hulle
die huis aan die brand gesteek het.

Madelein het die voorval oorleef.
Twee van die mans is in Junie 2014
lewenslange tronkstraf plus 20 jaar
opgelê. Die derde man, wat met
die voorval 18 jaar oud was, is tot
20 jaar tronkstraf gevonnis.

Jack de Vries
Foto’s: Verskaf

Jack was ’n
motorsport-
geesdriftige en
deel van
James Menin
se renjaer -
span. Dié is ’n
onlangse foto
van Jack en
die renspan
met hulle kar

Jack en Desiree

Geliefde Jack se moord
nié die eerste by sentrum 

aktueel

Vasbyters swig . . .
Vanaf bladsy 11

Die Lemmers se huis is binne weke in puin gelê
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ons mense

Stilsit en niksdoen is nou een-
maal nie in die aard van ons
kontrei se mense nie. Vrye

keuse en beweging mog wel nou
‘ingeperk’ wees, maar beslis nie die
verbeelding en raakvat nie. Ons
het ’n aantal lesers genader en be -
rig hier oor die kunswerke, hande -
werk en buitengewone take wat in
dié toesluit-tyd gestalte gekry het.
Iets wat ons duidelik kon sien is dat
baie meer mense as gewoonlik ge -
bak het en dat ’n groot persentasie
van lesers hulle hand aan bier -
brou ery en wynmaak geslaan het.
Die antwoord aan al die manne
wat tong-in-die-kies berig het dat
gras sny die ‘ongewone ding’ is wat
hul le aangepak het, is nee – dit tel
nie.
Baie mense het gesê dat hulle niks
buitengewoon aangepak het nie,
maar gesukkel het om sonder wer -
kers voor te bly met huis hou delike
takies. Martie Kraamwinkel van
Elandshoek sê dat sy goed uitsor-
teer en binne en buite probeer kop
bo water hou. “’n Plot het nie altyd
baie genade nie,” sê sy.

Francois Breytenbach van Bos -
ka zi op Bashewa sê dat hy sy
beeld, ‘The Joker’, toevallig op ’n
beeldhou Facebook-groep gesit
het toe Donald Trump die ding oor
die inname van reinigingsmiddels
kwytgeraak het. 

Baie op die groep het gedink dat
dit is wat die beeld weerspieël.
Francois sê dat ‘The Joker’ egter ’n
inskrywing is vir ’n internasionale

kunskompetisie, genaamd ‘The Ba-
nality of Evil’, en dat dit voor die vi -
rus voltooi is. 
Waarmee Francois eintlik in die in-
perkingstyd besig is, het niks met
kuns te doen nie. Hy restoureer sy
1962 Alfa Romeo Giulietta Spider. 

Die Van Zyls van Zwavelpoort
het ’n plotprojek by Berg en Dal in
grendeltyd aangepak. Groot skade
is met Desember se reën aangerig
en daar was nooit tyd om op te
ruim nie. Die grendeltyd het ’n

goeie geleentheid daarvoor ge-
bied. Wieske, Antoinette en Johan
van Zyl vertel dat hulle ook hawer
gesaai het as voer vir die perde. Dit
groei te pragtig, sê hulle.

Vivienne van Dyk van Cullinan sê
dat hulle in die inperkingstyd aan-
lyn veilings bygewoon het om
voor raad vir hulle winkel, wat an -
tieke ware verkoop, bymekaar te
maak. “Ek hoop net dat die gren-
deltyd nou klaar kry, want ek gaan
van die Kaap tot Kaïro moet ry om
alles te gaan kry,” sê sy. Vivienne
het ook haar kleindogter, Vivica
Naudé, leer koekbak. Hulle het ’n

wortelkoek uit oom Willie se ‘Daar
is ’n Engel in my koskas’ gemaak,
en Vivica moes ná die tyd help
skottelgoed was.  

Dina Greyling van Zwavelpoort
het ’n nostalgiese wit lappie-projek
in die inperkingstyd aangepak. Die
verhaal begin met Marian Faithful
se liedjie, ‘Ballad of Lucy Jordan’:
“At the age of thirty-seven She re-
alised she’d never ride Through
Paris in a sports car With the warm
wind in her hair . . .” 
Wel, 10 jaar gelede, in haar 37ste
jaar, het Greyling vir Dina Parys toe
geneem waar sy op die mooiste
markte in stegies wit linnelappies
gekoop het.
Met ’n ander uittog na Cullinan het
sy op ’n witgewaste (regtig van
was, nie van verf nie) tafeltjie met
’n ou wit katoen tafeldoek met
klomp wit lappies op gelap afge -
kom “en vandag, tien jaar later in
hierdie vreemdste tyd . . . toe stik
ek my Parys-lappies en ander wit
fondse op ’n ander ou wit lap, vier
meter lank. 

“Hierdie week gaan ek blaartee
trek in ’n regte ouwêreldse pot, ’n
melktert bak op my ma se resep en
saam met my mense tee drink op
Parys en Avignon en Cullinan en al
my hartsplekke se lappies.”

Terry Behrens van Vaalbank het
’n stoor en kerk uit afval-materiaal
gebou om “sy gesonde verstand te
probeer behou” het hy gesê.

Magda Fowlds van Mooiplaats
het tuis-
gegroei-
de, orga -
niese pie -
ter sielie
(geen
gene ties
gemani -
puleerde
produkte
nie) wat
nooit aan
plaagdo-
ders
bloot ge -
stel is nie,
ge maak.
Sy het
die pie tersielie vir een week laat
droog word en toe in haar koffie -
meul gemaal.

Peter Norton van Mooiplaats se
buurvrou het dié foto ingestuur
van die inperkingstydprojek wat
hy aangepak het. Peter, wat langs
die Boschkoppad woon, het haar
houttafeltjie pragtig gerestou-
reer.

Amanda Taljaard van ’n gemmer -
winkel op Cullinan het behoorlik
te kere gegaan in dié afsonderings -
tydperk. Sy het een van haar rokke
en ’n denim op ge sny om mas kers
te maak, het pynappelbier gemaak
(met baie skop!) en het verskillen -
de soorte wyn gemaak. 

Dina se wit lappie-projek

Sy het nie
meer so ’n
groot glim-
lag teen
skottel -
goedwas -
tyd nie

Die skade wat Desember se groot
reën aangerig het

Die regmaak-pro ses was ’n grendel -
tydprojek saam met Stefan Jordaan.
Die werker wat help is John Mcsol-
dier

Wat Francois eintlik besig is om te
doen

Francois se kunswerk, ‘The Joker’

Terry se stoor en kerk

Verbeelding en ywer nie in
dié tyd ingeperk

Na bladsy 16

Die op geknap te houttafeltjie

Vivica by die wortelkoek wat sy en
haar ouma Vivienne gebak het. Sy
het haar lippe self so geverf

Magda se organiese
pietersielie
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Haar laaste proeflopie was rosyne -
wyn, wat sy in die honde se emmer
gemaak het. 

Inwoners van die Zwavelpoortse
Kungwini Welsynsorganisasie se
Paul Jungnickelhuis het allerhande
projekte in hulle beskermde werks -
winkel aangepak. Grendeltyd het
dié inwoners glad nie daarvan
weerhou om nuwe vaardighede
aan te leer en hulle kreatiwiteit uit
te leef nie.

Hulle het onder andere borsspelde
van kraletjies gemaak, papier blom -
me, opvoubare inkopiesakke wat
in jou handsak pas, potlood-ver-
sierings en handgemaakte mas -
kers. Teen die Bronnie se saktyd
was dié inwoners besig om teater-
oorjasse en voetbedekkings vir
verpleegpersoneel in die Covid-19
pandemie-tyd te maak.

Heila Lochner van Tiegerpoort
het self ’n suurdeegplantjie begin
en toe losgetrek met ’n klomp 
suurdeegbrode. Sy het foto’s van
die hele proses gestuur.

Ilse Richter van Faerie Glen sê dit
was vir haar heerlik om haar man

tuis te hê, al moes hy steeds werk.
“Ons eet daagliks ontbyt saam op
die stoep terwyl ons na die voëlge-
sang luister,” sê sy.
Ilse het ’n paar skeppende projekte
aangepak, soos olieverf, krale-
juwele en groetekaartjies. Sy het
ook aandag gegee aan haar tuin,
veral haar groente- en kruietuin. Sy
het sop gevries vir die komende
winter en koekies gebak vir haar
volwasse kinders. 

“Ek het vriende en familie gekon-
tak, foto’s uitgeruil en ons Colyn-
stamboom (my nooiensvan) oor ’n
paar geslagte aangeteken.”
Ilse het ook kos en lapmaskers aan
behoeftiges uitgedeel en het uit -

eindelik genoeg Bybelstudietyd
gehad.

Die Van Hoepens van Zwavel -
poort het verskeie projekte aange -

pak. Lorette sê sy het baie koekies
gebak. “Hou in gedagte dat ek nie
eers kan kosmaak nie, so dit was ’n

prestasie,” sê sy. Haar sussie Liana
het boeke laat blom. Sy het ou
bladsye in blomvorm gevou en
saamgevoeg en hulle ma, Denyse,
het baie beskuit en vleispasteie
gebak.

