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BRIEF VAN DIE REDAKTEUR

is vir my mooi

My taal en my erfenis

Liewe Vriendin

beroepsvroue, ma’s,
oumas, vriendinne,
sussies, dogters. Jou
bydrae is in jou oë dalk
gering, maar jou uitreik,
telefoongesels, indraf
vir ‘n koppie tee, lekker
geselsbrief of whatsapp
máák ‘n verskil!
In hierdie uitgawe van
die Granaat lees ons van Oumas wat help
om hul kleinkinders groot te maak. En ons
lees van ‘n ware stempelafdrukker: ons eie,
geliefde Magdie de Kock wat verkies is as
President van die Wêreldbond van Vroue.
Taaldag is op 14 Augustus. Daarom
plaas ons ‘n bonusgrootte Vreesloos versot
op Afrikaans met die tema “Vier Afrikaans”.
Mag dit jou inspireer om ons kosbare taal
elke dag in jou huis te huldig en dit deel te
maak van jou erflating.
Erfenisdag is soveel meer as maar net
nog ‘n vakansiedag. Op 24 September
wil ek myself opnuut herinner om mooi
na te dink oor dit wat ek gaan nalaat:
my voorbeeld, my aanpraat, hoe ek my
verpligtinge en verantwoordelikhede
aanpak, respek teenoor God, ander mense
en die natuur.
Mag dié Granaat elke DK-tak inspireer
tot diensbaarheid en aktiewe deelname in
ons gemeenskap.

E

k het onlangs ‘n lekkerleesbrief gekry van ‘n ver
hartsvriendin. Met ‘n koppie
tee in die hand het ek
gelees en my verlustig aan
haar lekkervertelskryfstyl,
so asof sy rustig langs my op die stoep sit
en kuier. Haar gesels in sorgvuldige, dog
alledaagse, beskrywende, suiwer Afrikaans.
Dit het my laat terugverlang na my ma
se weeklikse briewe. Dit was ‘n boervrou
uit die Vrystaat se manier om kontak te
behou met haar kinders. Deur haar briewe
het ons geweet van die elkedagse gebeure
op ons grootwordplek. Dit sou sorg dat
stewige bande sterk bly, bekende dinge
déél van ons, waarookal ons deur die land
versprei was. Soms was hierdie skrywes
ook bedoel om ons “op die regte pad” te
probeer hou, ons aan te spreek soos nodig
geag. Dié briewe is vandag ‘n stukkie van
my persoonlike erfenis.
Hierdie Granaat se inhoud is beplan
rondom al die feesdae van die volgende
maande: Mandeladag, Vrouedag, Taaldag
en Erfenisdag.
Hoe gaan ek en jy vanjaar op
Mandeladag teruggee, ons dankbaarheid
toon? “It is in your hands to make a
difference,” het Mandela gesê. Hierdie
waarheid behoort sekerlik deel te word van
ons nalatenskap, om so ook deur volgende
generasies gevier te kan word.
Vrouedag bring hulde aan almal wat hul
stempel afdruk, in die breër samelewing,
of in hul gesinne en onmiddellike kringe:

Lekker lees,
tot ‘n volgende keer

Elphi
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BRIEF VAN DIE PRESIDENT

UIT DIE PEN
VAN DIE

President

God het nie net redding deur Jesus vir sy kinders beplan nie,
maar ook ‘n leefwyse waarin ons daagliks Sy krag kan beleef.
“Want ons is maaksels, geskape in Christus Jesus tot goeie
werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel”.

L

My gevolgtrekking is dat die vestiging
van ‘n estetiese bewussyn en bevordering
van ‘n kunsidentiteit in Suid-Afrika van
onskatbare waarde kan wees. So kan ons
‘n sosiale oorlog wen.
Dit bring my by die volgende gedagte
oor natuurregte. Ons kan begin by die
skeppingsverhaal in Genesis. Reeds daar
het die mens die opdrag ontvang om
na die natuur om te sien. Dus het die
natuur die reg om opgepas te word. In
die laaste boek van die Bybel word die
opdrag herhaal. Openbaring 11:18 gee vir
ons ‘n baie sterk boodskap: ”(aan) die wat
U vrees, klein en groot, word hulle loon
gegee en die wat die aarde vernietig,
word vernietig.”

iewe Vriendin, jy is ‘n
kunswerk! Ek lees die
volgende: “Jy het uit
die hart en wil van die
Skepper ontstaan.” Kuns
is integraal tot menswees.
Elkeen behoort kreatiwiteit te beoefen hierdie innerlike waardering van balans
en harmonie stimuleer ‘n individu se
gedagtes, emosies, oortuiging en
idees. Kuns bevorder kreatiewe denke,
probleemoplossings, vaardighede en is ook
belangrik as ’n vorm van uitdrukking op
sielkundige vlak.
“Die mooiste dinge wat ons kan ervaar
is die geheimsinnige. Dit is die bron
van alle ware kuns en wetenskap.”

Ek haal Alfred Montapert aan:
“Elke mens het ‘n vrye keuse. Vry om
die natuurregte te gehoorsaam of nie.
Jou keuse bepaal die gevolge.”

Albert Einstein

Ek twyfel nie daaraan dat kuns die nodige
sielskos vir alle mense op aarde is nie.
Ek lees ‘n baie interessante artikel
oor die positiewe effek wat mooi
skoolgeboue en goed versorgde terreine
op leerders, onderwysers en ouers het.
Die gewaarwording van hierdie omgewing
is belangrik vir produktiwiteit, gemak,
veiligheid, onderrig en leer. Daar is
vasgestel dat leerders in klaskamers met
‘n uitsig op groen gedeeltes beter aandag
kan gee in die klas en gouer herstel het van
stresvolle ervarings as hul maats wat nie
so ‘n uitsig gehad het nie. Verwaarloosde
skoolgeboue en terreine word gekoppel
aan ‘n klimaat van sosiale wanorde by skole.

Die verhouding tussen die omgewing en
mense is onmiskenbaar, daarom is dit
uiters noodsaaklik dat ons alle natuurlike
hulpbronne met respek sal behandel. Daar
is geen twyfel dat die ondergang van die
omgewing die ondergang van die mens sal
wees nie.
Hierdie misbruik en agteruitgang moet
ons ten alle koste STOP!
Leef Groen!

Coreen
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SIELSKOS: JULIE

BLOM WAAR JY GEPLANT IS

kerk
ook in jou

Bydrae: Heléne Richter

Efesiërs 1: 18-21
“Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het,
en hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige
werking van sy mag wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek en
Hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het: hoog bo elke mag en gesag, elke krag
en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie,
maar ook in die bedeling wat kom.”
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O

ns hoor so dikwels die
uitdrukking “Blom waar
jy geplant is”. Dit word
gesê in jou blyplek,
werkplek, geboorteplek,
ontmoetplek, kuierplek
en selfs ook daar by die kerk waar jy
betrokke is en aanbid.

Die vraag is waarom is die ontvangers
nie altyd sonder meer dankbaar nie?
Hoekom is die gegewe plek altyd te
warm, te koud, te besig, te afgesonder, te
armoedig, te snobisties, te dit of te dat? Of
in hierdie geval hoekom is die kerk nie soos
ek dit graag wil hê nie? Hoekom sing hulle
so baie Engelse liedere, of hoekom trek
almal so informeel aan, of hoekom praat
die mense so baie in die kerk? Dalk is jy
juis om ‘n rede in hierdie spesifieke kerk op
hierdie spesifieke plek. Dalk moet jy juis
‘n verskil maak. Eendag, as jý op daardie
ander plek terugverlang na die plek waar jy
eens was, skaam jy jou oor jou stiksienige
ondankbaarheid.

In Ps 16: 5 en 6 lees ons:
“Wat ek ontvang, kom alles van U af. ‘n
Pragtige deel is vir my afgemeet, ja, wat ek
ontvang het, is vir my mooi.”
Ons lewensverhaal is ‘n storie waarin plekke
die hoofrol speel. Dit kan nie juis anders
nie, ons bestaan nie in ‘n lugleegte nie.
Ook mense wat reken dat hulle sonder
ander mense kan klaarkom, trek hulle in hul
eie plek terug - al is dit ‘n klein hoekie.
Hierdie psalmdigter se omvattende
dankbaarheid oor God se sorg sluit ook die
blydskap oor die Here se voorsienigheid
in. Ook omdat Hy gesorg het dat elke
Godskind ‘n plek het. ‘n Ruimte wat deur
die Here self afgemeet is en aan hom
gegee is. In die 1933/53 vertaling lui
vers 6 so:

Kom ons bid saam met
Martin Luther:
Here my God, U het my ‘n deel van
u kerk op aarde gemaak. U weet
dat ek nie regtig geskik is vir die
doel nie. As dit nie vir u leiding was
nie, sou ek lankal ‘n groot gemors
gemaak het van alles wat ek aanpak.
Here, ek gee nou weer my hart - en
my mond en alles wat ek sê - vir
U om te gebruik. Ek wil graag u
mense van U leer, maar eers moet U
u wil vir my leer. Gebruik my as u
werktuig, Here.
Moet my nooit verlaat nie,
want sonder U is ek niks en
kan ek niks doen nie. Amen

“Die meetsnoere het vir my in
lieflike plekke geval. Ja, my erfenis
is vir my mooi.”
Dit bevestig dat in watter vertaling ookal,
ons glo dat God se kinders nie per ongeluk
of toevallig op ‘n plek beland nie. Daar
is ‘n Hanteerder van ‘n meetsnoer, ‘n
Landmeter met ‘n plan. En Hy, die Bepaler
van plek, is ook die Gewer daarvan. Hy
deel uit aan wie Hy wil, wat Hy wil, waar
Hy wil.

BRONVERWYSINGS:

Die groot boek van Christelike Aanhalings - Nina Smit
Uit die Beek - 2018

GEBORG DEUR

BURGERSDORP TAK
“Granaatvrou, bruid van God, wees getrou aan jou roeping.”
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GESPREKSARTIKEL: JULIE

HET DIE KERK NOG

Bestaansreg
Bydrae: Heléne Richter

Die bekende Duitse teoloog Dietrich
Bonhoeffer het die volgende aangaande
kerkwees gesê:
Die kerk is niks anders nie as Christus
in die bestaanswyse van die gemeente.
Dit beteken ons is Christus se oë, ore,
mond, stem en teenwoordigheid in
hierdie wêreld. In óns moet mense die
Seun van God, die Verlosser van die
wêreld sien en ontmoet.
Ek lees die volgende in ‘n artikel wat
reeds op 19 Desember 1960 in Die
Burger verskyn het:
Die kerk het die plig en die reg om
politieke beleid te toets aan môre se
wette, om die heersers van hierdie
wêreld te vermaan, om tereg te wys
en om dit onbevrees te doen, omdat
hy, indien hy suiwer ingestel is op die
Werklikheid agter die werklikheid,
‘n Hoër Gesag verteenwoordig as
regerings, politieke partye of die
volkswil.”

A

s ons eerlik aan die kerk
van vandag dink, kan dit
nie in ‘n vasgestelde vorm
gegiet word nie. Die kerk
het ‘n wye spektrum van
vorme oor die wêreld heen,
ook in ons eie gemeenskap. Die NG kerke
lyk anders as Katolieke kerke en heeltemal

anders as charismatiese kerke. Afrikaanse
kerke is anders as Xhosa kerke - dit verskil
van kultuur tot kultuur. Kerke in die ooste
van Pretoria verskil van dié in die weste
van Pretoria.
Oor die algemeen behoort ‘n kerk van
die hervorming egter nooit tevrede te wees
met sy huidige formaat nie. Een van die
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spreuke van die Reformasie was immers
Semper Reformanda, oftewel Reformeer
Voortdurend. Die kerk moet minder
middelklas word en meer verwelkomend
staan teenoor randfigure, veral die armes.
Gelowiges moet meer getroue navolgers
van Christus word en minder handhawers
van hul kulture en norme wees. Daar moet
minder na binne gekeer wees en meer na
buite uitgereik word.
Dit het tans mode geword om die
kerk te kritiseer. As ‘n mens jou op van
die kritiek moet verlaat, het die kerk, en
in besonder die Afrikaanse kerke, geen
geloofwaardigheid meer nie. En tog is daar
steeds elke Sondag duisende Afrikaanse
mense in die kerk. Waarom doen hulle dit?

ons dan nie volmaaktheid van die kerk
verwag nie, sal die kerk se foute ons nie
ontnugter nie.
3. Daar gebeur soveel positiewe dinge
in die kerk. Mense omvou mekaar
met liefde en warmte, troos mekaar
en gee om vir mekaar. Dit gaan ook
baie verder as dit. Verder nog, leef
mense die liefde van God waaroor
gepreek word, uit in dade teenoor
medemense wat dit nodig het. Daar is
talle voorbeelde van aksies wat nood en
armoede verlig, verslaafdes wat regtig
gehelp word as daar niemand anders vir
hulle is nie, kerkmense wat doelbewus
uitreik na persone wat hul werk verloor
het, uitreike na vroue wat verniel word
en kinders wat koers in die lewe soek.
Talle mense fokus veral op versoening
en geregtigheid. Daar is ‘n nuwe
opgewondenheid onder jongmense oor
hierdie visie van die evangelie.

