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"Oupa kan dankbaar rapporteer dat Jacob en Thomas ware 

bos-seuns geword het – borrelend lief vir die leefwyse,  

die diere, voëls en die plante (net nie vir die slange, 

skerpioene en die perdebye op die stoep nie!)." 

 

 

Ons kuier lekker! (Jacob - of Thomas -  se tydopname, 2010)   

 

 

"Oupa en Ouma se harte klop warm oor die waarde wat die 

tweeling    tot ons lewens toevoeg. Elke bosvakansie neem 

die waarde toe. Die driemankap Jacob, Thomas, Sabiepark is 

'n wenkombinasie. Dit laat ons elke keer voel dat die 

ondermaanse selfs 'n nog beter plek is om op te vertoef".   
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Wyd en oop – die piekniekplek was uit die staanspoor 'n groot 

gunsteling (somer 2008).  

 

 

Die swembadjie in die bos is 'n lewensredder. Maar dit verg 

konstante aandag. (somer 2010) 
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Woordjie vooraf  

 

 

Op 18 Julie 2005 het hul mamma, Marisa, namens die tweeling Jacob en 

Thomas Claassens (toe 14 maande) in die gasteboek by die Van 

Deventers se geliefde Sabieparkse boshuis, Tarlehoet, o.m. geskryf:  "Ons 

eerste vakansie in die bos. Dankie Oupa en Ouma vir al die nuwe 

ervarings en al die bederf.  Die bos is nou in ons bloed.  (Jammer oor al 

die breekgoed – hoop ons is volgende jaar ook welkom.)" 

 

Op 10 Januarie 2013 – 'n dosyn bosvakansies later - het Thomas in sy eie 

handskrif in die gasteboek Marisa se woorde ge-eggo: "Die bos is nou in 

ons bloed." Die storie van "Kampvuurtjies, karnallies en k..k..karnivore" 

voltrek hom so plus-minus tussen Mamma Marisa en Thomas se 

inskrywings.  

 

Dit speel af in Sabiepark, klein private natuurreservaat teenaan die 

Krugerwildtuin, waar wild sonder grense vryelik tussen huise deurvleg.  

Die Vyf Grotes is op ons drumpel. Sien ons hulle nie, hoor ons hulle ten 

minste gereeld. Die gegewe van die boekie is die lief en leed van nege 

alleen-kuiers saam met Oupa en Ouma tot op datum, amper 2 000 

kilometer van hul ouerhuis in Welgemoed, Bellville.        

In Julie 2005 was die tweeling nog pokkeltjies in doeke. In die 

somervakansie van 2012/2013 was hulle manne van nege jaar met 

(darem net soms) 'n uitdagende dosis waagmoed. Op Saterdag 26 April 

2014 is hul tiende verjaardag. 'n Spesiale verjaardagbesoek is in die 

visier. Tien jaar oud, tiende vakansie saam! Ons soek kliphard na datums 

in 'n drukke skool-, sport- en sosiale program.    

Hierdie kroniek van ons boskuiers is saamgestel uit ons gasteboek, in 

dagboeke en op blogs (www.hennievandeventer.com/hvdblog en 

http://blogs.linet.co.za/hvandeventer ) Ook uit flentertjies onthou. Dankie 

http://www.hennievandeventer.com/hvdblog
http://blogs.linet.co.za/hvandeventer
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aan Ouma Tokkie wat so mooi help onthou het as Oupa belangrike detail 

wou-wou vergeet.  

 

Oupa en Ouma se harte klop warm oor die waarde wat die tweeling tot 

ons lewens toevoeg. Elke bosvakansie neem die waarde toe. Die 

driemankap Jacob, Thomas, Sabiepark is 'n wenkombinasie. Dit laat ons 

elke keer voel dat die ondermaanse selfs 'n nog beter plek is om op te 

vertoef.   

 

Oupa sal in sy noppies wees as die boekie darem naastenby die 

onuitwisbare herinneringe van die die salige tye saam sal weerspieël.   

Naskrif: Met Jacob en Thomas se boetie, Christopher (4), en nefie, Migael 

van Deventer(7) van George, is ook al in Sabiepark 'n hond uit 'n bos 

gekuier. Maar jammer, Migael en Christopher, jul tydsberekening tel teen 

julle.  'n Jonger Oupa en Ouma kon destyds, toe die tradisie ontstaan het, 

nog ronddraf en spring.   

   

Hennie van Deventer 

Melkbosstrand  
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Hoofstuk een:  Die lewe in die bos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons huis in die bos in die dae voor die nuwe dak. Saans word in 

 die lapa 'n vuurtjie gepak.   

 

 

Om op „n snikhete somermiddag ná bobbejaan-moleste 'n swembadjie 

skoon te skrop; om 'n baba-kameelperd pote eerste by sy mamma te sien 

uitpeuel; om „n koedoe te betrap waar sy goedsmoeds pitjies uit die voëls 

se kosbak kom gaps ….  Aardetjie tog, wat leer „n seuntjie nie alles in die 

bos wat hy nie in sy wildste drome kon voorsien nie?  

 

Ons oudste kleinkinders, die tweeling Jacob en Thomas Claassens (10 op 

Saterdag 26 April 2014), ken die anderster boskultuur goed. Soveel 

kersies soos op hul verjaardagkoek pryk, soveel vakansies het hulle alleen 

saam met Oupa Hennie en Ouma Tokkie by ons boshuis, Tarlehoet, in 
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Sabiepark deurgebring. Ons plek is net langs die Krugerwildtuin, twee 

kilometer van die Krugerhek. Ons zirts in en uit.     

 

Van bosbabas het die seuns opgradeer tot bospeuters, van bospeuters tot 

boskleuters, van boskleuters tot bos-seuntjies en van bos-seuntjies tot 

bos-grootseuns. Die bobbejaanmoleste, kameelperdgeboorte en koedoe-

kwajongstreke was deel van hul kurrikulum.  

 

Die roetine in Sabiepark verskil hemelsbreed van die roetine tuis, in 

voorstedelike Welgemoed, Bellville.  Die stadslewe, Eskomkrag, televisie 

en winkels is ver weg. Die amper 2 000 kilometer teerpad wat Kaapstad 

en Sabiepark skei, maak 'n mens vry van gewoonte en ongebonde aan 

konvensie.   

 

Jy sal in Sabiepark sommer van die stoepmuurtjie af met „n boog in die 

veld piepie dat die akkedissies uit hul jagveld onder die droë maroelablare 

op die grond skarrel, en „n vlakvarkgesinnetjie op 'n bedeltog snorkend 

retireer. Jy sal kaalbas, met hare wit van die sjampoeskuim, onder 'n 

koue buitestort rondspring terwyl „n donsrug sebra'tjie sy mamma twee 

meter ver beetkry vir „n paar slukkies moedersmelk.  

 

Jy sal (soos Sabiepark-veteraan Kapous Mouton) met „n oop deur in die 

buitekamer op die troon sit en skuins voor sonsondergang „n troppie 

koedoes gadeslaan wat in die gewone protokol in die bosveldbos voor jou 

verbytou - die baasbul met die gekrulde spoghorings heel agter.   

Die tweeling was net 14 maande oud toe hulle in Julie 1905 die eerste 

keer by Tarlehoet opdaag.  Die gesiggies was baba-rond en die 

gunsteling-speelgoed was twee wol-apies. 'n Doek was 'n basiese 

kledingstuk.   Die veiligste plek was in hul ouers se arms    Hul eerste 

smakie van onafhanklikheid was twee jaar later, in Julie 2007: 'n Kuier 

sonder Mamma en Pappa. Hulle was toe drie, steeds in doeke, maar 

woelige knape, vol slimstories en gesels. Nege avonture op dieselfde 

patroon is nou agter die rug.  
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Vir die eerste het ons by Kaapstad Internasionaal op die later bankrot 

lugredery Nationwide se Boeing 737 geklim vir 'n regstreekse vlug na 

Mpumalanga Internasionaal – ook die twee se eerste tree in die binnekant 

van 'n vliegtuig.  Toe die Boeing opstyg, is 'n tradisie ingelui waaraan vir 

ons vierstuks kosbare, intieme herinneringe kleef.  

Oupa rapporteer hier dankbaar dat Jacob en Thomas ware bos-seuns 

geword het – borrelend lief vir die leefwyse, die diere, voëls en die plante 

(net nie vir die slange, skerpioene en die perdebye op die stoep nie!). Die 

eerste jare het ons „n kermisbed in ons slaapkamer geskep vir die 

okkasie. Nou het die seuns hul eie slaapkamer. “Ouma Van Wyk se 

kamer” het “ Jacob en Thomas se kamer” geword. Ouma van Wyk (Tokkie 

se ma) sal, helaas, nie weer op Sabiepark se stoep sit en vir haar “beeste” 

(blouwildebeeste) en “varke” (vlakvarke) kyk nie. Sy is in Maart 2013 'n 

week voor 'n rype 99ste verjaardag in die Groeneweidetehuis op Darling 

oorlede.   

Vakansies sonder Jacob en Thomas laat Oupa en Ouma skielik besef hoe 

afhanklik hulle stilweg van hul kleinkinders geword het.  As Ouma die 

primitiewe bos-swembadjie alleen moet skoon suig – die gerief van 

elektriese filtreerpompe en kreepy-krauleys ontbreek in Sabiepark - sug 

sy dikwels: "Ai, waar is die seuns nou wanneer ek hulle die nodigste het?" 

Thomas skep gewoonlik die blare; Jacob help die pyp rondskuif. Oupa is, 

helaas, nie in dieselfe klas as swembad-assistent nie. Hy skep slordig en 

skuif die pyp nie vinnig genoeg na Ouma se sin nie. Sy fluksheid is, 

volgens haar, soos 'n ouvrou se dans. Net die begin is energiek! Ook met 

die vul en aansteek van die lanterns en sitronella-fakkels, asook die opvul 

van die voëlbadjie word Jacob en Thomas se fluksheid gereeld as 'n 

nobele voorbeeld voorgehou.    

 

Oupa moet, op sy beurt, stoksiel-alleen vuurtjie pak vir die braai en 

saamkuier elke aand.  Hy moet spook met tegnologiese nuwerwetsighede 

soos die nuwe nagkamera ('n LtL Acorn-5210a) wat sedert 2012 met sy 

rooi loeroog die lewe om die watergatjie skuins voor die huis bespied. In 

Julie 2013 het hy vir Marisa 'n noodsein per e-pos gestuur: "Het 
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gisteraand die nagkamera opgesit - met groot gesukkel. Daarna heelwat 

sebra-aktiwiteit gehad. Ook kleintjies het kom drink. Vanoggend is niks op 

die kamera nie. Net nuwe foto's van die duvet.  Skynbaar verkeerde 

knoppies gedruk."  Dié gesukkel was nie 'n unieke situasie nie.  

 

Ja, ons mis die twee. Ons mis die "liefdevolle, flukse en gehoorsame 

seuns" – hul verlangende Ouma se woorde - geweldig.  Hulle mis op hul 

beurt Sabiepark. Ons weet mos. Gedurig moet ons oor die selfoon oor die 

verloop van ons vakansies verslag doen.  

 

 

Die stoep. Tarlehoet se kuierplek nommer een is saans 'n fees  

van liggies danksy lanterns, fakkels en kerse.     

 

 

"Het julle al die Vyf Grotes gesien?"  

 

"Nee, ons soek nog die luiperd."   

 

"Soek nog die luiperd!"  

 

Die nuus word met amperse ongeloof begroet. Luiperds was op vorige 

besoeke dan oral – langs die Sabierivier, op die teerpad tussen Krugerhek 
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van die wildtuin en Skukuza, by 'n bruggie op pad na die Phabenihek, 

naby Hazyview.  Een Sondag op pad na Skukuza se personeeldorp vir 

kerk.  By Sabiepark se hek was 'n tekening van 'n luiperd op 'n swartbord, 

en die waarskuwing: "Leopard in the park".  Effens skrikwekkend; baie 

opwindend!    

 

"En leeus?"   

 

Die waarheid is dat ons tot op datum van navraag nog nie hierdie 

vakansie naastenby sulke mooi leeus gesien het soos die vorige keer 

saam met hulle nie. In hul groeiende fotoversamelings is grootmeneer-

maanhare, wat hulle toe met hul eie klein digitale Canons verewig het. 

Ons is verleërig om ons agtergeblewendheid te erken. Hulle moenie dink 

ons vakansie sonder hulle is maar vaal en saai nie!   

 

 

Ontmoeting van die groot soort. Die twee se paaie kruis die eerste keer 

met olifante by die piekniekplek (2007). 

 

Lank voor die Canon-era, trouens, op hul heel eerste kuier, is 'n afdwaal-

rooibokkie oorkant die rivier by die piekniekplek deur 'n trop leeus in 'n 

stofwolk platgetrek.  Hulle was nog te klein om die grootheid van die 

oomblik te snap. Vir 'n volgende vangs wag hulle al lank. Ander groot 
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oomblikke by die piekniekplek duik egter gereeld op. Reuse-troppe buffels 

kom drink. Grootvoete tou heen en weer oor die rivier, met talryke 

kleintjies in gehoorsame gelid. Sou die gras aan Sabiepark se kant wel 

groener wees?  

 

Jacob en Thomas is in 2007 die eerste keer by die piekniekplek afgeneem 

met op die agtergrond twee olifante – "honderdponders" met tamaaie 

tande - en verskeie kere met buffels.  'n Gereelde draai by "Solly se plek"  

(Solly Sibuyi, opsigter, is hart en siel van die piekniekplek) is 'n kan-nie-

mis-nie-resep om óf olifante óf buffels (óf albei) in die water en tussen die 

riete te sien. 'n Renoster-foto daar is nog op die toekoms-agenda.     

 

Renosterstropery in die wildtuin raak al hoe verskrikliker. Desondanks sien 

ons tog nog heelparty van die gesogte diere (met hul horings!). Dat ons 

wel renosters sien, is vir die manne van die beste nuus.  "Waar? By die 

piekniekplek?" Nee, nie hierdie keer nie.  Die naastes was op die S3-

grondpad oorkant die rivier.   

 

Tarlehoet se eie watergat hou fotograwe op hul tone.  By daardie 

drinkplek sien die seuns, buiten die groot goed, feitlik al die ander diere 

wat jy op die wildtuinuitstappies kan aftik: Sebras, wildebeeste, koedoes, 

kameelperde, rooibokke, duikers, bosbokkies, vlakvarke, hiënas, 

muskeljaatkatjies, skilpaaie … Die bonus is dat jy die diere nie net sien 

nie; jy hoor hulle beweeg in die veld; selfs hoe hulle blare stroop en water 

opslurp.  Jy kan hul mis optel, betas, beruik, ontleed en bespreek.    

  

Lank gelede, in 2000, is 'n rondloper-olifant by die watergat afgeneem. 

Die foto hang in Tarlehoet se woonkamer. Hy was na Oupa se wete die 

laaste.  Van buffelbesoeke aan Tarlehoet weet Oupa nie, hoewel buffels 

tot 1999 wettige inwoners van Sabiepark was.  Eers nadat 'n indoena 

gedood is en 'n aanval op 'n eienaar-egpaar op 'n wandeling in Gwarriebos 

is daardie ou grotes se "paspoorte ingetrek". Hulle is met 'n helikopter oor 

die grens gejaag wildtuin toe.       
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 Koddige dieregewoontes word soms by daardie watergatjie aan 

mensekinders geöpenbaar. Skuimnespaddas klits byvoorbeeld vir hulle wit 

liefdesnessies, soos klonte skeerseep, aan 'n oorhangende tak. Hulle werp 

as't ware hul kleingoed soos brood op die water.  

 

Die kameelperd is die enigste dier van statuur, buiten die Grotes, wat ons 

nog nooit by Tarlehoet sien drink het nie. Dalk is dit net te senutergend 

om die ongemaklike lyf so na aan die huis en sy mense so akrobaties te 

knak en knoop.  Jacob en Thomas het wel al, in die Paasvakansie van 

2011, saam met hul ouers aanskou hoe 'n babakameelperdjie uit sy 

mamma se buik op die grond plons – iets wat min beskore is.  Ook dié 

foto's hang in die woonkamer.  

 

In Sabiepark sal die gesin Claassens 'n herhaling nie sommer weer sien 

nie. Ons ook nie. Weens omstrede ekologiese besluite deur die jare en 'n 

paar nare ongelukke is die kameelperdbevolking tot 'n skamele drie 

uitgedun.  Vyftien jaar gelede het 36 langnekke nog aan Sabiespark se 

smaaklike knoppiesdorings weggelê.   

 

Neffens die watergat is die gemesselde voëlbadjie.  Dié is aljimmers leeg. 

Nie net kleiner diere soos duikers, bosbokkies, rooibokkies en vlakvarke is 

lief om daar te drink nie; om die een of ander rede selfs uitgevrete sebras 

en koedoes.  Die tweeling moet gereeld die tuinslang nader sleep om die 

drinkwater aan te vul.  Koedoes – selfs die waardige bul – het tevore 

graag die voëls se pitjies daar kom gaps. Die laspos-bobbejane het die 

karnallies (en die arme, onskuldige geveerdes) gefnuik.  Ná die soveelste 

"insident" en hoeveel stukkende toutjies is die verleidelike kosbakkie liefs 

verwyder.  Oupa se riempieveters het opgeraak! 

 

Die bobbejaan-mafia is oral 'n oorlas – nie net by die pitjies nie. Pas op vir 

bobbejane! Dit word by die kinders ingeprent. Hulle weet dat jy 

moeilikheid soek as jy padgee en 'n venster selfs net op 'n skrefie ooplos.   

Bobbejane breek selfs by toe huise in, soos ware Gauteng-booswigte. Dan 

word liederlik gemors en algemene verwoesting gesaai. Jacob en Thomas 
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se ketties hang nie verniet by die voordeur nie, met 'n roomysbak vol 

lekker harde koedoe- of kameelperdmis byderhand.    

 

Lucy Khosa, 'n huishulp, is lid van 'n span wat gereeld in verwoeste huise 

moet gaan orde skep as vernielsugtige bobbejane soos 'n orkaan daardeur 

is.  Haar advies aan ons was: "Lock, lock, lock". Beter advies teen 

bobbejane ken ek nie. Sy is ook waaksaam oor die bewegings van slange; 

wys gou vir jou uit waar een ge-"walk" het. Of waar hy met die jaarlikse 

verwisseling van velle sy "trousers" (ou vel) teen die muur of 'n dakbalk 

gelos het.  Weet nie wie die meeste gril 'n "slang in die gras" by Tarlehoet 

nie: Oupa of die tweeling.  Miskien tog hulle. Hulle was al toeskouers van 

'n konfrontasie tussen hul pa en 'n pofadder. Daarna is hulle éérs lugtig.   

 

Die etiket "oorlas" pas ook die hiënas beter as 'n handskoen. Hierdie 

skuinsrug-gedaantes ruik jy soms voordat jy hulle om die huis sien sluip 

op soek na iets te ase. Hulle klouter pens en pootjies in die watergat, wat 

hulle van tyd tot tyd as "yskas" inspan om hul vleis weg te steek.  Hulle 

ruk versterkte vullisdromme uit hul metaal-hulsels. Die vrypostigstes sal 

luiters die stoep bestyg en 'n plassie maak as jy nie saans die ketting by 

die stoeptrappies span nie.  Die seuns span die ketting getrou.  Hulle het 

al groot geskrik vir hiëna se kind!   

 

 

Vlakvarke daag gereeld by die watergat op, soms met 'n hele kroos in 

gelid. Hulle kom drink, swem en bedel vir kos.  Wees versigtig. Vlakvarke 

lyk maar so nederig en gedienstig.  Daardie krultande van 'n volwasse 

vlakvark kan groot skade aanrig as jy te familiêr raak. Hul kleintjies is so 

oulik dat Ouma hulle net wil optel en vertroetel – veral as hulle so met 

penorent-stertjies wegdraf. 'n Hartseerding is dat verreweg nie al die 

oulike kleintjies groot word nie.   Luiperds is te lief vir vars vlakvarkvleis. 

Die bos het baie vreugdes. Hierdie voedselsiklus is 'n ander realiteit wat 

die kinders in Sabiepark op 'n harde manier leer ken het.      

 

Met sommige diere ontstaan innige verhoudings. Witnek. 'n gryse 

oupatjie-duiker, het jare lank by Tarlehoet gekom en gegaan of hy die 
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heffing betaal. Hy was hondmak. Meer foto's op ons werf is seker van hom 

geneem as van elke ander dier. Uiteindelik het 'n jong, uitdagende 

rammetjie hom by sy eie water kom verjaag. Witnek het skielik eenvoudig 

weggebly.  Ook in die natuur geld die beginsel dat die ouderdom nie vir 

sissies is nie! Nog 'n natuurles.   

 

Van die kleinste diertjies in Tarlehoet se "besoekersboek" is die nagapies  

(lengte 35–40 cm, gewig 0,15 kg) en dwergmuishondjies (40 cm en 0,3 

kg).  Die nagapies is verreweg Ouma se gunsteling, en die kinders staan 

nie juis terug in hul deernis vir die ratse klonge nie. Wanneer die nagapies 

se warrelwindroetes deur die bos hulle teen skemer by Wildevylaan 154 

bring, word hulle met skyfies piesang bederf.  

 

Hul groter bloedfamilie, die bosnagape, is altyd mededingers om mee 

rekening te hou. Hulle vreet soos dorsmasjiene. As hulle die kleintjies 

verdryf, reageer Ouma vies. Hierdie mooi nagdiere (hulle lyk soos 'n kruis 

tussen 'n teddiebeer en 'n kat) beweeg egter so grasieus en het die 

wollerigste, pronkerigste dik sterte - 'n mens kan nie vir hulle te kwaad 

word nie. Ouma duld hulle nie net nie. Al raas sy, word hulle gewis nie 

altyd met leë pensies weggestuur nie.   

 

Nagapies se groot nemesis, is die grootoog-uil. Uile bemors boonop die 

stoep met hul spierwit mis, wat aan die bruin stoepteëls klou soos 'n neet 

in vloeistofvorm. Ouma wil die formule aan 'n verffabriek verkoop. Die 

bedreiging wat uile vir "haar apies" inhou en hul slordige 

ablusiegewoontes maak hulle by Tarlehoet allermins gewild!  

Vrugtevlermuise, wat soos missiele uit die lug soms om die piesang kom 

meeding, val in dieselfde kategorie: "Onwelkom hier". Finis en klaar.       

 

Akkedisse, koggelmanders, geitjies en verwante "dinousorussies" 

(dinousorus = verskriklike akkedis) daag op in klein en groter modelle, 

soos die bloukopkoggelmander.  Die nog groter gepantserde akkedis is 

sommer al 'n dierasie. Die alomteenwoordige kleintjies is heelwat kleiner 

as nagapies. Maar klein of te nie, kan die moedswillige kalante jou groot 
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laat skrik as hulle jou kaal in die bad of in 'n ongemaklike posisie op die 

toilet verras. Of hoe, seuns?   

   

Met die voëllewe in die groot bome om Tarlehoet, by die rivier en by die 

skilderagtige Lake Panic, die nommer-een-voëlskuiling in die wildtuin, so 

genoem weens die groot skrik weens 'n vloed terwyl die dam in aanbou 

was  is Jacob en Thomas se belangstelling in die "reënboognasie" van die 

natuur gou geprikkel. Hulle sit met verkykers voor die oë en help Ouma 

om die dartelende flitsies kleur te identifiseer uit haar hardwerkende 

Newman's-gids, wat sy altyd in 'n verweerde seilsakkie saamdra.  