Willie Strauss van Cullinan se
opvoerings van ‘Daar is ’n Engel in
my Koskas’ (ook die naam van Wil -
lie se kookboek) is ’n kombinasie
van kabaret en kookdemonstrasies
en is een van dié veelsydige kuns -
tenaar se bedrywighede wat
weens die inperking in die slag ge -
bly het.
Willie het kopgekrap om ‘ten bro -
de’ besig te raak met iets wat ook
troos vir ander in dié treurige om-
standighede kan bring. En die idee
van ‘troosengels’ het posgevat. Hy
sou troosengels in die vorm van
lappoppe maak. Net een pro -
bleem: Van naaldwerk en naald -
werkmasjiene het hy dadels ge -
weet.
Hy het homself stadig, stik-stik, kan
jy maar sê, geleer hoe om met ’n
antieke ou Singer-masjien (eintlik
’n ornament in die huis) oor die
weg kom. Willie sê hy is ’n begin-
ner. Hy probeer. Stadig maar seker

het sy troosengels gestalte ge-
kry.
“Elke troosengel is uniek. Iets wat
ek self gemaak het. Elke engel het
haar eie naam. Dit vat tyd. My
troosengels is nie perfek nie. Ek
ook nie. Al wat ek hoop is dat elke
troosengel sal hoop en troos bring.
Dit is al,” sê Willie.
Jy kan meer oor Willie se troosen-
gels en ander ‘inperkingsprojekte’
op sy Facebook-blad te wete 
kom. 

Verbeelding en ywer . . .
Vanaf bladsy 15

Borsspelde van kraletjies

Teater-oorjasse vir verpleegperso -
neel

Kunstige sakkies

Die begin van die suurdeegbrood

Die gebakte brood

Een van Willie se troosengels

Die kunstige kaartjies wat Ilse
gemaak het

Ilse by haar plante

Ilse se maskers

Lorette se koekies

Liana maak blomme uit ou boeke

Denyse se vleispasteitjies

Amanda se masker-projek

Maskers

Rosynewyn in die honde se emmer.
AxleRose is nie baie beïndruk nie
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1890 was dié distilleerdery, geleë
op die plaas Hatherley langs die
Pienaarsrivier, die enigste voorsie -
ner van goedkoop alkohol aan 
14 000 swart mynwerkers. Dié ge -
tal het teen 1899 tot 100 000 ge -
groei. 

Dié beskermde toegang tot die
mark was ’n belangrike deel van
Hatherley se suksesstorie. Dit was
ook die begin van grootmaat alko-
holproduksie in Suid-Afrika. Hugo
Nellmapius het in ’n brief aan die
ZAR, gedateer 8 September 1881,
aansoek gedoen om ’n brande -
wyn stokery, waarvoor hy alleenreg
wou hê, op Hatherley te begin. 
Die Volksraad het sy versoek goed -
gekeur en die kontrak is in Oktober
1881 onderteken. So het Nellma -
pius die 15 jaar konsessie verkry
om die enigste vervaardiger in die
Republiek te word van sterk drank,
“gemaak van graan, aartappels en

ander produkte, met die uitson -
dering van vrugte wat aan bome
groei en druiwe”, asook die reg om
dié alkohol in grootmaat te verpak
en sonder lisensie te verkoop.

Bankrot
Rondom hierdie tyd het Nellma -
pius deur een van sy gereelde ban -
krotskappe gegaan. Hy vorm toe
saam met die maatskappy Lewis &
Marks, bestaande uit Sammy
Marks en die neefs Isaac en Barnett
Lewis, beter bekend as Barney Bar-
nato, ’n onderneming wie se regi -
strasie in die Staatskoerant van 
14 Julie 1882 as “De Eerste Fabrie -
ken in de Zuid Afrikaansche Repu -
bliek (Bep.) geregistreer is. Die
kon sessie is aan dié maatskappy
oorgedra en die stokery is deur
president Paul Kruger geopen, wat
dit na ‘Volkshoop’ herdoop het. 
Hatherley se aanvanklike sukses in
die produksie van goedkoop alko-
hol vir die goudmynbedryf se
swart werkers, het vir dié industrie
begin probleme skep. Toe myn-
boukostes begin styg het in die
1890’s, het dit onaanvaarbaar ge -
word dat 15-20 persent van dié
werkers nie kon werk nie, omdat
hulle te dronk was. 
Met die begin van die depressie in
Transvaal in 1896 het myneienaars

probeer om die verkoop van alko-
hol aan mynwerkers onwettig te
laat verklaar. Die Transvaalse Volks -
raad het toe ’n wet afgekondig wat
dié verkope vanaf 1 Januarie 1897
verbied. 
Daar was egter nie ’n totale alko-
hol-verbod in die ZAR nie, anders
as die een wat so 23 jaar later
lands wyd in Amerika
onder die 18de Wy -
siging van die Ameri -
kaan se Grondwet
gegeld het. Vandag
verbind ons dié 13-
jaar-lange droë-tyd
in Amerika met 
woorde soos ‘moon-
shine’, ‘rumrunners’,
bendelede, ‘bootleg-
gers’ en ‘speak easies’. 

Onthouding
Onthoudingsbewe -
gings was se dert die
1840’s reeds in Ame -
rika ak tief. Dié ‘droë’
veldtogte is aanvanklik deur gods -
diensti ge deno minasies op die
been gebring, maar het ná die

1850’s tot stilstand ge kom.
Dit het in die 1880’s her-
leef weens ’n vroue par ty,
‘Woman’s Christian Tem -
perance Union’, wat in
1874 gestig is en die Ver -
bods par ty, wat in 1869 ge -
stig is. 
In 1893 is die ‘Anti-Saloon
League’ gestig en dié drie
invloedryke groe pe was
die hoofrolspelers wat uit -
eindelike in 1920 sukses
sou behaal. In 1916 was

dié polities onpartydige organi sa -
sie instru menteel in die kies van
eensgesindes in albei huise van die
Amerikaanse Parlement, wat aan
hulle die twee-derde meerderheid
gegee het wat nodig was om die
18de Wysiging in werking te stel. 
Met die Eerste Wêreldoorlog was
die siening dat die brouery- en dis-

tilleerderybedrywe waardevolle
melasse, korrels en arbeid uit oor-
logstydproduksie geneem het.
Veral bier is skeef aangekyk, weens
die anti-Duitse sentiment. 
Die 18de Wysiging van die Ameri -
kaanse Grondwet is op 16 Janua-
rie 1919 deur 36 state bekragtig. In
wese het dié wysiging die sakeli -
sensies van elke wynmaker, brouer,
distilleerder, groothandelaar en
handelaar van alkoholiese drank in
die land weggeneem. 
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Die veel bestrede verbod op
die verkoop en vervoer van
alkohol in fases van die ko-

ronavirus-bestrydingstyd het nie
net na geweld en politieke onder -
onsies gelei nie; maar ook na leë
winkelrakke waar jy eens gis, pyn -
appels, rosyntjies, koring en groen
appels kon kry.
Suid-Afrika se verbod word met
die Amerikaanse alkoholverbod,
wat van16 Januarie 1920 tot 5 De-
sember 1933 geduur het, vergelyk.
Daar is kommer dat dié verbod die
alkoholsektor in die hande van
mis dadigers kan plaas, soos wat in
Amerika met die berugte Al Ca -
pone en ander skurkbase gebeur
het. 

In 1925 het joernalis HL Mencken
geskryf dat die verbod die beste
werk wanneer dit gerig is op sy pri -
mêre teiken – die armoedige wer -
kersklas. Geskiedkundige Lizabeth
Cohen het geskryf dat ’n ryk fami-
lie lank kon oorleef op ’n kelder vol
alkohol sonder enige vreeslike ge -
volge, maar dat armes handuit ruk
op een bottel tuisgebroude bier. 
Anders as Suid-Afrikaners, het
Ame rikaners die ding sien kom.

Baie mense wat dit kon bekostig,
het drankwinkels of groothande-
laars se voorraad opgekoop, selfs
pakhuise leeg gekoop. President
Woodrow Wilson het sy voorraad
alkohol na sy huis geskuif toe sy
ampstermyn tot ’n einde gekom
het. Sy opvolger, Warren G Hard-
ing, het sy eie voorraad na die Wit -

huis verskuif ná sy inhuldiging as
president.
Die werkersklas was glo woedend
dat hulle werkgewers ’n private
voorraad alkohol kon geniet terwyl
die werknemers niks gehad het
nie.