1. Hulle glo in God en vir hulle is Jesus
Christus die Here. Baie van die kerk
se kritici glo nie meer nie, al sê hulle
dit nie reguit nie. Wel, as jy nie glo
nie, dan het die kerk seker nie veel sin
nie. Daar is natuurlik ook mense wat
seergekry het in die tradisionele kerke
en daarom dié kerke verlaat het, al hou
hulle nog aan hul geloof vas. ‘n Mens
het baie begrip vir hulle. Tog het hulle
nie regtig die “kerk” verlaat nie. Die
“een, heilige, algemene Christelike
kerk” wat ons bely is immers nie ‘n
struktuur of ‘n denominasie nie. Dit is
die gemeenskap van die gelowiges.
2. Diegene wat gelowiges buite die
tradisionele kerklike strukture wil wees,
vestig eintlik alternatiewe maniere van
kerkwees. Dit kan ‘n opwindende tendens wees en daar is dikwels goeie wisselwerking tussen hulle en die tradisionele kerke, want hulle leer by mekaar.
Aan die ander kant moet ons leer om
tevrede te wees in ‘n tradisionele kerk.
Ons moenie té hoë verwagtinge van die
kerk hê nie. Ons moet besef dat die
kerk vol mense met foute is en omdat

4. Rick Warren het gesê:
“Die Kerk gaan nie oor my nie. Die
kerk is nie daar as ‘n soort geestelike
supermark of vermaaklikheidsplek om
my te plesier of aan my behoeftes te
voldoen nie. Dit is nie daar om my
kultuur, politiek of magsbelange in
die samelewing te bevorder of te
beskerm nie.”
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Dit sê dus duidelik dat persoonlike grille
of giere nie ‘n maatstaf vir lidmaatskap
of betrokkenheid by die kerk moet wees
nie. Daar is ‘n groter saak wat gedien
moet word en daarom bly ons nog
steeds lidmate van die kerk.
5. Ons moet onthou - dit gaan nie oor
die kerk nie. God en sy boodskap van
liefde en redding op soveel vlakke moet
altyd sentraal staan. Omdat Hy mense
liefhet en hulle wil red, gaan dit ook
oor mense en oor die aankweek van ‘n
lewenstyl van liefde teenoor mekaar.
Uiteindelik is die kerk ‘n versameling
mense wat juis dit probeer doen.
Gewone mense kry dit nie altyd reg nie,
maar hulle sal aanhou probeer.

GESPREKSVRAE:
a) Voel jy altyd gelukkig in die kerk
waar jy betrokke is?
b) Is dit vir jou belangrik dat jou kerk/
gemeente moet bly voortbestaan?
c) Wat kan jy doen om die voortbestaan daarvan te verseker?

Johan Cilliers som die kerk op in die
volgende woorde:
Die kerk is anders as enige ander vereniging of liggaam. Die feit dat Christus die
hoof van die kerk en ons Sy liggaam is, is
alle rede, ja, is oorvloedige rede tot vreugde. Voorwaar, die kerk is dié plek waar die
vreugde moet oorborrel; dié plek waar die
vreugde nooit mag ontbreek nie.
BRONVERWYSINGS:

Gesprek met Neels Jackson, joernalis en oudredakteur van Die Kerkbode
Artikel “Ek kies steeds die kerk”in Beeld
van 26 Mei 2011
Artikel “’n Kerk wat foute maak” in Rapport
van 24 Maart 2019
Artikel “Kerk kan moreel groei” in Beeld
van 19 Maart 2019-

GEBORG DEUR

NELSPRUIT EERSTELINGTAK
Al koester ek die woorde “ek het jou lief”, het ek selfs meer waardering
vir die dade wat daardie woorde laat leef.
Hans Nouwens
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ONS GESELS MET...

IN GESPREK MET

Magdie

de Kock
Wêreldpresident
Associated Country Women of the World
Bydrae: Elphi Taljaard

Vertel ons bietjie meer van jou
agtergrond.
k is op ‘n plaas in die
distrik Heidelberg, Gauteng,
gebore in my ouers se
dubbelbed. Ek het sorgvry
en baie geborge opgegroei
in ‘n liefdevolle huis binne ‘n
gevestigde waardesisteem.

Verduidelik kortliks wat die ACWW
doen en wat jou oorhoofse taak as
President van ACWW is
Dit word van my verwag om die lede van
ACWW te dien en hul belange eerste te
stel. Verder woon ek driemaal per jaar die
vergaderings van die Raad van Trustees
en die Uitvoerende Bestuur in Londen by
en tree op as Voorsitter. Ek woon ook die
vergaderings van ses spesifieke komitees
by en bied leiding. Hierdie komitees vorm
die struktuur waarbinne die Raad van
Trustees hul mandaat uitoefen om aan die
visie en missie van ACWW te voldoen.

E

Watter vrou(e) het ‘n groot invloed
in jou lewe gehad?
My mammie, Rosie, het my geleer “dat ek
tot alles in staat is deur Christus wat my
krag gee”. Die teksvers, Filippense 4:13,
het sy in my eerste skooltassie geplak,
in my kas in my hoërskool-koshuiskamer
en ook op universiteit. Sy het haar sterk
verhouding met die Here elke dag prakties uitgeleef en ek het uit haar voorbeeld
geleer. My ouers het my grootgemaak
om met selfvertroue op te tree sonder om
hoogmoedig te wees.
By my Ouma Lenie - ek is haar naamgenoot - het ek geleer om vir ander mense
om te gee, almal met respek te behandel.

ACWW Komitees:
1. Landbou,
2. Projekte,
3. Finansies en Lidmaatskap,
4. Kommunikasie en Bemarking,
5. Reëlingskomitee vir die Driejaarlikse Konferensie
6. Komitee wat die sake van die
Verenigde Nasies met betrekking
tot ACWW se adviserende status
hanteer
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Die ACWW werk in 87 lande wat
ingedeel is in nege areas. As president
moet ek die nege areakonferensies
bywoon. Ek tree ook as voorsitter van
die Driejaarlikse Konferensie op. Dit word
verder verwag dat ek die vergaderings
van die Verenigde Nasies, wat betrekking
het op vrouesake, sal bywoon en
inspraak namens ACWW sal lewer. Ek is
verantwoordelik vir gereelde kommunikasie
met lede deur die kwartaallikse blad, The
Countrywoman, die webwerf asook
sosiale media.
Die ACWW is die grootste
vroueorganisasie in die wêreld wat die
opheffing van vroue en kinders ten doel
stel. Die organisasie bied aan byna
10 miljoen lede ‘n wêreldverhoog, ‘n
spreekbuis vir vroue, in die besonder, vir
plattelandse vroue. Lidmaatskap aan die
Verenigde Nasies bied aan die ACWW die
geleentheid om inspraak te lewer in sake
met betrekking tot die verbetering van die
lewensomstandighede van vroue oor die
wêreld.

Vertel ons iets oor die afgelope
konferensie in Australië
Dit is bygewoon deur 700 vroue wat 850 organisasies uit 87 verskillende lande verteenwoordig. By hierdie 29ste Driejaarlikse
Konferensie van ACWW, wat vyf dae lank
geduur het, is wysigings aan die grondwet
aangebring, verslae deur die voorsitters
van die ses komitees gelewer en aanvaar,
verskeie relevante onderwerpe is deur kundige sprekers oorgedra en aktuele beskrywingspunte van wêreldbelang is bespreek.
Laasgenoemde sal verder gevoer word na
die regerings van die verskillende lande
en ook aanbeveel word by die verskillende
komitees van die Verenigde Nasies waarby
ACWW betrokke is.

Hoe is SA betrokke by ACWW ?
51 Vroueorganisasies in SA is geaffilieer
by die ACWW en vorm deel van die
Suider-Afrika Area waarby buurlande soos
Zimbabwe, Zambië, Malawi, Eswatini,
Botswana, Lesotho, Madagaskar, Mauritius
en Namibië ingesluit word. Van hierdie
organisasies is al vir meer as 80 jaar lid
van ACWW en vind dit steeds relevant om
betrokke te bly en hul lidmaatskap voort
te sit. Dit is die eerste keer in die 90-jarige
bestaan van ACWW dat ‘n Suid-Afrikaanse
vrou tot hierdie amp verkies is.

‘n Wêreldwye navorsingsprojek is deur
ACWW van stapel gestuur om ‘n opname
te doen oor die leefwyse van plattelandse
vroue. Dit sal waardevolle inligting aan die
Verenigde Nasies voorsien.
Die konferensie is geopen met ‘n baie
aanskoulike seremonie toe die vlae van
die 87 verskillende lande waar ACWW
werksaam is, deur Australiese skoolkinders
ingedra is. Verteenwoordigers van die
oorspronklike inwoners van Australië het
die konferensiegangers verwelkom met
musiek en sang wat kenmerkend is van die
inheemse groep.
Die diversiteit van die lede wat die
konferensie bygewoon het, was opvallend,
maar daarmee saam ook die wonderlike
gevoel van samehorigheid wat geskep
word wanneer mense met gedeelde
belange bymekaar kom.

Twee van die beprekingspunte wat
aanvaar is, is:
* mensehandel
* bekamping van geweld teen
vroue en kinders

Wat sal jy graag vir elke vrou in die
wêreld wil sê?
Daar is ‘n geleentheid vir elke vrou om ‘n
verskil te maak in iemand se lewe. Oral
waar vroue beweeg en werk, kan hul
positiewe bydrae, hoe klein ook al, iemand
aanraak en bemoedig.
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behoeftes behoort ons saam te snoer om
ons unieke rol as vrou te omarm en uit
te leef.

Wat is jou groot uitdaging in die
termyn wat voorlê?
Ek wil my daarvoor beywer om
kommunikasie te bevorder – intern tussen
die lede, maar ook ekstern sodat die
organisasie beter bemark word. Daardeur
sal meer blootstelling aan die doelstellings
verleen word. Die beïnvloedingswaarde
wat hierdie grootste vroueorganisasie in
die wêreld kan uitoefen, moet beter benut
word om ‘n stem te gee aan miljoene vroue
wat nie vir hulself kan praat nie.
Die fokus van ACWW vir die volgende
3 jaar (“Rural Women in Action”) hang
baie nou saam met die mandaat wat ek en
die Trustees ontvang het binne die riglyne
van die doelstellings van ACWW. Vir my
impliseer dit dat ACWW-lede aangemoedig
moet word om oor te gaan tot aksie. (As
geaffilieerde lede van ACWW is elke lid
van Die Dameskring en ander organisasies
hierby ingesluit!)
By ‘n Raadsvergadering direk na afloop
van die onlangse Wêreldkonferensie
moes ‘n tema vir die termyn identifiseer
word. Ek was diep onder die indruk
van die diversiteit van die lede, die krag
daarin opgesluit, asook die diverse wêreld
waarbinne ACWW funksioneer. Die tema
deur my voorgestel, “Krag in Diversiteit”, is
eenparig aanvaar.

In jou onlangse onderhoud met Maroela
Media het jy verwys na die sterk
waardestelsel van Suid-Afrikaanse vroue.
Wat het jy daarmee bedoel?
Die omstandighede waarbinne SuidAfrikaanse vroue hulself bevind, stel aan
hulle moeilike en uiteenlopende uitdagings.
‘n Sterk en behoudende waardestelsel het
in die verlede al daartoe bygedra dat die
Suid-Afrikaanse vrou met waagmoed haar
omstandighede trotseer. As DK-lede moet
ons die primêre verantwoordelikhede van ‘n
ma om waardes vas te lê in die opvoeding
van haar kinders, beklemtoon en uitbou.
Hoe het dit gebeur dat jou DK-betrokkenheid gelei het tot die ACWW-reis?
In 2010 is ek deur DK gevra om ‘n aansoek
te rig vir befondsing vir ‘n opheffingsprojek
wat landwyd deur DK-lede geïmplementeer
is. Nadat die projek suksesvol afgehandel
is, het ‘n opwindende pad op my gewag.
‘n Opwindende pad!
2010 Voorlegging van DK-projekaansoek by ACWW-konferensie
in Amerika

Watter projekte van die ACWW lê jou die
naaste aan die hart?
Projekte waarby die lewensomstandighede
van kinders verbeter word. As die ACWWbydrae (deur projekte wat gefinansier word)
die haglike omstandighede van so baie
kinders wêreldwyd maar net effens kan
verlig, is dit die moeite werd.

2010 Aangestel as DK-projekleier

Hoe vergelyk die vroue”korps” van die
ACWW met ons DK-vroue?
Die basiese behoeftes van vroue en die
uitdagings waaraan hulle blootgestel word,
is dieselfde – in SA en ook in ander lande
van die wêreld. Hierdie gemeenskaplike

2016 Herkiesing vir verdere termyn

2010 Vrywilliger op ACWW
Komitee vir Kommunikasie en
Bemarking.
2013 Voorsitter Komitee vir
Kommunikasie en Bemarking,
toetrede tot Raad van Trustees
2019 Genomineer en in Australië
verkies tot Wêreldpresident van
ACWW
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ondersteuning van ‘n paar hartsvriendinne
wat saam oor die saak gebid het. Die
verkiesing het meer as ‘n jaar later eers
plaasgevind, maar gedurende die tyd was
ek seker dat die Here in beheer is en dat
niks buite sy wil met my sal gebeur nie. Ek
het voortdurend my afhanklikheid aan Hom
bely en was gevul met rustigheid en kalmte
oor die uitslag van die verkiesing.
In die oomblik van die bekendmaking
was ek weereens bewus van die Here se
teenwoordigheid, van die gerusstelling dat
ek in Hom en deur Hom tot alles in staat
sal wees. Ek was oorstelp van vreugde,
tog ook nederig oor die vertroue wat die
lede in my gestel het. In die aangename
roesemoes van gelukwensings was Johan
se stem oor die foon oneindig kosbaar! In
my intreerede het ek hom ook spesifiek
bedank dat hy my nog al die jare ruimte
gun om my passie vir Die Dameskring en
ook vir ACWW uit te leef. Johan is my
mentor, ‘n wyse, goed ingeligte en baie
intelligente
man wat altyd
beskikbaar is om
my by te staan
en te lei.
Ek is baie
dankbaar teenoor
DK-lede wat
my nog altyd
ondersteun en
hul vertroue in
my gestel het. As
Dameskring-lid
kan ek nou in ‘n
veel groter area
“waak en werk”
tot eer van ons
Hemelse Vader.