 

Die verskeidenheid fluite, koere, krasse, kwele, kwake, roepe, tjirpe en 

tjanke van allerlei bontrokke, bokmakieries, janfrederiks, katakoeroes, 

klopkloppies, lewerikke, lysters, sterretjies, valke, vinke en wielewale is 

eindeloos. Oupa is verstom as Ouma en die seuns geluid en voël so vinnig 

kan verbind, en sê stilletjies dankie vir die groepies withelmlaksmanne 

wat hul identiteit met hul doodse stilte verraai.   

 

Ouma teken in haar Newman's aan waar sy wat eerste saam met wie 

gesien het.  By inskywings by die piekniekplek en Lake Panic duik Jacob 

en Thomas se name dikwels op.  'n Ryke verskeidenheid watervoëls vind 

daar 'n tuiste saam met die seekoeie en die krokodille.  As jy gelukkig is, 

sien jy sommer op een slag 'n hele paar van die vyf dosyn verskillende 

soorte reiers, o.m.  die reusereier, blou reier, wit reier, die skaam ralreier, 

die nagreier en die groenrugreier, asook visarende, saalbekooievaars, al 

die ander ooievaars, visvangerspesies, watertrappers, slanghalse, 

rietduikers, groot langtone, riethane, lepelaars, waterdikkoppe, vleiloeries,  

bontkiewieteen hamerkoppe.  Om 'n paar reusereiers se grasieuse 

paringsdans te aanskou, was 'n belewenis.  Ons en die kinders was 

tjoepstil van bewondering.   

 

Ons persoonlike "Koning van die Bosveld-voëls" in Tarlehoet se bome is 

die elegante bloukuifloerie. As een of meer van die donker gedaantes by 

die watergat rondwip, word almal uit die huis geroep. Wat hulle lok, is die 

smaaklike bessies, veral aan die reuse-rosyntjiebos. Die bloukuiwe kondig 
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hul teenwoordigheid aan met 'n welluidende kok-kok-kok. Soos 

werfhoenders, sê Ouma. Die kakelaars kekkel weer soos ou vroue, sê die 

Sjangaans. En die tarentale?  Hulle is pure kruiwawiel, soos Totius so raak 

gedig het.  

 

Op wildtuinritte is die flambojante persblou troupante in bome langs die 

pad groot gunstelinge. Vir 'n berghaan of enige ander roofvoël, asook vir 

die bedreigde bromvoël of unguthuthu (een van die Vyf Grotes van die 

voëlryk saam met die saalbekooievaar, swartaasvoël, breëkoparend en 

gompou)  moet Oupa altyd stop. Of vir 'n swerm aasvoëls. Nie vir die 

volop vaal, hees kwêvoels, wat, erg misleidend, ook grys loeries genoem 

word, en die lompe geelbek-neushorings nie.    

 

Sowat twee miljoen dieresoorte is op aarde bekend. Van hulle is 1,5 

miljoen insekte. Oupa lees dit in Erik Holm se gesaghebbende 

insekteboek. In Suid-Afrika ken ons glo 80 000 soorte. Soms voel dit vir 'n 

mens of minstens een duisend van daardie 80 000 op 'n someraand gelyk 

op Tarlehoet se stoep toesak. Al wat 'n mot, muskiet, termiet, oorkruiper, 

besie (ook die nare stinkbesie), kewer, miskruier, tor, vuurvliegie, 

brommer, perdeby en by is, ken blykbaar die adres. Party soek bloed, 

ander duik in jou drankies. 

 

Insekte sorg darem ook vir buitengewone ontdekkings.  Jacob en Thomas 

kon nie hul oë glo nie toe 'n skynbare takkie skielik onbeholpe op sy 

stokkiebene begin voortsukkel – die stokinsek.  'n Broekmannetjie 

(sakwurm, grashuis, harthuisie, huisiedraer of sakruspe) se netjiese huisie 

van stokkies, stukkies blaar, dorings, gras en klippies wat met sydrade 

saamgespin is, is gewaarborg om die oningewyde te verwar.  Ons het ons 

eerste broekmannetjie by die piekniekplek aan 'n wildepruimboom gesien. 

In die foto-album was ons byskrif ewe dom: "Miere bou „n taknes"!  Met 

die wollerige "treinwurms" – Bosvelders praat sommer van "gat-neus-

wurms" om 'n klaarblyklike rede – weet 'n mens nie raad nie. Hulle pleeg 

goedsmoeds hara-kiri as hulle so aangehaak soos treinwaens oor die  

strate krioel.   
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Gevaarlikste van die insekte (buiten die malariamuskiet) is in ons ervaring 

die "witmot", soos die plaaslike mense hom ken.  Ons soek en soek maar 

kry nie die kêrel in een van ons insekteboeke nie. Naaste aan hom is die 

berugte Bosveld-kleremot – 'n knewel van 7cm van neus tot stert, met 'n 

vlerkspan van 15 cm. Die kleremot kan glo een sokkie per nag opvreet.  

En as die lelike ding op jou nek kom sit, verbeel hy hom hy is 'n vampier. 

Ditto "witmot", met sy gevaarlike angel soos 'n swart sabel.  Dat hy wel 

bestaan, weet Tokkie uit pynlike ondervinding.  Waar een haar voet in die 

nag bygekom het, was dit lank bitter seer. Ook nie mooi om te sien nie. 'n 

Inwoner van Skukuza het die wond net een kyk gegee en die sondaar 

dadelik gediagnoseer. 

 

Waar Ouma in haar boslesse op mis, spore en voëls konsentreer, leer 

Oupa die twee van vure en bome.  Sy vuurtjies munt nie altyd uit in 

omvang nie, maar is al, dalk uit meewarigheid, as "ontwerpersvuurtjies" 

bestempel.  Bosveldbome is 'n fassinerende studieveld.  Piet van Wyk se 

ikoniese "Boomgids van die Krugerwildtuin" lê altyd byderhand.  Roux 

Wilsenach se "Ken ons Bosveldbome" help ook enorm baie met die 

identifikasie op grond van blaarvorme.  

 

Net op Tarlehoet se werf is meer bome met naamplaatjies gemerk as wat 

jy in die hele Engeland aantref – meer as 30. Hulle is die maroela, 

jakkalsbessie, gewone pendoring, rooi pendoring, haak-en-steek (die 

sambreelboom), reuse-, vaal en wit rosyntjies, swartklapper, 

laeveldmelkbessie, gewone sterkastaiing, Transvaalse katjiepiering, 

sekelbos (verrassend goeie braaihout),  ruspeboontjie, knoppiesdoring, 

appelblaar, kierieklapper, blinkblaar-wag-'n-bietjie, rooiboswilg (nog 

voortrefliker braaihout), suurpruim, rooidoring, towergwarrie, Natalse 

gwarrie, raasblaar, tambotie, huilboom, huilboerboon, sambokpeul, 

sebrahout,  dopperkiaat en vaalboom (met sy onverdiend onvleiende 

naam en kunstige baspatroon).   

 

Min erwe in Sabiepark het so 'n boomverskeidenheid; min huise is so deur 

indrukwekkende werpers van lang skaduwees omring: veral 

knoppiesdorings en maroelas van 20 meter of hoër. Van die sogenaamde 
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Groot Ses van bome (op 'n lys wat ons by die ruskamp Satara raakgeloop 

het) kom drie by Tarlehoet voor – die knoppiesdoring, maroela en die 

appelblaar.  Die ander drie op die lys is die sterkbos, hardekool en 

mopanie.  Op 'n ander lys op die internet word die kremetart en 

koorsboom ingesluit in plaas van die sterkbos en hardekool.   

 

Die kremetart en koorsboom kry ook Oupa se stem, maar hy sou liewer 

die mopanie uitlos ten gunste van die ikoniese hardekool, waarvan die 

eeu-oue geraamtes oral in die wildtuin soos monumente staan. 'n Mens 

kry darem ook uiters gedugte jakkalsbessies, rooi essenhoute en wildevye 

in daardie kontrei. Hulle aspireer almal vir hoër louere. Maar lysie maak is 

altyd 'n uitdagende oefening.  

 

Die knoppiesdoring is die eerste boom wat die lente aankondig. Nog voor 

die feestelike drolpeer, worsboom en koraalboom. Die knoppiesdoring se 

gelerige blommetjies is yl, maar in die lente trek hulle tog 'n wasige 

bruidsluier oor die bos. Tarlehoet se inwoners beskou dit as hul nasionale 

boom.  Ons tel minstens 21 knoppiesorings van die stoep af – toringhoog 

meesal. In terme van oorheersing – kwantiteit en grootte – is die boom 'n 

waardige draer van daardie titel. Tarlehoet spog ook met 'n paar maroelas 

wat in elke geselskap hul man sal kan staan. Ons appelblare is, helaas, 

nie waffers nie. 'n Kleintjie by ons agterste lapa aan die noordekant word 

juis nou met 'n missie vertroetel.  

 

Ook ons sambokpeul sukkel maar. Waar hy wel sy kant bring, is aan die 

sadefront. Vriende, Cas en Nella Jacobs van Centurion, se kleindogter, 

Marguerite Smal, moes in graad drie 'n skooltaak oor sade doen.  In 

Sabiepark en by die kerk in Skukuza het ons vinnig-vinnig 'n 

verskeidenheid vir haar opgetel: Snuifkalbassie, raasblaar, kierieklapper, 

rooiboswilg, rosyntjies, sambokpeul, huilboom, worsboom, sterkastaiing 

en helikopterboom. Sy het 'n A gekry.  Vir Jacob en Thomas sal ons, as dit 

moet, op daardie lys kon uitbrei. Hulle sal net self ook moet inspring met 

die buk en die optel.       
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As Oupa n Honoris Crux-medalje of Wolraad Woltemade-prys vir 

dapperheid aan 'n boom kon toeken, sou dit vir die klein aartappelbossie 

wees wat by Tarlehoet se motorafdak staan. Sy goeikrag sal nie juis die 

verbeelding aangryp nie.  Maar die paar karige takkies het net 'n geringe 

windjie in die regte rigting nodig. Dan ruik dit soggens en saans pure 

aartappel in die pan.   

 

Dat ons naambord onder by Wildevy in die omstandighede nie van 

inheemse hout is nie, kan vreemd klink. Dit is 'n stuk soliede swarthout. 

Die verskoning is dat dit van Melkbos aangery is, waar 'n houtliefhebber-

vriend met 'n cowboynaam, Dick Turpin, dit met sorg geskaaf en gebeitel 

het voordat emfiseem hom gedwing het om al sy houtwerkgereedskap te 

verkoop.    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

           Al yslike seuns. Jacob en Thomas toring uit bo die naambord  

           van soliede swarthout  (Desember 2012).    

 

Die bord staan langs ons motorpad in die skadu van 'n knoppiesdoring, 

omring van blinkblaar-wag-'n-bietjies en sebrahout. Elke jaar neem ons 

vir Jacob en Thomas by die naambord af.  Die reeks foto's wys hoe 

vinnige die seuns opgeskiet het. Dit wys ook hoe geil daardie bome groei. 

Die tweeling word 10 jaar oud op 26 April 2014. Na hierdie tweede huis 
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van hulle - nêrens anders nie – sal ons hulle graag wil bring vir „n lekker 

bederf; hul tiende bos-bederf saam met Oupa en Ouma. Net ons vier.    

 
 

Hoofstuk twee: Op ou paaie  

 

 

 

Ons eerste alleen-saamkuier (Julie 2007)  

 

Die verjaardagkuier moet minstens 10 dae lank wees. Tien jaar oud, 

tiende kuier saam met Oupa en Ouma: Een dag vir elke jaar. So het Oupa 

en Ouma gekoukus. Ons hou van die simboliek van ons voorgenome 

projek vir iewers in 2014, wanneer die tweeling tien jaar oud word.  
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Hoeveel kan 'n mens in tien dae inpak?  Nie genoeg nie. Daarom hoop ons 

op 'n ietwat langer breek in Jacob en Thomas se bedrywige lewe van 

skool, atletiek, rugby, swem, krieket, karate, partytjies en nog wat. 'n 

Bloudruk vir die kuier bestaan reeds, gegrond op vaste patrone wat met 

die jare ontwikkel is. Hoe lank of hoe kort ook al, wil ons hoofsaaklik maar 

op ou paaie gaan loop.   

 

Een komplikasie: Hoe ouer jy word, des te groter word die uitdaging om 

die pas vol te hou. Oupa word 73 op 3 Januarie 2014.  Van 10 tot 73 – so 

'n ouderdomsgaping kan soms lol. Die verskille in energievlakke van 10-

jariges en van gryse seniors sal in elke raamwerk verdiskonteer moet 

word!  

 

'n Afwyking van die "ou paaie"-model kom voor op bladsy een van die nog 

vaerige konsep-program.  Oupa wil afskop met iets wat ons nog nooit 

gedoen het nie.  Op pad van O.R. Tambo af wil hy die die neus van die 

silwer Honda (die staamaker CR-V van 1999 met byna 200 000 kilometer 

op) by die Alzu Petroport inswaai. Alzu is presies halfpad tussen 

Middelburg en Belfast op die N4, sowat 35 km van albei af. Oupa se  

gewoonte is om haastig verby te steek. Nelspruit is nog ver. Dan kom nog 

Witrivier en Hazyview. En die laaste 40 kilometer Sabiepark toe kan 'n 

nagmerrie wees. Beeste, bokke en kruiwaens krioel op die pad.  Dit word 

net elke jaar meer.   

 

Hoekom dan so gou al die ekstra stop?  Sou dit wees om die verskil in 

ouderdomme te sinchroniseer? Die waarheid is: Dit word bedoel as 'n 

verrassingselement. Die kans om ses renosters by die dam op 'n bondel te 

sien, maak die "toegewing" die moeite werd.  Renosters is mos hoog op 

die seuns se moet-sien-lys.  By Alzu is ook iets soos 50 buffels, sebras, 

emu's, springbokkies en volstruise.  'n Eerste mooi wildstoneel is hier al 

moontlik.   Die Canons kan gou al werk kry.   Dit het Oupa ontdek toe hy 

en Ouma weens logistieke redes 'n slag met die bussie Nelspruit toe moes 

ry.  
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Van Alzu af sal dit voet in die hoek wees. Die afwagting sal voelbaar styg 

as ons by Sabiepark se hek indraai. Dit is altyd die geval. Sal ons via 

Apiesdoring Tarlehoet toe ry of regs draai, dan weer links in Wildevy, en 

Tarlehoet dus van die ander kant benader? Hopelik kry ons vinnig 

konsensus. Ook op die agtersitplek. Eers binne Sabiepark, kan die 

veiligheidsgordels maar los en die sondak oop – sekere tekens dat ons 

tuis is.     

 

By die pas gerestoureerde naambord sal Oupa stilhou vir 'n inspeksie in 

loco. Kommentare sal daar wel wees oor die kleiner bord nadat die 

boonste stuk weens verrotting afgesaag moes word. Waarskynlik ook oor 

die nuwe, informeler skrif op die glimmende swarthout.  Hoekom is 

Tarlehoet en 154 nou so aanmekaar?  Dit sal die begin wees, weet ons, 

van 'n intensiewe inspeksietog oor die volgende paar dae van alles wat 

anders is: Op die werf, op die boekrak, teen die mure, in die albums….  

 

"Sjoe, die jakkalsbessie het groot geword". "Hoekom bly die appelblaartjie 

(wat hulle met mis en water vertroetel) dan so klein?" 

 

 

LINKS: Ouma het 

die twee sekuur die 

wiel leer vat 

(2010) 

 

Dalk sal Oupa die 

stuurwiel vir die 

laaste entjie oor 

die hobbelrige 

motorpad met die rye bome weerskante - jakkalsbessie, maroela, 

blinkblaar-wag-'n-bietjie, sebrahout, knoppiesdoring, rooidoring, 

gwarriebos en 'n plaat tamboties –  aan Jacob of Thomas afstaan.  Ouma 

het hulle sekuur geleer wiel vat as hulle saam met haar van die waskamer 

af terugkom.  Albei "bestuur" netjies en met groot vertroue. Volgende 
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keer is dit dan die ander se beurt.   Oor sulke dinge, weet ons, moet 

eksak boekgehou word.   

 

By die huis sal die gas brand. Die yskas (met 'n verskeidenheid 

drinkgoed), vrieskas, en Junker-warmwatertoestelle sal dreun. Die 

stoepmeubels sal op hul regte plekke staan.  Shadrack Mokoena, resident-

gas-ekspert, sou, soos gereël, vir die aansteek van die gas gesorg het. 

Twee vol silinders staan altyd gereed. Lucy sou die huis kom skoonmaak  

en die meubels in hul regte posisie geskuif het. Jy bespreek sulke dienste 

drie maande vooruit by die kantoor.  

 

In die buitengewone omstandighede van die spesiale kuier sal die 

swembad dalk oop wees, die water uitnodigend en die bruin seiltjie op die  

plat sementdak van  die  stoorkamertjie om die hoek. Maar 'n oop 

swembad is natuurlik 'n bobbejaan-risiko.  Weet die seuns dit nie! Dalk 

moet Patson die takie liewer die volgende oggend verrig.  Sal in elk geval 

'n blye weersiens wees: vir die joviale Patson Ndlovu, saam met wie ons 

'n  lang pad in  Sab iepark kom; ook v i r  Jacob en  Thomas.  

 

Op pad sou Ouma ongetwyfeld al begin leviete voorlees het. Sy het sekere  

goue reëls: "Onthou, die een wat deur ooplos, moet die slang uithaal."  

Sodra die bagasie oor die drumpel gedra is, sal sy die waarskuwings met 

vers en kapittel toelig.  "Onthou, by dié deur het die likkewaentjie 

ingeglip.  Onthou, hier het die slangetjie uit die skuifdeur se gleuf op 

Ouma se kaal skouer geval.  Onthou die skerpioene. Skud jul skoene uit 

voordat julle dit aantrek. Moenie sonder jul flitsies in die donker rondloop 

nie. Skud ook jul klere uit – die kleinste spinnekoppie kan jou vol knoppe 

byt as hy vasgekeer voel." Oor die konstante bobbejaangevaar en die 

moontlike teenwoordigheid van luiperds sou waarskynlik al by die hek 

prominente waarskuwings op die swartbord gewees het. Die kinders weet 

i n  e l k  g e v a l :  D a a r d i e  t w e e  b e t e k e n  G r o o t  G e v a a r .  

 

Die seuns sal presies weet waarheen om hul koffers te dra en wie se bed 

wie s'n is.  Hulle ken ook al die ander logistiese detail van die huis soos 

die palms van hul hande. Dit is immers hul tweede woning. Nie meer 
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"Oupa en Ouma se huis" nie – "ons huis". Oupa wonder stilletjies hoe gou 

hulle sal agterkom dat die voëltema van die muurversierings in "hul 

kamer" intussen uitgebrei is. Afdrukke van Maré Bruwer, wildkunstenares 

van Melkbos, hang ook nou teen die muur.  Die kamer is nou uit en uit 'n 

"voëltjiekamer".  

Kom skemer, wag verskeie rituele: Oud en relatief nuut.  Een bekende is 

om vir die nagpies piesang uit te sit op die ronde tafeltjie by die 

pendoringboompie langs die swembad.  'n Piesang – nie te ryp nie! – word 

vir die klein diertjies in dun skyfies gekerf. Die tweede is om deeglike 

voorsorg teen moontlike muskiet-aanslae te tref. Spuitmiddels word 

uitgehaal vir die nekke, polse en enkels. Sitronellakersies en -fakkels word 

aangesteek.  Leerbandjies gedoop in sitronella word om die polse of 

enkels gebind.  

Hierdie wonderlike stuk Laeveld is ongelukkig in malariagebied. 'n Rooi 

gevaarsone. In Sabiepark is die muskiet geheel iets anders as net 'n 

"vabond" soos in A.D. Keet se goedige gediggie "Muskietejag". Die 

gesoem van die bloeddorstige insekkie is nie net 'n irritasie nie. As hy eers 

begin "prospekteer met sy boorstellasie op die vlakte van (jou) vel en die 

"minerale in (jou) are" soek (uit Daniël Hugo se gedig "Afrika O Afrika") 

kan dit doodsake word.  Verstandige mense soek dit nie.    

Die relatief nuwe Acorn-nagkamera sorg vir 'n onlangser ritueel. Die 

kamera word met fietstrekke op presies die regte hoogte en met presies 

die regte hoek aan die dik stam van 'n strategiese boom by die watergat 

vasgewoel. Sy oog moet wyd genoeg kan sien, maar nie te wyd nie. Die 

seuns se tegnologiese behendigheid sal 'n bonus wees.  Oupa se vingers 

raak duime as hy die nuwe speelding wil instel.    

Natuurlik sal ons vir die eerste aand 'n spesiale feesvuur wil maak onder 

die skitterende Bosveld-sterre, wat, as jy van die swembad opkyk, so 

naby aan die aarde lyk dat jy sommer vir jou 'n paar wil pluk. Vir ons 

Groot Vuur sal ons 'n paar lang, dik stompe as basis gebruik.  Net eers 

seker maak dat 'n slang nie in die houte skuil nie. Oom Johan van 

Deventer van George het al amper een aan sy stert opgetel. Toe hy by die 
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hout begin vroetel vir 'n paar dunnetjies, kry 'n nommerpas-"stomp" 

skielik lewe.  Hy het hom  boeglam geskrik.  

 

Die groot stompe koop 'n mens in bondels by Sabiepark se kiosk. 

Shadrack, die gas-indoena, wat by die kiosk die septer swaai, ry vragte 

met Sabiepark se ou groen Land Rover vir eienaars aan. Om die stompe 

sal ons kleiner houte pak wat uit sakkies kom – onder meer, hoop Oupa, 

knoetse van 'n ou rooiboswilg, mopanie, knoppiesdoring en heelwat 

sekelbos om die vlamme aan te jaag.  Jy koop die sakkies ook by die 

kiosk. Om hout op te tel of, erger nog, bome se takke af te breek, is 

verbode.    

 

Geeneen van daardie alternatiewe houte kan kole lewer soos hardekool 

nie. Gelagte lank was dit die uitsoekhout van die bosveld. Maak jy die 

aand 'n hardekoolvuurtjie, kan jy maar die oggend jou keteltjie op die 

kole sit om koffiewatertjies te kook. Maar mense het dit uitgeroei. 

Hardekool het skaars en bitter duur geword. Nogtans kan jy staatmaak op 

'n vurige vuur. Die plaasvervanger-hout se kole sal jou nie in die steek 

laat nie.    

 

Op 'n geleë oomblik sal Oupa seremoniëel die houtjie te voorskyn bring 

wat Jacob op hul vorige besoek stilletjies in 'n stukkie sellofaan 

toegewikkel het.  Die wens is vertroulik in Ouma se oor gefluister dat  

Oupa dit vir die eerste braai op die volgende vakansie aanwend – 'n 

gebaar wat Oupa se oë klam gelaat het. Nie van rook nie. Die 

sentimentele Oupa het summier besluit: Dit bly net daar in die sellofaan. 

Ons bêre Jacob se houtjie totdat net ons vier weer saambraai.    

 

Deel van die daaglikse braaitoetine is om 'n braaiplek te kies: Die groot 

lapa by die voorstoep onder die maroela en die jong reus van 'n 

jakkalsbessie wat styf teenaan die ouer boom vinnig opskiet, of die kleiner 

ene by die kombuis aan die agterkant, as't ware in die veld.  Elkeen het sy 

eie atmosfeer, bekoring en verskeidenheid braaiers. Verskillende 

konfigurasies is moontlik. Die keuse is soms nie maklik nie, want elkeen 

het maar sy of haar voorkeure.  
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Vir dié okkasie het Oupa egter klaar besluit: Ons braai voor. Geen vetoreg 

word verleen nie. Al bring dit mee dat hy tmoet rappies op en trappies af. 

Van die voorste braai kan ons ten minste die nagapies se kom en gaan 

monitor. Ons het boonop 'n onbelemmerde uitsig op die watergat. Hopelik 

sal die sebras – dalk 'n muskeljaatkatjie – saamspeel en kom drink.  