Mynwerkers
Dit is met werknemers in gedagte,
veral mynwerkers, wat die Zuid-
Afrikaansche Republiek (ZAR) se
eerste wettige alkoholdistil leer -
dery op die been gekom het. In

toeka se dae

Na bladsy 21

Dopverbod herinner aan Amerika se droewige droë jare
Werkers wat vate
rol voor Eerste Fa -
brieken-brouery is
deur foto graaf 
HF Gros afgeneem

Amerikaners wat buite die huis wou
drink moes aan kreatiewe maniere
dink om die alkohol weg te steek
Foto: Bettmann Archive / Gerry Images

Dié 1932 foto wys dat lampe gebruik
is om drankbottels weg te steek
Foto: Keystone-France / Gamma-Keystone /
Getty Images

Dié linkerkant van dié 1928 foto wys
’n vrou in ’n jas. Die regterkantse foto
wys dat die vrou twee groot blikke
aan haar bene gebind het om alko-
hol te vervoer
Foto: George Rinhart / Corbis / Getty Images

Dié 1922 foto wys ’n vrou wat by ’n
restourant in Washington sit. Sy gooi
alkohol uit haar kierie in haar koppie
Foto: National Photo Company / Photo-
Quest / Getty Images

Smokkelaars het kreatiewe maniere
gebruik om hulle alkohol weg te
steek. Dié foto is in 1926 in Los Ange-
les geneem en lyk op die oog af soos
’n vrag hout. Wanneer die ‘deurtjie’
verwyder word sien ’n mens 70 kiste
whisky
Foto: Bettmann Archive / Getty Images

’n Mediese voorskrif vir whisky
Foto: Wikipedia

Onwettige drank word op 31 Maart 1932 in Santa
Ana uitgegooi
Foto: Wikipedia
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Alhoewel dit onwettig was om be -
dwelmende drankies te vervaardig
of te versprei, kon mense glo tot
200 gallon wyn of appelwyn per
jaar by die huis maak – net nie bier
nie. Dit was nie onwettig om alko-
hol vir persoonlike gebruik binne
jou huis te hê nie. Jy kon dit selfs
met familie en gaste deel, solank
dit nie versprei, verhandel of selfs
weggegee is aan enigiemand buite
die huis nie. 

Medisinaal
Kerke is toegelaat om wyn vir nag-
maal te ontvang en dokters kon
drank aan pasiënte voorskryf op ’n
spesiaal ontwerpte regeringsvorm
wat gedurende die droë jare by
enige apteek gevul kon word. 

Whisky en brandewyn vir mediese
doeleindes is egter in 1916 reeds
uit ‘The Pharmacopeia of the Uni -
ted States of America’ verwyder.
Die volgende jaar het die Ame ri -
kaanse Mediese Vereniging ver -
klaar dat alkoholgebruik in terapie
as ’n tonikum of stimulant vir aptyt
geen wetenskaplike waarde het
nie. 
Die Amerikaanse Parlement het in
1921 verhore oor die medisinale
waarde van bier gehou. Dokters
reg oor Amerika het die herroep -
ing van die alkoholverbod op me-
disinale alkohol bepleit. Ná slegs
ses maande van die alkoholverbod
het meer as 15 000 dokters en
57 000 aptekers lisensies gekry om
medisinale alkohol voor te skryf of
te verkoop. Van 1921 tot 1930 het

dokters omtrent $40 miljoen (’n
baie groot fortuin destyds) slegs
uit whisky-voorskrifte verdien.
Geskiedkundiges bespiegel dat
Charles R Walgreen van Walgreen-
faam, uitgebrei het van slegs 20
winkels tot 525 in die 1920’s dank -
sy medisinale alkoholverkope.

Natuurlik het smokkelaars gou in-
gespring. In 1931 is 400 aptekers
en 1 000 dokters in ’n bedrieëry
gevang waar dokters getekende
voorskrifvorms aan smokkelaars
verkoop het.

Brou
Dié era het nie die verdwyning van
alkohol ingelei, soos gehoop is nie,
maar het die opkoms van die tuis-
distilleerder in landelike gebiede
gesien. Op die Amerikaanse platte-
land het mense hulle eie ‘hooch’ en
graan-whisky begin maak en het in
die Depressie-jare oorleef deur so-
genaamde ‘moonshine’ aan hulle
bure te verkoop. Dit is ‘moonshine’
in die plattelandse gebiede van
Tennessee, Virginia, Kentucky,
Noord- en Suid-Carolina en Geor-

gia genoem, maar ‘bathtub gin’ in
noordelike stede.
Hierdie was ook die dae van bot-
telbier-ontploffings en alkohol ver -
giftiging. Om smokkelaars te ver -
hoed om industriële etanol te ge-
bruik om onwettige drankies te
maak, het die regering ’n bevel uit-
gereik dat industriële alkohol ver -
giftig moet word. 
In reaksie daarop het smokkelaars
chemici gehuur wat dié alkohol
drinkbaar gemaak het. Die re ge -
ring het toe ’n nuwe vereiste aan
vervaardigers gestel – voeg meer
dodelike gifstowwe by, insluitende
metielalkohol. Ongeveer 10 000
mense is dood ná hulle gedenatu -
reerde alkohol gedrink het.

Term
Die term ‘rumrunners’ kom uit dié
era toe drank in bote, vragmotors
en stasiewaens uit Europa, Mexiko,
die Karibiese Eilande en Kanada
gesmokkel is. Die woord ‘The Real
McCoy’ kom ook uit hierdie tyd.
Die geheelonthouer, kaptein Wil -
liam S McCoy, het alkohol van die
Karibiese Eilande na Florida ver -
skeep en het nooit sy invoere afge-
water nie. Syne was die “regte”
ding.
‘Speakeasies’ was gewoonlik onge-
merkte ondernemings of was agter
of onder wettige ondernemings.
Korrupsie was algemeen en daar
was gereelde strooptogte.
‘Speakeasies’, waar mense glo sag-
gies vir drank moes vra, was dik-
wels deur georganiseerde mis -
daadkringe bedryf.
Bendes het stede in distrikte op ge -

deel waar verskillende bendelede
die drankverkope binne hulle dis-
trik hanteer het. Ondergrondse
brouerye en distilleerderye is
dwars deur stede weggesteek.
Nadat Al Capone in 1925 beheer
oor die uitrusting aanvaar het, het
een van die bloedigste bendeoor-
loë in die geskiedenis plaasgevind. 
Die verbod het oorspronklik beoog
om veral bierverbruik te vermin-
der, maar dit het uiteindelik die
verbruik van hardehout verhoog
omdat bierbrouery meer ruimte
nodig gehad het, wat moeiliker
was om weg te steek. In dié tyd
was daar selfs ’n toename in die
aantal vroue wat ernstig begin
drink het.

Die landwye verbod is op 5 De-
sember 1933 verby. Nuwe wette
het die saak van verbod aan staats -
regerings oorgelaat en vandag is
daar steeds ’n aantal droë distrikte
in Alabama, Arkansas, Flo rida, Kan -
sas, Kentucky, Mississippi, Texas en
Virginia.

Die Bier-vir-Be-
lasting of ‘We
Want Beer’-pa-
rade in Mei
1932, New York
Foto: beeriety

Vrolike tye ná die alkoholverbod in
1933 tot ’n einde gekom het
Foto: monstersandcritics.com

 -

Die einde van
die alkoholver-
bod, 5 Desem-
ber 1933:
“Hap py days
are BEER again”
Foto: Visitagratis
and Chattahoo-
chee Brewing Com-
pany)

Dopverbod . . .
Vanaf bladsy 19
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Lede van die ‘American Liberties League’ protes-
teer op 4 Julie 1921 teen die alkoholverbod met ’n
aanhaling uit die Bybel, 1 Timoteus 5:23: “Ge-
bruik ’n bietjie wyn vir die maag”
Foto: Underwood & Underwood. Ephemera Collection
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Baie maatskaplike en liefda -
dig heidsorganisasies is ont -
stoke oor die regering se

plan om dié organisasies só te re -
guleer dat die regering self in be-
heer is van die verspreiding van
kos aan behoeftiges in verskeie af-
sonderingsfases.

Vroeg in Mei het die direkteur vir
die koördinering van kos en voe -
dingsversekering, wat deel van die
departement van beplanning, mo -
nitering en evaluasie vorm, ’n be -
leidsriglyn uitgereik waarvolgens
alle kosverspreiding deur die de-
partement van maatskaplike ont -
wikkeling gekoördineer moet
word. Dit beteken dat kos by pro -
vinsiale verspreidingsentrums af -
gelaai moet word en van daar af
deur amptenare versprei moet
word.
Volgens Ian Cameron, AfriForum 
se gemeenskapsveiligheidshoof, is
daar geen regsbasis vir die depar -
tement se pogings om die ver-
spreiding van kos onder regerings -
beheer te sentraliseer nie. Hy het
gesê dat dié burgerregte-organi -
sasie voortgaan met die versprei -
ding van kos aan behoeftiges in
die inperkingstyd.
Die familieboerenetwerk Saai, wat
saam met AfriForum en Solidariteit

Helpende Hand se Josef Silo’s-pro-
jek ’n taakmag gestig het vir kos -
verspreiding, se regspan
ondersoek die wetlikheid van dié
be - leids riglyn. 
Saai se uitvoerende hoof, Francois
Rossouw, het gesê hulle gaan nie
toelaat dat die skenkings wat boe -
re aan hulle toevertrou om aan die
mees kwesbare mense te versprei,
deur die regering gereguleer word
nie. 
Piet le Roux, uitvoerende hoof van
Sakeliga, sê dat dié sakegroep se
skenking van R200 000 aan Solida -
riteit Helpende Hand slegs vir pri-
vate welwillendheid is en nie aan
die staat oorgedra mag word nie.