Watter verskil wil jy maak tydens
jou termyn?
Ek sien myself as ‘n skakel in ‘n sterk ketting
van formidabele vroue wat alreeds oor 90
jaar as ‘n wêreldwye organisasie die saak
van vroue bevorder en gemeenskappe
oor die wêreld saambind. My grootste
verantwoordelikheid is egter teenoor die
lede van ACWW, tans byna 10 miljoen
vroue wêreldwyd, want hierdie vroue het
my verkies om die saak van ACWW te
dien en te bevorder. Die ACWW kan die
omstandighede in ‘n snelveranderende
wêreld gebruik om kommunikasie te
bevorder. Vir my lê die krag van die
organisasie in die diversiteit van ons
ledesamestelling en dit verdien respek en
waardering – iets wat ek as Christenvrou
uitleef. Ek is diep onder die indruk van
die groot verantwoordelikheid waartoe
ek geroep is. Ek vind egter moed, krag
en inspirasie in die woorde van Fil 4:13 in
die Bybel wat my verseker dat ek tot alles
in staat is, nie in eie krag nie, maar deur
Christus wat my krag gee.
‘n Laaste gedagte wat ek wil deel:
Ek het die aanloop tot die verkiesing in ‘n
baie ernstige lig beskou en benader, diep
onder die indruk en uiters bewus van die
groot verantwoordelikheid wat die posisie
inhou. Toe nominasies van Suid-Afrikaanse
organisasies, waaronder Die Dameskring,
aangevul word deur nominasies van
organisasies uit ander wêrelddele, het
ek en Johan die saak deeglik bespreek
en ernstig daaroor gebid. Die leiding
wat ons ontvang het was dat ek die
nominasies moes aanvaar en my beskikbaar
stel vir die posisie. Hierdie besluit is
telkemale bevestig deur Skrifgedeeltes en

GEBORG DEUR

HEIDELBERG SUIKERBOSRANDTAK
Streef altyd daarna om soos ’n vuurtoring te wees:
Sigbaar, skynend,diensbaar”
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SIELSKOS: AUGUSTUS

Grootouers:
VREUGDES EN UITDAGINGS

VREUGDES
“Mamma!” Om dit die eerste
keer te hoor…hoe wonderlik. Dit
gee my ‘n titel: VERSORGER!
“Ouma!” is egter die mooiste van alle
woorde…..’n ERETITEL: BEDERWER!
Jy bederf kleinkinders met:
* JOU TYD (waarvan jy nou meer het). Tyd
om TE LUISTER, om AANDAG TE GEE,
om LEKKER KOS en hul gunstelinge te
berei, om STORIES en SPELETJIES te
deel, ook om GODSDIENSERFENIS en
FAMILIEGESKIEDENIS oor te dra.
* JOU LIEFDE. Deur hul te VERSORG,
op te pas, te vertroos, te ONDERSTEUN, BESKIKBAAR te wees.
(Dikwels as die enigste vertroueling)
* JOU RESPEK teenoor hul ouers,
wie se taak dit nou is om hulle
kinders groot te maak.

*

Bydrae: Sophia Herman

JOU ONDERSTEUNING vir hul ouers
waar en wanneer hul ookal (op versoek)
hulp benodig. Geen opoffering is vir ‘n
ouma/oupa te veel nie. Hulle ken nie
die woord “NEE” nie.

Waarom die afwagting en opwinding
om ’n grootouer te word? ‘n Nageslag?
Die voortsetting en uitbreiding van
twee families? Die wonder van ‘n
nuwe lewe uit ons Vader se hand, met
ons eienskappe wat gaan voortleef?
Selfs dalkies ‘n naamgenoot?
Die verhouding met kleinkinders is
veel meer ontspanne, anders as met jou
kinders met wie jy as onkundige ouer die
moeilike grootmaakpad moes loop, met
al die verantwoordelikheid. As grootouer
kan jy steun op jou ervaring met hul ouers.
(Job 12:12) Die slaggate kan jy vermy. Dit
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is ‘n makliker pad om te loop, aangesien
ons minder druk op hulle plaas as wat ons
op hulle ouers geplaas het. (Elke klein
prestasie kry mos groot applous.)
Arthur Kornhaber, MD, sê: ”’n Gesonde
en liefdevolle band tussen grootouers
en kleinkinders is noodsaaklik vir die
emosionele gesondheid en geluk van
al drie geslagte.” Ek loof God vir my
persoonlike ervaring, soos in die briefie:
“Liefste Ouma S, nie net het Oums die
vrou grootgemaak wat ek die liefste het
nie, maar jy is die vrou wat ek tot die
uithoeke van die aarde; nee wag…..heelal
liefhet. Ouma, jy sal nie verstaan hoe ‘n
ongelooflike invloed jy op my lewe het nie.
Ek sou nie M wees sonder julle in my lewe
nie. Ek wil nooit eers daaraan dink om in
hierdie wêreld sonder jou en Oupa te leef
nie. Julle gee my hoop en krag vir die
week #RECHARGE. Dankie vir wie julle is
xx Liefde M”

*

UITDAGINGS
Om grootouers te wees is nie sonder
potensiële probleme en spanning nie. Die
fyn lyn van goeie oordeel is ‘n uitdaging.
* VERSKILLE OOR OPVOEDING.
”Tensy hulle (ouers) raad vra, moet
jy (grootouer) inval by wat hulle dink
die beste vir hul kind is,” sê Gene, ‘n
grootouer. Welmenende wenke kan vir
jong, onervare ouers soos vernietigende
kritiek voel.
* INBREUK OP GESINSTYD. “My ouers
kom tydig en ontydig na my huis toe.
Hulle word kwaad as ek nie tuis is nie;
neem nie my privaatheid en gevoelens
in ag nie.” ‘n Ander ouer sê: ”My ouers
wil my dogtertjie besit…eet, slaap, leef

net MARTIE! Ons
dink aan trek.”
Elke grootouer
moet waaksaam
wees ter wille van
goeie familieverhoudinge.
GESKENKE. Dikwels is
grootouers te vrygewig (Spr 25:27),
wat ontevredenheid veroorsaak as hul
die ouers se wense ignoreer. Vra gerus
en so sal jy weet hoe om goeie gawes
(Luk 11:13) te gee.

LIEFDE EN RESPEK VERSEKER DRIE
GELUKKIGE GESLAGTE!
Bronne:

Die Bybel
Between Parents and Grandparents…..
Dr Kornhaber MD

GEBORG DEUR

LADYBRAND LELIEHOEKTAK
“Die enigste spoor wat nie vergaan nie, is die spoor wat een mens
laat op die hart van ‘n ander”
Audrey Blignaut
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GESPREKSARTIKEL: AUGUSTUS

Grootouers
as hoofversorgers van hul kleinkinders
Bydrae: Sophia Herman

Voorstel: Die taklid wat hierdie stuk
gaan behandel, kan haar medetaklede versoek om bedag te wees
op gevalle in hul eie omgewing
waar grootouer/s die hoofversorgers
van hul kleinkinders is en om met
omsigtigheid te probeer vasstel
wat die probleme/struikelblokke is
waarmee hul worstel.
* In die vergadering kan dan
bespreking plaasvind en almal
se insette vergelyk word met
die navorsingsresultate van een
spesifieke dorp in die Vrystaat.
* Indien dit blyk dat u dorp ook in
‘n soortgelyke situasie verkeer,
kan die saak dalk verder gevoer
word.

D
INLEIDING

ie Kinderwet (38 van 2005)
lees: “Elke kind het die reg
tot gesinsorg/ouerlike sorg/
behoorlike alternatiewe sorg
wanneer verwyder word
vanuit gesinsopset”. “In die geval van
egskeiding, dood of verhoudingsbreuk
weens enige ander oorsaak, het grootouers (egter) nie ‘n outomatiese toegang
tot die kinders nie.” - Sanette de Jager
Sosiale veranderinge en die
verandering in die struktuur van gesinne
(60% gebroke in SA) gee aanleiding
daartoe dat grootouers toenemend die
hoofverantwoordelikheid neem vir hul
kleinkinders se versorging. Dis nie ‘n nuwe
verskynsel nie, maar die faktore wat daartoe
lei, vererger, naamlik ouers wat nie beskik
oor die sosiale, ekonomiese of emosionele
vermoëns nie, hoë egskeidingsyfer, die
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PROBLEME WAT VOORKOM BY SULKE
VERSORGENDE GROOTOUERS
* Finansiële druk; sosiale isolasie;
tekort aan ondersteuning. Die druk
laat fisieke en geestesgesondheid by
dié grootouers gouer verswak as by
nie-hoofversorgers. En die kinders
ly weereens as skoolgeld/mediese
uitgawes onbetaald is. Kleinkinders
kan nie deel uitmaak van grootouers
se mediese fonds nie. In SA word 12%
van kinders in grootouerversorging van
skoolonderrig weerhou.

dood/gesondheidsprobleme van een of
albei ouers (MIV/VIGS), dwelmgebruik,
geestesteurnisse.
Hierdie gesprekstuk gaan kyk na die
probleme en bevindings wat deur Van
Rensburg geïdentifiseer is na ‘n studie
oor hierdie onderwerp. Die navorsing is
in ‘n Vrystaatse myndorp in SA uitgevoer,
waar die verskynsel van grootouers wat
na hul kleinkinders omsien, toeneem.
Die rede hiervoor is veral ekonomiegedrewe. Die wisselvalligheid van
die mynbedryf en sluiting van myne
lei tot werkloosheid en armoede.
‘n Beskikbaarheidsteekproef met
grootouers is gedoen volgens spesifieke
kriteria. Hulle moes
* tot die wit bevolkingsgroep behoort
* woonagtig wees in die spesifieke dorp
* hoofversorgers van hul kleinkinders
onder 18 wees
* bereid wees om vrywillig deel te neem
Navorsing het bevind dat grootouers
meer dikwels ondersteuning bied aan
jonger generasies as andersom. Sommige
ouer persone se beperkte hulpbronne is
kwesbaar. ‘n Beleid is nodig om grootouers
wat primêre versorgers van kleinkinders
is, te beskerm teen uitbuiting deur hul eie
kinders en om hulle groter erkenning te
gee binne sosiale strukture waar hul moet
optree, byvoorbeeld die skool. Wetgewing
vir beskerming teen eie kinders kan lei tot
wettige voogdyskap van kleinkinders.
Volgens Van Rensburg is die verskynsel
van grootouers wat kleinkinders grootmaak
algemeen onder swart plattelandse SuidAfrikaners. Navorsing oor ander groepe
is baie beperk. Aangesien die praktyk
so toeneem, is navorsing noodsaaklik
om terapeute, beraders en maatskaplike
werkers te help om probleme en behoeftes
van die grootouers te verstaan om
sodoende meer doeltreffende diens aan
diesulkes te lewer.

*

*
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Rolverandering:
Waar grootouers die hoofverantwoordelikheid vir hul kleinkinders neem,
beleef hul ‘n “onderbreking in hul
normale lewensiklus”. Tradisioneel
vervul grootouers die rol van “kameraad
en vriend” wat help met die skep
en onderhouding van die familieidentiteit en om morele waardes aan die
kleinkinders oor te dra. Hulle kon die
ouers slegs bystaan met die versorging,
maar nou moet hulle die volle verantwoordelikheid daarvoor aanvaar.
Daar is ‘n “dubbelsinnigheid” in die
rol wat hoofversorgende grootouers
moet vervul. Dis ‘n rol sonder
vasgestelde grense, wat dan tot
rolle-konflik kan aanleiding gee.
Rolkonflik vir grootouers ontstaan
wanneer die verwagtings van wat dit
moet wees om ‘n grootouer te wees,
verskil van die uitvoering van die

*

rol van grootouer as hoofversorger.
Hierdie konflik lei tot hartseer oor die
grootouer-rol wat hul verloor het, asook
skuldgevoelens. Kleinkinders het hul
ouers EN grootouers verloor, want
die grootouers vervul nou die rolle
van hoofversorger, gesagsfiguur en
dissiplineerder.
Onverwagsheid van die nuwe rol is
dikwels aan die orde van die dag. Die
meeste grootouers neem so ‘n rol op
sonder enige voorbereiding. Hulle
sukkel om (skielik) aan te pas by die
nuwe verwagtinge wat hulle lewe
radikaal verander en waar hulle in vele
gevalle vasgevang kan voel.