Derdens is die swembadjie byderhand – mits dit reeds in gebruik sou 

wees.    

 

As Oupa kon choreografeer, sou hy volmaan of amper volmaan verkies. In 

helder maanlig is die bos „n verruklike gesig (ofskoon „n pikdonker bos 

met die sterre nog nader en helderder self besonders is.) Maar volmaan: 

Winter of somer kombineer die bosveldbome en die maan om treffende 

patrone in die lug of op die grond te trek. As atmosfeerskepper is dit 

bobaas.  

Vir "nagmusiek" sou 'n mens wens dat leeus oorkant die rivier hul brulle 

brul.  Dat die seekoeie in die Sabierivier nog harder sal snork. Dat hiënas 

vlakby sal huil.  Sal die skaars naguiltjie – wat het dan van hulle geword? 

-  tog nie maar ook weer sy klokhelder stem verhef nie?  As hy op dreef 

is, sing hy tot vyf minute lank. Dis pure Mozart daardie.  

 

Ons sal wors en tjops braai, verkieslik van die broers Boet en Jan Botha 

van Witrvier se Plaston-slaghuis.  Hul wors is vir ons 'n kritieke element  

van die Sabieparkkultuur. Hoekom mense nog elke jaar 'n kampioenwors 

die land vol soek, weet Oupa nie. Hier‟s dit, mense – 'n ware kampioen. 

Bring Nataniël dat hy kom proe! Hierdie "Jan Braai" en "Boet Braai" weet 

boonop hoe om „n tjoppie te sny dat dit nie net fotogenies is nie. Die Van 

Deventers en die Claassens-seuns is almal gek na 'n substansiële tjop.   

 

Terwyl Oupa doenig is op die groot ronde rooster van die Maniebraaier – 

die  geskenk van 'n studentemaat, Manie Steyn, van die Wes-Rand – sal 

die seuns in die gemesselde braaisirkel op die grond langs hom hul eie 

broodjies kan braai.  Die gerieflike klein broodjieroostertjies (elkeen vat 

twee broodjies) is dekades gelede gekoop by Die Volklsblad se gewilde, 
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kleurryke Kunsmark in Pres. Swartpark, Bloemfontein, wat lank deur 

Ouma georganiseer is.  Daar was tot 'n Tokkielaan in die park. Die 

braaiers werk hard maar hulle hou!  

 

Voordat ons inskep, sal ons in kringetjie hande vat. Een van die seuns, of 

albei, sal vir ons ogies toemaak. Albei hou daarvan om aan tafel te bid, en 

doen dit uitvoerig. Elke gereg word by die naam genoem. Oupa sal graag  

ook sy dankbaarheid wil betuig.  Die Goeie Vader se seëninge is immers 

oorweldigend. Oupa hoor in sy verbeelding hoe Ouma by die 

inskepskottels nog een van haar "goue reëls" afstof: "Eet soveel soos julle 

wil. Onthou net: Elkeen eet alles wat hy ingeskep het!" Een voorskrif 

waarmee hierdie Oupa nie probleme het nie!  

 

Voordat Jacob of Thomas sou kon vra, wat hulle voorspelbaar nie sal 

nalaat nie, sal Oupa aankondig dat ons voor slapenstyd op 'n nagrit kan  

gaan.  Af in Wildevy piekniekplek se kant toe. Op in Gwarriebos. Links in 

Maroela, verby die kantoorkompleks langs die swembad, waar die groot 

koorsbome hul skadu's gooi. Dalk 'n draai in Jakkalsbessie waar luiperds 

loop.  Stadig, want die bulte en draaitjies volg kort op mekaar.  As dit 'n 

lekker aand is, kan die sondak oop om die sterre te sien. Maar een vaste 

reël: Geen priemende soekligte in veld en in die diere se oë nie.  

 

Tuis, sal Ouma, glo ek, met nog 'n verrassing kom: "Renostermelk" vir 

Oupa, "babarenostermelk" vir die seuns.  Die basiese resep is dieselfde: 

een blikkie kondensmelk en 250 ml. room. Meng en breek 'n 

sjokoladestafie ("Flake) in. Al verskil: By die "volwasse" weergawe kom 'n 

skeut whisky. Voortreflik! Die resep kom uit 'n resepteboek van hul skool, 

die Laerskool Welgemoed. Dit was 'n Kersgeskenk vir Ouma. Sedertdien is 

"renostermelk" 'n treffer in die Van Deventer-onthaalarsenaal.   Kaapse 

vriende, George en Dorette Louw, het in 2012 saam met hul Skotse 

kinders in Sabiepark daarmee kennis gemaak. Hul kleindogter wil nou 

opsluit op haar verjaardagpartytjie babarenostermelk vir haar Skotse 

maatjies voorsit, het sy laat weet – by 'n groot foto van 'n renoster! 
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Uniek aan Tarlehoet (vir die kinders, altans) is die oop buitestort langs 'n 

groot knoppiesdoring met die kromste krom stam wat 'n mens kan 

bedink.  Sebras wei graag daar. 'n Buitestort is egter nie aan te beveel vir 

ná sononder nie. Wat doen jy as jy met 'n papnat lyf en skuimende 

sjampoe in jou hare staan, en 'n honger hiëna kom skielik met 

oopgesperde kake om die hoek? Óf bad óf binnestort – dit lyk na die 

enigste opsies vir persoonlike higiëne saans, selfs vir so 'n 

gedenkwaardige aand.  Tensy 'n mens "varkie-aand" maak – geen bad en 

geen stort, buite of binne.   En hoekom dan nie?  

 

Almal het bo hul katels bedliggies wat, soos die groot dakwaaiers, heel 

doeltreffend met sonkrag in stand gehou word. Sterk genoeg om jou 

Bybel by te lees. Voordat elkeen sy liggie vir die nag afskakel, sal ons vir 

mekaar oor die woonkamer heen goeienag toeroep.  Elkeen by die naam. 

"Nag Oupa. Nag Ouma, Nag Jacob. Nag Thomas." Ouma sal herinner: 

"Roep my as julle wil gaan piepie." Al is hulle tien, sal sy nog persoonlik 

die flits wil vat.  Gou sal stilte neerdaal. Die rustige asemhaling uit "Jacob 

en Thomas se kamer" sal verraai: Die twee is in droomland.   Ouma sal 

ongetwyfeld in die nag 'n paar keer gaan seker maak alles is wel.  Sy het 

al tydens die kuier van Bloemfonteinse vriende in haar nagrok plat op 

haar maag voor die toe deur gaan lê. Sy wou doodseker maak dat geen 

gas uit die Junker lek nie!    

 

Almal in die huis is vroegopstaners. Die kinders sal – as ou gebruike 

oorleef - vroeg-vroeg kom inkruip. Ouma sal die Acorn gaan afhaal. 

Gretige vingertjies sal – ook streng ingevolge 'n beurtstelsel - die 

skakelaartjie op "reset" stel, en daarna met die "shot"-knoppie die nag se 

oes oproep. Dit klaar gedaan, sal Ouma al kennis dra van spore in die 

sagte sand langs die huis. Jacob en Thomas sal geroep word om te kom 

kyk en te identifiseer: Luiperd of hiëna (Oupa sukkel maar met die twee al 

lyk hulle op papier baie verskillend),  muskeljaatkatjie, bokkies …  Clive 

Walker se nuttige "Signs of the Wild" – 'n geskenk van Andrew en Pietie 

Marais van Stellenbosch - sal uit die rak kom.  
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Vroegoggend sal ons in Wildevy ooswaarts piekniekplek toe stap, deur die 

driffie waar Oupa in 1999 in die Honda se hoofligte sy eerste luiperdfoto's 

in Sabiepark geneem het. Verby die rondawelhuis Thula (nommer 231) 

waar die sebras vrek oor die koeltes onder sy dak soos hoenders oor 'n 

winkelstoep – om 'n uitdrukking by kollega Johan van Wyk te leen.  

Hopelik kom ons op pad lewe teë – tog net nie nou 'n luiperd nie.  

 

Op pad, sal ons voorspelbaar heelwat spore sien. En mis: Kameelperdmis 

wat (nes koedoemis) lekker harde ammunisie vir 'n kettie oplewer, 'n 

duikertjie se pikante hopie; waarskynlik sebramis, wildebeesmis en 

koedoemis.   Dalk ook die onmiskenbare wit mis van die hiëna, altyd 'n 

verrassingspakkie. As jy met 'n stokkie daarin sou krap, verraai wolletjies 

en dies meer sy jongste spyskaart.      

  

REGS: Saam met hul 

vriende Solly, opsigter 

by die piekniekplek, en 

sy regterhand, Elvis 

(2009).                      

 

Jacob en Thomas sal 

gretig wees om hul 

vriend Solly Sibuyi, 

opsigter, by die piekniekplek te groet, en in "sy boek" rond te blaai. In die 

A5-boek met sy swart hardeband skryf Solly en eienaars wat so voel hul 

spesiale waarnemings op. Elke leeu en luiperd word noukeurig 

aangeteken, dag en datum.  Ook seldsaamhede soos wildehonde wat 'n 

rooibokkie verskeur, 'n watertrapper op een van die klein eilandjies in die 

Sabie en 'n skaam bosloerie (narina trogon) in 'n digte boom.  Oupa se 

"krulletjies-handskrif" – Ouma se onvleiende beskrywing – kom redelik 

gereeld voor.   

 

Die wellewende Solly met die arendsoog – hy kyk 'n leeu in 'n japtrap in 'n 

boskasie uit - sal ewe bly wees om Jacob en Thomas weer te sien. As ons 

alleen opdaag, wil hy altyd weet: "Waar is die seuns?"  "Waar is die 
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seuns?" Dit is 'n vraag wat ons nogal dikwels in Sabiepark hoor. Dan 

beduie die personeel – van arbeiders tot huishulpe - met hul arms hoe 

groot die twee seker al is, en glimlag breed.  

 

As ons gelukkig is, sal ons by die piekniekplek dalk 'n paar olifante, 

seekoeie of "dagga boys" – uitgeworpe buffels, gewoonlik met modder 

bekoek – te siene kry. Dalk 'n krokodil of twee by die rivier. Visvangertjies 

wat duik vir 'n oggendhappie. Jy kan enigiets by die piekniekplek kry – of 

niks. Seisoene speel 'n groot rol. Terwyl ons daar is, sal die twee dadelik 

wil gaan seker maak of die worsboom nie sy sware worse dra nie. Die 

silindervormige "vrugte" weeg tot 3,5 kg elk. Maart-April, wanneer die 

vrugte val, loop 'n versigtige mens onder 'n worsboom opkyk-opkyk. Die 

twee sal ook die reuse-rooi-essenhout by die bruggie na die uitkykdekke 

wil bestyg. Die essenhout en die worsboom was hul eerste "perdjiebome" 

in Sabiepark.  

 

Laatmiddag kan ons 'n vinnige draai in die wildtuin gaan ry. Ek hoop 

Sharell Ngomane sal by die Krugerhek diens doen. Sy het 'n sagte plekkie 

vir die "twins"; vra altyd uit oor hoe dit gaan, en sal hulle gewis om die 

hals val.  Vir 'n kort rit is die S3-grondpad langs die Sabierivier ideaal.  

Dis olifantwêreld by uitstek. Die pad lê gewoonlik vol mis, gebreekte 

takkies en verskeurde bas. Van die piekniekplek sien jy die verkeer op 

daardie pad. Wildtuinbesoekers het weer van die S3 af 'n mooi uitsig op 

van Sabiepark se duurste huise op die oorkantste rivieroewer. Jy sien 

hulle dikwels stilhou en Sabiepark se kant toe tuur.  As 'n motor stilhou, 

gryp jy jou verkyker. Soms is jy verras.    

 

Natuurlik sal ons gou by die voëlskuiling Lake Panic by Skukuza wil 

uitkom. Diit is 'n juweel – maar lank nie meer 'n onontdekte juweel soos 

enkele jare gelede nog nie. Nou staan jy dikwels tou om in te kom. 

Naweke kan jy maar vergeet. Ouma sal haar Newman's en 'n fles koffie 

saamvat. Dalk lekker eierbroodjies. Oupa sal gewapen wees met sy 

langlens en groot verkyker. Die seuns moet nie hul Canons vergeet nie.  
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Oupa sal ook tyd inruim om die "goue driehoek" te ry: Skukuza, Onder-

Sabie, Tshokwane, Skukuza.  Ons vorige ritte saam op daardie roete was 

sonder uitsondering vrugbaar. Die pad langs die Sabierivier kan egter 

woelig raak, en die verkeersknope by roofdiere verg hare op jou 

knersende tande. Piekniek by Hlanguleni sal beslis op ons program wees. 

Die twee geniet dit altyd as Ouma by hierdie stil, uiters basiese 

piekniekplekkie doer diep in die bos 'n eiertjie roer. In die gas-braaipan 

wat jy kan huur, is altyd ook allerlei worsies, uie en ander ontbyt-

lekkernye. Hlanguleni is nie op een van die hoofroetes nie. Toe ons laas 

daar brekfis gemaak het, was ons heeltyd stoksiel-alleen.  Die gevoel van 

binding met die natuur was buitengewoon sterk.   

 

Oupa vir hierdie verjaardag-uitstappie 'n spesiale droom: Swartwitpense. 

Jy kry hulle soms op pad na Hlanguleni. Jones se Dam is een van hul 

drinkplekke. Wat 'n uitskiet-oomblik sal dit nie wees nie as ons om 'n 

draai ry en daar staan die swartwitpense! Vir die kinders sal dit die eerste 

keer kennismaking met hierdie aristokratiese boksoort wees; vir Oupa en 

Ouma die eerste keer in jare. Oupa heg meer waarde aan 'n swartwitpens 

as 'n aan 'n dowwe leeu of 'n luiperd doer ver in die veld.  Die slegte ding 

is: Hul getalle, soos dié van die sierlike baster-gemensbokke, krimp 

onheilspellend, glo weens ingewikkelde ekologiese redes.   

 

'n Tweede droom (spesiaal vir Ouma en vir Thomas) is dat die 

vakansietjie nuwe voëls sal oplewer, wat Ouma saam met die twee se  

name in haar Newman's kan aanteken. Die woorde "saam met Jacob en 

Thomas" verskyn reeds by onder meer die volgende: 

rooikeelsuikerbekkie, kwêkwëvoel, rooipootelsie, geelbekwou, witooievaar, 

driebandstrandkiewiet, witkopkiewiet, en gewone ruiter.  Oupa hou asem 

op vir wat volgende gaan wees.  Kom ons wens …… die seldsame visuil! 

 

Tarlehoet se mense is nie uit-eters nie; Oupa en Ouma ken kwalik 'n 

restaurant op Hazyview. Een ete-afspraak sal ons wel saam met die seuns 

wil nakom: Ontbyt by die gholfklub.  Skukuza se grasdak-klubgebou met 

sy enorme stoep bied 'n prentjiemooi op die dam en die laaste putjie. In 
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die dam is gewoonlik 'n paar seekoeie. Vlakvarkies snuffel tussen die 

tafels.  

 

 

 'n Ronde saam met pappa tussen die wilde diere (2008).  

 

 

'n Bonus uit die kinders se oogpunt: Bestel 'n sogenaamde "groot ontbyt" 

en jy kry 'n porsie aartappelskyfies. Geen beskeie porsie nie, hoor!  

 

Op daardie baan in die bos (nege putjies, 18 bowwe) het die seuns saam 

met Brent nege putjies gestap, en self 'n paar balle laat inrol.   „n Potjie 

gholf is een van Skukuza se unieke ervarings, waar jy letterlik 'n 

(lewende) voëltjie (of iets anders) kan behaal. Elke speler en saamstapper 

moet „n vrywaringsvorm teken.  

 

Oral is waarskuwings soos: “Pas op vir leeus.”  Op een foto in die klubhuis 

pryk „n leeu wat by die eerste putjie aan buffelvleis smul. Moet ook nie 

skrik nie as jy vars seekoeispore, stomende olifantmis, kameelperde of 

hope rooibokkies op die setperke raakloop nie.  
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'n Tweede moet-doen vir die Van Deventer-Claassens-spannetjie is 

"roomys in die boomhuis" by die Protea Hotel Krugerhek.  Die 

"boomhuise" is nie regtig boomhuise nie, maar klein, intieme 

houtstrukture op die hotel se ruim kuierdek in die takke van 'n enorme 

jakkalsbessie op die Sabierivier. Ons gaan sit graag in 'n spesifieke huisie 

met 'n roomys of 'n drinkdingetjie, en soek 'n olifant tussen die riete.    

 

Die Sondagoggend sal ons kerk toe gaan. Kerk in Skukuza se 

karaktervolle kerkie is ononderhandelbaar as ons in Sabiepark kuier.  Die 

diens begin om 08:30 in die skemerdonker kerkie in die personeeldorp, 15 

kilometer van Tarlehoet af.  Dit beteken vroeg roer. Onthou, jy kan nog 

deur olifante, renosters, leeus of 'n luiperd vertraag raak nadat jy by die 

Krugerhek in is.   

 

Alles aan die kerk herinner jou dat jy in die wildtuin is. By die ingang 

staan 'n reuse-koorsboom. Dit is 40 jaar gelede deur die boomkenner Piet 

van Wyk daar geplant  – 'n waardige monument vir 'n waardige man! Die 

kerkklok hang aan 'n krom stuk hardekool. Die doopvont, ook uit  

hardekool, is so swaar dat dit op wieletjies rondgestoot word.  Die 

preekstoel is van inheemse mingerhout uit die Pafuri-omgewing. Ds. Carl 

Louwrens is al leraar van ons die gemeente in 1998 leer ken het.  Dis vir 

hierdie besoekers of hy, kerk en gemeente uitgeknip is vir mekaar.  

 

Die atmosfeer binne gryp jou vas as jy instap. Elke diens is 'n intens 

geestelike ervaring. Om te aanbid terwyl vlakvarke die gras omdolwe ('n 

ma en haar kleintjies is 'n keer in die kerk toegesluit!), rooibokkies net 

buite die hekkie wei en duifies konstante koorsang bydra, kan nie anders 

nie as om jou telkens opnuut van die wonder van die Skepping bewus te 

maak.   

 

Hoeveel kere Jacob en Thomas al saam in Skukuza se kerk was, is moeilik 

om uit die vuis te sê.  Die reputasie wat hulle sommer nog as klein 

seuntjies verwerf het, is dat hulle soet kinders is, wat ongelooflik stil sit. 

Hulle is nou al groot genoeg om agterna saam te gesels oor ds. Carl se 
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boeiende preke.  Die klein gemeentetjie sal bly wees om die "soet" seuns 

weer te sien.  

 

Sondagmiddae ná kerk maak ons gewoonlik in die lapa kos. Die seuns sal 

opgewonde wees as Ouma 'n sappige turducken (saamgeperste kalkoen, 

eend en hoender) te voorskyn bring.  Oupa en die ou Weber onder die 

jakkalsbessie is 'n span wat nie van gister af nie saamkom. Hulle vul 

mekaar aan. Skaapboud, varknek, hoender, kalkoen of die nuwe 

ontdekking, turducken - dis altyd koningskos as die deksel ná 'n uur tot 

90 minute gelig word. 'n Middernagfees langs die swembad sal natuurlik 

die kersie op die koek wees. Ouma verklap niks.  Oupa kan egter aan die 

vonkel in haar oog sien dat sy iets in die skild voer …  

 
 
 
Hoofstuk 3: Bloed in die bos  
 

 

 

    Begin van 'n tradisie – die twee by Tarlehoet se naambord (2005).  

 

Die bos is in hul bloed, spog die seuns. Hul bloed is ook in die bos. 

Sommer kort ná die ondernemende mannetjies se aankoms in Julie 2005 
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het die bloed begin vloei. Die omgekeerde van bos in die bloed het vir 

Jacob waar geword toe hy in die proses van verkenning voorkop eerste op 

die rowwe plaveisel van die agterste lapa neerploeg. Die res van sy eerste 

bosvakansie het hy 'n prominente "trofee" aan sy kop vertoon.  

 

'n Seisoen van "neerstortings" is ingelui toe twee bottels van Oupa se 

beste rooiwyn in die wynkassie in die woonkamer binne die eerste ses uur 

kletterend met die harde bruin vloerteëls kennis maak. 'n Bord kos het 

dieseldfe pad gevolg. Oupa se kamera op 'n tafeltjie by die voordeur is 

net-net gered. Pappa Brent het die gevaar raakgesien en blitssnel 

gereageer.   

 

Om sout in die wonde te vryf, is die "agtelosige" Oupa streng aangespreek 

oor sy onversigtigheid. Hy moes uit die kwaai kyk van Ouma se kant 

verstaan hy moet liewer sy mond hou – sommer vir die hele res van die 

vakansie. Tarlehoet sou ná die skielike warrelwind nie weer dieselfde wees 

nie.     

 

Die ewe bedrywige Thomas het wel nie dadelik bloed gestort nie, maar 

gou met 'n knop soos 'n eier by sy oog rondgeloop (waarskynlik 'n kierie 

se skuld). Om alles te kroon, vergeet Ouma Tokkie (dalk uit simpatie met 

die kleinkinders) een aand dat die agterste plaveisel 'n entjie duskant die 

nuwe paaltjieheining ophou. Sy sloeg neer. Haar ken tref die heining se 

dwarspaal. Pimpel en pers. Ongeval op ongeval. Dankie tog vir Ouma se 

omvattende noodhulptrommeltjie in die badkamer.    

 

REGS: Jacob in 

droomland in die 

Bosbus.  

 

Ons het die gesin 

Claassens op Saterdag 2 

Julie 2005 op die 

lughawe O.R. Tambo 
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gaan haal met die donkerblou 1997 Volkswagen Mikrobus 2,3 wat destyds 

(tot 2007) as ons wiele in die bos gedien het. Die naam Bosbus was 

prominent onder die sambreel van 'n digte, roomkleurige haak-en-steek 

op die voorste deure geplak.  Op die lang tog Sabiepark toe op die N4 

verby Witbank, oor Waterval-Boven, Nelspruit, Witrivier en Hazyview het 

die seuntjies, pette skeef op die kop, heeltyd stroopsoet in hul gemaklike 

karstoeltjies gelê en slaap.   

 

Toe ons ses uur later by Wildevy 154 indraai, was hulle uitgerus, wawyd-

wakker en oorgehaal om die vreemde omgewing met hart en siel van 

naderby te leer ken.  Terwyl die grootmense nog koffers en kos uitdra, is 

hulle al skarrelend teen die trappies op na die soldervertrek ("loft") op 'n   

ontdekkingstog. Die wiegende, krakende houtvloer onder die voete was 

pret. Om tussen die velle en die sparretjies-afskorting deur na onder te 

loer en vir die grootmense gesigte te trek, was 'n lekker speletjie.   

 

LINKS: Dadelik 

solder toe! 

 

 Waar hulle onder 

die gesperde nek 

van 'n Kaapse 

bergkwagga deur 

die sparretjies loer, 

met regs van hulle 

die fiere kop van die 

laaste pronk-koedoebul wat my jagterswaer wyle Neels Nothnagel 

platgetrek het, het my eerste foto van daardie vakansie opgelewer. Neels 

het vertel die trane het oor daardie koedoe se wange gebiggel toe hy by 

hom kom. Hy het saam begin huil, en net daar in die veld langs die dooie 

koedoe besluit: Nooit weer nie!  Die geskiedenis van die bergkwagga is 

dat die vel in die Kaap gekoop is. Ons was te dom om te besef: Al het 

albei strepe is 'n bergkwagga en 'n Laeveldse Burchells-sebra nie dieselfde 

ding nie.  
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Die lewe in 'n huis onder 'n hoë grasdak, met 'n ruim voorstoep as 

sentrale fokuspunt, 'n primitiewe swembadjie (wat vir hul veiligheid gou 

genoeg met die blou seil van doerie tyd toegewikkel is) en 'n watergat 

waar diere kom drink, het 'n hele nuwe kultuur vir die stadsjapies ontsluit. 