Toelaat
Gemagtigde instansies het gevra
dat hulle in terme van bestaande
regulasies toegelaat word om kos -
verspreiding vinnig aan hulpbe-
hoewendes te verleen.
Die woordvoerder vir die Gauteng -
se departement van maatskaplike
ontwikkeling, Thabiso Hlongwane,
het later gesê dat die departement
slegs bekommerd was oor die
gehalte van die produkte wat ver-
sprei word en die hantering van
verspreiding veral as dit by die
handhawing van sosiale afstand
kom. 

Hulle eis dat daar aan alle gesond-
heidswetgewing voldoen moet

word en dat organisasies die nodi -
ge permitte moet hê. Organisasies
moet 48 uur voor verspreiding vir
elke skenking ’n permit aanvra.
Volgens Marisa Engelbrecht, sek-
torhoof van Solidariteit se Beroeps-
gilde vir Maatskaplike Werkers,
skep die departement verwarring
en vervreem organisasies, wat jare
lank al noodverligting doen.
Instansies soos LIFT Gemeenskaps -
ontwikkeling, bestuur deur die
Mo reletapark-gemeente, en Brave
to Love, bestuur deur Lewende
Woord Pretoria-Oos agter Wood-
lands Boulevard, het die nodige
permitte, uitgereik deur die depar -
tement van maatskaplike werk. 
Garsfontein se polisiewoordvoer -
der, Duane Lightfoot, het gevra dat
mense wat hulp aan inwoners van
Plastic View en Cemetery View
plak kerskampe wil verleen, hulle
skenkings eerder aan dié organi sa -
sies moet oorhandig.
Vir meer inligting bel NG Moreleta
gemeente se woordvoerder, Retha
Erasmus: 079-730-5985.

Plakkers
Duane het gesê dat individuele
skenkings aan die plakkerskampe
die afgelope ruk rampspoedig af -
geloop het. Die kos was nie ge-
noeg vir almal nie en het gelei na
dreigemente aan skenkers, diefstal
en ’n bakleiery.
Hy het gesê dat dit nie veilige om-
standighede is vir individue om
naby aan dié kampe te kom nie.
Gevalle is ook aangemeld waar
kampinwoners op die hoek van
Wekker en Brabhamstrate in More -
letapark bedel. French Jooste, 
woordvoerder vir Bull Security, sê
hulle wil die gemeenskap aanmoe -
dig om nie kos op die strate te gee
nie, maar om eerder deur instan-
sies te werk.
’n Ander sekuriteitsgroep in dié ge-
bied het berig dat mense op hulle
hoede moet wees as hulle in Garst-
fonteinweg, De Ville Bois Mareuil-
rylaan en Wekkerstraat ry. Daar is

baie klagtes van intimidasie en
vandalisme aan voertuie ontvang.
Dit is glo van plakkerskampinwo -
ners wat kos bedel.

Cullinan
Die Cullinan en Rayton gemeen-
skapspolisiëringsforum het ’n
skenkingsveldtog in die gebied
begin om die gemeenskap in die
inperkingstyd te help. Mense is
gevra om nie-bederfbare items in
gemerkte supermarktrollies te sit
by die ingange van Cullinan Spar,
Wadrift OK en Rayton Pick n Pay.
Vir meer inligting skakel die GPF:
082-575-0222.
Bashewa Saverite Supermark het ’n
gemeenskapsuitreikaksie begin en
lewer kospakkies aan gesinne in
dié gemeenskap. As jy ’n bydrae
wil lewer, bel Henriëtte: 
072-349-5270. As jy vir hulp wil
registreer, stuur vir haar ’n bood-
skap met die woorde ‘Food help’,
die aantal mense en plek waar jy
woon.
NG Kerk Welbekend versprei kos -
pakkies wat deur die gemeenskap
ingesamel word. Teen die Bronnie
se saktyd het dié kerk reeds aan 
96 gesinne gereelde kospakkies
ge lewer. Vir meer inligting, bel
Sunette Alers: 082-385-2737.

CVO Skool Pretoria se leerlinge, on-
derwysers en ouers betreur die af-

sterwe van juffrou Ina Erasmus, wat vir
26 jaar ’n onderwyseres aan dié skool
was. Sy is op Maandag 4 Mei ná ’n
stryd teen kanker oorlede. 
Marinette de Bruin, ’n kollega, het ’n
ode aan juffrou Ina geskryf waarin sy
haar beskryf as iemand met humor, lo-

jaliteit, energieke lewenslus, ’n objek-
tiewe historikus, wat ’n geskiedenis-
les kon laat lewe kry, iemand wat
uit muntende krisisbestuur kon toe -
pas, programme opstel, toere reël en
met fotograwe vir die beste diens be-
ding. 
Marinette skryf dat niemand by juf-
frou Ina kon kersvashou as dit gekom

het by inisiatief en planne beraam nie.
Sy sê dat die sportveld se gras en die
meeste bome op dié skoolterrein
langs Lynnwoodweg-verlenging ’n
plaatjie behoort te dra: “Hier is Ina se
kleim.”

Juffrou Ina Erasmus
Foto: Verskaf

Nie-bederfbare skenkings wat
bymekaar gemaak word

Vinlat Family Farm het drie sakke vol
sagte groenmielies vir die NG Kerk
Welbekend se kospakkiesprojek
geskenk
Foto’s: Verskaf

Daar is gemerkte supermarktrollies
vir skenkings by die ingange van
Cullinan Spar, Wadrift OK en Rayton
Pick n Pay
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ons mense

Totsiens, juffrou InaGemeenskap omgekrap oor
‘magsvertoon’ met voedselhulp

Pieter se projek
Pieter Oosthuizen is besig met ’n fondsinsame -

lings projek vir die Zwavelpoortse Kungwini Wel -
syns organisasie.
Hy beplan om 40 km te stap om fondse in te samel,
maar omdat hy nog nie weet wanneer hy dié af -
stand sal mag aflê nie, het Pieter so lank ’n ander
plan beraam. As jy ’n sake-onderneming binne 5 km
vanaf die kruising van Lynnwoodweg en Hans Strij-
domrylaan (Solomon Mahlangu) het en ’n skenking
op die GivenGain-platform maak, sal Pieter verby
jou onder neming loop, ’n foto neem en ’n resensie
op Google Maps skryf wat jou bedank vir die sken -
king.
As jou onderneming in dié gebied is, besoek die
fonds insamelingsprojek by: https://www.given-
gain.com. 
“Onthou, ons lewens gaan een of ander tyd terug-
keer na ’n soort normaliteit, maar die mense by
Kungwini Welsynsorganisasie het ons hulp nodig
om te oorleef,” sê Pieter.

Shadow hou van herfs
Shadow die sniphond (Spaniel) van Rayton

het besluit dat herfsblare-hark ’n heerlike
nuwe speletjie kan word. Sy het baie seker
gemaak dat die netjiese hopies blare be-
hoorlik benut word en in die proses weer
gelyk met die aarde gemaak word. Shadow
se mens, Emma Koekemoer, het die
speelfoto’s geneem.

Só moet ’n hond mos spring

’n Meer
bedeesde
Shadow
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London se besoedelde lug by vensters uitge-
hang. In 1937 het die Chelsea Ba baklub dié 
kontrepsie aan hulle lede in London versprei
met die denke dat mense wat in woonstel le bly
nie hulle babas iewers in ’n tuin kan laat lê om

lug te kry nie. London se East
Poplar stadsraad het aange-
bied om die hokke buite
woonstelvensters vas te maak.
Emma Read se oorspronklike

pa tent het ontwerpe vir hokke met dakkies op
gehad, maar die mees te babahokke was net
van draad gemaak en heeltemal oop sodat mis,
motreën en selfs voëlmis op die babas geval
het. Haar patent het ook voorsiening gemaak

vir ’n gordyn wat toegetrek kon word, sodat die
babas in die hok kon slaap.
Babahokke het glo rondom die vroeë 1940’s uit
die mode geraak toe die Duitsers Londen in die
Tweede Wêreldoorlog begin bombardeer het.