*
*
*
*

*
*

Sosiale isolasie vind plaas waar daar min
vrye tyd beskikbaar is.
Finansiële druk om in die kleinkinders se
basiese behoeftes te voorsien.
Onsekerheid, veral oor hoe om die
meervuldige rolle uit te leef.
Ernstige konflik word veroorsaak,
aangesien primêre versorging deur
grootouers nie “wetlik bekragtig word
nie”, byvoorbeeld met inskrywing by
skole, registrasie op mediese fondse of
sosiale toelaes.
Konflik tussen grootouers en hul
eie kinders.
Huweliksprobleme tussen grootouerpare a.g.v. van al die bogenoemde.

BEVINDINGS
Die bevindings van dié studie bevestig
internasionale navorsingsbevindings.
* Die finansiële versorgingsrol om te
voorsien in mediese kostes, skoolfonds
en verwante skooluitgawes hou groot
implikasies in.
* Erge frustrasie word ervaar in
onderhandelings met hul kinders/
skole/mediese instansies vir finansiële
bystand. Uit frustrasie is selfs gepoog
om ‘n kleinkind se van na sy ma se
nooiensvan te verander, sonder sukses.
Die grootouers IS NIE sy wettige
voogde nie, tensy sy ma hom afteken en
hulle hom aanneem.
* Grootouers moet aktief planne beraam
om die rol effektief te vervul. Sommige
betree weer die formele arbeidsmag,
ander moet hul pensioengeld gebruik
en/of finansiële skenkings met dankbaarheid en sonder skaamte aanvaar.
* Die bemiddelaarsrol van die grootouers
veroorsaak dikwels spanning. Deelnemers aan die studie het kontak
tussen die kleinkinders en hul ouers
aangemoedig om ‘n positiewe verhouding te verseker. Besoeke, oproepe en
ander maniere van kontak het nie altyd
die gewensde uitwerking nie.

BELEWENISSE VAN GROOTOUERS
AS HOOFVERSORGERS
* Hulle voel soms magteloos, omdat die
rolverpligting hul geen keuse laat nie.
* Trauma as gevolg van die redes vir die
opname van die hoofversorgingsrol en
hulle eie kinders se aandeel daaraan.
* Verleentheid oor die refleksie wat hul
kinders se probleme en onvermoë werp
op hul eie opvoeding.
* Onbevoegdheid met die groot verantwoordelikheid op hierdie tydstip van
hulle lewe. Dis moeilik en uitdagend.
* Onbekwaamheid word ervaar by
gebrek aan kennis oor huidige
kinderontwikkeling, tegnologie en
moderne neigings.
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*
*

*

*

*

As hoofversorger is verlies/gemis ervaar,
want “ons is nou oupa en ouma EN ma
en pa…ons is nou albei”
Verlies aan eietydsbesteding is ook
ervaar. Jy kan nie meer doen net wat
jy wil nie en as huweliksmaats word hul
beslis nie genoegsame kans gegun om
tyd saam te spandeer nie.

SLOTSOM
Veranderende gesinsvorme is aan
die toeneem in Suid-Afrika as gevolg
van toenemende armoede en
regeringsorganisasies maak staat op
uitgebreide families - en meer spesifiek
op grootouers - om die hoofversorging
van hul kleinkinders oor te neem. Sulke
grootouers is ‘n kwesbare groep in die
gemeenskap weens ouderdom en beperkte
finansiële bronne. Dit is dus noodsaaklik
dat daar veel groter samewerking tussen
alle rolspelers moet wees, en ‘n beleid
wat hierdie grootouers sal ondersteun
in hul groot taak om die ontwikkeling
en gesondheid van hul kleinkinders in
moeilike omstandighede te verseker.

Grootouers het ook uiteenlopende
ervarings met skole gehad. Sommige
skole was baie tegemoetkomend in die
omstandighede, ander skoolhoofde sou
verleentheid veroorsaak vir “‘n lastige
ouma” of hul laat voel: ”Hy verstaan
nie…ons het al alles probeer !” OF “Ek
sal nooit weer die vrymoedigheid hê om
hom iets te vra nie…Nooit nie!”
Die dissiplineringsrol kan spanning
meebring. In die ondersteunende
hoedanigheid speel die meeste
grootouers tog ‘n rol in die
dissiplinering van kleinkinders. Nou
egter is hul die hoofdissiplineerders,
wat twyfel en gemengde gevoelens
meebring. (Anders as met jou eie
kinders.) Dit is nog erger vir ‘n enkelgrootouer.
Konflik word deur grootouers ervaar
tussen die rolle wat hul nou moet
volstaan. Die huidige gedwonge rol
verskil radikaal van die tradisionele
“bederwer” rol van oupa en ouma
sonder veel verantwoordelikheid. (Ek
kan hul mos teruggee!)

Ons as Dameskringlede moet bewus
raak van hierdie gesinne wat ons
bystand nodig het.
BRONNELYS:

Gemeenskap Psigososiale Navorsing (COMPRES)
Susan Brink en Issie Jacobs
Afrika-Eenheid vir Transdissiplinêre
Gesondheidsnavorsing (AUTHeR) Vera Roos en
Sandra Steyn (NWU,Potch)

GEBORG DEUR

DURBANVILLE FYNBOSTAK
“Vriendskap is die kosbare gawe van ons Liewe Heer”
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Saamgestel
deur:
Karen Hauman

Oor TAAL in die GRONDWET van Die Dameskring:

TAAL: Die voertaal van Die Dameskring is Afrikaans
DOELSTELLING: Die bevordering van die belange van die Afrikaanssprekende
gemeenskap, sy kultuur, sy waardestelsel, taal, geskiedenis en tradisies.

Die taal wat jy eerste geleer het, die beste verstaan,
WAT IS
MOEDERTAAL? jou die beste in kan uitdruk, die meeste gebruik.
HOEKOM LEER JY BETER IN JOU MOEDERTAAL EN DRA DIT BY TOT SUKSES?
• Moedertaal is die bousteen van sukses!
• Basiese konsepte wat die boustene vorm vir latere doeltreffende leer, word die
heel beste deur moedertaalonderrig vasgelê.
• As jy verstaan wat jy lees, is dit soveel makliker om dit oor te dra aan ander en
vrae te beantwoord.
• Dit verbeter die vermoë om ander tale aan te leer, DUS veeltaligheid.
• Dit maak dit makliker en lekkerder om te leer.
KhoiAfrikaans:
‘n Stukkie geskiedenis
aanleerderstaal
Afrikaans het ontstaan uit die mengelmoes rasse, tale en nasies
of “trade jargon” (’n
eenvoudige verkeerstaal
wat aan die puntjie van Afrika in ’n kultuurpot saamgegooi is.
wat kommunikasie tussen
Dekades voor die vestiging van ‘n Nederlandse kolonie aan
seevarende Europeërs
die suidpunt van Afrika het Kaapse Khoin-Khoin reeds kennis
en inheemses
gemaak met Seemansnederlands. Besoeke aan die Kaapse kus
vergemaklik
in 1583 en 1595 deur seevaarders is gedokumenteer. Die vroegste
het
vorm van Afrikaans, Khoi-Afrikaans, is dus nog voor die begin van die

17de eeu aan die Kaap gebesig. Saam met die Hollandse invloed het
twee ander belangrike groepe ‘n bydrae gelewer tot die totstandkoming van Afrikaans:
die slawe en die Khoi. Afrikaans se wortels lê dus beide binne en buite Suid-Afrika.

Europese wortels
Die 17de eeuse setlaars (uit o.a. Holland, Duitsland, Frankryk) het verskillende dialekte uit
Europa na die Kaap gebring en het Hollands as hulle moedertaal aangeneem. Baie het
heelwat later na die oostelike grense van die Kaap getrek en die tipe Hollands wat hulle
gepraat het, is Oosgrens-Afrikaans genoem.
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Oosterse wortels
Die slawe uit Hollandse kolonies in die Verre-Ooste, soos Batavia (tans Java), het uit
verskillende linguistiese agtergronde gekom. In die Kaap het hulle ’n vereenvoudigde
Hollands, wat deur Maleis-Portugees en ander slawetale beïnvloed is, begin praat. Dit
was die begin van die Kaapse Afrikaans. In moderne Afrikaans ken ons woorde soos: baie,
koejawel, makou, blatjang, bobotie, sosatie en piesang.
Suid-Afrikaanse wortels
Latere skakeling tussen veeboere en die inheemse Khoi-bevolking het gelei tot die ontwikkeling van ‘n vereenvoudigde soort Hollands wat later bekend geword het as OranjerivierAfrikaans. Woorde soos abba, boegoe, dagga, karos, kierie, koedoe, kwagga, geitjie,
kamma, aitsa en eina is deel van moderne Afrikaans se woordeskat.
‘n Nuwe Taal!
Ná die Britse oorname in 1806 het die Kaap verengels weens ’n verengelsingsbeleid om
Nederlands en Afrikaans te probeer verdring. Arnoldus Pannevis word as die vader van
Afrikaans beskou. Hy was ’n taalkundige en onderwyser by De Gimnasium, ’n privaatskool
vir Hollandssprekende kinders. Hy het besef dat Kaaps-Hollands nie meer as ’n dialek
van Hollands beskou kan word nie, maar inderwaarheid ’n nuwe taal is. Hy was die eerste
persoon wat die taal Afrikaans genoem het.
Die

Lojale Afrikaanse harte
Genootskap
Onder leiding van die jong predikant, S.J. du Toit, word die Genootskap
van Regte
van Regte Afrikaners (GRA) gestig. Die doel: om Afrikaans, wat toe
Afrikaners gestig
reeds die spreektaal van duisende mense was, tot skryftaal te verhef en
op 14 Augustus
as landstaal erken te kry. (Die rede vir die benaming ‘regte’ Afrikaners
1875 in die
was omdat daar volgens die GRA drie soorte Afrikaners in Suid-Afrika was:
Paarl.
Afrikaners met Hollandse harte - lojaal aan hul Hollandse verlede; Afrikaners
met Engelse harte wat die taal en kultuur van die Engelse regering as hul eie beskou het;
Regte Afrikaners met Afrikaanse harte lojaal aan die taal en kultuur van Suid-Afrika.)

VYF SPESIALE GEDIGTE VIR LEKKER-LUISTER
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Uit: Die gewildste
Afrikaanse gedigte
Aangevuur deur ‘n liefde vir
die digkuns het Leserskring
Jan Alleman genooi om die
gewildste Afrikaanse gedigte
te bepaal, met ‘n bloemlesing
ten doel - ‘n eerste in sy soort
in Afrikaans! En so word
gedigliefhebbers juigend en
jubelend die samestellers
van hierdie bloemlesing.
Uiteindelik word bykans 1300
gedigte genomineer. Die top100 verskyn in hierdie bundel.

Sproeireën

(Genommer volgens hul “rangorde” in die top-100)
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My nooi is in ’n nartjie,
my ouma in kaneel,
daar’s iemand … iemand in anys,
daar’s ’n vrou in elke geur!
As ek ’n stukkie nartjieskil
tussen my vingers buig of knak,
breek uit die klein sproeireën
wat geurend om my hand uitsak,
die boorde weer van Swartfoloos
en met nartjies om my heen
weet ek hoe dat ’n vrou kan troos.
O my nooi is in ’n nartjie,
my ouma in kaneel,
daar’s iemand … iemand in anys,
daar’s ’n vrou in elke geur!
D.J. Opperman (1914-1985)
https://www.youtube.com/watch?v=cgKMzpYWDns

Ek sal opstaan 67
Ek sal opstaan en na my vader gaan;
opstaan uit my vodde en my vuil;
opstaan en onder die volle maan
wat geel streep oor die vleiland, gaan en huil
aan sy breë skouer, en hóm saggies vra
om alles te vergeet, en te vergewe
die jongkrag van my hoon wat hy moes dra;
dat ek weer soos ‘n kindjie klein die lewe
vol sonskyn voel, die vreugde van my werk
in die wingerd waar pers die swaar korrels hang;
dat ek weer voel my hande jonk en sterk,
die voorjaarskoelte saggies teen my wang –
Voorwaar, onmiddellik na my vader sal
en moet ek gaan, en aan sy voete val.
W.E.G. Louw (1913-1980)
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Daarbo die blou, blou lug,
daaronder die rivier
wat deur die boorde kronkel met
‘n groene swier.
Niks stoor die yle swewende
bergstilte hier.
Ná al die jare maak ek weer
‘n plaashek oop.
Waar het my paaie
tog nie geloop
om my hier by ‘n hek te bring
van al my waan gestroop,
maar met my denke helder
en in my hart die hoop?

’n Handvol gruis uit die Hantam –
My liewe, lekker Hantam-wyk!
’n Handvol gruis en gedroogde blare,
Waboom-blare, ghnarrabos-blare!
Arm was ek gister, en nou is ek ryk.
Arm in herinnering, arm in verbeelding,
Arm in onthou van die vroeër jare
Deurgebring in die Hantam-wyk.
’n Handvol gras en gedroogde blare
Maak my, wat arm was, koning-ryk –
Ryk in herinnering, ryk in verbeelding,
Ryk in onthou van die vroeër tyd
Toe die Hantam-wêreld al die wêreld
Vir my was in die vroeër tyd.
’n Handvol gruis en gedroogde blare
Vertel so veel van die wonderjare
In my liewe lekker Hantam-wyk –
Waboom-blare, ghnarrabos-blare –
Arm eergister en nou skatryk!
C Louis Leipoldt (1880-1947)

Nou lê die aarde nagtelang en week
in die donker stil genade van die reën,
en skemer huise en takke daeliks bleek
deur die wit mistigheid en suising heen.
Dis alles ryk en rustig van die swaar
geheime wasdom wat sy paaie vind
deur warm aarde na elke skeut en blaar,
en ver en naby alles duister bind
in vog en vrugbaarheid en groot verlange;
tot ons ‘n helder middag skielik sien
die gras blink, en die jong graan teen
die hange,
en weet dat alle rus die lewe dien:
hoe kon ek dink dat somer ryker is
as hierdie groei se stil geheimenis?