Die afwesigheid van die stedelike vanselfsprekendheid van elektriese 

toestelle het vir ouers en kinders uitdagings gebring. Sonkrag laai bedags 

'n batterynes vir die bedliggies en die dakwaaiers. Gas dryf die Zero-

yskas, en -vrieskas en die twee Junkers (die warmwatertoestelle). Saans 

sorg Duitse stormlanterns, 'n verskeidenheid lampe, fakkels en kerse vir 

lig.  

 

Een wonderlike vreemde ding op die ander om omgewoel, omgedop, 

bekyk en bevoel te word.  Boonop 

baie ruimte om die huis. Bome. Hope 

trappies om te klim. Sand om in te 

mors.  Natuurlik het die mooi 

stadskleertjies nie lank skoon gebly 

nie. Die hempies en broekies met hul 

ontwerper-etikette en al, die kraakwit 

borslappies, sagtesoolskoentjies en 

wit sokkies was gou 'n hoop 

vuilwasgoed. Die Sputnik-hand-

wasmasjientjie – lyk nogal na 'n uiters 

basiese ruimtekapsuletjie – moes 

heeldag woer-woer.  

 

REGS: Middagete in die lapa met die 

wildebeeste sommer naby.  

 

As 'n bonus by al die prettige 

nuwighede: Al die vreemde diere 

langs die pad. Partymaal sommer by die voor- of agterdeur. Heel anders 

as die Labrador Sasja – 'n verjaardaggeskenk van Oom Johan en Tannie  

Mariza –  by die huis in Welgemoed. Te lekker om met almal te lag en 

gesels. Veral met die ou kleintjies: Die ratse nagapies in die bome teen 
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skemer, die peloton gebande muishondjies wat by die watergat 

rondwoerts, en die rooibeklystertjie wat op die agterste plaveisel kom 

krummels soek.  

 

Die nagapies het, tot hul ewige krediet, daardie tien dae gewoel vir die 

eerste span. Elke aand was daar meer. 'n Rakkertjie spring een aand 

onverwags met 'n boog uit die pendoring by die swembad. Jacob, 'n 

geboeide toeskouer duskant die deur, dag die diertjie kom deur die glas 

agter sy bloed aan. Toe moet jy sien hoe vinnige retireer die man, 

doodverskrik!   

 

Meneer/Mevrou Bosnagaap was 'n nuwe vakansieverskynsel vir Oupa en 

Ouma. Oral waar vermoedelik piesang kon wees, het hy/sy soos 'n skim 

opgedaag - voor en agter die huis.  'n "Teddiebeer" met 'n dik stert in die 

kinders se oë. 'n Gulsige teddiebeer! 'n Hele nagapie-smorgasbord 

verorber 'n bosnagaap in minute. Een kerfie piesang na die ander gaffel 

hy in sonder om asem te haal. Die tafel moet leeg!  

 

Elke huis in Sabiepark het sy "eie"" duikertjie.  "Ons" duikertjie was 

Witnek, weens die skimmelgrys op sy nek. Hy was al lank 'n Tarlehoet-

gunsteling, en het die keer ook nie op hom laat wag nie. Witnek het gou 

opgedaag met 'n beskuldigende blik: Hoe kon julle laas net so padgee? 

Koedoes, sebras en blouwildebeeste het kom kuier.  Die koedoes het in 

die voëlbadjie vars kraanwater kom soek. Die sebras en wildbeeste het 

rustig om die huis gewei. Smiddae kon ons onder die Totalsambreel op die 

agterstoep aansit vir 'n ligte ete (baie Laeveldvrugte soos papajas, 

avokado en pomelo) met sebras en gaffelende blouwildebeeste 'n 

hanetreetjie anderkant die paaltjieheining. Dié is pas deur Solly Sibuyi en 

sy span opgerig om 'n al hoe vrypostiger hiëna – ons het haar Helena 

gedoop weens die H-alliterasie - van ons vuurtjie weg te hou.  Die vernis 

aan die sparretjies was nog vars en blink.  

 

Die heining het "Helena" tot in haar ongedierte-siel frustreer, kon jy gou 

agterkom. Sy het onbegrypend daaraan gestamp-stamp. Die skeiding 

tussen huis en veld het gelukkig ook die tweeling se avontuurlus in toom 
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help hou.  Oupa en Ouma kon 'n sug van verligting slaak, en het ook, dat 

hulle nie die "woefie" se rug kon gaan streel, soos vriende se kleinkind by 

hul boshuis nie!    

 

 Staptogte in Sabiepark is onderneem met die twee knus op vaste 

sitplekke in hul "dubbelkajuit"-stootwa – Thomas links en Jacob regs - of  

pop Brent en Marisa se arms. Dit was nog die dae van BAIE kameelperde.  

Op een kameelperdfoto staan Brent en Marisa met die twee op die arm in 

Wildevy: Agter hulle 'n kameelperd-mamma en haar jongste, deur die 

toentertydse parkhoof, Gerrie van Niekerk, Agie gedoop.  'n Raak naam. 

Agie se koppie het dadelik nuuskierig agter Jacob en Thomas aan begin 

draai. Op 'n ander – 'n potensiële wenner in 'n fotokompetisie met die 

onderwerp kinders en diere, sou ek onbeskeie reken – kom Jacob in 

Appelblaar aangedraf terwyl twee langnekke hom verbaas agternastaar.    

 

LINKS EN ONDER: In hul 

dubbeljauit-stootwa of op Pa en Ma 

se arms deur Sabiepark. Agter staan 

klein Agie by sy langnekmamma.  

 

 

 

Volgens hul gesigsuitdrukkings moet 

die gedagte wat in hul koppe gemaal 

het, iets wees soos: "En jy klein kortgat, waar val jy uit?"  Jacob lyk 

ietwat bedug. 'n Kameelperd is heelwat groter as 'n nagapie! 
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Ure is by die piekniekplek deurgebring; daar waar 'n man van 14 maande 

nog "vry kan asemhaal". Terwyl die grootmense op die roosters oor 'n 

houtvuur of in 'n braaipan op 'n gasbottel kos maak, kon die twee 

rondhôl, op die gras met die altyd gewillige Ouma stoei, op die reuse-rooi-

essenhout en die worsboom se laagste takke perdjie ry en (binne perke) 

jil.  

 

Op Dinsdag 5 Julie, hul mamma se verjaardag, was 'n laat-piekniekontbyt 

'n boskabaret wat vir die grootmense die kroon gespan het op die hele 

vakansie.  Ons "jagterskottel" (roereier met wat nie alles daarby nie) was 

net vuurwarm uit die braaipan. Toe roep die verjaardagmeisie van die 

brug se kant: "Hier kom 'n ding!" Nege leeus was oorkant die rivier besig 

om 'n verwilderde rooibokkie in 'n lokval te lei. Die stomme bokkie was 

geïsoleer.  Geboei, het ons deur ons verkykers die skouspel beleef.   

 

Die leeus se strategie was gou duidelik. Hulle wou hul prooi in 'n wye 

halfmaan omsingel. Dan sou stormtroepe haar in die lokval probeer jaag.  

Alles het verloop asof 'n generaal die bevele gee. Met dodelike presisie is 

die operasie uitgevoer. Gevries van vrees, het die ooitjie lank doodstil bly 

staan en magteloos dopgehou hoe die jag ontplooi. Sy was vas. Sonder 'n 

ontsnaproete.  

 

Skielik het 'n leeuwyfie uit 'n westelike rigting 'n verrassingsaanval 

geloods.  Eers toe sy storm, het die bokkie lewe gekry. Vervaard het sy in 

die rigting van die S3-grondpad laat spaander.  Klaarblyklik presies wat 

die jagters wou hê. 'n Muur van leeus het gewag. Hul "daaglikse brood" 

het haar trompop in die muur vasgehardloop.  'n Stofwolk het opgestyg 

toe sy neergetrek word, en al nege grommend op die karkas toesak.  

 

Mamma het net foto's bly neem met Pappa se nuwe lens, wat destyds nog 

as 'n monstermodel bestempel kon word. Haar foto's hang nou in 

Tarlehoet se woonkamer. Ouma het haar kop weggedraai. Sy het die 

bokkie te jammer gekry, en was dikmond vir die leeus. Jacob en Thomas 

het voortgespeel op die lekker gras, skynbaar onbewus van die opwinding.  
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Die vorige aand het sy eie aksie opgelewer. Tannie Leonora Mouton, vrou 

van Oom Kapous met die oop troon, het vir ons van die uitkykdek by die 

piekniekplek 'n SMS gestuur: "Hier is olifante. Agt."  Agt olifante was in 

daardie stadium nog 'n sterk trekpleister. Tannie Leonora se 

"bostelegram" het ons holderstebolder in die Bosbus laat afsit rivier toe. 

Dit is net een kilometer ver. Ons was betyds om die grootvoete in die 

dalende skemer in die vlak poele van die Sabie te sien rinkink; Jacob op 

sy ma se heup en Thomas op 'n vreemde meisie s'n.   

 

Uit die bloute het twee moedswilliges olifante skielik 'n paar seekoeie op 

die wal met flappende ore gestorm. Die aanvallers het oorverdowend 

trompetter. Die seekoeiskrik was iets om te beleef. Die volgende oomblik 

het ronde swart lywe uit die riete gepeuel soos tampans van 'n hoender 

spring. Meer as 20 het met 'n luide geplas verskrik in die rivier geplons en 

met skuimende water om hulle begin swem/hardloop so vinnig soos hul 

kort beentjies hul logge lywe kon dra. Geamuseerd, het die olifante koers 

gekry bos toe. Weet nie of die tweeling iets van die "sports" sal onthou 

nie. Maar niemand moet vir Oupa kom vertel olifante het nie 'n sin vir 

humor nie.   

 

Sommer op ons eerste uitstappie deur die Krugerhek het ons op die S3 

drie van die Vyf Grotes raakgeloop: eers buffels, toe 'n kraagmannetjie, 

daarna 'n iesegrimmige olifant met 'n hap uit sy oor.  Die wildtuin-

weergawe van Hap-oor het die Bosbus behoorlik begluur. Hy het sy 

linkervoet dreigend geswaai-swaai. Toe Oupa die Bosbus vet gee en 

klippies in alle rigtings spat, het die olifant groter as ons geskrik. Sy aftog 

het Jacob en Thomas uit hul mae laat kraai.  

 

Op 'n volgende besoek het daardie kringroetetjie, S3, S4 en 

Doiespanepad, weer drie van die Vyf opgelewer: Leeu, olifant en renoster. 

Pappa Brent het die renoster op die Doispanepad raakgesien.  Hy is nogal 

goed met renosters, wat hy ná sy eerste besoek teenoor Engelse vriende 

in 'n verspreking wat heelwat glimlagte uitgelok het, as "rhinosteros" 

beskryf het!     
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Ná al die opwinding is saans fris kampvure gemaak. Hoofsaaklik tjops, 

wors en ribbetjies is gebraai. Oupa het by Brent 'n nuwe metode geleer 

om ribbetjie te braai: In 'n rooster wat op sy sy langs die vuur staan. Die 

kampvuur plat op die grond was vir die kinders 'n grote aardigheid van 

hiedie anderster plek Tarlehoet.  Die twee het behaaglik in Oupa se groen 

Camper-kampstoele teruggesak om deur die vlamme bekoor te word.  

Ouma het gesorg vir pap en ander bykosse, wat hulle na Oupa se 

bevooroordeelde insigte enige dag in 'n sjiek Franse restaurant sou kon  

voorsit.  

 

Oupa was in daardie stadium nog maar erg konserwatiewerig met die 

houtverbruik; hy het eers later begin bykom. Dan dink hy aan Ouma se 

streng kyk en rep geen woord as die stompe so een na die ander vuur toe 

gaan nie. Dite vakansie was immers die tweeling se kennismaking met die 

bos.   

 

Een middag was vetkoekdag by Oom Dawie en Tant Annatjie Strydom van 

Rustig (333) in Apiesdoring. Die kuier was in die Strydoms se eiesoortige 

lapa wat met diamantdraad toegespan is, en wat tot 'n koolstoof en 'n 

wasbak in het.  Die tweeling se belewenis van die Strydomlapa en die 

ander soort kos as Tarlehoet se gereelde braaigeregte was positief. Hul 

gedrag was voorbeeldig. Dankie tog.  

 

Die gebruik van periodieke stewige ontbyte (met skyfies) by die Skukuza-

gholfklub het toe reeds by Tarlehoet se mense bestaan. Die ruim porsies 

aartappelskyfies het die ontbyt, uit die nuwe Tarlehoeters se oogpunt, 

uiters aantreklik gemaak. 'n Klimraam van substansie by die klubhuis het  

die inname van koolhidrate darem help uitbalanseer. Die gholfklub se  

ruim stoep bly 'n plek wat die tweeling soos 'n magneet trek, al is die kos, 

na Oupa se oordeel, nie meer wat dit was nie.  

 

Slaaptyd is na Oupa en Ouma se kamer verdaag. 'n Houtkateltjie met 'n 

dun matrassie is van die buitekamer ingedra en tussen die dubbelbed en 

die growwe muur staangemaak vir 'n gesellige kermisbed. Gestreepte 

stoelkussings is teen die muur gestapel om nagtelike stampe en stote te 
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absorbeer. Jacob en Thomas het beurte gemaak wie slaap by die koppen- 

en wie by die voetenent. Soggens is geselsies aangeknoop lank voordat 

Pappa en Mamma kom môre sê het. Die kermisbed was 'n gawe tradisie 

waarvan ses jaar later met heelwat pyn by almal afskeid geneem is.  

 

Op ons voorlaaste dag is die eerste van die tradisionele foto's by die 

Tarlehoet-naambord in Wildevy geneem. Die joviale sonskyn-gesiggie van 

Thomas is na die kamera gekeer.  Jacob staan met sy rug na die 

fotograaf. Van toe af al 'n onafhanklike streep in hom gehad, die seun!  

 

Wat die toestand van die huis betref toe die kuier tot 'n einde kom,  gaan 

leen ek 'n opmerking by 'n gewaardeerde Sabieparkse kameraad, Fickie 

Visagie, nou saliger, in 'n stadium toe 'n span kleinkinders hul gesellige 

maar kleinerige boshuis by Maroela 97 op horings had.  Fickie sê toe hy 

het darem een troos: As bobbejane in sy huis kom, sal hulle die plek net 

een kyk gee en dit dan uitlos, want "ons pelle was al hier".  Ditto by 

Wildevy 154.   

 

 

Hoofstuk 4:  Bly te kenne, J en T  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste keer alleen saam met Oupa en Ouma  
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Jacob en Thomas was net drie jaartjies oud, steeds in doeke en steeds  

onafskeidbaar van hul kleindae-speelgoed – twee wol-apies – toe ons in 

Junie 2007 Sabiepark toe is vir hul eerste vakansie alleen saam met Oupa 

en Ouma in die bos.    

 

Vier weke lank so saam afgesonder bied sy uitdagings.  Periodieke 

spanning, misverstande, selfs klein opskuddinkies, het nie uitgebly nie. 

Die leerkurwe was vir albei partye soms steil. Maar hoe beter ons mekaar 

leer ken het – ook elkeen se geite - des te hegter is die verhouding 

vasgesement.  

Brent en Marisa het hulle ná 'n maand kom haal.  Dit was nie uit skielike 

nood nie, maar vooraf afgespreek. Toe hulle vort is, was die huis soos 'n 

graf.  Die wandelinge piekniekplek toe ongewoon saai.  Oupa het gedurig 

in sy gedagtes gehoor hoe Jacob se tongetjie knoop om "wlouwillebees" 

uit te kry, Ook sy pleitende "affeblief, Oupa". Thomas het gesorg vir die 

nuutskepping "luistervoëltjie" vir 'n lystertjie. Die naam het vasgesteek by 

die Van Deventers. Sy raak beskrywing vir my verkyker was: "Oupa se 

groot oë".   

Die onmiddellike akute aanval van verlange ná hul vertrek en al die 

"onthou jy nogs?" as ons twee oues saans soos uile op 'n kluit alleen op 

die stoep sit, het die bedding voorberei vir nog vele intieme boskuiers 

saam.   

Insiggewend van die tydjie saam was om die kleinkinders se onderlinge 

kommunikasie intensief waar te neem. Die twee het land en sand gesels, 

gestry en weer opgemaak. Eindelose debatte het voorgekom. In watter 

omstandighede sal „n “nasapie” (nagapie) byvoorbeeld byt? Konsensus 

was dat „n lollery met sy piesang daardie klein diertjie moontlik tot sulke 

aggressie sal uitlok.  

'n Keer was Jacob besig om te bid. Sy flitsie het langs hom gereed 

gestaan vir die nag omdat dit bra “donter” kan raak in Sabiepark. Hy 

begin toe bid: “Ek is 'n kindjie klein ….” Op daardie kritieke oomblik praat 
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Thomas tussenin. Jacob maak toe sy oë oop, gryp die flitsie en gee 

Thomas drie, vier houe. Daarna maak hy dadelik sy oë toe en vervolg …: 

“Maak my hartjie rein, o Heer.”   

Ouma beweer hy is uitgeknip sy oupa wat nie juis met grenslose geduld 

geseën is nie. Thomas het ook maar sy oomblikke van ongeduld gehad. 

Hy was prikkelrig toe Oupa nie kon verstaan nie wat hy vra is: "Gaan ons 

kerk toe?"  „n Uitstekende manier om by die stadig van begrip Oupa tuis 

te bring wat die vraag behels, was om dadelik verduidelikend by te voeg: 

“Kom mense, kom” (die boodskap van die kerkklok). Geen ruimte vir 

twyfel daarna nie! 

Ons "vier musketiers" is vroeg-vroeg die oggend van 13 Junie met vlug CE 

0803 van Nationwide van Kaapstad na Mpumalanga-Kruger-

Internasionaal.  Ons was in ry ses, sitplekke c, d. e. en f.  Oupa was 

duskant die paadjie in 3c, die ander drie oorkant. Jacob en Thomas het 

beurte gemaak by die venster. Elkeen het fyn dopgehou dat die ander nie 

'n onregverdige voordeel kry nie.  In hul rugsakkies was genoeg padkos 

vir twee dae.  

 

Albei is na die stuurkajuit van die Boeing 737 genooi. Thomas het 

opgewonde aanvaar.  Hy is ewe selfvoldaan saam met die glimlaggende 

vlieëniers afgeneem. Jacob was nie lus nie – vreemd, omdat hy eintlik die 

ou vir knoppies en katoeters is.  

 

 

 

  

REGS:  Hier's ons! 

Die twee sit voet 

aan wal by die 

lughawe en poseer 

langs Tarlehoet.  
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By die karaktervolle Mpumalanga-lughawe net buite Witrivier – die 

grootste gebou onder 'n grasdak in die suidelike halfrond, word beweer – 

het die silwer Honda op ons gewag.   Die Honda het pas die blou mikrobus 

as Bosbus vervang. Ons vakansiewiele is by die lughawe besorg deur die 

onderneming waar dit in daardie stadium in Nelspruit geberg was. 'n Uur 

later was ons in Sabiepark – twee jaar ná hul eerste besoek –  

 opnuut 'n vreemde wêreld met andersoortige inwoners, nuwe gebruike en 

etiese kodes.  Die ontdekking wat in 2005 begin is, kon doelgerig 

voortgesit word.  

 

Juis die gretigheid om te verken en eksperimenteer, laat „n man soms in 

die pekel beland. Die arme Thomas het dit gou ervaar toe hy teen alle 

vermaninge in tog nuuskierig was oor die gespande swembadseil se 

potensiaal as springmat.  Ouma se rotsvaste reël is: "Ek praat net een 

keer." Ook Oupa word nie toegelaat om dit te vergeet nie. Thomas was 

redelik bek-af na Ouma se afranseling.  

 

Die moets en moenies van die bos hou, aan die ander kant, ook 

byvoordele in. Jy word toegelaat om binne, net  BINNE,  Sabiepark sonder 

veiligheidsgordel te ry en jou kop by die sondak uit te steek. Jy mag soos 

Oom Kapous jou eie sleutel vir die buitetoilet dra – waarop Jacob sterk 

aangedring het.  Jy mag ook jou eie malvalekkers, kaasbroodjies en 

stokbroodjies braai – hoewel Jacob net erg benoud was dat die broodjies 

as plaasvervanger vir sy geliefde “'n vleisie en „n worsie” opgedis sou 

word!  

Een ding wat Oup en Ouma gou moes leer, is hoe onverbiddelik die twee 

kon vasskop dat alle klere reg gemerk is. Voordat dit aan hul lywe kom, is 

eers inspeksie gedoen. Is dit T of J gemerk?  Thomas het daarop 

aangedring dat Jacob in die oggendskemer eers met sy flitsie in „n skoen 

lig. 'n Man moet doodseker wees.  Die allerbelangrike T moet aan die 

binnekant pryk. Alle twyfel moet uit die weg geruim wees. Eers dan sou 

hy dit aan sy voet duld!  
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Halfpad deur die dag is opnuut ondersoek ingestel of hul waaksaamheid 

die oggend voldoende was. Selfs Ouma se klere is by geleentheid aan 

haar lyf omgedop om te sien wat staan daarin "gekyf".  (Gelukkig weet 

hulle nie waarvoor staan die letter L nie, sê sy.) Onderhandeling moes 

gevoer word oor belangrike kwessies soos of die sny brood (verkieslik met 

"katjiebotter"en stroop) "opgevou" moet word of nie - 'n aandrang op 

mede-seggenskap en demokratiese besluitneming waartoe Ouma etenstye 

inskiklik moes instem. Met die keuse van braaiplek saans het Oupa die eis 

op inspraak ook aan eie bas ervaar.    

Hulp met die kosmakery was altyd op 'n drafstap.  Houtjies is bly aandra 

lank nadat Oupa halt probeer roep het.  Vir 'n hoenderpotjie het die twee, 

met Ouma se voorskote aan, energiek help wortels kerf.  Broodjies is plat 

op die blakers in klein broodroosters stadig goudbruin gebraai. Die 

tamaties moes egalig gaar wees en die kasies alles lekker gesmelt, soos 

hulle in Welgemoed geleer is.  Vir nagereg was 'n sak malvalakkers altyd 

gerieflik byderhand.   

Die eerste wasdag ná vier dae het Ouma se oë nogal laat rek.  Sestien 

kousies moes opgehang en opgerol word. Agt hemde, agt broeke, agt 

onderbroekies was in die wasbalie. Jy moet kophou met die wegpak!  

Aan die dierefront was opwinding om oor te gons. Twee renosters het 

sommer die eerste dag in die wildtuin al op die Doispanepad reg voor ons 

breed en bonkig uit die bos gestap.  Hulle was rustig en geduldig; het lank 

genoeg geparadeer om 

deeglik bekyk te word. 

Dit het gebeur op pad 

na die Phabenibek om 

proviand op Hazyview 

te gaan koop. Die twee 

manne het 'n gesonde 

eetlus saamgebring bos 

toe!   

                                       Kyk daar! Opwinding by die piekniekplek.  



 48 

Olifante by die piekniekplek het vir 'n geleentheidsfoto gesorg wat op drie 

kameras verewig is – Oupa se langlens-Canon, Ouma se Pentax en 'n 

gemeenskaplike klein, digitale HP Photosmart vir vinnig mik en druk.  Dié 

drie grootvoete het laatmiddag reg oorkant die uitkykdekke kom drink en 

in die water “mors”, aldus die verontwaardigde Thomas. Sulke 

toiletgewoontes was aan die seuns onbekend. Ouma moes net ronddraf, „n 

beurende seuntjie op elke heup. Die fotograaf had min tyd om in die 

vinnig verswakkende lig die beste hoeke te benut.   