Dr Luther Emmett Holt,
Amerikaanse pediater en
skrywer
Foto: Wikipedia

24 Die/The Bronberger Mei/May 2020

toeka se dae

In dié tyd van inhokking kan ’n mens nie help
om te soek na ge valle in die verlede waar
men  se vir hulle eie sogenaamde beswil inge-

hok is nie. Min het ons verwag om op gevalle af
te kom waar babas ewe liefdevol in werklike
draadhokke uit woonstelvens ters gehang is.
Goedbedoelende ma’s het hulle babas soos
wasgoed by die venster uitgehang in ’n aardige
hoenderhokagtige kontrepsie wat in 1922 deur
Emma Read van Spoka ne in die staat Washing-
ton in Ame rika gepatenteer is. Haar patent is op
13 Maart 1923 toegestaan.
Die kenners sê dat die oorsprong van dié idee
gevind kan word in dr Luther Emmett Holt se
1894 boek, ‘The care and feeding of children: A
catechism for the use of mothers and children’s
nurses’. Hy het baie versigtig beskryf hoe babas
lug moet kry, ietwat soos ’n muwwe mat, om
hulle bloed skoon te maak. 
Dr Holt was ook ’n voorstander vir die blootstel -
ling aan baie koue temperature sodat babas ’n

immuniteit teen verkoues kan opbou. Hy het
gesê dat ouers nie met hulle babas moet speel

tot hulle ouer as ses maande is nie, omdat dit
hulle senuweeagtig en prikkelbaar maak (dis
nou die babas). Dit laat hulle glo ook sleg slaap
en aan spysver teringsprobleme ly as hulle te
veel aandag kry.

In 1906 reeds het Eleanor Roose velt glo ’n
hoen der-draadhok ge koop met die doel om
haar pas gebore baba, Anna, wat op 3 Mei 1906
gebore is, by ’n noordelike venster in hulle New
York-woonstel te laat uithang. Toe haar bure
sien wat sy doen het hulle gedreig om haar by
die welsyn aan te meld as sy nie dadelik die hok
verwyder nie.
Teen die 1930’s het Emma Read se patent in
Brittanje vlam gevat en hordes babas het in

Inperking van ander aard hou  baba op sy plek

’n Skermgreep uit die oorspronklike 1930’s tele-
visie-advertensie vir babahokke

Dié baba lê poedelnakend in die draadhok
Foto: Reg SpellerGetty Images

Dié baba lyk
nie te geluk -
kig met die
stand van
sake nie
Foto: Fox Photos-
Getty Images

Dié outjie sit in ’n mandjie in sy hok
Foto: Norman Smith

Hoe ver sal ’n ma gaan om haar baba aan vars lug
bloot te stel?
Foto: Getty Images

Die vrou op die grond waai vir ’n kleuter
in die hok
Foto: Daily Mirror/Mirrorpix/Corbis

Dié baba het darem ’n string krale om na te kyk
Foto: Hulton-Deutsch Collection/Corbis

toeka se dae

Dié advertensie sê dat
skerms aangebring kan
word as insekte die baba
in die hok pla
Foto: Keystone
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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

leserslens

Gizzy is die Pretorius-gesin van Zwavelpoort se lock-
down katjie. Die foto wys die Bronberg in die agtergrond
Foto: Cherise Pretorius

Eus de Clerk noem dié foto van twee kolganse op ’n dam
wat deur die son ingekleur is – “on a golden pond”. ’n
Leser, Johan Coetzer, wat die foto op die Bronnie se
Facebook-blad gesien het, meen dit is seker die ganse
wat die goue eiers lê

’n Lidkaktus kan verras as dié onopvallende
vetplant die dag sy blommeprag wys 
Foto: Albert Bester

Anton Oosthuizen het dié foto op ’n mistige
more in Cullinan se Coronationstraat ge-
neem

Op 10 Mei was Bianca Steyn opgewonde oor die
vooruitsig van heerlike grenadellasap toe sy die
foto van die blomwerkers in haar tuin geneem
het

’n Rustige to neel in Zwa velpoort se Kiepersol kamp
soos afgeneem deur Engela Hennop

Sy het waatlemoen-
stukkies vir die voëls in
haar tuin uitgesit, maar
’n span besige bytjies
het die geveerdes voor -
gespring, sê Liezel Yssel

Vry soos ’n voël in die inperkingstyd, sweef dié valskerm-geesdriftige
sonder masker of handskoene in die oop lug bokant Vaalbank. Veronica
van Greunen het die foto geneem

Die rustigheid is opvallend op ’n grondpad in die Bronberggebied. Geen
voertuig of mens, met of sonder masker, te bespeur nie
Foto: Emma Koekemoer

Ronelle van der Merwe het dié sonsopkoms oor Onbekend op Woensdag
13 Mei vasgevang

Soos vele ander mense
is Johann van der Linde
van Rooikoppies nie juis
gaande oor spinnekop -
pe nie, maar tog het 
hierdie een met haar
toegespinde prooi sy fo-
tograaf-oog gevang

Denice De Beer wys dat dié diep -
rooi vlieëvanger-kaktusblom in
haar Cullinan-tuin groter as ’n
mens se hand is

Hy trek sy
kop so skeef
soos dié ge -
vlekte lyster
luister wat
dit is wat
daar onder
beweeg
Foto: Lau-
rika van der
LindeRonel Legemaat van Rayton het dié

wurm teen die einde van April op een
van die Rooikopjes-plotte raakgeloop

Ragfyn vertoon die saad-
knop teen die sakkende
son se skilderdoek
Foto: Laurika van der Linde

Op ’n wildsplaas naby Rayton was dié volstruis vol
planne om ’n ‘volmodder’ te word toe Emma Koeke-
moer haar afneem

Geduld is ook in dié ongewone tyd baie belangrik,
meen Laurika van der Linde. “Die windpomp wag
geduldig en gaan soek nie die wind nie.” Die foto is
tussen Rayton en Cullinan geneem

As die buurman se volstruise hom so kwaai lê en
aankyk, sê Gene de Lange, dan laat dit hom won -
der of hulle nie dalk ’n biltongbron kan wees nie

Die sesjarige Zander
Pretorius spog met
die monster-rose uit
die Pretoriuse se
Zwavel poort-tuin
Foto: Cherise Preto-
rius

Op pad oornagplek toe in die skemerlig van ’n sonsakdag
op Rooikoppies
Foto: Johann van der Linde

Dié vroeë aalwynblom beur
orent om eersdaags kleur aan
die wintervaalte te verleen.
Die Boschkopvallei is in die
agtergrond
Foto: `Alet Erasmus

Gene de Lange van Bashewa was in die kol met sy kame -
raskoot toe dié kolgans op ’n hoewedam in die omge -
wing sy sit kom sit het

Die hele somer het sy dié plant se blare dopgehou in
afwagting dat hulle dié diep herfskleure moet kry, sê
Esmé Meyer van Murrayfield

Sonsondergang langs die
Forfar-grondpad op 12 Mei
Foto: Ronel Legemaat
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Die inperking-vonnis verloor
op 1 Mei ’n enkele syfer en
staan amptelik voorgeskryf

op vier. Dit beteken ongelukkig nie
dat ek en Metgesel nou iewers kan
loop aansit vir ’n lekker kuier oor ’n
goeie gereg en (behoede jou tog)
’n verversing of twee van alkoho -
liese aard nie.
Wat dit wel beteken is dat kuier-
plekke oop is vir wegneem-gereg -
te. Dit beteken ook nie jy kan nou
by die voordeur
van die kuierplek
aanklop, bestel,
jou ete opneem
en laat spaander
nie. Nee, dis bel
en bestel en die
plek se mense
moet dit by jou
aflewer. Wegvat-
etes, dus. Nouja,
as Mohamed dan
nie na die berg
toe mag gaan 
nie . . .
Die geheue wors-
tel deur al die ver-
warrende en heel
dikwels belaglike
reëls, wette, regu-
lasies, moets,
moenies, mag en mag-nies wat vir
inperking uitgedink is (dink is dalk
nie die gepaste woord nie), maar
ek kan nie onthou dat aflewerings
by jou eie adres móét geskied nie.

En ek dink ook nie dat jy ’n ampte-
like permit nodig het om jou mo -
tor iewers (naby) aan die plek wat
etes aflewer te parkeer nie . . .
Baie, baie jare gelede het ek en
Metgesel ’n aangename kuiertjie
by Cullinan se The Lemon Tree Gar-
den Cafe ingewerk en ons hoor
hul le bring nou ook wettiglik hulle
geregte en gebak na jou toe om
tuis (of waar jy jou dan bevind) te
geniet.
Buiten die gereelde disse op die

spyskaart, is die kok- en bakspan
van The Lemon Tree se verbeel -
ding en vernuf geensins ingeperk
as dit by die sporadiese voorsit van
spesiale geregte kom nie. 
Spesiale disse wat op dié betrokke
dag op die suurlemoen-boom-plek
se Facebook-blad aangekondig
word is tuisgemaakte pasteie met
skyfies, groente en ’n slaai.
Ons besluit summier op die pastei-
opsie vir ons aankom-kos: ’n Hoen-

derpastei met die allerlei daarby
vir Metgesel en ’n gespeseryde
(spicy) bees- en botterskorsie een
vir my. Die etes kos slegs R72 elk.
’n Vriend het redelik onlangs on -

om  wonde be-
weer dat The
Lemon Tree die
heel lekkerste
suurle moen-
skuimpie-tert
(lemon me rin -
gue) op die
ganse onder-
maanse maak
en ons bestel
een daarvan vir
Metgesel en ’n
‘spesiale’ malva -
poeding vir my.
Die nagereg
weeg in teen
R42 stuk. Afle -
wering (plaaslik)

kos ’n skamele R10.
Sou jy jou wegvat-kos van die
spys  kaart af wou bestel, sou jy kon
kies uit elf verbuigings van geroos-
terde broodjies. Dié broodjies
weeg in tussen R40 (ham en kaas)
en R60 vir hoender-mayo met spek
en kaas.
Oop broodjies word van tuisge-
maakte ‘gesondheidsbrood’ gebou
en saam met slaai bedien. ’n Ver-
beeldingryke groente-bord (veg-
gie plate) kos R55 (Metgesel se

keuse vir ’n volgende keer) en ’n
stewige Nolsburger (dagwood)
R77. 
Ander burgers met ‘100% suiwer
bees-maalvleis’ is beskikbaar. Die
bees-lasagne kos R81 en ’n bord
met versnaperinge (snack plate)
soos frikkadelle, ‘spring rolls’, sky-
fies en nog wat, kos R63.
Ook op die spyskaart is onder
meer; verbeeldingryke pitas,
quiche, stokvis en hoender met
skyfies en bykosse, slaaie en nog
wat, maar ons volstaan. Tuisgebak
is ook altyd beskikbaar.