Winter

Plaashek

Bloedrooi die aalwyn langs
die slingerpad.
Dis of daar vonke uit
elk vuurpyl spat.
Maar niks, niks roer nie ... net
‘n luggie wat
skrams aan die ritselende
grassate vat.

‘n Handvol gruis 18
uit die Hantam
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N.P.van Wyk Louw (1906-1970)

Die hek staan in die skad’wee van
‘n kremetart.
Die stilte in my’s volkome met
niks troebels, niks verward.
Ek lig die knip ... Ek maak
‘n hek oop in my hart.

BRONNE:

afrikaans.com
JUIG-tydskrif (November 2013)
Wikipedia (Geskiedenis van Afrikaans)
Die gewildste Afrikaanse gedigte (Saamgestel
deur Leserskring)

Uys Krige (1910-1978)
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CLARENS
ERF 241, CLARENS GOLF & LEISURE LANDGOED, CLARENS, 9707, OOS-VRYSTAAT, SUID-AFRIKA

www.barristerhouse.co.za

info@barristerhouse.co.za

LUUKSE SELFSORG VERBLYF

Kom ontspan in die rustigheid van die prentjiemooi Oos-Vrystaatse dorpie Clarens.
Barrister House bied uitsonderlike selfsorg verblyf in die Clarens Golf & Leisure Landgoed
teen die hange van die Rooiberg met ‘n asemrowende uitsig oor die omgewing.
Die huis word as ‘n eenheid verhuur en kan 10 gaste huisves.

SPESIALE AANBOD VIR DK-LEDE
KRY 15% AFSLAG OP VERBLYF
Vir meer inligting kontak: Celia Snellenburg I 083 294 4955 I info@barristerhouse.co.za
Of besoek ons webwerf: www.barristerhouse.co.za
KOEPON-KODE: DK15%19.6 I Minimum 6 gaste I Minimum 2 nagte oor naweke en 3 nagte oor langnaweke & vakansies
Aanbod geldig tot 31 Desember 2019 I Koepon slegs geldig vir direkte besprekings I Aanbod is onderhewig aan beskikbaarheid
Hierdie aanbod mag nie saam met ander promosies en spesiale aanbiedinge gebruik word nie

SIELSKOS: SEPTEMBER

GLO JY AAN

rentmeesterskap?

S

Bydrae: Donsie Kruger

alles. Die lys is eindeloos van vergrype en
misbruike. En ek? Ek staan skuldig. Te lui
om plastiek, papier en glas te herwin. Te
maklik om orals rond te ry en uitlaatgasse
te versprei. Te gemaklik om elektrisiteit
sonder beperking te gebruik. Te gewoond
om liter na liter water uit te mors. Te suinig
om omgewingsvriendelike sepe te gebruik.
Geen wonder dat daar in die boek Romeine
staan dat die hele skepping tot nou toe sug
in die pyne van verwagting. Dis oor ons
gebrekkige rentmeesterskap!
En tog is die pyne ook pyne van ’n
ander verwagting. ‘n Verwagting van nuwe
lewe. Jesus Christus wat genadetyd kom
aankondig het vir die wêreld. ’n Verwagting
dat hulle wat deur die kruisdood van
Christus self nuut gemaak is, nou ook weer
van nuuts af die Genesis-opdrag sal navolg.
Dat ek, nuwe skepsel, deel sal word van die
bediening van die genadetyd. Dat ek as
sout vir die aarde sal keer dat dit verrot en
as lig sal keer dat daar duisternis neerdaal.

ondag tydens die
Woordbediening in die
erediens word ek met hierdie
vraag gekonfronteer. Vir ‘n
oomblik dink ek dat ek darem
positief hierop kan antwoord.
Ek weet alles wat ek besit behoort aan
die Here en ek moet dit verantwoordelik
bestuur! Maar toe kom die uitklophou:
rentmeesterskap gaan oor baie meer as
net wat ek besit. Dit gaan oor die hele
skepping wat aan my toevertrou is deur
God. Ja, jy het reg gehoor. In Genesis 1:28
en in baie ander dele in die Bybel kom die
opdrag duidelik na ons: bewoon die aarde
en bewerk dit. Heers daaroor. Bewaar dit.
In volkome vertroue dat ek reg
sal doen aan sy skepping, oorhandig
die Skepper die verdere heerskappy,
bewerking en bewaring daarvan aan
my! Wat ‘n skeppende opdrag! Wat ‘n
wonderlike geleentheid! Wat ‘n groot
verantwoordelikheid! Ag Here, dink ek,
ek faal. Ons faal. Na Adam en Eva se
val is als ‘n gemors. In plaas daarvan dat
ons verantwoordelik omgaan met die
bewerking en bewaring, vergryp die mens
hom aan sy heerskappy, en misbruik hy die
vryheid wat God gegee het om kreatief
verder te skep tot Sy eer.
Ek dink aan al die foto’s op sosiale
platforms van waterskilpaaie met
plastiekstrooitjies in hul neuse vasgevang;
voëls wat versmoor onder ‘n olielaag;
ontbossing en kaal, dorre landskappe; diere
wat uitsterf vanweë die mens se begeerte
na hul liggaamsdele; lugbesoedelde
stede in donkerte gehul veroorsaak
deur uitlaatgasse, hul inwoners wat
maskers moet dra vir oorlewing; tallose
stortingsterreine vol van ons plastieksakke,
bottels, lappe, blikke, rubber en wat nog

Die antwoord vir ons sugtende aarde
se verwagting lê nie by ander nie. Dit lê
volkome voor jou voete, verloste mens!
As jy dan jou liefde vir God bely, kan
dit nie anders as dat jy jou liefde vir sy
skepping bewys nie. Dit moet ons passie
wees om ons Skepper se skepping so te
bewerk, te bewoon en te bewaar dat by sy
terugkoms ons as goeie rentmeesters nie
beskaamd sal staan nie, maar tesame met
die skepping nuut gemaak mag word.
Glo jy aan jou rentmeesterskap
liewe Vriendin? Ek glo in hierdie
uitgawe gaan jy baie geleenthede
teëkom waar jy ‘n verskil kan maak.
Staan dan op en laat jou dade
vertoon wat jou mond bely!
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SIELSKOS: MAART

GESPREKSARTIKEL: SEPTEMBER

Natuur

REGTE
Bydrae: Cormac Cullinan
(Vertaal deur Hercules Wessels)

“Die heelal is nie ‘n versameling voorwerpe nie, dit is ‘n gemeenskap afhanklik
van mekaar”. Vader Thomas Berry het met ‘n klein groepie van ons wat in April
2001 by ‘n wegbreekoord in Virginia in die VSA bymekaar gekom het, gepraat.
Hy was reeds ‘n bejaarde man en dit was duidelik dat hy, voor sy afsterwe, wou
seker maak dat hy sy wyshede en insigte kon oordra aan ‘n jonger generasie,
wat gereed moes wees om die uitdagings van wat hy die “Groot Werk” van
ons tyd genoem het, aan te durf. Hierdie werk behels die taak om ‘n “mutually
enhancing human – Earth relationship” (soos wat Vader Thomas altyd daarna
verwys het) te skep, of, anders gestel, om ‘n wedersydse verhouding tussen die
mensdom en Moeder Aarde wat beide sal versterk, te skep.
BESPREKINGSVRAE:
1. Hoe uitgesproke is jy om standpunt in te neem vir aarde-regte?
2. Hoe kan jul tak jul stem hieroor laat hoor? (Miskien ‘n woord van dank rig aan ‘n
onderneming of instansie wat ‘n verskil maak in die verband?)
3. Deel praktiese wenke met mekaar om herwinning moeiteloos toe te pas.
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V

Voeg die daad by die woord
My ontmoeting met Vader Thomas Berry
en sy werk was my inspirasie om te skryf
oor hoe die reg moontlik kán lyk as mense
aangemoedig word om in harmonie met
die hele aarde te lewe, in plaas daarvan om
menslike gedrag wat die aarde verwoes,
te regverdig - met die hulp van die reg
(byvoorbeeld om ‘n permit toe te staan
vir besoedeling). My boek, Wild Law:
A manifesto for Earth Justice is in 2002
gepubliseer. Dit is sederdien in verskeie
tale uitgegee (in 2017 was die Chinese
weergawe gekies as een van die tien
beste boeke in China). Na hierdie boek,
waarin ek beskryf het hoeveel anders ons
mensdom behoort op te tree, het ek begin
dink oor hoe ons die oorgang sal kan
maak van ‘n uitbuitende en vernietigende
beskawing na ‘n samelewing wat nie
net ekologies volhoubaar is nie, maar
ook sosiale regverdigheid en geestelike
vervulling meebring. My gevolgtrekking
was dat dit die wêreldwye samewerking
van miljoene natuurliefhebbers sal vereis
om so ‘n fundamentele verandering te
bewerkstellig. Ek het daarom vir die
afgelope tien jaar gewerk aan die opbou
van die Globale Alliansie vir Natuurregte
(www.therightsofnature.org) en ek gaan
binnekort ‘n Wild Law Instituut in SuidAfrika stig om te help bou aan hierdie
beweging in Afrika.
Die idee dat alles wat geskape is
veronderstel is om regserkenning te
kry sodat hulle hul unieke rol binne
die gemeenskap kan vervul, mag dalk
aanvanklik vreemd klink. As ons egter op
onvervreembare menseregte wil aanspraak
maak omdat ons mense is, hoekom mag
die omgewing waarbinne ons ontwikkel
het, nie ook regte hê nie? Ons as mense
is totaal afhanklik van die natuur vir ons
voortbestaan en as ons menseregte wil laat
voortbestaan, sal ons die fundamentele
regte van al die ander lede van die hele
gemeenskap op aarde ook moet erken en
beskerm. As ons nie die reg van die berge,

‘n Ander denke
ir ‘n ‘n prokureur, soos ek,
was Thomas se perspektief
nie net revolusionêr nie,
maar ook baie aantreklik,
omdat dit grotendeels
ooreengestem het met my
eie diepste oortuigings. Ons regstelsel
reflekteer nog steeds ‘n wêreldsiening wat
afkomstig is van die “Era van Verligting”,
wat gedurende die 16de en 17de eeu
in Europa geheers het. Die idee van die
aarde as ‘n groot moeder wat ons as haar
kinders voed, was uitgedien. Dit is vervang
met die idee dat die heelal ‘n groot horlosie
is en dat dit die rol van wetenskap is om
te verduidelik hoe elke rat werk, sodat die
mensdom hierdie kennis kan manipuleer
tot ons voordeel. Aangesien die natuur
as ‘n meganisme beskou word, het die
reg enigiets wat nie ‘n mens is of nie ‘n
entiteit is wat deur ons geskep is nie (soos
‘n maatskappy of die Staat), beskou as ‘n
voorwerp wat nie oor regte kan beskik nie.
In die oë van die reg is alles in die natuur,
soos die berge, grasvlaktes, olifante, arende
en miere, net eiendom of eerder “natuurlike
hulpbronne” wat beskikbaar is vir uitbuiting
deur mense.
Soos enigiemand wat die voorreg
gehad het om as kind die wilde natuurskoon te verken, het ek geweet dat die reg
se siening van die natuur eenvoudig nie
waar kan wees nie. Thomas was reg, ons
is deel van die gemeenskap van die lewe
– inderdaad, die mees indrukwekkende,
beeldskone, ingewikkelde en asemrowende
lewensgemeenskap wat te vinde is in die
heelal. Die idee dat net die mensdom, ten
koste van die res van die lewe op aarde, die
reg het om te bestaan, te oorheers en uit
te buit, is vir my verregaande. Myns insiens
is ons rol op hierdie aarde eerder om in
harmonie met ons medebewoners op aarde
te lewe en om hierdie wilde skoonheid
van die aardsgemeenskap te vier - nie dít
wat ons heilige plig is om te beskerm te
oorheers, uit te buit en te vernietig nie.
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Hof in Columbië het dieselfde gedoen
met die Atratorivier. Op 26 Februarie
2019 het die burgers van Toledo, Ohio, ‘n
plaaslike ordonnansie wat Meer Eyrie en
sy waterskeiding as ‘n regspersoon erken,
aanvaar, met die gepaardgaande reg om te
“bestaan, floreer, en natuurlik te ontwikkel”
en om ook vry te wees van besoedeling.
Die ordonnansie het ook aan burgers die
reg verleen om regstappe te neem namens
die meer, indien die laasgenoemde regte
van die meer geskend word.