Die oggend van Sabiepark se jaarvergadering, tradisioneel die eerste 

Saterdag in Julie, het vier "wows" - so het "leeus" vir Oupa uit hul monde 

geklink -  op en af langs die rivier marsjeer. Die groot katte het beslis 

meer aandag as die voorsitter, minister van finansies en parkhoof se 

verslae getrek! Later is 'n trop sebras 'n ent hoër op teen die rivier deur 

die roofdiere geteiken. Hulle het gehardloop "that the dust so stand", soos 

'n RSG-vriend altyd gesê het.  Enkele wildritte het ook “wows” opgelewer. 

Die beste was op die Onder-Sabiepad waar vyf agter „n troppie 

rooibokkies se bloed aan was.  Die gras en riete het agtervolgers en 

agtervolgdes later ingesluk.  

By die Nyamundwadam op die Doispanepad het „n luiperd in 'n halfmaan 

halfpad om die dam geloop („n goeie 200 meter) om by „n troppie 

rooibokkies langs die parkeerplek te kom. 'n Ent van ons af het hy sy lyf 

laat sak vir die finale bekruip. Net die kop was bo die gras sigbaar. Sy 

teikens het hom egter al lank dopgehou. Toe die gevaar te naby kom, het 

hulle blasende omgespring en gevlug.  

By Tarlehoet was ons naam vir die gereelde hiëna, trouens, enige hiëna,  

"Helena". Alliterasie was die inspirasie vir die naam. Ander Sabieparkers 

het gepraat van "Wena", weens die jammerlike geweeklaag in die nag, of 

van "Henk, vermoedelik ook weens die herhalende h-klank. Wel "Helena", 

"Wena" of "Henk", uit Sabiepark se gemeenskappie van hierdie aasdiere  

het die twee se grootste skrik van die vakansie gekom. In die “donter” 

was die luide roep vlak by die lapa bloedstollend. Albei het rillend die 

beskutting van Ouma se beskermende skoot opgesoek. Later is hulle, nog 
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altyd wantrouig, met 'n hiëna in die agtergrond afgeneem – bygesê, 

darem helder oordag en binne die agterste paaltjieheining.   

 

Jy maak nog kos in die lapa,, dan huil die stoute Wena hier vlakby jou!  

Die “nasapies” het, soos in 2005, in „n konstante stroom gekom. Van die 

eerste aand af het die voorhoede net ná skemer begin opdaag. Vet pret 

was dit as dié piepklein diertjies uit die pendoringboom by die swembadjie 

toesak op die piesangskyfies wat vir hulle uitgesit is.  Die twee het Ouma 

help kerf – 'n taak wat hulle ernstig opgeneem het. (“Onthou, „n mens dra 

„n mes altyd met die lem na onder, hoor!”)   

'n Bosnagaap het net af en toe 'n kamee-verskyning gemaak, ongereelder 

as in 2005. Gelukkig vroeg genoeg vir die tweeling om voor inkruiptyd sy 

spoggerige stert en sy eetlus te bewonder.  

Witnek die duiker het telkens by die watergat opgeduik. Thomas was gou 

die bedrewe verspieder – “bottie, bottie!”  Hy kon net nie verstaan 

hoekom die duikertjie op die foto in die sitkamer twee horings het, en die  

een in lewende lywe slegs een nie. Ook as ander “botties” (bokkies) 

lewensbly hul spronge spring, het hy en Jacob geskater van plesier.  
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Koedoes en blou apies het onder die voëlbakke kom pitjies soek. "Sebas" 

(sebras)  het soggens vroeg kom suip. Bobbejane was verskeie kere al om 

die huis, en selfs op die stoep. (“Bobbejaan byt?”)  Jacob en Thomas was 

oorgehaal om die sekelsterte met klippies en harde kameelperdmis te 

bestook met hul ketties wat hulle by Tannie Annette Visser van Worcester 

present gekry het.  'n Braaipan en groot lepel het desibels as 

afskrikmiddel by die ammunisie van klippies en mis gevoeg.  

Juis bobbejane het vir Oupa Hennie se "Finale Inbreek" gesorg (Ouma se 

spottende woorde). In die wildtuin het hy altyd met „n permanente 

wraaklus in sy boesem dikbek by alle bobbejane verbygery. Nou moes hy 

op populêre aandrang by hulle stop.  As hy wil ry, kla Jacob: “Uh-uh mooi 

sien.” Dan sit hy maar mooitjies die CR-V in trurat en maneuvreer die kar  

in 'n posisie wat waarneming vergemaklik. Hy durf ook nie wegtrek voor 

die blessitse bobbejaan by die boom “uitgeping” het nie. Blou-apies het 

dieselfde ere-behandeling gekry. Eers “ping” – dan mag Oupa maar 

verder ry.  

Bobbejane is deur Ouma aan haar grootoog-gehoor afkeurend geskilder 

as plegers van vele onbehoorlike dinge. Die onbehoorlikste in hul oë was 

dalk om lekkers by kindertjies te gryp. Ondanks al haar voorspooksels oor 

hoe stout die nare ou lot kan wees, was dit toe „n ander lid van die 

diereryk wat die prys vir diere-stoutheid gevat het. Dit was die koedoekoei 

met die berugte lus vir die voëls se pitjies.  

Sy het behoedsaam nadergestaan, haar opgeskote kalf so „n entjie agter 

haar, blykbaar gretig om by sy ma te leer.  'n Rukkie het die karnallie 

agter die Transvaal-katjiepiering voor die huis geskuil. Toe stap sy 

doelgerig vorentoe na die vars pitjies in die kosbak in die Transvaal-

saffraan by die watergat. Dit is net die vorige aand uitgesit om vroeë 

voëltjies te beloon.   

Mevrou Koedoe het die pitjies welbehaaglik begin oplek, tot die laaste 

enetjie.  Die kosbakkie was eintlik blink van die koedoespoeg.  Haar rats, 

lang tong en skuldig-skaam houding as sy opkyk en die toeskouers 

gewaar, het die seuns eindelose diereplesier besorg.  
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Eindelose boomplesier is weer verskaf deur „n blinkblaar-wag-„n-bietjie op 

die onderpunt van die motorpad.  Elke keer as ons in Wildevy links draai 

piekniekplek toe is ons by die boompie met sy geniepsige dorings verby. 

Elke keer moes Ouma "toelaat" dat die dorings haar klere vasgryp. Dan  

reageer sy berispend: “Nee, wag-‟n-bietjieboom, ek gaan nie „n bietjie 

wag nie. Ek stap nou saam met Jacob en Thomas.”  Die twee het elke 

keer geskater asof dit die eerste keer is dat hulle dit uit Ouma se mond  

hoor.   

Die boom wat die meeste bewondering uitgelok het, was die netjiese 

worsboom.  Sy dik, swaar worse het hulle geboei. Wat is binnekant? 

Hoeveel daarvan van die piekniekplek huis toe toe gepiekel moes word vir 

dekorasie en dissektering, weet Oupa nie meer nie.  Hy weet wel: Hy was 

elke keer stokflou van die gewig (tot 3,5 kg). Die yslike trosse piesangs 

aan die piesangbome in die plantasies langs die Laeveldse paaie was vir 

die seuns te goed om waar te wees. Soveel piesangs!  Daardie geil trosse 

het dalk as aansporing gedien: Elke liewe dag is probeer om self soveel 

moontlik piesangs te “verorber” – Ouma Malan (hul oumagrootjie Baby 

Malan) se woord vir lekker eet.  Jacob se rekord was 11 piesangs 'n dag 

(darem kleintjies, verdedig Ouma). Thomas het ingeklok op 10. Oupa was 

hulle dankbaar. Hul piesangverbruik het sy wynverbruik oortref!  

Die beste metode om Sabiepark te geniet, is te voet. Die waarheid het 

Oupa en Ouma al in 1998 geleer. Doen dit ongewapen, buiten met 

kameras, verkykers, voël of boomgidse en kieries. Kyk na spore en mis op 

die gruispaadjies. Luister fyn na geluide. Bespied geduldig die voëls. 

Verken die bome. Elke wandeling is 'n openbaring. Die driejariges moes 

van die eerste dag in die stapkultuur ingewy word.  

Jacob, wat Sabiepark hoofsaaklik in 'n stootwa leer ken het, was 

aanvanklik bra onwillig. Die daaglikse staptogte het nie in sy smaak geval 

nie. Halfpad piekniekplek toe, ná 500 meter of so, het hy begin 

murmureer. Hy wou liewer gedra word.  Thomas, daarenteen, wou net in 

die veld ronddraf. Hy het geblom as ons gaan stap. Was die piekniekplek 

nie op die skedule nie, wou hy in die ander rigting koersvat: "Ons Plasie" 

se kant toe. "Ons Plasie", huis van Philip, oud-Volksbladkollega, en Nancé 
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van Rensburg, 'n kilometer na die ander kant toe op 'n pypsteelerf uit 

Wildevy, was sy westelike baken. Die stapgogga het Jacob ook later 

gehap. Thomas wou nog verwonderd by 'n hopie bokkiemis, 'n boeiende 

spoor, of 'n eienaardige boomstam  vertoef, dan trek Jacob al doer. 

Gelukkig was luiperd-bewustheid in Sabiepark in daardie stadium nog op 

'n heelwat laer vlak.  Anders was Oupa en Ouma se senuwees daarmee 

heen.   

 

Te voet in Sabiepark. Diere en mis oral. Links moet sebras laat spat in ons 

motorpad 

Elkeen had sy eie wandelstokkie, soos Oupa. Vir daardie doel het Ouma 'n 

besemstok opgeoffer, wat sy met die geel boomsaag presies in die middel 

deurgesaag het. En helfte moes, vanselfsprekend, J gemerk word; die 

ander helfte T. Om elkeen se nek is 'n klein sogenaamde "gogga-

laboratorium" saamgedra.  Dit bestaan uit drie silindriese kompartemente 

waarin goggas gevang, aangehou en bestudeer kan word.  'n Vergrootglas 

is vir daardie doel in die een kompartement ingebou. In hul 

stapmondering, "laboratoriums" om die nek en Sabieparkpetjies met 

sebrastrepe op die kop, is die tweede tradisionele foto by die naambord 
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geneem. Hoe het die twee babas van 2005 nie in twee jaar groot seuns 

geword nie!  

Ouma was nie verniet onderwyseres nie. Buiten van spore, mis en 

goggas, het sy die twee ook baie geleer van voëls,  soos die voëls met die 

“ghooi” vlerke (die bloukuifloerie) wat kok-kok-kok roep, volstruise, 

tarentale en patryse (twee wat soms verwarring veroorsaak het), asook   

„n boel ander wetenswaardighede wat „n driejarige verstandjie seker laat 

duisel het.  Maar hulle het gretig aan die voete van hierdie vroulike bos-

Gamaliël gesit.   

Die gevaar van malariamuskiete ander “goggas” wat skade kan aanrig, is  

by hulle ingeprent. Voorsorg was 'n vaste element van die aand-roetine. 

Die tradisionele wapens is spuit, smeer en kersies brand. Ouma het ook 

iewers (Milly's naby Machadodorp op die N4, as Oupa reg onthou) 

leerbandjies raakgeloop wat jy, goed gedous met afweermiddels, om die 

pols of enkel vasknoop.  Kwaaddoeners van die spesie insek was die 

vakansie nie te lastig nie, dankie tog!  

Oupa en Ouma is vroegopstaners. Die seuns het hulle elke oggend 

voorgespring. 'n Lang lys vrae en versoeke het in die nagtelike ure in hul 

koppe opgebou. Sommer voor die eerste koppie koffie al moes Oupa "sing 

vir sy brekfis". Hy is miskien Pavarotti-rig gebou – hy sing nie soos 

Pavarotti nie. Ná die hoeveelste aandrang op 'n rendisie van “Twinkle, 

twinkle little star”, "Hasie, hasie, Vaaljan" en “Veels geluk, liewe maatjie" 

het hy hom geroepe gevoel om 'n eie kleuterrympie (sonder musiek) te 

skep – hoewel “skep” seker „n oordrywing is in die geval van „n nie-

subtiele parodie.  

Hier volg dit: “Ou Tarlehoet, jou bos-plesier/die beste plek vir mens en 

dier/ want waar het jy al ooit gehoor/ van 'n lapa agter en „n lapa voor?”  

Party kinders soek moes by elke uitslapie, hoe kort ook al, vinnig na 

mamma en pappa. Tot die twee se eer: hulle het nooit gekerm of eens 

liggies oor verlange huis toe gekla nie, al is die gereelde oproepe uit 

Welgemoed (wat weens swak seine slegs buitenshuis ontvang kon word) 
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gretig ingewag.  Vir oproepe van Sabiepark af het Ouma vir hulle 'n 

Telkom-telefoonkaart gekoop. By die kantoor is twee openbare telefone: 

Een vir munte, een vir kaarte.  Gawe speelding om net 'n kaart in 'n gleuf 

te druk en te gesels – 'n sort bos-Skype sonder beeld!   Dat Brent en 

Marisa hulle ná vier weke sou kom haal, is vir die twee as verrassing 

gehou.  Hulle is niksvermoedend saam lughawe toe.  Terwyl hulle die 

wêreld daar verken, kom die bekende gesigte by die deur uit … blye 

weersiens wedersyds!  

Op 30 Junie was dit volmaan – 'n sogenaamde "blue moon", wat beteken 

twee volmane in dieselfde maand. Dit is glo waar die Engelse uitdrukking 

"once in a blue moon" vandaan kom.  Die herenigde gesinnetjie is op 

Tarlehoet se motorpad in die silwer lig (blou lig?)  van die ronde volmaan 

afgeneem. 'n Gelukkige prentjie.  Die twee seuns het ná die vakansie elk 

met sy eie albumpie dierefoto‟s by hul speelskooltjie opgedaag – olifante, 

hiënas, sebras, kameelperde, koedoes, bobbejane, bokkies.  Noem maar 

op. Daardie pakkies eerste foto‟s is nou nog van hul kosbaarste besittings.  

 

Hoofstuk 5:  Smaak na teer 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julie 2008 – die naambord is nie meer so "groot" nie! 
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Hoe groter plesier iets 'n mens verskaf, des te meer soek jy daarvan. "Dit 

 smaak na teer en ek lus nog meer." So lui die spreekwoord tereg. Die 

woorde beskryf presies wat die uitwerking van die Groot Avontuur van 

Julie 2007 op ons almal was. Ons was dadelik vuur en vlam vir nog.  Al 

vier van ons.  

 

Op 15 Oktober 2007, meer as ses maande vooruit, is kaartjies vir die 

wintervakansie van 2008 al by Nationwide gekoop en per kredietkaart 

betaal. Jacob en Thomas sou op 2 Julie weer op vlug CE0803 saam met 

Oupa en Ouma Kruger Mpumalanga vlieg vir „n opvolgvakansie in 

Sabiepark.   

 

In Maart is Oupa en Ouma soontoe om Ouma se 62ste verjaardag die 

15de en ons geluksalige tien-jaar-verbintenis met die geliefde stukkie 

Bosveldgrond te vier. As 'n lusmakertjie het Ouma vir elke seun van 

Skukuza af 'n poskaart huis toe gepos met 'n identiese skets uit haar pen: 

'n Nagapie in 'n boom, piesangkerfies en blommetjies op die apies se 

"buffettafel", asook 'n l-a-a-angnek-kameelperd.  

 

Die Nationwide-kaartjies was premature presente vir die twee se vierde 

verjaardag op 26 April. Oupa het twee kamma-instapkaartjies met die 

Nationwide-embleem op sy rekenaar saamgeflans. Elke vliegtuig wat oor 

die Claassens-huis in Kommandeurstraat dreun, is deeglik bekyk. SAL, 

BA, Kulula, Mango en wat nog – hulle het almal geken.  Die Nationwide-

stert was egter dié een. As hulle een gewaar, kon jy die vreugdekreet 

waar hoor. Ons "Sabieparkvliegtuig"!  

 

Jacob en Thomas was al druk besig om slapies te tel. Toe begin die slegte 

nuus oor die towerwoord Nationwide se lotgevalle instroom. Op 29 April, 

drie dae ná hul verjaardag en twee maande voor ons vakansie, het die 

laekostelugdiens tot stilstand geknars. “Trane rol oor Nationwide,” het die 

dagblad "Die Burger" op sy voorblad die treurige einde aangekondig. 

Duisende se vakansiedrome was aan skerwe: Ook dié van die Van 
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Deventers en van die Claassens-tweeling. Die tweeling sou van al die 

teleurgestelde passasiers Nationwide seker die meeste mis.  Daardie stert 

sou nie weer oor hul huis in Welgemoed vlieg nie.  

 

Watter planne ons ook sou maak (en hoeveel duisende ekstra Oupa en 

Ouma nou sou moet opdok), 'n kwelvraag sou oorbly wat moeilik 

verduidelik kon word: "Hoekom nie meer Nationwide nie, Oupa?” Hoe 

verduidelik jy vir voorskoolse seuntjies so 'n kawolt as jy self nie aldag 

mooi kon verstaan nie? Wat beteken die woord "likwidasie" tog vir 'n 

vierjarige? Al "likwi"wat hulle geken het, was immers "Liqui Fruit"!  

 

Die bekostigbaarste Plan B was uiteindelik saamgeflans. Ons sou met 

Kulula na Johannesburg vlieg en dan die N4 met „n gehuurde City Golfie 

van Imperial aandurf na Nelspruit, waar die Honda geberg was. Oupa het 

in sy snorbaard gebrom oor die pyn en ongerief wat die liewe Nationwide 

se ellendes ons sou besorg: Vyf veeleisende langer op pad, meer as R5 

000 ekstra uit ons vakansiebegroting, en boonop die ongerief van so 'n 

beknopte rydingetjie.   Ten minste kon die seuns darem weer begin 

slapies tel.  

 

Toe hul aftelling vyf bereik, het ons van Tannie Leonora Mouton uit 

Sabiepark 'n SMS gekry: "Leeus het „n vlakvark platgetrek. Hulle lê reg 

voor die piekniekplek op die klipplaat oorkant die Sabierivier en vreet. Net 

regs van hulle is vyf olifante in die water." Belowende nuus! "Hou vas die 

leeus en die olifante; ons kom,” het Tokkie geantwoord. Die SMS  was 

genoeg om op Melkbos en in Welgemoed die mond des te meer te laat 

water. Hy het sy malariapil sommer heel ingesluk, het Thomas opgewonde 

laat weet. "Die muskiet gaan net sê bzzz en weg is hy!"  

 

Moet sê dat die alternatiewe reisreëlings vir Oupa se gestel, om dit sag te 

stel, taamlik uitmergelend was. Die halfvier-opstaan in „n triestige Kaap 

was niks. Die min plek vir die bagasie in die Golfie en die ongeduld van 

die seuns oor die eindelose stuk teerpad kon hy vat. Op die logistieke 

uitdaging met die teruggee van die huurkarretjie was hy egter 

onvoorbereid. Gesonde raad aan toekomstige Imperial-klante sou wees: 
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Kry „n goeie kaart van Mpumalanga se hoofstad. Bestudeer dit deeglik.  

Moet in vadersnaam nie probeer om die Promenade Hotel, waar die depot 

is, met die "vanselfsprekende roete" deur die naasliggende parkeerterrein 

te benader nie. Veral nie as jy „n ongeduldige mens met „n kort lont is nie!  

 

Oupa moes uiteindelik ná 'n tydrowende gespook met onlogiese 

eenrigtingstrate 'n hoë middelman oorsteek om by sy bestemming te 

kom. Gelukkig het die Golfie die mishandeling oorleef. Die snelvuur-advies 

van Ouma en die tweeling oor beter oplossings as sy eie het egter lank 

nog in Oupa se ore weerklink.   

 

Hoe vinnig kan dinge nie verander nie! Oupa was nog besig om af te wen, 

toe die inspanning beloon word. Ryklik beloon word. Dit was mos Joseph 

Crookes wat so romanties gesing het van die “Perfect day”?  Wel, ons  

tweede dag in Sabiepark het volledig vir die “perfek”-etiket gekwalifiseer. 

Heerlike sonskyndag. Vleis op die kole. Koue wyn in die hand. Op die 

oewer van die Sabie „n troppie leeus wat in die rigting van „n gespanne 

klomp rooibokkies mik. Eers een olifant, toe „n tweede en daarna „n derde 

wat uit die bos slenter, en afgemete deur die water hul weg duskant toe 

baan. Tot Leonora se eer, was die leeus en olifante waaragtig steeds daar!   

 

Twee kraagmanne was in die trop. Een was effe hinkepink weens „n seer 

voet. Maar toe dis stormloop kom, was hy pure leeu. Hy het nog vinniger 

herstel as Oupa! Daar was ook twee wyfies en drie groterige welpies. Die 

hele klomp is in jag-formasie voor ons verby, dan voor die bosse, dan 

agter, nes in Julie 2005. Groot verskil: Die tweeling is hierdie keer saam 

meegevoer deur die toneel wat hom voor ons afspeel.   

 

Die rooibokkies is nie aan die slaap gevang nie. Toe hulle laat spat, was 

dit met „n vaart wat die leeus totaal onverhoeds betrap het. Die bek-af 

jagters moes maar daardie aand honger gaan slaap; anders as Tarlehoet 

se mense wat hulle aan die braaivleis (tweede van die dag) en pap 

trommeldik kon eet terwyl hulle alles wat hul "perfekte dag" opgelewer 

het, om die kampvuur uitpluis.  
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Die grootste trop buffels tot in daardie stadium het enkele dae later in die 

rivier voor die uitkykdek kom wei en water drink. Die seuns wat, keps op 

die kop, gogga-"laboratorium" om die nek en wandelstok in die hand, net 

kort voor hul aankoms in 'n stofwolk na die piekniekplek gestap het, kon 

hulle lank aan die duisternis swart spikkels tussen die riete vergaap. Oupa 

kon buffelfoto's neem na hartelus.  

 

Die leeus het weer en weer gekom. 'n Luiperd het hom lui-lekker op die 

groot rots oorkant die rivier kom uitstrek. Die diereverkeer oorkant die 

rivier het een oggend omtrent 'n hoogtepunt bereik: Leeus, waaronder 

spelerige welpies wat heen en weer oor die rotse klouter, nege olifantbulle 

teen die uitkykdek, kameelperde, koedoes, impalas en vlakvarke. Oupa 

was nie gewild dat ons dié fees misgeloop het nie. Hy was by die TV-

kamer besig om om e-posse af te laai. Oproepe na sy selfoon was 

vergeefs omdat hy die Nokia as modem gebruik het. Ag nou-ja … 

 

'n Sondag ná kerk het olifante net buite die hek voor ons oor die pad 

gestorm, tussen die motors en die flitsende kameras deur. Een gaan 

poseer toe voor Coert Steynberg se breed en bonkige granietbeeld van 

Pres. Paul Kruger, visioenêre stigter van die park. 'n Ander draf voor die 

die advertensiebord verby wat besoekers aan die wildtuin verwelkom. My 

vinger druk op daardie oomblik die Canon se sluiter. Ongelukkig is 'n 

blertsie van die Honda se voorruit ook op die foto. Nietemin, dit was 'n 

"welkom in die wildtuin" met 'n verskil. Een van Jacob en Thomas se 

"oomblikke van die vakansie".  

 

By Tarlehoet was 'n hele tedoe toe twee hiënas in die amperse volmaan 

by die watergat opdaag net nadat die seuns bed toe is. Die twee het 

betyds in hul nagkleertjies uit die vere gespring om die diere met die 

wrede kake van die swembadmuurtjie af, amper binne reikafstand, in die 

water te sien plas.   
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REGS: Hoekom is 

kameelperd se nek 

so lank?  

 

Witnek die duiker 

het weggebly. 