Die pasteie wat vir ons aangery is,
was merkwaardig. Merkwaardig
vol (ek bedoel propvol) lekkerte
gestop en met heerlikheid omkors.
Groenbone en soetpampoen soos
jou ouma op die plaas dit sou
maak en goeie selfgesnyde skyfies.
Metgesel sê die slaai (hare en
myne) was heerlik. Ek vind die mal-
vapoeding bykans onverbeterlik
en Lemon Tree se suurlemoentert
is toe dalk werklik een van die bes -
tes ooit.
Jy kan hulle bel by 082-744-5263
vir meer inligting.

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.

’n Buite aansig van Lemon Tree Garden Cafe wat in en om een van Oaklaan
se geskiedkundige ou sinkhuise nes geskop het
Foto: verskaf

’n Volgestopte, tuisgemaakte pastei met groente, skyfies
en slaai

Effe beskadig met aflewering, maar in uitstekende wer -
kende en heerlike toestand is die suurlemoen-skuimpie-
tert
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Dié eerste keer wanneer ’n
mens dié ou sien, sukkel jou
voëlkyk-brein ’n bietjie om

die kloutjie by die oor te kry. Hy lyk
dan soos ’n kransduif, maar sit en
vrugte vreet met ’n helder geel
sna wel. Dan het hy boonop ’n
groot geel kring om die oog en
geel bene soos ’n wafferse eend.
Die geelbekbosduif, Columba ar -
quatrix, is gewoonlik baie skaam
en versigtig. Hulle vreet bessies en
vrugte onder digte blaredakke
waar hulle moeilik is om te sien.
Hulle klim in bome rond en leun
gereeld in heel ongemaklike po si -

sies vooroor om vrugte by te kom.
Selfs al sien jy hulle dalk nie in die
boom nie, hoor jy die luide vlerk -
klappe soos hulle probeer balans
hou.
Dié voëls gaan selde grond toe, be -
halwe om water te drink. Sommi-
ge bronne sê dat hulle soms die
boom toppe sal verlaat om vrugte
en sade op die grond op te tel en
selfs om insekte en ruspes te vreet.
Geelbekbosduiwe is ook bekend
vir hulle modder- of klei-vretery,
dalk vir die spoorelemente en
minerale daarin of om hulle te help
om vrugte te verteer.

Buite hulle broeityd sal
dié duiwe aansienlike af-
stande vanaf hulle slaap-
plekke na voedingsplek-
ke vlieg en jong of nie-
broeiende voëls sal
swerms vorm.
Die volwasse mannetjie
is 37–42 cm lank. Man-
netjies weeg omtrent
460 gram en die kleinste
wyfie omtrent 415 gram.
Die geslagte lyk eners,
maar die wyfie se kleure
is ’n bietjie dowwer. 
Die rug en vlerke is ’n

soort rooibruin wat amper wynrooi
is en die skouers is swaar gespikkel
met wit kolletjies. Die onderkant is
rooibruin met swaar wit kolle en
die kop is grys met geel kringe om
die oog. Die nekvere is gestreep,
die ondervlerke en onderstert is
donker grys en die voete en sna -
wel is geel. Onvolwassenes is don -
kerbruin waar die volwassenes
rooibruin en grys vere het. Die kaal
dele is ’n dowwe groen-geel en die
vlerkvere het ligte rande. 
In vlug lyk die duif baie donkerder.
Hulle vlieg vinnig met gereelde

vlerkslae en ’n skerp flik van die
vlerke. Amoreuse mannetjies buig
diep voor die wyfies en doen ’n
vertoningsvlug waar hulle eers
hoog in die lug klim en dan met
egalige vlerkklappe stadig na be -
nede daal. 
Die broeipaar bou ’n nes uit stokke
en takkies, wat hulle soms met
blare uitvoer. Dié nes is gewoonlik
hoog in ’n vurk in die boom en
word deur takke en blare verdoe-
sel. Die mannetjie maak die bou-
materiaal bymekaar en die wyfie
bou die nes.
Geelbekbosduiwe kies net een
maat lewenslank en deel die uit-
broei van eiers en die grootmaak
van kuikens. Hulle kan meer as een
keer ’n seisoen broei. Gewoonlik
word ’n enkele eier gelê, wat binne
17–20 dae uitbroei. Die kuiken ver-
laat die nes ná ’n verdere 20 dae.

Die geelbekbosduif
Foto’s: Wikipedia

Twee geelbekbosduiwe by ’n kleilek in Lynn -
wood Glen

’n Geelbekbosduif op haar nes in ’n
smalblaaresseboom in Lynnwood
Glen

voëls van die bronberg

Skaam duif kruip onder
blaredakke weg

afsaalblad

Geen perke aan Lemon Tree
se aankom-kos nie
Geen perke aan Lemon Tree
se aankom-kos nie

afsaalblad
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aktueel

Misdadigers het mislukte po -
gings aangewend om ’n gas -

tehuis en funksieplek in die Zwa -
velpoort-omgewing te beroof.
Echo-1 sekuriteit het inligting oor
dié twee inbrake op 18 April be -
kend gemaak. Die eerste voorval
het 3 uur in die oggend gebeur toe
’n gastehuis beroof is en meubels
en beddegoed gesteel is. Die hon-
despan is ingeroep en alle gesteel -
de goedere is binne twee ure terug
gekry.
Daar is by ’n Zwavelpoortse funk -
sieplek ingebreek, waarskynlik om

alkohol in
die han de
te kry,
maar die
reaksie-
offisiere
was vinnig
op die
toneel en
die verdag -
tes het
hulle buit
agterge-
laat en ge -
vlug.

During the lockdown period I
had to still work, being es-
sential staff – four days on

duty, long hours and then four
days off duty. Now, I am not a very
sociable person, yet I looked for-
ward to my days back at work and
just the normal chit chat between
colleagues. 
I felt quite isolated at home, not
being able to just quickly pop in
and visit someone and even
though I was enjoying the extra
time in the garden, I wanted to
share it with someone – have a
friend or my sisters or parents over
for tea or breakfast.
This made me think of older peo-
ple or those who are housebound
and just how isolated and lonely
they must feel. As a society we 
really should make more of an ef-
fort and not just put our parents
into care facilities and rely on 
others who are paid to look after
them, or visit our parents only
when we have time.  
We are so busy rushing around
doing ‘stuff’ that we sometimes
forget the important things in life. 
I have heard the same from so
many of my friends here in South
Africa and the United Kingdom –
that even though the financial
stress of lockdown is ever-present,
they have enjoyed the extra time
with their children and family. 
Since we have been allowed to 
exercise, I see many families walk-
ing with their dogs until 9 am. My
dogs are barking so much I actual -
ly miss lockdown. I never saw so
many people walking their dogs
before lockdown, even on the
weekend. This is good healthy fa -
mily time away from the TV, where
we can talk easily to each other.
Habits I hope we all keep after

lockdown.
We sometimes
put off the
more impor-
tant things in
our life be-
cause of the
constant static of rushing around.
This lockdown has hopefully
shown many of us that this rushing
around doing stuff is not essential
to our lives and may even be detri-
mental to our happiness. 
Additionally I loved being with my
animals during this time. Our rou-
tines changed and when I was 
anxious or stressed I could sit with
them and they calmed me down.
Their absolute love, with no de-
mands, is just amazing. Once again
I felt sadness for those people who
were not allowed to have pets, or
older people who often feel they
don’t want a pet as they may die
before the pet dies. 
It has been proven time and again
in research that loneliness and so-
cial isolation can induce negative
health effects. Owning a pet can
make a real difference in human
mental health.
A report released by the Mars
Com pany in 2020 again shows us
the importance of social interac-
tion in mental health and presents
the results of a 2 000-person sur-
vey of both pet owners and non-
pet owners throughout the United
States. 
The results are as follows: 80% of
pet owners say their pet makes
them feel less lonely; 54% of pet
owners say their pet helps them
connect with other people; 85% of
all respondents believe that inter-
action with companion animals
can help combat loneliness; and
76% of all respondents agree that