woude, riviere en wolke om hulle rol in die
watersiklus te kan vervul, erken en beskerm
nie, sal ons nie vars water hê nie. Sonder
water sal die fundamentele menseregte wat
in ons Grondwet vervat word,
sinneloos wees.
Lande op die voorpunt
Net meer as 10 jaar gelede, gedurende
Oktober 2008, het Ecuador baanbrekerswerk gedoen wat gelei het tot die
aanvaarding van ‘n grondwet wat die regte
van die natuur erken en ook sy landsburgers
verplig het om daarna te streef om in
harmonie met die natuur saam te leef.
Sedertdien het ek die voorreg gehad om
die opstel van die Universele Deklarasie
van die Regte van Moeder Aarde te lei, wat
onderneem was deur die People’s World
Conference in Bolivië in 2010. Ek het ook
die voorreg gehad om die stigter te wees
van beide die Globale Alliansie (Global
Alliance) en die Internasionale Tribunaal vir
Natuurregte (International Rights of Nature
Tribunal). Die Tribunaal is die ‘mense se
tribunaal’ wat sake aanhoor met betrekking
tot growwe skendings van die regte soos
erken in die Universele Deklarasie.
Die wêreldwye beweging groei
voortdurend, maar oor die afgelope
paar jaar het die aanvaarding van
hierdie “wilde” idees selfs meer
toegeneem. Die Verenigde Nasies (VN)
het ‘n program wat ‘n lewenswyse in
harmonie met die natuur aanmoedig
(http: www.harmonywithnatureun.org/)
en deskundiges aanstel om die VN se
Algemene Vergadering in New York op
22 April elke jaar (Internasionale Moeder
Aarde dag) toe te spreek. Nieu-Seeland
het wetgewing aanvaar wat beide die Te
Urewerawoude en die Whanganuirivier
as regspersone erken en regte aan hulle
toeken (dus word daar aan die natuur
soortgelyke regserkenning as dié van ‘n
maatskappy gegee). Howe in Indië het
beide die Ganges- en Yamunariviere as
regspersone erken en die Konstitusionele

Ons almal se verantwoordelikheid
Sommige van die inisiatiewe was geïnspireer
deur die inheemse mense wat ‘n nabye
verhouding met die aarde koester en
volhou. Ander inisiatiewe het weer ontstaan
uit frustrasie met die tekortkominge van
die meeste regsisteme, wat ten gunste van
ekonomiese groei en persoonlike rykdom,
nie daarin slaag om die kosbaarste bron
van rykdom en groei vir ons almal te
beskerm nie.
Dit is tyd dat ons almal wyer sal
moet kyk en dink om die regte van die
hele aardgemeenskap te beskerm. Dit
is tyd om te leer hoe ons moet lewe én
regeer as goeie burgers van die integrale
gemeenskap op aarde.
(Slotnotas)

Thomas Berry is gebore op 9 November, 1914 in
Greensboro, Noord Carolina waar hy ook tot ruste
gekom het op 1 Junie 2009 op die ouderdom van 94.
Hy was ‘n vooraanstaande geleerde oor gelowe van
die wêreld en het later een van die grootste filosowe
van omgewingskwessies geword. Om net ‘n paar van
die boeke wat hy geskryf het te noem: The Universe
Story (wat hy saam met die wiskundige kosmoloog,
Brian Swimme, geskryf het), The Dream of the Earth
(1988), The Great Work: Our Way Into the Future
(1992), en Evening Thoughts: Reflecting on Earth as
Sacred Community (2006). Sy twee laaste boeke oor
wêreldgelowe: The Sacred Universe: Earth, Spirituality,
and Religion in the Twenty-first Century en The
Christian Future and the Fate of Earth is beide in
2009 gepubliseer.
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ONTMOET ‘N DK-VRIENDIN

Suzette
du Preez:
VROU WAT NOU (weer)
VREESLOOS VOLUIT LEWE
Bydrae: Sophia Herman

skoolhou, het my beker oorgeloop! Ons
kon huis koop.
Vier jaar later is ons geseën met ‘n
gesonde seun en later met ‘n pragtige
dogter. Ons was só gelukkig, alles was
net volmaak! Tot daardie verskriklike dag
in Julie 1996 wat ons lewens vir altyd
verander het. Met ons tuiskoms na ‘n
heerlike wildtuinvakansie is my man voor
ons huis geskiet - vermoedelik in ‘n poging
om die motor te kaap. Hy was nie op
slag dood nie. Ek was só dankbaar hy leef
sonder skade aan enige organe, behalwe
die dikderm. Die chirurg het ons verseker
dat die skade net tydelik was, alhoewel ‘n
lang herstelpad voorgelê het. Dit het ons
onwrikbaar geglo!
Ten spyte van die skok en trauma,
was ek só bewus van God se genade en
goedheid. Ek het ook dikwels gesê dat
God nie my man sal wegneem nie, want
Hy weet ons kan nie sonder hom regkom
nie. Na sewentien dae en vele terugslae
met septisemie en respirators, het dit begin
beter gaan. Toe my telefoon middernag
weer lui en ek skielik weer hospitaal toe
moes gaan, was dit die hoogste hekkie
waaroor ek moes kom. By die hospitaal

Nooit ooit het ek gedink dat
my lewe ook deel sal vorm van
misdaadstatistiek in ons pragtige
land Suid-Afrika nie.

E

k was bevoorreg om groot
te word in ‘n gelowige,
geborge en gelukkige
gesin. Ek kon ook my
kleindogtertjie-drome
verwesenlik deur “Juffrou”
te word. Reeds in my graad nege-jaar
het ek my trouman ontmoet – tot Pa se
groot frustrasie en bekommernis! Dit
was ‘n langafstandverhouding. Hy was
‘n eerstejaar-onderwysstudent en ons het
gekorrespondeer met lang en dik briewe.
Nog langer en dikker briewe volg toe hy op
die grens was. Kosbare pienk gestempelde
koeverte het by die meisiekoshuis
aangekom. Die jaar toe hy begin skoolhou,
skryf ek matriek – só romanties. Aan die
einde van my tweede jaar is ons getroud
en kon ons in die skoolkoshuis waar hy
koshuisvader was, ‘n woonstel kry waar ek
my volle aandag aan my studies kon wy (‘n
voorwaarde van Pa). Die jaar toe ek begin
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aangekom het my man reeds gesterf. ‘n
Reuse embolus het beide longe se suurstof
afgesluit. Hy het gesterf voordat iemand
hulp kon verleen!
Die moeilikste ding wat ek nog ooit
in my lewe moes doen, was om vir my
twee kinders te gaan vertel dat hulle
Pappa nie weer huis toe gaan kom nie.
Na die begrafnis het ek probeer om die
roetine waaraan my kinders gewoond
was, te handhaaf. Vriende, familie, bure
en die hele gemeenskap het ons in watte
toegedraai en ons gedra en ondersteun.
Ek was kwaad vir die Here. Hoekom vir
ons twee pragtige kinders gee en dan laat
Hy mý alleen om hulle groot te maak? Dit
kan mos vir niemand goed wees nie? Later
moes ek besef: as ek nié ons kinders gehad
het nie, het ek geen rede vir lewe of sin in
my lewe gehad nie. Ter wille van hulle móés
ek vreesloos uithou en aanhou!
Party dae het ek letterlik soveel fisiese
“hartpyn” beleef dat ek dokter toe is om
seker te maak daar is nie fout nie. Wat
sou van my kinders word as ek ook moes
doodgaan? Ek het gevoel asof ek nooit
weer iets sou kon geniet nie, ek sou nooit
weer kon uitsien na iets nie.
Ons lewe was besig, maar tog was ek
eensaam. Ek het meer en meer besef dat
ek die ander helfte van my lewe, my wese,
my bestaan, verloor het en dat niks en
niemand weer daardie leemte sou kon vul
nie. Daardie gevoel van totale leegheid,
glo ek, kan ‘n mens doodmaak. Woede,
verslaentheid, magteloosheid, hartseer,
angs vloei deur jou. Jy hoor, maar neem
niks in nie; sien, maar is van niks bewus
nie. Jy funksioneer soos ‘n robot wat
alles hanteer en voel die lewe gaan aan
sonder jou.

Ons het deur sessies met beraders en
sielkundiges gegaan, wat gehelp het. Die
die lewe was vir my steeds baie moeilik
met die besluite en verantwoordelikheid
wat ek alleen moes dra. Sulke dae het die
bekende gedig, “Voetspore in die sand”,
vir my nuwe betekenis gekry en kon ek voel
hoe die Here my optel en dra om vreesloos
te kon voortgaan. As ek terugkyk, wéét
ek dat ek nooit sonder God se genade en
liefdevolle versorging anderkant sou uitkom
nie en dan is ek ongelooflik dankbaar!
Ek is ook dankbaar vir my beroep: nie
net het dit finansiële voordele ingehou nie,
maar kleuters laat nie toe dat jy hartseer
bly nie. Hulle sorg dat jy die lewe in al sy
wonderlike fasette raaksien en beleef! En
so het die Here weer ‘n man oor my pad
gebring. Ook hy het sy vrou in ‘n skietery
verloor. Dit is waar ons raakpunte begin
het. Ons kon nagte deur gesels en dit
was vir ons beide helend. Wonderlik om
ons ervarings en belewenisse te deel met
iemand wat verstaan. Ons twee voel so
ongelooflik bevoorreg dat God ons ‘n
tweede kans gegee het.
Al die eerstes na die dood van ‘n
geliefde is baie moeilik (selfs 23 jaar later).
Ons is nou al by die eerste kleinkinders,
maar stééds bly dit seer! Ons verstaan
steeds nie God se plan met al die hartseer
in ons lewens nie. Ons weet wel dit het
ons nader aan Hom gebring en dat ons
Hom in alles kan vertrou en weet Hy sorg.
Soms is ek nog hartseer by die gedagte dat
ons kinders sonder hul eie Pa en Ma moes
grootword – dit was groot skoene wat ons
elkeen moes volstaan.

Eendag sal ons ten
volle ken en verstaan.

GEBORG DEUR

WITRIVIER KORAALTAK
“Mag jy in Hom ’n heenkome hê, ’n Hartstuiste”.
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SIELSKOS: OKTOBER

KUNS EN ESTETIKA

skone
kunste?
Hoe skoon is die

Bydrae: Marinda Schutte

In Afrikaans kan die woord estetika ook skoonheidsleer genoem word.
Estetika beteken dus in eenvoudige terme die studie van die “skone” dinge
in die lewe, naamlik kuns, musiek, argitektuur, literatuur, rolprente, ensovoorts.
Visuele kuns het ook lank bekend gestaan as “skone kunste”. Die woord
skone of skoonheid beteken onder andere iets wat mooi, pragtig, verfynd of
suiwer is. Is dit die indruk wat ‘n mens van die kunste en literatuur deesdae
kry, of loop jy jou elke keer vas teen die ontstellende, die gewelddadige of die
dekadente? Kan ‘n mens nog praat van die skone kunste?
30
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okrates het al jare gelede
gesê dat kuns meer as net
kunsvlyt of ‘n meganiese soort
handvaardigheid behels – kuns
en estetika verwys na die mens
se soeke na ‘n dieper betekenis
in die lewe. Kuns (in die breë sin van die
woord) bevat ‘n spirituele dimensie en
kan beskou word as ‘n siel-saak en nie net
‘n handeling van die verstand of liggaam
nie. As kuns dus ‘n siel-saak is, moet ons
as Christene teruggaan na die skepping,
na die mens wat met siel as beeld van God
geskape is. Is ons kuns nie veronderstel
om dit uit te beeld of te verkondig nie?
Het God nie geskep en gesê dit is goed
nie? Is die mens nie die hoogtepunt van
die ongelooflike pragtige skepping en
natuurskoon en grootheid en almag van
God nie?
Die idee van skoonheid in kuns het
deur die eeue baie verander. Skoonheid
is deur die antieke Grieke gesien as
die produk van proporsie en harmonie.
Tydens die middeleeue is hierdie verband
tussen harmonieuse skoonheid en kuns
beklemtoon, maar na die Renaissance het
kuns meer geword as net die naboots en
napraat van die natuur en natuurwette.
Elemente soos ornamentasie, kleurgebruik,
die nukke van die kunstenaars, die
siening van die werklikheid (wat geweld,
wreedheid, verraad, pyn en lyding insluit) en
die onwerklike (drome, fantasie,vrese) het
die idee van skoonheid en dit wat in kuns
weergegee word, beïnvloed. As maatstaf
vir kuns was skoonheid as sodanig nie meer
voldoende nie.
Maar juis hierin lê die skoonheid van
kuns. Die bedryf van kuns is spesiaal
omdat kuns objekte van die alledaagse
ervaring, binne die sieldodende roetine
van die doodgewone gebruikerskontekste,
transformeer. Kuns om-skep die
doodgewone tot iets besonders. Deur
middel van kuns word die gewone objekte
buitengewone ikone van sin en betekenis.