Aanvanklik die 

bosnagaap en die 

lystertjie 

("luistervoëltjie") ook.  Hoekom, hoekom, hoekom? Oupa en Ouma – hulle 

ken mos al die antwoorde - moes bontstaan met verduidelikings. Hulle is 

ook met ander dierevrae gepeper. "Wat elke seun wil weet", was onder 

meer: Hoekom roep die hiëna? Hoekom druk die olifant 'n doringtak in sy 

mond? Hoekom lê die seekoei die heeldag in die water? Hoekom is die 

kameelperd se nek so lank? Hoekom kap die speg met sy bek teen die 

boom?  

 

Belowende tekens dat 'n opvolger vir die verdwene Witnek na vore kom, 

was die hopies mis wat 'n jonger rammetjie later toenemend by die 

voëlbad gedeponeer het. Die bosnagaap het ook ontdek ter wille van die 

kinders word dié vakansie weer voor en agter die huis vir die kleiner 

variasie gedek.  Selfs Thomas se "luistervoëltjie" het asof uit die niet 

verskyn en sy gepik-pik vir broodkrummeltjies hervat.  Die Kaap was weer 

Hollands.   

 

Die park was net sorgwekkend droog. Winter was nog lank, maar die  

sebras, koedoes en wildebeeste moes al gevoer word. Strooibale is per 

vragmotor ingery. Op pad piekniekplek toe was 'n voerplek. Honger diere 

het soggens en smiddae deurmekaar by die strooibale saamgedrom en 

mekaar uit die pad probeer stamp.  Oorkant die voerplek, by Thula (erf 

231), het sebras elke onderdakse koeltekolletjie benut.  Mooi foto-

geleenthede.  
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Die seuns het Sabiepark skynbaar nog meer as tevore geniet. Op „n rype 

vier was hulle net soveel onafhankliker … en waagmoediger. Saans was 

hulle stokflou van al die boomklimmery en rondhardlopery. Wat vir hulle 

die heel lekkerste was? “Om buite te speel.” Komende van Kaapse 

kindertjies, gewoond aan triestige nat winters, was die vreugde van buite 

speel in Julie seker 100 persent verstaanbaar. 

 

LINKS: Eerste eie 

vuurtjie. en eerste 

vleisie op die kole.  

 

Oupa glo hulle sal 

by nadenke ook 'n 

paar ander 

vreugdes onthou. 

Op hul  eerste eie 

vuurtjie waarvoor 

hulle al die hout self aangedra het, was hulle breëbors-trots. Die braai van 

hul eerste eie worsies op die onderste vlak van 'n gerieflike braaistellasie 

wat ons by buurman Kosie Olivier van Melkbos present gekry het, was vir 

hulle 'n kordaatstuk. Hul eerste skelm "floats" (Coke met roomys), wat tot 

op datum vir hulle 'n verbode smaak was, was duidelik 'n lekker bederfie!   

 

Aan die "wit paddas" op die stoep (skuimnespaddas wat regte 

verkleurmannetjies is) het hulle hul verkneukel.  Vreugdekrete het 

weergalm toe Jacob een met sy wandelstokkie "vang".  By die swembad 

was gedurig paddas en akkedisse. 'n Reuse-landslak het ook sy nek kom 

rek om die water by te kom – die eerste keer dat hulle so 'n yslike 

skulpdier in die bos sien.  
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REGS: Padda op 'n 

stokkie.  

 

Ons jaarvergadering 

in Julie is gehou in 

'n splinternuwe 

markeetent met „n 

futuristiese ontwerp 

wat aan die dak van 

die Olimpiese 

stadion in München, 

Wes-Duitsland, 

herinner. By die seuns het die amptelike verrigtinge natuurlik 

verbygegaan.  Die sosiale sy was pure plesier. Hulle het maats gemaak en 

rondgehardloop totdat hul tonge uithang. Wyle Fickie Visagie het kom 

vertel Jacob was in 'n stadium op die voorsitterstafel.  Tot vermaak van sy 

ietwat ouer gehoor het hy uit die vuis 'n nommer gelewer. Tokkie se 

reaksie was: "Ek glo dit. Sy ma het 'n dramagraad".  

 

Thomas het voor slapenstyd oor die dag se doen en late verslag gedoen. 

Die ouer kinders wou glo weet in watter graad hulle is. Hy het  

geantwoord:  "Ek is nie graad nie, ek is vier."  'n Maatjie sê daarop dat hy 

sewe is. Thomas was nie links nie: Hy gaan vyf word, dan ses. Dan is hy 

ook sewe!   

 

By die agternabraai is stywe growwemeelpap in reuse-driepootpotte op 

die oop vure gaargemaak.  Sabieparkse swartvroue het die potte met 

langsteel-lepels staan en roer. Jacob en Thomas het hulle aan die 

ongewone aktiwiteit verwonder. Kan sulke yslike potte werklik bestaan?  

Aan die inhoud van die potte het hulle heerlik weggelê, saam met die 

tjoppies wat Oupa gebraai het, en sjeba, 'n tradisionele dik smoorsous 

met baie tamaties en uie wat ook elke jaar deur Sabieparkpersoneel in 

groot maat berei word. Pap en sjeba is koningskos – dit was hulle later 

met Oupa roerend eens.     
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BO: Groot potte op groot vure. ONDER: Piekniek en lekker ete is 

sinoniem.  

  

 Jacob het hom nie net as 

"gaskunstenaar" ná die 

jaarvergadering onderskei 

nie. By die huis het hy sy 

reputasie as "tegniese man" 

gestand gedoen, onder meer 

met 'n stukkende liggie wat al 

'n jaar kapoet was – so 'n 

selflaai-affêretjie wat 'n posbestelfirma bemark. Dit het 'n sonpaneeltjie 

en staan op 'n skerppunt-paaltjie. Ouma wou die stukkende lig wegsmyt. 

Sy vra toe vir Jacob gevra om die ding in die drom te gaan weggooi.  Sy 

nuuskierigheid was egter geprikkel. Hy het verkies om dit vir homself te 

hou. Sy versoek was dat hy dit graag sou wou oopmaak om te kyk hoe dit 

binne lyk.   

 

Gou-gou was 'n skroewedraaier – iets wat hy nie kan weerstaan nie – in 

sy ander hand.  Kort-kort is 'n bietjie aan die sonpaneeltjie gekap en 

skroefies gedraai. Sewe uur lank het Jacob met sý liggie styf in sy hand 

geklem rondgeloop.  Toe kry ons teen die aandskemering 'n verrassing. 
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Jacob se liggie begin floutjies brand ... mettertyd al hoe sterker.  Liefde, 

passie en toewyding – 'n duidelike resep vir welslae, sê Ouma.   

 

Elke oggend teen 05:00 het die twee, oustryk, kort ná mekaar begin roer.  

Dan hoor ons: "Ouma, het die nagdiertjies al gaan slaap? Is die 

dagdiertjies al wakker?" Sonder twyfel het ons geweet dat ons dag ook 

begin het. Uitdagende persoonlike vrae het, saam met die dierevrae, op 

ons begin reën: Hoekom verf Ouma nie haar (gryserige) hare nie? Gaan 

Ouma se barsies nie bloei nie? Hoekom is Oupa se maag so groot?  Ná 'n 

poging om te verduidelik: Hoekom gaan Oupa nie net toilet toe nie?  

 

'n Kreatiewe nuutskepping wat by een so 'n sessie gehoor is, was in Oupa 

se oë 'n kandidaat vir die WAT: "Waterdruppeltjie" vir 'n klein 

waterbokkie. Ewe oulik as die vorige jaar se "groot oë" vir Oupa se  

verkyker en "luistervoeltjie" vir 'n lyster. Lesse is ook by die kinders 

geleer. Geweet dat 'n mens selfs om 02:00 jou hande moet was nadat jy 

'n nagtelike draaitjie geloop het?  Hul pa werk nie verniet vir Parmalat nie!  

 

In die tien jaar van Sabiepark toe kom, was hierdie die bedrywigste 

vakansie aan die kinderfront. Eers net Jacob en Thomas, later Brent en 

Marisa (Christopher was toe nog op pad); daarna Johan, Mariza en Migael. 

Oupa is heerlik bederf met die skinkery en braaiery elke aand. En Mariza 

(die een met die z) se pizza uit 'n Weber smaak vorentoe  -  dit weet hy 

nou.  

 

Dat iemand Marisa (die een met die s) tjoepstil, maar tjoepstil, na woorde 

kan laat tas, het Oupa en Ouma (met waardering) op 'n glimlagmanier 

geleer. Ons was in die Honda in die wildtuin. Die manne het begin miere 

kry. Sy bulder later: "SIT NOU STIL!" Thomas het verbaas, met sy 

stemtoon verskeie desibels laer as sy ma s'n, gereageer: "Wie gil nou so 

op my?"  

 

Met sulke onverwagte sêgoed, al die lekker geselsies, hul onblusbare 

entoesiasme vir die bos en sy inwoners, ywerige hulp met die kosmaak, 

en veel meer was Jacob en Thomas se bydrae tot die samesyn 
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verfrissend. Ons het al weer gesmaak na meer. Die twee is genooi vir 'n 

eerste somervakansie in Desember, om dan die swembadjie ook te kom 

ontdek.  

 

 'n Eis is by Nationwide ingedien vir die verlore kaartjies. Ons wag 

nou vyf jaar. Die jongste rapport uit die kamp van die likwidateurs 

is dat 'n eis van R115 miljoen teen die SAL eers sal moet slaag 

voordat die klein skuldeisers stukkies van die koek kan kry. My 

Ouma Elsie Visser sou meewarig gesê het: "Skryf dit op jou maag 

en vee dit met jou hemp dood " 

 
 

Hoofstuk 6: Beker loop oor  
 
 

 

    Die Sabierivierloop breed en kragtig (Somer 2008).    

Wie die bos net in sy vaal wintergewaad ken, is skoon oorstelp deur 'n  

kennismaking met die somerglorie wat Moeder Natuur vir die Kerstyd 

voorberei: die groen-groen bome, struike en bosse; die wuiwende gras, 
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plate klein bokkies, voëlrykdom en selfs nog windstiller aande om die 

kampvuur.  

Jacob en Thomas het hulle klaarblyklik in hierdie anderster Sabiepark 

verlustig. Hulle wou op hul eerste somervakansie in Sabiepark aldag en 

heeldag net buite wees. Oupa kon nie ophou om groen foto's in alle 

windrigtings te neem nie; die bos in al sy skakerings en stemmings, met 

die twee vierjarige woelwaters telkens op die voorgrond.  

'n Spesiale somervreugde is 'n "regte-egte" Laeveldse donderstorm. 

Onvergeetlik is dit as die hemele oor die bosveld oopskeur, bliksemstrale 

die lug klief en die reën in grys vlae op die aarde stort. Die tweeling het 

hierdie heerlikheid op Woensdagmiddag 24 Desember die eerste keer 

beleef.  

Teen 15:00 was die lug donker. Donderslag op donderslag het op ons 

aangerol. Ons het op die stoep meegevoer die vuurwerk van die blitse 

aanskou.  Ons het almal langbeen, plat op die grond gesit. Jacob het hom 

styf in Oupa se arms ingewurm. Die lugtigheid was groot, want hy en 

Thomas was gewaarsku die harde 

donderslae en die flitsende 

bliksemstrale is anders as die 

knalletjies waaraan hulle in die 

Kaap gewoond is!  

REGS:  Die reënmeter bly klim en 

klim …. 

Toe gaan die sluise oop. Die 

reënmeter bly klim, klim, klim … 

vinnig tot by die 50 mm-kerf. In 

een magnetiese uur van 

donderweer, selfs „n bietjie hael, is 

„n kruipende droogtegreep op 

Kersaand genadiglik gebreek. 

(Oupa  hou vol om, soos hy geleer 
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het, die aand van 24 Desember Kersaand te noem, nie Oukersaand nie!)  

Die laaste druppels het net neergeplons toe die veld in „n koor van tjilpe, 

kwetters en kwake lewe kry. Die seuns, onbekend met sulke hewige 

storms, het uitgelate, handdoek om die kop, rondgedraf en die vars 

veldreuk ingeadem.  

Vier dae lank het dit daarna bewolk gebly, soos in loodgrys bewolk. Ook 

Kersdag was bewolk met milde temperature (maksimum 22 grade, 

minimum 10). Welwillendheidsdag het aangebreek met „n ligte gestuif – 

“kiesa” het ons dit in my kinderdae in Natal genoem.  Sondag 28 

Desember was weer 'n propperliese reëndag. Altesaam 100 mm het 

neergegiet.  

Alles het weldra oorgeloop, ons swembadjie, ons reënmeter en ons harte. 

Ons SSN (Spruitjie sonder naam) langs die motorpad het vrolik gekabbel. 

Die motorpad self was 'n modderbad. By die piekniekplek het die 

dreunende Sabierivier breed en kragtig gevloei. 'n Klein Mississippi. Die 

sitbankies op die uitkykdek moes haastig verwyder word. Ons is op 'n 

stewige pas daarheen om die skouspel gade te slaan en foto's van die 

kinders by die groot waters te neem.  

Die S3-rivierpad oorkant die Sabie is kwesbaar vir vloede en raak 

meermale verspoel. Met dié stortreën was erge verspoelings 

onvermydelik. By die S3 se ingang is takke in die pad gesleep en die rooi 

bordjie opgesit: Geen toegang. Dit was steeds die status quo toe 'n 

brilkrisis skielik in die huishouding opduik. In 'n broederlike onderonsie 

tussen Jacob en Thomas, spat Jacob se bril middeldeur. Jacob was in 

trane – hy voel sterk oor sy bril – Thomas was witverskrik, Ouma 

onstuimig en Oupa in die noute om vinnig 'n plan te maak. 'n Langnaweek 

was ophande.      

 

Met ons gewone roete na Hazyview onbegaanbaar, besluit ons om tog wel 

nog deur die wildtuin te ry, maar dan oor die Doispanepad wat geteer is. 

Ons val toe vroeg in die pad. By die S3 se ingang wag 'n verrassing: Die 

rooi bordjie is af en die takke versper nie meer die pad nie. Oupa kon sy 

oë nie glo nie. Net om doodseker te maak, gaan maak hy eers doodseker 
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by die Krugerhek: Is die pad werklik oop?  Indien wel, sou hy graag die 

resultaat van die verspoelings daarlangs wou sien.  

 

Ry gerus, was die antwoord. Maar dié pad, of wat van hom oorgebly het, 

is toe omtrent „n nagmerrie.  Die ene slote, sterk spruite en swaar 

masjinerie wat die skade moet ongedaan maak.  Ons vorder bitter stadig. 

Oupa hou sy oog op die horlosie. Ná „n lang, moeisame rit kom ons 

gespanne by die aansluiting waar ons moet regs draai vir die laaste entjie 

op die teerpad na die hek. Swaar boomstompe versper ons weg.  

 

Wat kon ons doen? Ons moes dringend op Hazyview kom met die  

gebreekte bril. Tyd vir terugsukkel was daar nie. Al genade: Tokkie moes 

maar uit die Honda – wilde diere of te nie. Terwyl sy kort-kort oor haar 

skouer loer, en onder luide aanmoediging van die hoofkarakters in die 

brilpetalje, sleep sy een van die (ligter) stompe vrou-alleen uit die pad. 

Die brilwinkel se deur was amper al halfpad toe toe ons uitasem 

binnestorm ... 

Ons vier het 14 dae vroeër, op 15 Desember, aangekom. Van daardie 

eerste twee weke se weer het ek boekgehou. Reën is op altesaam sewe 

van die 14 dae aangeteken. Nog „n dag of drie het bewolk verbygegaan. 

Sonskyndae? Op die meeste vier of vyf uit 14! Net 'n handjie vol. Maar 

selfs op sonnige dae het die berugte Laeveldse somertemperature nie 

naastenby gerealiseer nie. Hier by 33, 34 grade – dit is waar die kwik 

vasgesteek het. Net een keer het dit, volgens Oupa se rekords, oor 34 

geskuif, en toe ook maar net-net. Dit was op 24 Desember voor die eerste 

groot reën.  

Die swembadjie was, soos altyd in die hartjie van die somer, nietemin 'n  

lafenis vir liggaam en gees. Soggens het die seuns ons voor sesuur uit die 

bed in die water geboender. Saans om nege-uur was ons uit die water in 

die bed.  Ouma moes ure lank springende seuntjies bly vang totdat sy 

hygend om  genade moes pleit.  

 

.  
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'n Keer toe die waterpret rof raak, verdwyn Thomas sonder 'n geluid 

onder die oppervlak.  Ons skrik toe ons net sy hare sien. Ouma gryp hom 

aan die arm en pluk hom uit.  Nog proesende maar veilig op droë grond, 

is sy lakonieke kommentaar: "Toe ek my oë oopmaak, sien ek net water. 

Toe maak ek nie my mond oop om te praat nie!" Ná 'n vinnige 

bederfdrankie (Coke en roomys met 'n strooitjie) op die trappies was sy 

onverskrokkenheid 

terug. Die nuut 

verworwe naam 

"Waterman" was 

nommerpas.  

 

LINKS: Ouma moes 

ure lank springende 

seuntjies vang 

 

 

Nege-uur saans in die bed? Wel, darem nie elke aand om nege-uur al nie.  

Oujaarsaand is eers „n tjoppie, „n broodjie en „n kaasworsie gebraai („n 

spesiale bederfie op versoek) en daarna tot laat in die swembad uitgelate 

“ring-a-ring-a-rosie” gespeel.  

Ons eerste Saterdag, 20 Desember, was dit nie juis besonder warm nie. 

Net warm – so 33 grade. Tog warm genoeg vir die bobbejane om te kom 

swem. Toe ons die oggend Skukuza roe ry vir ontbyt by die gholfklub was 

die voorhoede al rondom die huis. Met ons terugkeer was die stoep in 'n 

chaos. Die kleur van die swembadwater het verklap dat vreemde lywe 

daarin was. Oral op die stoep was plasse – water, wyn en die produk van 

die ongemanierde besoekers se nierfunksie onuitkenbaar vermeng. (Die 

wyn was op ys in „n groot verkoelerboks.) 

Stoelkussings was deurweek. Die tropleier – „n lelike gevaarte met die bou 

van „n rofstoeier en onaangename geel tande – het hom, volgens alle 
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aanduidinge en tot algemene vermaak, op Oupa se swembadstoel 

neergevlei.  

Die kussing was sopnat, hopelik net weens swembadwater! Ons was 

oorgehaal om ná ons wildtuin-uitstappie self ook “vinnig af te koel”.  Maar 

in daardie besoedelde water?  Oupa het nie kans gesien nie.   

LINKS:  As bobbejane kom swem … 

ONDER:  Darem terug in die water.   

Al raad was om die kraan oop te draai 

dat die kosbare swembadwater stadig 

in die veld wegvloei.  

In die noodsituasie kon ons gelukkig 

vrymoedig op die seuns se nommer 

druk. Die twee het met oorgawe met 

besems en borsels ingespring.   Skoon 

water is met die tuinslang 

ingetap. Amper 24 uur later was 

die badvol, en ons al plassende 

terug in ons eie gerief; die 

bobbejane veilig op „n afstand. 

Ek kon sweer die bokkers oefen 

kliphard om te sing: “Alle 

bobbejaanties klap julle handjies, by Wildevy 154 was „n groot fees!”. 

Op Kersdag is ons vroeg in Skukuza toe sodat die blinkskoon seuns in hul 

netjiese geruite hempies Oom Jimmy Pressly kon help om die kerkklok te 

lui. Skukuza se kerkklok is waarskynlik een van min – dalk die enigste – 

wat aan „n stuk hardekoolstam neffens 'n helikopterboom hang – 
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laasgenoemde so genoem weens die seldsame naaldekokervorm van sy 

sade.   

By Sabiepark se hek, Krugerhek en by die kerk het die seuns 

"Kerskaartjies" vir almal wat leef en beef uitgedeel – 'n flentertjie papier 

met 'n klein foto van 'n brandende kers en die woorde "Geseënde 

Kersfees" daarop gedruk. Oupa het bladsye vol op Melkbos op sy HP-

kleurdrukker geproduseer. Ouma het dit met 'n skêr in blokkies geknip.   

By die Krugerhek het 

Sharell Ngomane in die 

kantoor se oë vol 

dankbare trane geskiet oor 

die papiertjie wat haar in 

die hand gestop is nadat 

die formaliteite afgehandel 

was.  Dit was die eerste 

"Kerskaartjie" wat sy in 

haar lewe gekry het!  Die 

"twins" was sedertdien 

Sharell se witbroodjies.  

As hulle nie by is nie, 

moes ons verslag doen: 

Wanneer kom die "twins" 

weer?  

LINKS: Kersklokke beier 

oor Skukuza.  

 

In ons afwesigheid het die bobbejane na Tarlehoet teruggekeer. Sweerlik 

om weer te kom swem. So 'n onwelkome “Kersgeskenk" het ons gelukkig 

vrygespring. Die blou swembadseiltjie was veilig gespan. Algaande leert 

men. Al onheiligheid wat vir die gefnuikte kwaaddoeners oorgebly het, 

was om so „n bietjie op die stoep te "mors" en “trampolien” te spring.  
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Ook „n voortvarende hiëna was 'n slag op die stoep. As visitekaartjie los 

hy toe „n onwelriekende plas, waarin hy rond en bont trap sodat geen 

misverstand kan bestaan oor die oorsprong van die kussingspore op die 

stoepteëls nie. "Helena"/"Wena"/"Henk" het terstond 'n nuwe naam 

bygekry: "Plassie-Dou", na aanleiding van die tenoor Placido Domingo van 

wie 'n Kersopname op die Honda se CD-speler was.     

Dié stoepstorie van die vakansie het hom nie Tarlehoet se stoep afgespeel 

nie.  Om 'n rooibokram vir Kersfees deur 'n luiperd afgelewer te kry – dis 

mos 'n stoepstorie! Dit het twee dae voor Kersfees nie ver van Tarlehoet 

af nie, by Etienne Liversage-hulle op die bopunt van Apiesdoring gebeur.  

Die luiperd wou opsluit juis daar, 'n meter van die voordeur, 'n vroeë 

ontbyt van bokvleis kom geniet. Vreemde geluide by die voordeur om 

05:30 het die gesin gewek.   

Lindi Liversage, die dogter, is nuuskierig op haar tone voordeur toe vir „n 

ondersoek ter plaatse. Deur die glasvoordeur kyk sy toe waterpas in die 

vurige oë van die groot kat met sy prooi vas – klaarblyklik gereed om elke 

oomblik te begin weglê aan die homp vars vleis aan sy voete. Haar krete 

het die res van die gesin uit hul katels laat vlieg.  

In die kommosie het die luiperd sy prooi prysgeggee en skoorvoetend 

weggestap. Die karkas is later, in oorleg met die kantoor, binne sigafstand 

van die stoep naby die grond in die mik van „n boom vasgemaak. Elke lid 

van die gesin het „n beurt gekry om te waak -  met oë vasgenael op die 

bok. Teen sononder was dit asof „n geheime teken gegee is. Vier hiënas 

uit een rigting en die luiperd uit „n ander het meteens op die karkas 

toegesak. Die getalsoorsig was in die hiënas se guns. Die luiperd het tog 

die slag gewen. Die verskeuring van die bok en die geknars van bene het 

ure geduur.  

So eindig Etienne Liversage se “Kersverhaal”.  Moet een van die 

buitengewoonste van Kersfees 2008 wees. Oupa was salig onbewus van 

die drama-tjie waar hy en die seuns by sy eie vuurtjie geen kilometer van 

die aksie af nie gesit het. Hy sal nou nie probeer lieg en probeer voorgee 

dat hy nie groen van die jaloesie was nie.  Sulke besoeke bring egter ook 
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die bos se gevare opnuut tuis. Die waarskuwing om dit NOOIT alleen in 

die donker op die stoep te waag nie, het oornag nuwe relevansie gekry.  