interacting with animals can alle -
viate social isolation. 
On top of this, many other medical
studies have shown that having a
pet will result in a drop in blood
pressure and also decrease the
level of stress hormones in the
blood. So, the benefits of interact-
ing with pets are not only psycho-
logical, but physical as well. 
Although, having said this, when
my dog pees in the house or digs
in the garden, my blood pressure
soars! But, even with all the effort
that goes with them, I could not
imagine not having them around
me. (I have six dogs and three cats,
so picking up dog faeces is a major
undertaking – food goes in, faeces
come out.) The benefits to my well-
being are still just too great; my
pets make me calm and happy and
relaxed.  
However, not all people want a pet
or are able to care for a pet full
time. In these cases interaction
with a therapy animal could pro-
vide the same benefits. This kind of
animal-assisted intervention (AAI)
would be especially applicable in
old age homes, hospices and other

types of care homes. 
As individuals I hope this lock-
down has taught us that we ac -
tually do need human interaction
and that maybe we can think more
about people who have no choice
and live a type of ‘lockdown’ every
day, week, month and year of their
lives. 
There are many organisations out
there which can advise regarding
animal assistance programs. Ap-
proach your nearest care facility if
you have a well-behaved dog.
Have your dog trained further. Let
us not just move onwards from this
lockdown and forget how isolated
we felt – even with our family and
pets around us. Let’s start giving of
our time to those less fortunate.
We are always enriched by such an
experience. 

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

Dealing with loneliness
– one pet at a time

animal matters

Misdadigers sonder
buit vort

Gesteelde goedere
is opgespoor deur
snuffelhonde te
gebruik
Foto’s: Echo-1 

Nog ’n inbraak

Koning van dié oerwoud
Al is jy dan ook ’n Ameri -
kaanse veghond (pit-bull) 
of wat, as jy by Wet Nose
se diereskuiling as nuwe -
ling aankom, moet jy jou
plek ken. Simba, die skuil-
ing se veteraan witkat-
pre fek, dwing sy gesag en
respek hier af, terwyl die
inperking- en ander reëls
aan ’n bedeesde jong
brakkie verdui delik word.
Foto: Veronica van Greunen
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Dié verbod op rookgoed, is
nou regtig sommer twak, sê
Gert Mossie. Nee, Gert sit

nie dié keer in die watergat saam
met sy vriende en kuier oor ’n
bruisdrankie nie. Want dit sou in
hierdie gekke tyd dalk die ergste
misdaad in menseheugenis wees –
in hierdie eertydse beloofde land
van melk en heuning met sy
oorvloed van bier en tabak, wat
oornag verander is na die droef -
geestige land van koffie en koekies
met ’n oormaat van smagting en
verlange.
Hy praat met Grootpiet, wat nie in
sy gebruiklike hoek sit nie, maar
voor sy rekenaarskerm in sy inge -
perkte huis. Gert Mossie se kinders
het hom geleer om te ‘zoom’ en hy
het die futuristiese wonder van
‘zoom’ met moeite en onmeetbare
geduld vir Grootpiet oorgeleer.
Hulle hoor mekaar en hulle sien
mekaar se gesigte: Suur gesigte,
vandag.
Aanvanklik was Grootpiet erg teë -
sinnig om iets van die gezoom oor
die ‘interweb’ by te leer. Dié ‘zoom’
klink vir hom veels te veel na die
ou van twyfelagtige karakter en
een van sy gewese vrouens van
duistere motiewe. Einste sy wat
vrou alleen, lyk dit hom, gesorg het
dat ons nou oorgelaat is aan duur
en skelm sluikhandelaars vir ’n skyf
of pyptwak en aan erg ongesonde

en slegte tuisbrousels as ons nie
niks en Coke wil drink nie, meen
Piet.
En dan moet jy die hele nag van
daai baie ongesonde brousels, ge -
maak met baie suiker en enigiets
van pynappels tot pampoen daar -
by, opstaan om te loop lek. Die
goed is uiters ongesond vir die lig-
gaam en gees. En hy is seker die
goed wat die skelm twak-smokke-
laars versmous is vol gestop met
donkievye en ander blare wat ewe
ongeskik en gevaarlik vir menslike
gebruik is. Hy wens hy kon vir die
eks van die ou wat hom aan ‘zoom’
laat dink en nou skynbaar die pre -
sident se baas is – en wat kastig so
gesteld is op gesondheidsake, sê:
“Poet dêt in jôr paaip end smouk
iet,” sê Grootpiet.
Ja, sê Gert Mossie nou, hy hoor ’n
vriend sê sy graad van nikotien -
ontrekking is nou al so erg dat hy
’n onmeetbare rooklus ontwikkel
as mense oor rekenaars praat:
‘Hardeskyf’ laat hom aan ’n sterk
sigaret dink, ‘kompakte skyf’ aan ’n
stompie en ‘skyfspasie’ aan die be -
skikbare ruimte in sy laaste pakkie
sigarette. (Erkenning aan Rudie van
Rensburg)
Jy moenie praat nie, sê Grootpiet.
Nou die anderdag wanneer, sit hy
so in sy uitskopstoel en droom oor
die goeie ou dae. Hy kan amper
die hopsgeur ruik soos hy onthou

hoe hy in die watergat ’n heerlike
skuimkop-beker vol rasegte, goue,
brouery-gebroude bier rustig en
tevrede nader aan sy gretige lippe
bring.
Hy hoor met ’n halwe oor hoe die
vrou hier eenkant in een toon met
hom praat. Maar skielik ruk hy by -
na sy nek af en val hy amper van sy
uitskopstoel af toe hy hoor sy sê:
“Ek sit gou my masker op en ry om
die ‘biere’ te gaan haal.” Sy oorwel -
digende opwinding en uitspattige
vreugde was van korte duur toe sy
vrou verder praat: “Haai siestog, die

stomme ‘bure’ se kar het voor die
apteek gaan staan.”

ou poon se plotpraatjies

Bronnie van den Berg

Dié verbod is sommer twak

’n Ware epiese fantasieverhaal is
dalk presies wat lesers in hierdie
onstuimige tye nodig het.

Nee, ons praat nie van kinderver-
hale oor pratende diere, feetjies of
dwergies nie, maar oor iets in die
gees van JRR Tolkien se ‘Lord of the
Rings’; ’n verhaal van dapper helde
op ’n gevaarlike soektog in ’n fan-
tasiewêreld vol monsters en toor -
dery.
Daar is hordes sulke boeke in En-
gels beskikbaar en ’n paar van hul -
le is ook in Afrikaans vertaal, maar
nou is daar ’n boek, ‘Arex en die To -
wenares’, wat oorspronklik in Afri -
kaans geskryf is deur Austin Smuts
van Faerie Glen.
Austin Smuts is in 1975 op Warm-
bad gebore. Sy ma (aan wie die
boek opgedra is) was ’n onderwy -
seres en sy pa was in die weermag.
Sy ouers is net ná sy eerste ver -
jaar s dag geskei en Austin en sy ma
het by sy ouma en oupa op die
Springbokvlakte gaan woon.
Dit is daar waar hy, as enigste kind
op die plaas, in sy eie fantasie wê -
reld begin leef het. Hy vertel dat hy
die meeste van sy tyd saam met
diere deurgebring het: Daar was ’n
troetelbok, trapsuutjies, honde, ’n
wit kat en later jare ’n marmot,

konyn en baie
troetelrotte.
Kort ná sy vyf de
verjaardag het
Austin en sy ma
Pretoria toe ge-
trek, maar hy
was elke skool -
va kansie terug
op die plaas. Dit
is in Pre toria

waar sy ma ’n ontsnapte wit rot in
die straat gevind het. 
“Toe ons nie die eienaar kon op-
spoor nie, het ons haar maar ge -
hou. Siestog, die arme diertjie was
oortrek van die bosluise en dood-
honger. Twee dae nadat sy by ons
aangekom het, het sy agt babatjies
kry. Mense besef nie hoe onge loof -
lik oulik, intelligent en liefdevol
troe telrotte is nie,” sê hy.
Die klein Austin was gek oor die
destydse Tarzan-strokiesprente en
hy kon nie wag om skool toe te
gaan nie, want hy wou bitter graag
leer lees. Sy eerste skooljaar was
egter vir hom ’n groot teleur stel -
ling, want hy het die boeke waar -
mee hy moes leer lees, uiters ver -
velig gevind. 
Toe gebruik sy ma ’n Afrikaanse
vertaling van Edgar Rice Burroughs