Die bekende Griekse bronsbeeld, die Artemision
Bronsbeeld, wat Poseidon of Zeus uitbeeld. Die
klassieke voorbeeld van skoonheid en manlikheid.
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As ons kuns nie net “mooi” is nie, is dit
omdat ons in ‘n gebroke wêreld leef, wat
deur kuns vir ons soos ‘n spieëlbeeld
weerkaats word. Dit was onder andere
Pablo Picasso wat kuns gesien het as
“omvorming”, naamlik om die objek in
stukke op te breek en met die skerwe van
die geheel die gebied van vervorming,
lyding, aakligheid en lelik te betree. In sy
beroemde kunswerk Guernica word skerwe
van die menslike liggaam binne die maaken-breek van oorlogsgeweld en die pyn
van lyding, ’n kunswerk. Picasso se kuns
word ’n seismograaf vir die angs, twyfel,
konflik en gemors van sosiale verwarring en
destruktiewe geweld.
Die grootste kunswerk is sekerlik die
mens self. Die mens, in alle fasette van
lewe, kan basies beskou word as ikoon
van die estetiese faktor in lewe, naamlik
die soeke na sin, betekenis, waarde,
eiesoortigheid, en menswaardigheid. In

hierdie sin lê die kern van die beginsel van
skoonheid in die kunste. Die skoonheid lê
nie in die afwesigheid van die lelike dinge
en die gruwels van die lewe nie, maar in die
wyse waarop die mens in staat is om deur
kuns die sin en betekenis van die lewe te
soek te midde van hierdie gruwelikhede.
As ‘n kunswerk geweld uitbeeld, lewer dit
sosiale kommentaar op die aard en gevolg
van geweld en dwing dit die mens om
te soek na die betekenis daarvan en die
manier waarop menswaardigheid te midde
van geweld kan oorleef.
Mooi het in die eerste plek nie te make
met die vraag goed of kwaad nie, maar

met die vraag: sinvol (menswaardig) of
sinloos (onmenswaardig). Estetika behels
meer as bloot die moraliteit van etiese
vraagstukke. Mooi stimuleer die vrye spel
van verbeelding met die intellek deur
interpretasie en die verstaan van die sin van
lewe. Lelik is daarom ’n estetiese kategorie
wat worstel met die gevaar van destruksie
en korrupsie wat dan op die ou end ’n
sensitiwiteit vir menswaardigheid, integriteit
en geregtigheid versteur. In plaas van ’n
helende effek te hê, dui lelik op ontaarding
en ’n vorm van weersin.
Maar, soos met alle dinge in die lewe,
is dit vir Christene nie waar die belewing
en uitleef van kuns stop nie. Ons is
boodskapdraers van hoop, van die Goeie
Boodskap. Wanneer die wreedaardige
werklikheid van die wêreld weerspieël
word, moet ons daardeur kan sien na ‘n
volgende dimensie, die dimensie van die
ewige lewe waar daar geen pyn of lyding of
wreedheid of dekadensie meer is nie. Dit
is seker nie toevallig dat Paulus in Efesiërs
2:10 na die mens verwys as ’n Goddelike
gedig (poiéma) nie; menswees verwys na
die poëtiese vakmanskap van God: “want
ons is God se handewerk. Hy het ons in
ons eenheidsband met Christus Jesus só
gemaak dat ons die goeie werke wat Hy vir
ons bestem het, kan uitlewe.”
Bronverwysings:

Daniël Louw. Die ikoniese waarde van kuns. Die
Departement van Praktiese Teologie Universiteit van
Stellenbosch
https://www.vrouekeur.co.za
https://www.litterm.co.za

Male Trans-Figure: beeldhouwerk deur Dylan Lewis
op die kampus van die Universiteit Stellenbosch wat
by baie kykers ’n ontstellende weersin opgeroep
het. In ’n onderhoud in Die Burger (La Vita 2012:13),
verwys Dylan Lewis na ’n intra-psigiese transendensie
in menswees wat hy as ’n innerlike woesteny (“inner
wilderness”) beskou; ’n wilde, oer-vryheid wat
die donker skadusy van menswees uitbeeld; die
verwoestende uitwerking van brutale manlikheid.
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GESPREKSARTIKEL: OKTOBER
DIE WAARDE VAN ESTETIKA IN SUID-AFRIKA

Wanneer

hoop

Groei

die waarde van skoonheid in armoede

Toets jou Suid-Afrikaanse kunsen argitektuurkennis:
1. Wie het die Uniegebou ontwerp?
2. Watter skilder se werk, “Two
Arabs”, is die duurste werk wat nog
in Suid-Afrika op ‘n veiling verkoop
is? (Die werk het die bedrag van
R21 166 000 behaal.)
3. Wie was onderskeidelik die
argitek en die beeldhouer van die
monument en die beeldegroep van
die vroue en kind by die Nasionale
Vrouemonument in Bloemfontein?
4. Waar is die oudste kunswerk in
Suid-Afrika (tans die oudste in die
wêreld) gekry?
5. Kan jy vier van die agt topverkoperSuid-Afrikaanse kunstenaars noem?
6. Watter Suid-Afrikaanse modeontwerper is bekend vir haar liefde vir
luiperd- en ander diervelpatrone?

D

Bydrae: Marinda Schutte

ie hele wêreld is in ‘n
ekonomiese wurggreep
en nêrens word dit so
duidelik gevoel soos in
ontwikkelende lande nie.
Suid-Afrika se grootste
probleem is werkskepping en negatiewe
ekonomiese groei, daarby huiwer ons op
die rantjie van rommelstatus en duisende
mense leef onder of net op die broodlyn. Is
dit dan logies om duisende rande te betaal
vir ‘n kunswerk, of miljoene te spandeer aan
die ontwerp van ‘n gebou of die nuutste
standbeeld van Nelson Mandela? Is kuns,
argitektuur en die waarde van estetika nie
maar net ‘n onbekostigbare luukse, net
beskore vir eerstewêreldlande nie?
Die meeste van ons is vertroud met
die beginsel van Maslow se piramide
van behoeftes, waarvolgens die mens se
motivering om iets te doen, gekoppel
word aan die mate waarin sekere behoeftes
bevredig word. Volgens hierdie model
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word mense se behoeftes verdeel in
kategorieë of vlakke van prioriteite. Die
onderste vlakke is die basiese behoeftes,
terwyl die boonste vlakke bekend staan
as die hoër behoeftes. Die kern van
die teorie bepaal dus dat ‘n persoon
se basiese behoeftes eers vervul moet
word, voordat hy/sy deur hoër behoeftes
gemotiveer sal word. ‘n Honger persoon
sal dus nie die krag of motivering hê om
byvoorbeeld gereeld skool toe te gaan of
hard te studeer om universiteitstoelating
te kry nie. Sy prioriteit is om eerstens - op
enige manier moontlik - kos in die hande
te kry. Hierdie piramide is later uitgebrei
om meer vlakke van behoeftes in te sluit,
naamlik kognitiewe behoeftes (kennis,
begrip, avontuurlus, nuuskierigheid,
leergierigheid), estetiese behoeftes (die
waardering van kuns, skoonheid, balans) en
transendentale behoeftes (onselfsugtige
dade, godsdienstige, seksuele en
natuurbelewenisse, spirituele vervulling,
ondersoek na wetenskaplike beginsels).
Hierdie piramide dui op die som van die
mens se behoeftes en vervulling daarvan
in ‘n ideale wêreld, maar in ons gebroke
wêreld weet ons dat sekere mense se
basiese behoeftes nie eens vervul word
nie. Watter implikasie hou dit dan vir die
vervulling van die hoër behoeftes (soos
estetika en kuns) in - veral in ‘n land waar
die vervulling van basiese behoeftes nog
vir baie lank eerste prioriteit moet wees?
Moet ons dan tevrede wees om sonder
enige van die hoër behoeftes klaar te kom?
Dit is waar dat verskillende dinge by
verskillende mense prioriteit geniet, maar
as wese geskape na die beeld van God,
met ‘n siel, verskil die mens van enige
ander lewende wese. Die mens se hoër
vlak behoeftes bestaan tesame met sy
basiese behoeftes en ongeag hoe arm die
mens is, sy behoeftes aan goeie selfbeeld,
selfaktualisering, kognitiewe stimulering en
die estetiese bestaan saam met die basiese
behoeftes soos kos, klere en skuiling. Die

Selfaktualisering
Geestelik,
moreel-eties,
kreatief, spontaneïteit,
diensbaar
Selfbeeld
Selfvertroue, respek van
en vir ander, prestasie
Behoort
Vriendskap, familie
en seksuele intimiteit
Veiligheid
Fisiese veiligheid, finansiële sekuriteit, gesondheid,
sekuriteit van familie en besittings
Fisiologiese behoeftes
Suurstof, klere, kos, skuiling, slaap en seks

estetiese is dus in enige land - ontwikkeld
of ontwikkelend - ‘n belangrike deel van
die mens se lewe en nie net ‘n onnodige
luukse nie.
DIE WAARDE VAN DIE ESTETIESE VIR
ONTWIKKELING
In ‘n wêreld gefokus op finansiële gewin,
word kuns en estetika dikwels gesien as ‘n
toevallige uitvloeisel van die gemeenskap
en kulture, nie werklik belangrik vir
oorlewing, ontwikkeling of opvoeding
nie. Kuns en musiek as skoolvakke word
skandelik afgeskeep, terwyl wiskunde,
wetenskap en ekonomie as onontbeerlik
beskou word. Watter implikasie hou dit vir
ons gemeenskap op die lang duur in?
Navorsing het bewys dat nasies/
kultuurgroepe wat genoeg aandag gee aan
estetiese ontwikkeling, ook beter presteer
ten opsigte van wetenskap en tegnologie.
Dit gaan nie net oor die finansies wat
beskikbaar is nie, maar oor die feit dat elke
mens as volledige wese moet ontwikkel om
sy volle potensiaal te ontgin. Dit beteken
nie almal moet skilders of musikante word
nie, maar kinders wat van jongs af aan
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begin, waarvolgens die kunste deel uitmaak
van ‘n totale ontwikkelingsprogram. Hul
motivering hiervoor was om mense aan
te moedig om meer kreatief te dink en te
leef, wat weer sal bydra tot ekonomiese
en sosiale ontwikkeling. Stel jou voor
hoeveel ons land sal kan baat by kreatiewe
oplossings vir byvoorbeeld die landbou,
stedelike ontwikkeling en toerisme!

Nasionale
Vrouemonument in
Bloemfontein

DIE WAARDE VAN DIE ESTETIESE VIR
EKONOMIESE GROEI
Ekonomiese groei vind nie net plaas
wanneer daar genoeg geld vir behuising,
kos en onderwys is nie, maar wanneer
elke mens vir homself en sy gesin kan
sorg en ‘n produktiewe bydrae tot die
ekonomie en samelewing lewer. Die
belangrikste is dat dit volhoubaar moet
wees. Korttermynprogramme vir die
kleinsake-, landbou- of toerismesektor is
nie altyd die oplossing nie. Dit vereis ‘n
holistiese benadering, waarvolgens hierdie
ontwikkelingsprogramme volhoubaar kan
wees en natuurlik kan groei.
Die ekonomiese bydrae wat kulturele
industrieë (wat kuns en handwerk,
argitektuur, film, publikasie, advertensies,
mode en ontwerp insluit) is vir die eerste
keer in 2014 in Suid-Afrika “gemeet”,
volgens die riglyne van UNESCO.
Hierdie industrieë het ongeveer 192 410
werksgeleenthede geskep (1,28% van
die land se totaal) en dra 2,9% van die
BBP by. In ‘n land waar werkloosheid
onder veral jongmense hoogty vier, is
dit belangrik om daarop te let dat 60%
van die werksgeleenthede wat geskep is,
gegaan het aan persone jonger as 34 jaar.
Die bedryf se verdeling tussen manlike en
vroulike persone in die werksmag, is feitlik
gelykop. Dit is dus een van die industrieë
wat vroue bemagtig.
Hierdie syfers sluit byvoorbeeld nie die
werks- en ekonomiese geleenthede wat as
uitvloeisel van hierdie bedryf geskep word
(soos byvoorbeeld in die toerismebedryf),

kunsvorme blootgestel word, leer om meer
kreatief en onafhanklik te dink. Kreatiewe
denkers en planmakers is die pioniers van
ons samelewing, ongeag die vakrigting
waarin hulle beweeg. Kunste en estetika
is nie net ‘n kultuurproduk nie, maar is die
voertuig waarmee ons ons kultuur uitleef.
Geen persoon leef kultuurloos nie en
daarom is die estetiese ‘n integrale deel
van ‘n mens se alledaagse lewe - al besef
ons dit nie. Dit is ‘n onontbeerlike deel van
die mens se ontwikkeling en kan nie geskei
word van mense se lewenswyse nie. Wat is
die oudste tekens van menslike beskawings
wat opgegrawe word? Gereedskap
(tegnologie) en tekeninge (kuns)!
Watter ontwikkelingswaarde hou die
kunste dan in? Dit is ‘n instrument om
mense te bemagtig, om op ‘n vreedsame
manier jou verskille uit te leef, om kleiner
gemeenskappe ekonomies te ontwikkel
deur handvaardighede en handeldryf,
om gesonde vryetydsbesteding aan te
moedig, om boodskappe aangaande
sosiale probleme en sekere belangrike sake
oor te dra, om op ‘n interessante manier
opvoedingsbeginsels (soos die bewaring
van die natuur, gesondheidsvoorsorg,
herwinning, waterbesparing) oor te
dra. Hoewel befondsing vir die kunste
skandelik afgeskeep word - kyk maar
na ons teaters en kunsgalerye wat moet
sukkel om hul deure oop te hou - het
UNESCO die afgelope paar jaar met ‘n
program van “integrale ontwikkeling”
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ekonomies-meetbare waardes omvat.
Die intrinsieke waardes van kuns sluit
die skoonheid, genot, uitdagings, sosiale
kommentaar, interpretasie, stimulasie en
betekenisvolheid daarvan in. Dit is nie
noodwendig waardes wat in geld gemeet
kan word nie, maar is net so belangrik vir ‘n
gesonde, vooruitstrewende samelewing as
die ekonomies-gekwantifiseerde waardes.
Kulturele kapitaal is een van hierdie
intrinsieke waardes wat belangrik vir ons
samelewing is. Kulturele kapitaal beteken
die totaal van ‘n land se kuns-, argitektuur- ,
musiek- en erfenisskatte. Dit omvat alle
wyses waarop al die mense in ons land hul
kultureel uitleef. Dit is kapitaal waarin belê
moet word sodat dit nie tot niet gaan nie.
Wat sal gebeur as dit vervlak en vergaan?
Wel, ek is seker elkeen van julle het al een
van daardie post-apokaliptiese rolprente
waar die mense op ‘n dorre aarde rondjaag
en mekaar vernietig, gesien. Dit is hoe ‘n
wêreld sonder die estetiese sal lyk. Dit is
hoe die mens lyk wat gestroop word van
alles wat mooi, eerbaar, navolgenswaardig
is. Ekonomiese en wetenskaplike opvoeding kan dit nie aan ons gee nie. Dit is
slegs die bewusmaking van die estetiese
wat ons opvoeding van volwaardig
menswees, geskape na Sy beeld, is.