Om skuifdeure toe te hou, is eweneens 'n basiese boswet. Voordat jy kan 

sê mes, glip „n opportunistiese slang na binne. Maar „n mens se 

geaardheid is mos maar om agtelosig te raak. Die mens moet sy kop 

(anders as „n donkie) twee keer stamp. Op die laaste dag was dit groot 

huis skoonmaak.  Tokkie 'het die gastekamer se deur op „n skrefie 

oopgeskuif om die matjies terug te plaas.  Die tweeling roeptoe  in 'n 

koor: “Hy‟s in!”  “Hy” was die likkewaantjie. Die ou het die vorige week in 

die watergat sy dors kom les. Kort voor sy vinnige maneuver by die 

gastekamer het die seuns hom onder die Honda sien skarrel.  

“Kan nie wees nie,” wou Tokkie nog argumenteer. “Is”, hou die twee egter 

vol. Tokkie begin soek. Sy kry meneertjie onder die bed – min lus om pad 

te gee. Hy is uiteindelik met „n besem verdryf. Heerlike avontuur vir die 

jillende kinders. Maar dit kon „n slang gewees het!  En dit het blitsvinnig 

gebeur – in „n breukdeel van „n sekonde.  

Net dae tevore het ons juis, by ons terugkeer van „n uitstappie, vir die 

huishulp Lucy bewend aangetref. “A snake, a big one,” is om die huis van 

die huilboerboon se kant af vorentoe. Hy‟t langs die swembadjie af verby 

die haak-en-steek ge-“walk” en ge-”walk”. Hy skuil nou in die  

katjiepiering so „n entjie van die voorstoep. Gelukkig het ons en die 

"Johnny Walker" se paaie nie weer gekruis nie. Sy moontlike 

teenwoordigheid iewers in die dak was nietemin saans voor slapenstyd 'n 

drukke gespreksonderwerp!   

Dit was juis toe donkermaan. Nadat die laaste lig gedoof is, was die bos 

vir die twee donkerder (en dreigender) as wat hulle kon onthou. Dat jy 

letterlik nie jou hande voor jou oe kon sien nie, is proefondervindelik 

vasgestel. Vanselfsprekend dan ook nie mekaar se gesigte nie. Jacob het 

in die omstandighede vir hom punte versamel toe hy vertroulik in Ouma 

se oor fluister: "Ek kan nie Ouma se gesig sien nie, maar ek weet dat jy 

vir my mooi is!" 
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Later trap die een die ander in die donker in die bed raak. Ons hoor 'n 

verergde "demmit". Verskoning is dadelik aangeteken. Toe kom die 

antwoord (waaroor dit moeilik was om 'n proeslag te bedwing): "Om 

jammer te sê is nie altyd goed genoeg nie." Sal nie probeer raai waar 

hulle dit gehoor het nie.  

Vir skerpioene was die drie weke oor Kersfees en Nuwejaar 'n geil tyd. 

Met die gevaarlike kalante had ons meer insidente as ooit tevore. 

Minstens tien is net-net misgevat of mis-getrap. Brrr!  Allerlei goggas het 

ook saans om ons ore gegons.  Ons moes net keer vir ons kos en vir ons 

drinkgoedjies. Al die spuite, smere en brand-dinge om die omgewing  

gogga-vry te hou, het die plek, om die kinders aan te haal, soos „n 

“muskietfabriek” laat ruik.  

Weens die kollektiewe krag van al die afweermiddels het 'n "wit mot" – die 

einste nare gogga wat Ouma tevore met sy enorme swart angel  bygekom 

het – ten minste sy rieme styfgeloop. Sy wit vlerke was netjies toegevou 

toe Ouma hom in „n diepe koma voor die bed aantref. Hy het mierkos 

geword. Sy twee maters in die badkamer was egter nog onheilspellend 

perdfris. Dankie tog, die kinders se 

tone het nie in daardie pynlike 

slagysters beland nie. 

Moet sê die aanslag van so n 

verskeidenheid vlieënde, kruipende, 

stinkende, bytende en stekende klein 

verpestings het naderhand op almal 

se senuwees gewerk. Die kinders se 

ongemak was duidelik. „n Seuntjie  

weet mos nooit agter watter 

welwillende gegons skuil „n venynige 

brandpyn nie!  

REGS:  Oorkruiper aan 'n lyntjie.  
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Met 'n “oorkruiper” – „n variasie op die tema van „n duisendpoot (hy het 

egter net honderd pote en kruip ook nie regtig in jou oor nie) – het albei 

hulle nietemin buitengewoon dapper betoon. Ouma is haastig kombuis toe 

om „n skoppie en „n borsel vir die verwydering van die grillerige affêrinkie 

op die vloer te gaan haal. Die seuns ontdek toe jy tel hom sommer met „n 

toutjie op. Onwetend dat hy deur daardie daad van vertroue sy eie graf 

grawe, beskou die “oorkruiper” enige toutjie wat na hom uitgehou word, 

blykbaar as „n potensiële reddingstou – ten minste uitkoms uit die gevaar 

wat „n vasberade vrou met „n skoppie en „n borsel inhou. Ons moet maar 

almal ons lesse in die natuur leer, nie waar nie!  

Wildbesigtiging in die wildtuin het nie werklik groot hoogtes bereik nie. In 

hul somerweelde was die bosse eenvoudig te ruig. Ons kon uiteindelik die 

Vyf Grotes aftik, maar dit het 15 dae se soek geverg. Nommer vyf was „n 

maanhaar op die Doispanepad, met sommer 'n bonus-luiperd op die koop 

toe. Die luiperd was in 'n maroelaboom nie ver van die pad nie.  Dat hy 

vies daar sit en wonde lek, het ons by ander toeskouers verneem. Die 

onverstandige luiperd het glo net een happie gevat nadat hy met moeite 

sy rooibokprooi in 'n ander boom boom gehys het. Toe kry hy rooimiere 

en gaan loop rond. 'n Opportunistiese maanhaar het in sy afwesigheid 

grommend eiendomsreg oorgeneem.  

Hoe sulke nuus so gou versprei, weet Oupa nie. Voordat jy jou oog kan 

knip, sit jy egter in 'n verkeersknoop. Die verkeer het ook hier 

onheilspellend begin opbou. Maar die kinders het die vakansie nog nie 'n 

leeu gesien nie.  Oupa beur toe maar vir die Honda 'n pad tussen die 

ander motors oop om die vretende leeu in aksie te probeer sien. Ons tuur 

die bosse in. Jou werklik, daar tel Jacob hom toe met sy verkyker op. Die 

ou grote was rustig „n happie aan't nuttig aan die impala wat hy gegaps 

het.  

Genoeg gesien? Moenie glo nie. Op sterk aandrang van die tweeling is die 

Honda se neus weer met 'n gesukkel omgedraai om "die luiperd uit die 

boom te sien klim." Die moeite was nie vergeefs nie! Die algemene 

opgewondenheid was groot toe hy met „n grasieuse sprong op die grond 

land. Veral agter in die Honda is gejubel.  "Ons het Oupa mos gesê!"   
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As die grootwild skaars was, was die hordes klein dartelende rooibokkies 

gelukkig konsekwent 'n plesier. Van vroeg November af word die ganse 

Kruger-wildtuin mos vir 'n maand of wat „n reuse-kraamsaal. Hoeveel 

klein rooibokkies van onder by Berg-en-Dal tot bo by Pafuri gebore word?  

Oupa het geraai 20 000, 30 000. Dalk het hy misgetas – dit kan selfs 

meer wees. Iewers het Oupa gelees daar is iets soos 10 000 troppies in 

die wildtuin. Van hulle bestaan heelparty natuurlik net uit rammetjies.   

 Die plate klein rooibokkies is van die wonderlikste toneeltjies waarop die 

somerbesoeker aan die Wildtuin kan reken. Daardie insig probeer ons ook 

by die seuns inprent. Gelukkig nie sonder welslae nie. 'n Tog na ons 

gunsteling-piekniekplek. Hlanguleni, noordwes van Tshokwane, was veral 

'n rooibokkie-fees. Oral was "kindergartens" van kordate kleintjies, hetsy 

in hopies spits oortjies plat op die grond of in dartelende groepies wat 

kompleet lyk of hulle ook “ring-a-ring-a-rosy” speel. Die Honda moes 

telkens op versoek tot stilstand gebring word. Ouma het later bekommerd 

op die horlosie begin loer. Sy moes immers nog die eiers gaan roer!  

Ook op voëlgebied was dit „n vrugbare besoek. Drie baie spesiale 

voëlwaarnemings op Kersdag was twee saalbekooievaars wat saam 

voortmarsjeer op die teerpad; „n geelbekwou met „n vet murgbeen (ook 

op die teer), en twee vorstelike breëkoparende in „n boom teenaan die 

pad.  Elke keer is Ouma se Newman's-gids van hand tot hand aangegee 

en in diepte bestudeer.  

Oujaarsdag is Oupa en Ouma se troudag. Op 31 Desember 2008 is 

nommer 42 herdenk. Ouma se keuse vir „n spesiale aktiwiteit was om by 

Lake Panic te gaan sit. Goeie idée! Onder die voëlweelde was drie sku en 

skugter woudapies – „n ligte, amper bleek, klein rietduikertjie wat „n mens 

selde sien.  Hoekom 'n voël 'n apie genoem word?  Oupa het iets kreatief 

probeer gorrel, maar gou besef dit klink onoortuigend. Ons moes Thomas 

'n antwoord skuldig bly. 

Op die Salitjepad het ons later die dag twee keer die seldsame wit 

ooievaar gesien. Hy is 'n somerbesoeker. Naby Hlanguleni het ons so 

teenaan „n troupant stilgehou dat ons kon sien hoe hortend hy in die hitte 
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asemhaal. Die kap-kap-geluid wat hy gemaak het, het Oupa nie voorheen 

gehoor nie. Reuse-swerms rooibek-kweleas het die lug telkens verduister.  

Die eerste dag van 2009 het ons tuis deurgebring. Terwyl Oupa die 

vuurtjie vir die middagbraai aansteek, gewaar hy plat op die grond onder  

die  katjiepiering sy eerste piet-my-vrou. 'n Speletjie ontstaan toe oor wat 

sy roep in mensetaal alles kan wees. Een waag: "Griet wil trou".  Die 

ander meen: "Liqi-Fruit!"  Die volgende dag het Oupa sy ore gespits.   

Werklik, die piet-my-vrou kon inderdaad ook geroep het: "Griet wil trou" 

of "Liqi-Fruit.  

 
Hoofstuk 7:  Luiperd-koors  
 
 
 

 

Julie 2009- saam met kleinboet Christopher by die naambord.  

 

"Luiperd nou net vyf meter hier van die huis verby!" het 'n uitasem Philip 

van Rensburg van "Ons Plasie" sommer die tweede aand van sy 
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wintervakansie van 2009 van sy vuurtjie af laat weet. Terwyl Ouma en 

Oupa op die aankoms van die seuns gewag het - hierdie keer per motor 

saam met die res van hul gesin – het sulke berigte van 'n luiperd hier en 

'n luiperd daar begin opstapel.  

Hierdie winter was plus-minus ons twaalfde in Sabiepark. Nog nooit was 

dié glansbesoekers so op almal se lippe nie. Een groot mannetjie met 'n 

uitsonderlike dik nek het helderoordag begin opduik, in Jakkalsbessie, dan 

in Apiesdoring, dan in Maroela.  Hy het gou die bynaam "Die Baas" 

verwerf - hy loop waar hy wil.  

In Wildevy, waar ons woon, het "Die Baas" net voor die kinders se koms 

„n bosbokram platgetrek. Met die vangs het "Die Baas" Sabieparkers op 

asemrowende wyse laat regop sit.   Die vangs was 'n klipgooi van die 

piekniekplek, op 'n gewilde staproete. Foto's van die manjifieke dier op die 

kennisgewingbord in die TV-kamer by die groot swembad het oornag 

vermenigvuldig. Vir minder 

gelukkiges was al die foto's, 

asook „n bloedkol en „n armsalige 

bok-kloutjie in Wildevy, klinkklare 

bewysstukke dat "Die Baas" 

inderdaad loop waar hy wil, 

wanneer hy wil.   

REGS: Gesin Claassens by 

agterste lapa.  

Sabieparkers het in die dae 

daarop maar koes-koes hul gang 

leer gaan. Of veilig beskut in hul 

motors. In Tarlehoet is benoud 

gewonder watter impak die 

luiperd(s)-in-residensie gaan hê 

op ons leefstyl waarvoor die kinders so lief is. Wat gaan word van die 

daaglikse wandelinge piekniekplek toe?  Die vinnige gaan loer of die 

gepantserde akkedis op die hoek van Wildevy en Apiesdoring buite sy gat 
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betrap kan word? Die te voet gaan soek na kameelperde in die omgewing 

van Gwarriebos en Appelblaar?     

Laat ons dit maar erken: Die nuwe luiperd-bewustheid het ons stappery 

geïnhibeer. Punt. Ons het begin ry as ons liewer sou wou stap. 'n Mens 

het immers besef jy durf geen kans waag nie.  

Maar die wete dat 'n luiperd iewers kan skuil, enige plek in die park, voeg 

tog 'n bos-dimensie by: 'n Nog sterker gevoel van een word met die ware 

wildernis. Jou adrenalien pomp skielik kliphard as jy in jou motorpad af 

stap. Jou nekhare dwing orent. Jy konsentreer nog harder om die 

luiperdspore in die los sand van ietwat kleiner hiënaspore te onderskei.  

Die spesie Panthera pardus (luiperd) se dreigende teenwoordigheid wek 

terselfdertyd 'n sterk beskermingsdrang jeens die arme vlakvarkies - 

klaarblyklik vir alle roofdiere „n delikatesse. Sabiepark se 

vlakvarkbevolking was juis op 'n skerp dalende grafiek. Die afwaartse 

kurwe het hul kulinêre gesogtheid beklemtoon.  

Die gesin Claassens – Brent, Marisa, Jacob, Thomas en vir die eerste keer 

ook kleinboet Christopher (net vyf maande oud, 68 jaar jonger as Oupa) – 

het gou ná hul aankoms 'n opkudding beleef - nie 'n luiperd-opskudding 

nie maar 'n vlakvark-opskudding. Beslis luiperd-verwant. Operasie "Red 

ons vlakvarke" sou 'n mens dit kon noem.  

Ons tjoppies was net op die kole. Toe stap drie vlakvarke met 'n missie by 

die piekniekplek se hek in.  Hulle was deel van 'n nuwe besending van agt 

uit die wildtuin. Die drietjies was haastig, sonder twyfel op pad rivier toe.  

Van die agt het een klaar 'n luiperd ten prooi geval. Een is deur die 

skokdraad vort niemandsland in. Om nog drie te verloor, sou 'n katastrofe 

wees.  Ondanks hul minder vleiende voorkoms - lang snoete, knopvratte, 

tranerige ogies, grys bakkebaarde en plat bekke - kruip die mens-

vriendelike diere immers diep jou hart. Hul gesindheid van beleefde 

dankbaarheid en belangstelling in 'n mens se doen en late vind aanklank.     
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'n Oomblik lank was almal versteend oor die gevaar van verlies. Toe maak 

Solly Sibuyi, opsigter, sy verskyning as vlieënde vlakvark-redder. Die 

aanstormende gedaante, met arms wyd oopgesper, het die omvang van 

die dreigende fiasko laat insink. Voordat iemand kon sê “tanneman” – die 

seuns se naam vir 'n vlakvark - was almal orent, opvoustoele in die hand. 

Met die handwapens storm 'n span Sabieparkers toe op die voortvlugtige 

vlakvarke af om hul uittog te stuit. Enige ontsnap-ambisie moes dadelik in 

die kiem gesmoor word.  Jacob en Thomas het nie op hulle laat wag nie. 

Hulle was entoesiasties op die voorpunt; Marisa met 'n viendin se kind op 

die heup net 'n treetjie of twee agter hulle.  

Die voortvlugtige vlakvarke was so „n mense-oormag klaarblyklik nie te 

wagte nie. Liewer Bang Jan as Dooie Jan, het hulle vinnig ooreengekom. 

Met „n swierige swenk is hulle terug hek toe. Die algemene verligting was 

amper tasbaar. Braai-aktiwiteite kon rustig voortgaan. Die vakansie het 

vir die besoekers uit Welgemoed op 'n hoë noot begin.  

 

Operasie Vlakvark – Jacob en Thomas help aanjaag.   

 

Ná die episode het die twee jong vlakvark-hoeders saam met Solly en sy 

assistent, Elvis Khosa, vir 'n foto geposeer. Hulle en Solly is groot maats. 
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Ook hulle en Elvis. Thomas Mdluli, hoof van personeel, die arbeider Patson 

Ndlovu, die huishulp Lucy Khosa en 'n rits ander uniformdraers van 

Sabiepark loop ook oor van welwillendheid jeens die kinders.    

 

Jacob en Thomas het Sabiepark se Thomas as vriendelike hekwag leer 

ken. Bevordering het gekom, en hy het later die kiosk bestuur. Deesdae 

sit hy vernaam in 'n groot kantoor. Thomas senior merk spitsvondig op 

het hy op die regte plek by sy nuwe pos uitgekom: Deur die hek! Maar hy 

is nog dieselfde Thomas met die permanente glimlag, nes sy jong genant.  

Tussen die twee Thomasse heers 'n klaarblyklike gevoel van 

gemeenskaplikheid – om klaarblyklike redes. Toe hy ingelig word dat  

Sabiepark se Thomas die top-pos gekry het, was die kommentaar van 

Tarlehoet se Thomas eenvoudig: "Ek het geweet."   

 

Vir Tarlehoet se mense was die luiperd-gevaar op die lange duur meer 

lawaai as wol. Net een skamele luiperd het ons eendag ver oorkant die 

Sabierivier, en half versteek deur bossies, vlugtig gewaar. Oupa se 

verkyker was onverklaarbaar in absentia. Niemand van ons was seker of 

dit 'n luiperd se kop of 'n klip was nie.  Op die kameraskerm van iemand 

wat net voor ons op die toneel was, was dit egter onmiskenbaar 'n fiere 

luiperdkop tussen die bene van 'n olifant deur.  

Met hiënas was dit 'n ander storie. Verskeie besoeke is by Tarlehoet 

afgelê. Drie keer het hulle ons sogenaamde "bobbejaanbestande" 

vullisdrom getakel. Een het met sy geweldig sterk kake die meganisme so 

gebuig dat die hele kontrepsie moes werkwinkel toe. 'n Tweede het die 

hele drom skoon uit die ysterraam geruk. Die hele wêreld was met 

plastiek en papiere bestrooi. 'n Derde se sending was nie geslaagd nie.  

Die drom kon net halfpad gelig word. Diep spore in die sand het egter 

gewys hoe hy (of sy) gespook het. Koste, ergernis en moeite … maar 

boeiende episodes vir die kinders om oor te redekawel.  

By die watergat het o.m. koedoes, sebras, rooibokkies, bobbejane en 

vlakvarke kom drink. Die opvolger van Witnek die duikertjie het al hoe 

tuiser geraak. Die eerste muskeljaatkatjie in jare is deur Ouma opgemerk.  
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Gebande muishondjies en tarentale was gedurig op die werf rond. Die 

bosnagape het hulle ook soos "base" begin gedra. Hulle het selfs ons kaas 

nie ontsien nie.  

Die mededinging tussen nagapies, bosnagape en  vrugtevlermuise om die 

aand se aangebode piesang het in felheid toegeneem.  In 'n stadium was 

die piesang-voorraad feitlik gedaan. Die kinders was verslae. Ons moes 

onverwyld Skukuza toe om voorsorg vir die aand te tref.  By die duur 

Parkwinkel is piesangs aangeskaf teen R3 stuk. Dit was nie eens goue 

piesangs nie! 

Swiepende vrugtevlermuise het aand vir aand gesinchroniseerde 

lugaanvalle geloods. Die tweeling had daaraan veel plesier – veral toe 

hulle hoor hoe bekwaam Ouma haar geliefde nagapies teen die attensies 

van hierdie jakkalsgesiggies beskerm. Die die swembad se skepnet word 

behendig geswaai.  

Onder die uil se slaapplek op 'n hoë dakbalk – deeglik gemerk met die 

kenmerkende wit uilmis wat geen gewone seep van die stoepteëls en –

meubels afgewas kry nie – is een oggend 'n vreemde bolletjie opgetel. Dit 

was die groot voël se herkoutjie, het ons in 'n boek oor uile te wete 

gekom. Toe Ouma die bolletjie oopbreek, was binne 'n perfekte 

muisskedeltjie en 'n klompie los beentjies. Jacob en Thomas was dae lank 

in gedurige debat, om dit sag te stel, oor wie se beurt dit is om herkoutjie 

rond te dra. Die skedeltjie en beentjies is met groot behae vir alle 

belangstellendes en onbelangstellendes gewys.  

Hul intense belangstelling in daardie "bostrofee" het Ouma ná hul vertrek  

'n ingewing gegee. Sy het met 'n passie 'n verskeidenheid mis begin 

versamel, en dit in banksakkies toegeknoop. Die sakkies is in 'n wynboks 

gepak saam met wag-'n-bietjietakke, sambokpeule, rasers van raasblare, 

worse van die worsboom en dies meer. Die boks is by die lughawe sonder 

verduideliking saam met die ander bagasie op die skaal gesit. Op 

Kaapstad Internasionaal is dit plegtig aan die seuns oorhandig. Jy kon 

hulle nie 'n groter "gelukspakkie" in die hand gestop het nie!   
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 Vir Oupa en Ouma was dit insiggewend hoe die ouer boeties, soos ware 

bosveterane van vier besoeke, gretig was om die nog onbegrypende 

boetie in die geheimpies en kunsies van Sabiepark in te wy. Een ding was 

duidelik: Die twee vyfjariges was erg ingenome met die nuwe “piepklein” 

boetie – al was hy nog “sonder tande” (Vir Christopher is sy eerste kuier 

inderdaad ietwat gekompliseer deur „n dreigende eerste tand.)  Jacob wou 

sy boetie net vashou, of by hom sit waar hy by die piekniekplek in 'n 

groterige koffer lê en slaap. Thomas het nie agtergebly nie. Toe ons vir 

Mamma se 35ste ons tradisionele vonkelwyn-feesontbyt by Skukuza se 

gholfklub gaan geniet, wou hy selfs van sy kosbare "tjippies" deel. So 'n 

opoffering spreek boekdele.   

'n Hele aardigheid vir almal was 'n nag in die tentkamp Nkambeni, naby 

die wildtuin se Numbihek. Die rye-rye tenthuisies was vir die twee 'n 

vreemde gesig, die lang buffet-tafels in die ruim restaurant 'n uitdaging 

oor wie sy bord die volste kan skep, en die die borrelbad op die stoep 

groot pret. Die tentkamp se naam verwys na „n rivierstroom wat stadig 

vloei. Ironies genoeg, was die stroompie kurkdroog toe ons opdaag; geen 

water in die ganse kamp nie weens geïrriteerde olifante se aanslag op die 

waterpype wat die ongereptheid van hul omgewing kom skend het. Die 

"saboteurs" – blykbaar 'n resident-trop van tien of twaalf - het stelling 

ingeneem by 'n watergat wat van die dek van die restaurant bespied kan 

word. Vir die seuns was dit besonders om die "stouterds" van so naby te 

sien, so asof botter nie in hul monde sal smelt nie.   

Oupa het die sleg ding oorgekom om agter op 'n oop Venterwaentjie na 

die motor aangekwarwei te moes word.  Alle motors word aan die bokant 

van die huisies geparkeer, en dis nogal 'n ent se stap, maklik 100 meter 

ver, met jou bagasie en al. Gelukkig was daar met die aankoms genoeg 

helpende hande.  Die oggend toe ons wil ry, het dit begin reën. 'n Seer 

rug het die afstand motor toe onbegonne laat lyk. 'n Taskarweier met 'n 

driewiel-veldfiets het verbygekom en is dadelik opgekommandeer, maar 

weier eers. 'n Passasier is buite die kwessie. Sy “manager” sal die stuipe 

kry.  
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Eindelik het hy die ou man onder die wit badhanddoek jammer gekry. 