se ‘Tarzan en sy diere’ om
hom te leer lees. As seun het
Austin Engelse wetenskap-
fiksie- en fanta sieverhale
verslind. Sy guns  te ling boe -
ke was ‘Lord of the Rings’
deur JRR Tol kien en ‘Battle-
field Earth’ deur L Ron Hub-
bard. Albei boeke was oor ’n
1 000 blad sye lank en Austin
se enigste klag te was dat die
boeke te dun was.
Hy was maar 11 jaar oud toe hy die
eerste keer ’n fiksie-verhaal pro -
beer skryf het. Van Austin 14 jaar
oud was, het hy gereeld briewe
aan koerante geskryf oor politieke
sake en vele kere was dit ook ge -
pu bliseer.
Austin het
reeds in 1996
aan ‘Arex en die
Towenares’ be -
gin skryf, maar
nadat hy ’n
krea tie we
skryf  werk serti-
fikaat by Intec
College ver werf
het en ’n diplo -
ma-kur sus in
rolprentskryf
voltooi het, het
die oorspronk-
like storie dras ties verander.
Hy het dié diploma in 2005 aan die
destydse Hollywood Scriptwriting
Institute verwerf. Daar het hy ook
’n “Screenwriting Excellence
Award” vir sy wetenskap-fiksie
draaiboek gekry.  
Eintlik het Austin twee rolprent-
draaiboeke voltooi, waarvan een in
Hollywood belangstelling gekry
het en die ander een amper aan ’n
Suid-Afrikaanse televisie regisseur
verkoop is. Altwee draaiboeke is
nog by die Writers Guild of Ame -
rica (WGA) geregistreer.
Austin is van plan om binne die
volgende drie jaar sy twee draai-
boeke in boeke te verander, maar
hy sê dat hy eintlik ’n bietjie skrik -
kerig is om die draaiboek wat in
Suid-Afrika afspeel in boekvorm te
publiseer, omdat dit ietwat om-
strede gaan wees.
Austin het deur die jare in baie ver-
skillende industrieë gewerk en was
al ’n verslaggewer, fiksheidsin-
strukteur, ’n grafiese-, spotprent-
en uitlegkunstenaar, ’n finansiële
adviseur asook maatskappybe -
stuurder.
Ná hy moeg geraak het vir finan-
siële dienste het hy PSIRA-sekuri -
teitskursusse tot by Graad A se ku-
riteitsbeampte (hoogste graad) ge-
doen, asook die spesialisrigting,
gewapende reaksie.
“Jy voel nooit meer lewendig as
juis wanneer jy as reaksiebeampte
drie uur in die oggend op ’n alarm
of panieksein reageer en by ’n don -
ker perseel moet ingaan nie. Jy
weet nie wat om die hoek vir jou

wag nie,” sê Austin.
Dit is in dié tyd wat
Austin sy noem naam ve-
rander het. Mense het
hom voorheen as Jo-

hannes Smuts geken. Hy sê dat
elke twee de wag in die sekuriteits-
bedryf se naam Johannes is en dat
elke twee de reaksiebeampte se
naam Johan is. Die naam ‘Austin’ is
afgelei van sy tweede naam.  
Hy was ook ’n PSIRA-geregistreer -
de en SASSETA-gekwalifiseerde
professionele lyfwag en het ge vor -
derde taktiese vuurwapenoplei -
ding ondergaan. Vir ’n paar jaar
was hy besturende direkteur van ’n
sekuriteitsmaatskappy en nadat hy
al sy aandele in die onderneming
verkoop het, het hy as ’n fasiliteer -
der wat sekuriteitsopleiding gee,
begin werk.

Kiepie
Deesdae is Austin ’n voltydse skry-
wer vanuit ’n meenthuiskompleks
in Faerie Glen waar twee wilde dui -
we, Koerie en Maatjie, elke dag op
sy vensterbank sit om saadjies te
bedel. “Hulle is so mak, dat as die
deur oop is, hulle sommer in die
huis instap om kos te kom vra,” sê
Austin.
Austin vertel dat hy eintlik allergies
is vir vere, maar dat sy geliefde
troe teldier, Kiepie, ’n kapokhenne -
tjie is. Dié hennetjie staan egter nie
saam met die hoenders op nie; sy
hou van laatslaap. Hy noem haar
sommer die ’naghoender’: Wan-
neer ander hoenders gaan slaap as
die son ondergaan, wil Kiepie be -
gin motte jaag. Soms vang sy selfs
een. 

“Kiepie is baie lief om op my been
te spring as ek op ’n stoel sit, maar
luister dadelik as ek vir haar sê om
af te klim. Sy ‘gesels’ ook die heel-
tyd met my as ek in die tuin loop
en as ek haar roep, kom sy altyd
dadelik aangehardloop. Ek kan
omtrent ’n boek net oor dié intelli-
gente hoendertjie skryf,” sê hy. 
‘Arex en die Towenares’ is as ’n 
e-boek in PDF-formaat beskikbaar
teen R119.75 by 
www.austinsmuts.co.za.

ons mense

Van Tarzan tot towenaars en
troetelhoenders in Faerie Glen

Austin Smuts

Austin toe hy be -
stu ren de direkteur
van ’n sekuriteits-
firma was

Austin
was ’n ek-
stra in die
film, ‘Lien
se Lank -
staan -
skoene’,
waar hy
die vete -
raan Afrikaanse aktrise, Marie Pentz
van ‘Koöperasiestories’-faam, ont-
moet het

‘Arex en die
towenares’
Foto’s: Verskaf

Austin se troetelhoender,
Kiepie
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‘No longer’ but ‘not yet’
We’re all stuck in the time

between ’no longer’ and
’not yet’.

British cultural anthropologist, Vic-
tor Turner, coined this phrase. He
died in 1983 so he had no way of
knowing that his research would
be so apt at a stage when the en-
tire planet earth has been hurtled
into a rite of passage.
The world as we’ve known it has
changed forever. We’ve been dis-
connected from our environment,
our routines and from others as
we’re told to hunker down and
wait. We’re still waiting . . .
Victor called the period after sepa-
ration from life as we’ve known it,
liminal time – the stage between
no longer and not yet. The word
‘liminality’ comes from the Latin
word ‘līmen’, which means ‘a thres -
hold’.
In anthropology, it refers to the dis-
orientation that occurs in the mid-
dle stage of a rite of passage, when
you no longer hold your pre-ritual
status but have not yet begun the
transition to the status you will
hold when the rite is complete. 
We are literally standing “at the
threshold” between our earlier way
of structuring our community,
time and identity, and a new way;
one which in this case we cannot
yet imagine. 

Victor writes that while the dissolv-
ing of one’s identity might bring
about disorientation, it might also
lead to new perspectives. Because
liminality is a time of withdrawal
from normal modes of social ac-
tion, it could also be a time of scru -
tiny; of re-evaluating the culture in
which you’ve grown up. 
Normal limits to behaviour,
thought and self-understanding
are undone, so the very structure
of society is temporarily suspen -
ded, writes Victor. Everything
you’ve taken for granted is thrown
into doubt and social hierarchies
may dissolve for the time being.
Sounds like chaos? Actually an-
thropologists say that the suspen-
sion of order during liminality
creates a flexible and adaptable
mindset in which new customs
and institutions can be establish -
ed.
Liminality cannot last forever,
though. Victor writes that it must
eventually dissolve because it is a
state of great intensity that cannot
exist very long without some sort
of structure to stabilize it. 
That is why dr Joan Borysenko says
that this period of uncertainty is a
time for making meaning and lis-
tening sincerely for guidance and
inspiration about who we are and
what we are becoming individually

and as a society.
Mythologist Joseph Cambell calls
this the “dangerous night sea jour-
ney” because we don’t have mark-
ers yet; neither do we have anch -
ors to hold on to. I mean, what do
you cling to when everything has
fallen away; when your compass
needle just spins in a circle? When
you can’t find your north star?
Qigong master, Mingtong Gu, says
that you should stop looking out-
side yourself and go within. Stay
connected to the unerring com-
pass that is your heart. “When your
heart opens, the world around you
changes,” he says.
One of the keys to opening the ca-
pacity of your heart is to shift from
contraction and stress, to natural
flow and expansion again. To do
this we must start rejecting the
‘doomsday’ messages that are all
around us. You cannot listen to
those and keep an open heart. The
opening-up process does not in-
volve criticising, retribution or
blaming others. Those are all ‘con-
tracting’ mindsets. 
Now is the time for openness, for
generosity. This not only means
giving away what you have in
abun dance, but also being open to
receiving what you need from
someone else.
Opening your heart means that

you must learn to let go of ‘the
story’ your mind is telling you
about what is and what isn’t possi-
ble for you. Now is the ideal time
to ponder the ways in which you
can personally redefine and re-
claim your life. Colette Baron Reid
says that the Covid-19 virus is
called ‘Corona’ for a reason: Corona
means crown and we’re all being
asked to become sovereign over
our own lives. 
It’s time to choose between re-
maining a victim versus affirming
your creatorship. You may not be
able to change what is happening
to the world, but you can change
how you live through it by open-
ing up to the situation just as it is. 
So, girlfriend, sit up straight; unfold
your arms, stretch them wide open
and, à la Marci Shimoff, say: I open
myself up to miracles. Then listen
deeply. You are not alone on this
journey.

the final word