in nie. Toerisme is ‘n belangrike bron
van inkomste. Die estetiese vorm ‘n
sentrale deel van die toerismebedryf.
Natuurtoerisme is belangrik, maar nóg
meer van belang is die wyse waarop
dit aangebied en bewaar word vir die
nageslag. Die grootste trekpleister vir
toeriste is egter die mense en kulture
van Suid-Afrika. Ons is nie verniet die
reënboognasie nie! Dit beteken dat
die bewaarders en uitbeelders van ons
kultuurgoedere - die estetiese - net so
belangrik is as die ingenieurs wat sorg dat
die vliegtuie hier kan land.
Hierdie ekonomiese bydrae is vir ons
land nie te versmaai nie. Ons grootste
kopseer, naamlik werkskepping en ekonomiese bemagtiging van alle bevolkingsgroepe, geslagte en ouderdomme, word
in hierdie industrieë aangespreek. Enige
werksgeleentheid wat geskep word, is van
belang. Die persoon wat huise bou se werk
is nie belangriker as die akteur s’n nie.
Die Uniegebou

WAT STAAN ONS TE DOEN?
Wanneer ‘n mens daagliks omring word met
armoede en alles wat nie met skoonheid
en kuns geassosieer kan word nie, soos vuil
omgewings, rommel, geweld en korrupsie,
kan ons gou moedeloos daarteen vaskyk.
Elkeen van ons kan egter sy klein deeltjie
doen om ons land ‘n beter plek vir almal
te maak. Die belangrikste is om te belê in
ons kulturele kapitaal. Hoekom huiwer ons
nie om die dokters ‘n fortuin te betaal nie,
maar die persoon wat kreatiewe oplossings
kry vir byvoorbeeld ‘n pragtige park in die
stad wat ook kan dien as opvoedingsbron
vir volhoubare voedselverskaffing en
waterbesparing terwyl mense hulle siele

KULTURELE KAPITAAL
Die grootste waarde vir die bewaring en
bevordering van ons kunste en argitektuur
lê in die kulturele kapitaal, wat nie in
rand en sent gemeet kan word nie, maar
wel ‘n groot invloed op ons mense se
lewenswyse en lewenskwaliteit het. Kuns se
waarde vir die mens kan op twee maniere
geklassifiseer word: die intrinsieke waarde
en die instrumentele of gebruikswaarde.
Die intrinsieke waarde impliseer die dinge
wat nie in monetêre mates gemeet kan
word nie, terwyl instrumentele waardes die
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Begin by jouself en jou gesin. Jou kind
se wiskunde-ekstraklasse is belangrik om
te slaag en toegang tot universiteite te
hê, maar die belangrikste ontwikkeling
is sy siel. Moenie die belangrikste dinge
afskeep nie. Almal hoef nie te skilder of
musiek te beoefen nie, maar waardering
vir skoonheid - in die natuur en vir dit wat
mense skep - is een van die belangrikste
eienskappe wat ‘n mens kan hê.

kan herlaai en meer produktief wees, moet
sy hande deurwerk en voete deurstap vir
‘n paar randjies om dit te realiseer? Ons
sal iets kan verander as ons besef dat elke
mens se werk, se talente, ewe belangrik
is. Daarby sal ons ekonomie definitief baat
by die bewaring en opknapping van al ons
kultuur- en erfenisskatte.
Wat kan ek doen?
Erken dat elke talent belangrik is vir
vooruitgang en ontwikkeling.
‘n Land net met wetenskaplike of
ekonomiese vooruitgang kan nie ten volle
ontwikkel as daar nie aan sy kultuurgoedere
aandag gegee word nie. Hoe jy dink
en praat, bepaal jou prioriteite. Maak
seker dat jy ook aan kunssinnige persone
dieselfde erkenning gee as byvoorbeeld
wetenskaplikes.
Beywer jou daarvoor om estetiese vakke
(kuns, ontwerp, musiek) op skool te vestig
en uit te brei.
Ons belangrikste belegging vir die
toekoms is ons jeug - ‘n bietjie positiewe
indoktrinasie sal hulle net ryker maak!
Bowendien leer hulle om kreatief te dink,
positiewe oplossings vir probleme te soek
en om selfdissipline toe te pas.
Sluit aan by organisasies wat hul beywer
vir die kunste of die bewaring van ons
erfenisskatte.

Daar is vir Ricky Lee Jordan, kunstenaar
en stigter van “Write on Africa” (‘n groep
straatkunstenaars in Woodstock, Kaapstad
en Kayamandi, Stellenbosch, wat in die
plakkerskampe kunswerkswinkels vir
kinders aanbied) gevra wat hulle daarmee
wil bereik. Sy antwoord was: om hoop
te laat groei. Selfs die kleinste bietjie
mooi bring ‘n wêreld se hoop vir mense
en kinders wat in haglike omstandighede
grootword. Ek dink Suid-Afrika kan baat
by hoop wat in elke mens groei.
Antwoorde van kunskennis:
1. Sir Herbert Baker
2. Irma Stern
3. Frans Soff en Anton van Wouw
4. ‘n Klip met “tekenmerke”, ongeveer
73 000 jaar oud is in die Blombosgrotte
naby Kaapstad gevind en word beskou
as die oudste tekening in die wêreld.
5. Die agt topkunstenaars (monetêre
waarde) in Suid-Afrika is: Irma Stern,
Maggie Loubser, J.H. Pierneef, Alexis
Preller, Gerard Sekoto, Hugo Naudé,
William Kentridge, John Meyer
6. Marianne Fassler

As ons Afrikaanse Dameskringvroue
nie sorg vir byvoorbeeld die
Vrouemonument of die skatte in
die Voortrekkermonument OF die
erfenisskatte in jou dorpsmuseum
nie, wie sal dit dan doen? Raak
vreesloos betrokke, sorg dat ‘n
stukkie van ons kultuurgoedere in jou
dorp of stad staande bly.

BRONVERWYSINGS

https://www.theconversation.com
https://www.litnet.co.za
https://www.dw.com
https://www.psychologytoday.com
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Leënes-sindroom
(Latyns vir pitterig, korrelrig)
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Bydrae: Marinda Schutte

ie leënes-sindroom.
Hierdie woord hang die
afgelope ses maande al
soos ‘n swaard oor my
kop. My jongste van drie
kinders was verlede jaar
in Matriek en is hierdie jaar Stellenbosch
toe. Al drie die kuikens is nou uit die nes.
Talle vriendinne waarsku: Dit oorval jou
wanneer jy dit die minste verwag; nes jy
dink jy het dit vrygespring, dan is die wolf
voor die deur. Ek is ewe gerus: ek het
nou al jare gehad om hieraan gewoond
te raak, ek het immers drie koshuiskinders
gehad wat, vir alle praktiese doeleindes,
eintlik maar al selfstandig was.
Die grootste aanpassing - en
heerlikste ervaring - is om tyd te hê. Ek
weet dit is ook vir talle werkende dames
wat aftree, of selfs net afskaal, ‘n nuwe
ervaring. Skielik kan ek besluit wat EK
met my dag wil doen. Daar is die gewone
plaasroetine, maar EK kan besluit wat
die nuwe dag vir my gaan inhou. Ek het
geen verpligting teenoor die skool nie
en ek hoef nie my kom en gaan rondom
skoolvakansies en sportnaweke te reël nie.
En dís waar daar toe vir my ‘n lig
opgaan: dis nie dat ek minder dinge
doen, of noodwendig soveel meer tyd
het nie, dis net dat ek skielik minder
onderbrekings het. Die bekende skrywer
en feminis, Erica Jong, het gesê: “To
give birth to children, is to give birth to
interruptions.” En hoe waar is dit nie!
Hoeveel ma’s moes nie hulle beroepe
onderbreek of op ‘n manier aanpas nie.
Hoeveel ma’s se gedagtes en telefoonoproepe en werksdae en teedrink en selfs

badkamer toe gaan word nie daagliks
deur hul kinders onderbreek nie. Dis my
voorreg as ‘n ma, maar ook my kruis.
Ek is nog steeds ‘n ma en nog steeds
beskikbaar, maar ek kan op ‘n afstand
raad en hulp gee, sodat die kuikentjies
gewoond kan raak om hulle eie nessies
uit te voer en skoon te maak! Ek glimlag
vir die vervaarde Whatsapp: “Hoe werk
die wasmasjien?!!” en lag in my mou vir
‘n moedelose “Het ma geweet ALLES
word vuil en dit vat amper ‘n dag om my
woonstel skoon te maak en wasgoed te
was?” Ek skryf my resensies en artikels
in een sitting klaar en antwoord rustig op
die “Ma ek voel regtig baie sleg” met
‘n bedaarde stemboodskap: “Ontspan
liefie, Google die dokters in Stellenbosch
en maak vir jou ‘n afspraak.” Ek het nog
steeds baie aktiwiteite en baie werk. Ek
het nog steeds ‘n vol dag en moet nog
steeds by afsprake hou, maar ek het
skielik meer tyd, want ek kan ten minste
‘n taak sonder onderbreking voltooi en
hoef nie alles bietjie-bietjie te doen nie.
Ek is ‘n leënes-ma en geniet elke oomblik
van hierdie nuwe fase. Nou moet ek
net ‘n plan kan maak met die leënes-pa!
“Wat hoor jy van die kinders? Hoekom
laat weet hulle niks nie?” “’n Huisdans?!
Saam met wie? Sussie is mos te klein
om saam met ‘n man te gaan! Bel haar
bietjie en hoor of sy reg is.” En natuurlik,
die ergste: “Skat, wat doen jy?” “Skat
waarheen gaan jy nou? “
Wie het gepraat van geen
onderbrekings nie?
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ie Granaatkomitee
sal dit verwelkom
indien enige
Dameskringlid ‘n
bydrae vir die tydskrif
wil instuur. Die komitee behou
die reg voor om die bydrae te
plaas - hetsy dadelik of in ‘n
latere uitgawe. Let asseblief
daarop dat dit aan sekere
vereistes moet voldoen en dat
die reg voorbehou word om die
artikel te verkort en die nodige
taalversorging daarvan te doen.
Plagiaat is strafbaar in Suid-Afrika,
en daarom is dit noodsaaklik dat
die vrywaringsklousule ingesluit
is. Skryfstukke wat uit eie
ervaring of belewenis spruit sal
voorkeur geniet.
Bydraes vir die Granaat moet in ‘n
spesiale formaat aangebied word:
* Artikels moet aktueel wees
* Stuur dit in ‘n “word”
dokument, getik in maklike
leesbare “font” soos bv Arial.
Lettergrootte van 12.
* Die lengte van die artikel
moet ongeveer 900-1300
woorde wees.
FOTO’S:
* ‘n Maksimum van 3 x hoë
resolusie foto’s (300dpi)
JPEGS kan die berig vergesel
* Indien jy nie self die foto’s
geneem het nie, maak seker
dat jy die toestemming van

*
*

die fotograaf verkry en gee
erkenning vir die gebruik
daarvan.
Die foto’s moet ten minste
2MB groot wees.
Maak asseblief seker wanneer
jy die foto’s per epos stuur,
dat jou program dit nie
outomaties verklein nie - kies
die “original size” foto.

BORG ‘N BLADSY:
* Vir die bedrag van R150
kan ‘n bladsy in die Granaat
geborg word om te adverteer
of ‘n spesiale boodskap te
plaas. Daar is ‘n spesifieke
vorm hiervoor. Kontak ons
gerus om dit te bekom.
* Dit is ook moontlik om
kwartblad-, halfblad- en
volbladadvertensies te
plaas. Die agterblad is ook
hiervoor beskikbaar. Kontak
ons vir die nodige tariewe en
spesifikasies.
Epos asseblief jou Granaatbydrae
en foto’s na 11i@tortilis.co.za.
Ek sal ontvangs erken van alle
bydraes.
Die Granaatkomitee sien
daarna uit om jou bydrae te
ontvang.

Elphi Taljaard

Marinda Schutte

Heléne Richter

Groete

Elphi Taljaard

Redakteur vir die Uitgawe
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Lewer ‘n bydrae

IT IS IN YOUR
HANDS TO MAKE A
DIFFERENCE
- Nelson Mandela
(20 April 2009)

Maak ‘n verskil op
Mandeladag, 18 Julie 2019