“Klim, Oupa!“ Toe laat waai ons – met “Oupa” wat met die een hand klou 

vir dood. In die ander was sy kamera en verkyker geklem. "Oupa" kon nie 

kwaad wees dat almal die toneeltjie so amusant gevind het nie. Dit moes 

potsierlik gelyk het: Die driewiel met Oupa as passasier, en die 

Venterwaentjie sonder deksel wat agteraan hop-hop-hop.   Later het Oupa 

na die Samaritaan se naam verneem. Dit is Moses. En daar lei Moses hul 

oupa toe sowaar na die beloofde land!  Die stertjie by die storie was vir 

die seuns die kersie op die koek.  

Die oggend van 17 Julie het die gesin Claassens die lang tog Kaap toe met 

hul Fortuner aangedurf. Dieselfde middag het ons op die stoep sit en 

gesels toe Tokkie skielik uitroep: “Wat hardloop daar?” Sy het “„n valerige 

ding met kolle” gesien. Almal het opgepring. Toe sien twee gaste die 

luiperd helder en duidelik voordat hy weer in die bosse verdwyn. Presies 

twaalf dae later is 'n vlakvarkie in Maroelaan geskraap – "Die Baas" se 

werk.  Hy het sy prooi in 'n jong jakkalsebessie langs die pad opgehys. 

Oupa en Ouma is telkens daarheen om die vordering dop te hou. Dit was 

ons hoogtepunt aan die dierefront. Die fees in die jakkalsbessie het ook 

bewys: Ons was nie sonder rede lugtig vir 'n rondlopery in die strate saam 

met die kinders nie.   

Nog was het einde niet. Die Claassense was net terug by 

Kommandeurstraat 3 toe „n dringende roep my stoep toe laat storm. „n 

Yslike vrugtevlermuis met 'n vlerkspan van meer as 'n halwe meter het 

die swembadskepnet kant en wal vol gelê. Wriemelend en sissend. Ouma  

het hom met 'n goed gemikte swaai beetgekry. Oupa se taak was om vir 

die kinders met die selfoon „n foto te neem – wat ongelukkig nie 

skitterend was nie.  

„n Ruk later het dieselfde dringende roep weerklink. Nommer twee was 

vasgepen in Ouma se net. Die geluide wat hy voortbring, sou sy graag ter 

wille van die kinders op die selfoon verewig wou hê. Oupa is terug in die 

huis om die selfoon te gaan haal, maar hoe dit gekom het, weet hy nie: 

Die vrugtevlermuis is heen sonder dat hy sy sy toets as klankingenieur 

geslaag het! 
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Die episode was voordat ons met Anna Rothman se bekroonde boekie 

"Klaasneus-hulle" kennis gemaak het. Dié onlangse aanwins vir die 

Sabieparkboekrak is in 1964 deur Tafelberg gepubliseer en is met die 

Scheepersprys vir jeuglektuur bekroon.  Die ekologiese rol van die   

"vlieënde vosse" – ook onder daardie naam bekend weens hul gesigte wat 

meer trek op dié van 'n jakkals (of 'n kolliehond, sê me. Rothman) as 'n 

muis! – is van groot nut vir die mens en die natuur.  Hulle is van die 

voorste bestuiwers van vrugte, neute en bome. Hulle eet ook nie net 

vrugte nie, maar vang miljoene muskiete en muggies.  "'n Mens kan byna 

net so goed 'n swaeltjie of 'n kwikstertjie doodslaan!" sê Anna Rothman.  

Ons het die seuns klaarblyklik in daardie opsig nie reg geleer nie. 'n 

Apologie aan al die betrokkenes, die vrugtevlermuis inkluis, word 

klaarblyklik geverg en sonder omhaal hier betuig.  Die Reserwebank het 

blykbaar raker gevat met sy besluit in 2013 om die beskeie diertjie te 

vereer met 'n spesiale goue munt – 'n erkenning wat tot dusver net die 

Vyf Grotes en uitsonderlike voëlspesies beskore was.  

 

Hoofstuk 8: Dankbare hartjies  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winter 2010. 
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'n Spontane tandem-gebed uit twee dankbare hartjies som Jacob en 

Thomas se sesde vakansie saam met Oupa en Ouma by Tarlehoet in 'n 

spreekwoordelike neutedop op –  met die klem, soos dit hoort, op hul eie 

grootste belewenisse en voorkeure.   

 

Ons het vir die vyf weke, soos altyd, die enkelbedjie uit die buitekamer 

ingedra, styf teenaan die dubbelbed gestoot, en soos sardientjies langs 

mekaar geslaap. Die twee nou al sesjarige seuntjies in Graad R by die 

"klein skooltjie" het elke aand posisies geruil. Hulle het die betrokke aand 

hul gewone gebedjies gebid en toe aangekondig dat hulle nog wil bid.  

 

Hulle bid toe: "Dankie, liewe Jesus, vir al die diertjies wat ons hier in 

Sabiepark kon sien. Dankie vir die bome en dierespore. Dankie vir die 

aandster en die volmaan. Dankie, liewe Jesus, vir die  ... wat is die naam 

nou weer wat met 'n k begin .... karnivore! Dankie vir al die karnivore. 

Dankie dat die sebras hier op ons erf kom slaap het.  Dankie vir al die 

poef wat hier in Sabiepark is. Dat ons sebrapoef kon optel en op Ouma se 

appelblaar kon gooi dat hy nou so mooi kan groei.  Dankie vir al die voëls 

wat ons leer ken het. Amen."  

 

Die sentimente van Lance James se immergroen treffer "Dankie" het Oupa 

te binne geskiet: "Dankie vir elke blom en boom .... dankie vir elke 

sonnestraal .... dankie vir elke silwerstroom." Die kinders het die net nog 

wyer as die veteraan-countreysanger gewerp om die seëninge wat daardie 

vakansie na hul kant toe gekom het, te identifiseer en op te noem. 

Trouens, André Schwartz se "Lief vir alles hier" is 'n dalk nog toepasliker 

lied: "….  Die wêreld bly 'n wonder vir my…. vir alles hier en die 

hemelruim en alles wat bestaan ….ja, ek is lief vir alles hier." Die liedjie en 

die sanger tel boonop onder Ouma se Afrikaanse gunstelinge.  

   

 

In die kategorie "al die diertjies" is die sebras en die karnivore spesiaal 

vermeld.  Die sebras was inderdaad van vroeg tot laat deel van die 

Tarlehoet-landskap. Soos werfponies. Die swiesj-swiesj van hul sterte was 

nooit stil nie. Hulle het op ons werf water gedrink, gewei, in die stof gerol 
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en hul vet lywe – kry 'n mens 'n maer sebra? - behaaglik aan ons jong 

boompies geskuur; soms tot erge skade vir die brose, sonverdorde 

plastiek-naamplaatjies van die Dendrologiese Vereniging wat aan die 

stamme vasgeskroef is/was. So tuis het die gestreepte ponies (tog net nie 

daardie nare bynaam  "pajamadonkies" nie, asseblief!) geword dat die 

kenmerkende knalle in die laaste loopgraaf van die sebra se 

spysverteringstelsel, tot vermaak van die kinders, saam met die 

stertswaaiery gedurig opgeklink het:   P**p, swiesj, p**p, swiesj .....     

 

Die k... k .. karnivore was 'n perd van 'n ander kleur. Oupa glo die groot 

woord is ingesluit hoofsaaklik omdat dit waarskynlik die jongste 

toevoeging tot die twee se woordeskat was. Ouma kon nie voorbly om 

nuwe voorrade tjops en wors uit Witrivier te laat kom nie. In 'n stadium 

laat val sy toe dat ons vierstuks se vleislus karnivoor-agtige afmetings 

aanneem. K-wat? Sy is gedruk om te verduidelik, en die verduideliking het 

vasgesteek.   

 

'n Verrassende uitsluiting uit die dankiegebed was die vlakvarke.  Ná 'n 

lang seisoen van net af-en-toe-verskynings, hoofsaaklik weens hul 

onbenydenswaardige status as 'n liplek-lekker dis vir luiperds (en seker 

ook vir die hiënas, wat uit eie reg as jagter-karnivore kwalifiseer), het 

vlakvarke vir Afrika skielik weer die vakansie op ons werf geboer.  „n 

Swynegesin van sewe was hoog op Jacob en Thomas se lys van 

gunsteling-besoekers. Die vier kleintjies was regte hartediewe, veral as 

hulle telkens stertjie in die lug op die vlug slaan. Hulle skrik skynbaar vir 

hul eie skaduwees.  Jacob en Thomas se witbroodjie was 'n bedremmelde 

groter knaap. Hy is “Waffie” gedoop – omdat die ander “lelik is” met hom. 

"Waffie?" Oupa kon nie die kloutjie by die oor kry nie, maar toemaar.  
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Die vlakvarkgesin, man en muis, kom soek pitjies by die watergat.  

Groot was die vreugde toe en al sewe vlakvarke onmiddellik soos 'n 

verwelkomingskomitee nader draf om Pappa, Mamma en Christopher op 

die werf te begroet. Die vreemde voertuig is nuuskierig omsingel voordat 

Brent en Marisa kon begin aflaai. Hul Conqueror-waentjie se moontlikhede 

as beskutte slaapplek vir 'n siësta oor die middaguur is dadelik deur die 

diere raakgesien. Toe die een knus tussen die wiele van die Conqueror op 

sy sy omkantel, het die ander weldra vir hulle ook gaatjies geskrop.  

Veldmuise kan pynlike verliese veroorsaak. Die drade onder die enjinkap 

van Oupa se geliefde maroen Mercedes Sportline is in die jare 90 deur die 

knaagdiere so betakel dat 'n insleepvoertuig die kar moes kom haal.  Dit 

was van ons treurigste oomblikke in Sabiepark toe die Mercedes so 

onwaardig die aftog blaas. Die bos-Honda, wat 'n jaar of wat later die 

Mercedes se plek geneem het, was nog splinternuut toe 'n waterpypie 

onder sy enjinkap ook in die slag bly. Die pypie van die waterhouertjie na 

die voorruit is deurgeknaag. Die Hondamense in Menlyn, Pretoria, het lelik 

gepraat toe hulle die skade sien.  
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LINKS:  Jacob 

boks. Thomas 

minus 'n tand.  

Oornag het 'n 

veldmuis egter 

'n held geword. 

Danksy „n 

gestoei wat rof 

begin raak het, 

het Thomas, 

ongeskeduleerd, „n vyfde tand gewissel. Die “tande-veldmuis” is 

opgekommandeer om die tand te kom haal. Hy is per SMS teen die gevare 

van die hiëna, die slang, die skerpioen en die donker gewaarsku – die 

moderne tegnologie en ou kinder-bygelofies vernuftig ineengestrengel!  

Veldmuis (dalk die seldsame klaasneusie!) het die toets met vlieënde 

vaandels geslaag, Ondanks al die gevare van die bos is die tandjie in die 

skoen daardie nag met 'n R20-noot vervang (wat in die lig van tandemuis-

inflasie nie so ruim was soos Oupa gedink het nie!) .  

'n Gesinnetjie nagapies het by die nok ingetrek. Bedags is ons doen en 

late met koeëlronde oë van bo af beloer. Ouma was net bekommerd dat 

hulle weens hul dagwaak nie genoeg slaap kry nie. Hoe kan 'n nagapie 

genoeg kragte opbou vir sy nagtelike doen en late as hy nie bedags sy 

batterye laai nie?   Dalk weens die teenwoordigheid van 'n uil naby die 

stoep kies een van die nok-spannetjie – nok-nok, wie's daar!- een aand  

'n ompad. Van die stutpaal in die nok spring hy na die haak-en-steek en 

van die haak-en-steek na die piesangtafel. Met die tweede van die drie 

substansiële spronge het hy hom misreken. Danksy die misgissing beland 

hy kerplaks! in die koue swembadjie. Toe ons weer sien, was hy besig om 

met sterk hale vir sy lewe te swem.  Nat, kroes en skaam, het hy die kant 

veilig gehaal. Hy het die lyfie woes geskud, en sonder verdere versuim vir 

die piesangtafel. gemik. Toe weet ons darem: Nagapies kan swem. Een 

ding minder waaroor Ouma haar hoef te bekommer!  
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By die swembadjie is van die grootste tot die kleinste goed gesien. 'n 

Kameelperd het gelyk of hy vasbeslote was om chloorwater te kom proe. 

Op die nippertjie het hy hom bedink. 'n Reuse-landslak het wel sy dors 

aan die vlak kant van die swembad kom les. Die kleinste-kleinste 

akkedissie (dalk geitjie) wat Oupa nog gesien het, op die 

swembadmuurtjie rondgehôl. Hy was skaars groter as 'n blertsie 

voëltjiemis op die seuns se handpalms.  

 

Bosnagape het mekaar met min kameraadskap behoorlik by die kostafel 

opgedreun.  Tot drie gelyk het, al knorrende en met ontblote tande, die 

een die ander probeer voorspring. Nuuskierige blou-apies het dit, na ons 

wete, die eerste keer van die rivier af tot by Tarlehoet gewaag. "Helena", 

"Henk", "Wena" of nou ook "Plassie-Dou" die hiëna (weens die gewraakte 

plassie op die voorstoep) het, soos altyd, die kinders hoendervel gegee  

elke keer as hy/sy/hulle uit die bosse naderstap - des te meer as 

hy/sy/hulle teenaan die huis sy/haar/hul geweeklaag uiter.  Die 

stoepketting is vir sekuriteit getrou opgesit. So is 'n herhaling van die 

ongepoetsheid van 'n vorige besoek vermy.    

Kameelperde, sebras, rooibokkies en bobbejane was een middag aan‟t 

saamkuier op een kol op pad tussen Tarlehoet en die piekniekplek. 'n 

Rustige toneeltjie. Ons het lank staan en kyk.  Tuisgekom, het sekelsterte 

in die agterste lapa op ons gewag. Die tweeling het dadelik hul ketties 

gegeryp. Jacob se ammunisie was 'n jogurtbakkie vol klippies. Thomas het  

„n Pick 'n Paysak vol koedoe-bolletjies opgetel. Kameelperde was lanklaas 

op die werf. Hul mis het 'n skaars artikel geword!    

'n Reuse-trop buffels het 'n hele oggend soos 'n swart muur by die 

piekniekplek - Solly noem dit kortweg die "piekniek" -  gestaan. Tien 

olifante het beroering onder die buffels gebring toe hulle uit die bos storm 

asof 'n swerm bioniese bye op hulle toegesak het. Hulle is ylings oor die 

rivier, vlak teenaan die twee opgewonde buffelkykertjies in een van die 

uitkykhuisies verby.    

Buiten hiënas, was in Sabiepark ongetwyfeld ook elke nag klein 

karnivoortjies soos muskeljaatkatte bedrywig. Hul spoortjies was soggens 
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in die los sand te bespeur, tussen die groter spore van die hiënas (en dalk 

die luiperd). Die "dalk" word doelbewus bygevoeg.  As 'n luiperd wel om 

die huis rondgeloop het, het, was dit terwyl ons in droomland was. Op die 

staatmakerpad tussen Skukuza en Onder-Sabie in die wildtuin het 'n 

gelukkie ons darem te beurt geval.  Twee luiperds kort ná mekaar het ons 

harte verbly. 'n Wilde luiperd in sy eie habitat bly maar een van die 

mooiste tonele wat 'n mens kan begeer.   

Die eerste luiperd het tussen die Nkuhlu-piekniekplek en Onder-Sabie 

voor ons oor die pad gestap. Stadig, statig. Die tweede het ons naby die 

Krugerhek ingewag. Net langs die teerpad. Hy was klaarblyklik op die 

uitkyk vir aandete.  „n Troppie rooibokkies in die omgewing het trillend hul 

besef van die gevaarlike teenwoordigheid te kenne gegee. 'n Vangs was 

ons egter nie beskore nie.  

G'n leeu het ons pad gekruis nie. Die naaste wat ons aan "leeus" gekom 

het, was 'n langdurige nagtelike kabaal wat die twee verdwaas in hul 

bedjie orent laat spring het. 'n Vorige misgissing het Oupa en Ouma egter 

al geleer:  "Leeus" wat so oorverdowend rumoer, is waarskynlik eintlik 

seekoeie. Net 'n bakleiery om dominansie in 'n seekoeikuil kan so onaards 

klink.  Met eerste kennismaking het ons ietwat voortvarend oral heen ge-

SMS: Leeus in Sabiepark!  Ons het daarna in die vorige Bosbus, die 

mikrobus, in Wildevy op en af gery, gretig op die uitkyk vir enige teken 

van 'n leeu-inval. By wyle Sipho Lubisi, Solly se voorganger by die 

"piekniek", het ons die ontnugterende waarheid oor die rumoer verneem. 

Later het ons met ons eie oë die swaar gewonde verloorder op die 

rivieroewer alleen sien rondwaggel. Verslaan, verslae, verneder.   

Op die luiperd-dag het ons in die wildtuin drie troppe olifante en 'n paar 

buffels teëgekom, asook „n renoster wat by die rivier sien staan en drink. 

In een trop was meer as 30 olifante, opvallend baie koeie met 

piepkleintjies beskemd tussen hul voorpote. Hulle was onversteurd. Die 

verkeer is tot stilstand gedwing. Ouma wou, soos altyd, die heel kleintjies 

net optel. Ai tog, Ouma. Sy vergeet dat 'n klein olifantjie by geboorte 

maklik 100 kg kan weeg.  



 91 

Naby Onder-Sabie het 'n span gestreepte njala-ooitjies oor die pad getou. 

Pafuri is meer hul wêreld, maar jy kry hulle van tyd tot tyd langs die 

Sabie. 'n Njalabul hou by Lake Panic. Naby Onder-Sabie het ons „n eland 

onder „n boom sien koelte soek. Wat die ou grote so ver suid gedwing het, 

weet nugter. "Dit kan nie 'n eland wees nie," het Oupa eers verontwaardig 

gesnork. Dit was toe 'n eland.    

Elvis Presley het gesing van 'n "Wooden heart" (die Engelse verwerking 

van die Duitse "Mus-i-den, mus-i-den"). Oupa sal nie graag die etiket dra 

van iemand met 'n hart van hout nie. Bome is egter hartsgoed, en die 

wortels van Tarlehoet se bome is met die are-netwerk om die Van 

Deventerhart verstrengel.  Tekens van 'n al hoe groter boombewustheid 

by die seuns word dus uit hierdie oord met welbehae bejeën. Veral die 

sade van die combretums op die werf (raasblaar, kierieklapper, 

rooiboswilg- ons het ongelukkig nie 'n hardekool nie) is deur hulle ontdek 

as kleurryke bestanddele saam met allerlei grasse, blare en stukkies bas 

waarmee in die driepootpot baie denkbeeldige potjies in die lapa 

opgetower is.  

Die haak-en-steek by die swembad en die krom knoppiesdoring by die 

kombuis het gesogte klimbome geword, soos die reuse-rooi-essenhout en 

worsboom by die piekniekplek. Die klein appelblaar by die agterste lapa is 

vir vertroeteling uitgesonder. Gieters water is aangedra, en die sebras se 

mis – onthou die "poef"-verwysing in die gebed – is entoesiasties met 'n 

skoppie versamel om, a-la Oumagroot Marietjie, as bemesting te gebruik. 

Oumagroot – so het hulle by Ouma Tokkie, haar enigste dogter, verneem 

– was op haar dag op Bultfontein en sy omstreke beroemd vir haar geil 

viooltjies. Die wonder-resep was perdemis. Elke keer as 'n perdekarretjie 

by Louisehof verbygekom het. is sy met haar skoppie straat toe.  

Perdekarretjies was in die jare 70 nog 'n algemene ryding in daardie 

wyke.     

Sebramis en water is ook getrou aangedra vir die klein aartappelbossie en 

twee impalalelies wat by die voorstoep aangeplant is. Die aartappelbossie 

het klaarblyklik 'n konstanter watervloei nodig, maar versprei steeds in 

die skemeraand, as die windjie reg stoot, meer as net 'n geutjie van 
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gebakte aartappels. Impalalelies groei berug stadig. Die eerste een wou-

wou in 'n stadium sy eerste stervormige wit en pienk blommetjie vertoon. 

Toe word die knoppie die slagoffer van 'n argelose loodgieter. Die 

ontluikende blommetjie het 'n noodlottige knou weg met die tuinslang wat 

aangewend is om 'n verstopping in die stapelriool ("French drain") oop te 

blaas.  

  

Die seuns het  - soos wafferse Prinse Charlesse -  met Tarlehoet se bome 

begin praat. 'n Mooi storie van Ouma was die aansporing. Sy het hulle 

vertel van ds. Nico Smith se proefneming. Die bekende teoloog het met 

een blinkblaar-wag-'n-bietjie in sy tuin in Pretoria diskoers gevoer en met 

'n ander nie. Die een wat vir geselsies uitgesonder is, het, aldus ds. Nico, 

merkbaar vinniger gegroei. Ds. Nico wat Oupa uit sy skooldae op 

Potchefstroom geken het, is op 19 Junie, oorlede. Die nuus van sy dood 

het Ouma die wag-'n-bietjie-storie laat onthou. Jacob en Thomas het 

daarop van boom tot boom begin loop en praatjies aangeknoop. Die bome 

is gevryf en drukkies is uitgedeel; hulle is geprys en doelwitte is gestel. 

Marisa het haar kommer uitgespreek oor hoe ons 'n volgende vakansie by 

die huis gaan uitkom.  As die bome so positief gaan reageer soos ds. Nico 

se wag-'n-bietjie, sou ons 'n panga nodig hê om vir ons 'n weg deur die 

ruigte weerskante van die motorpad te baan!   

 

Saterdagaand 26 Junie was volmaan. Soos altyd, is by Tarlehoet van 

volmaan groot gewag gemaak. In Sabiepark kan jy nie anders as om 

maan- en sterremense te wees nie. Die groot ronde maan se verskyning 

tussen die knoppiesdoringtakke na die oostekant van die voorstoep is met 

verwondering begroet.  Die vordering al hoe hoër en hoër is telkens aan 

mekaar gerapporteer.  Vir die kinders was dit volmaan in die bos nommer 

hoeveel-al, maar elke keer was dit opnuut 'n okkasie. Vermelding in hul 

dankie-gebed was dus geen verrassing nie.  Dat die helder aandster so 'n 

impak gemaak het, het Oupa nie geweet nie. Hy is self meer 'n melkweg-

man.  As jy in die swembadjie is, is die melkweg n flonkerende plafon bo 

jou kop.   
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Die vakansie was 'n voëlfees. Vyf bloukuifloeries - 'n rekord vir Tarlehoet 

– was saam in die reuse-rosyntjieboom, by die voëlbadjie en by die 

watergat. Die wit- en swarthelmlaksmanne, kakelaars, spegte en 

swartkopwielewale – een van Oupa se gunstelinge - het om die beurt of in 

'n bondel in die bome kerjakker. Tarentale en bospatryse het kom skrop.   

 

By die piekniekplek was visarende buitengewoon aktief. Die opvallende 

swart lywe met die adellike wit koppe het op die lugstrome heen en weer 

bo ons koppe verbygesweef. Hul welluidende gekrys het ons telkens 

betower. Een het vlakvoor die seuns in 'n tak kom sit met sy vars blink 

prooi  – 'n vorstelike gesig. Saalbekooievaars het skerend oor die water 

kom land dat die skuim staan. Soos Boeings.  Visvangertjies het elke 

middag geduldig bo die water bly hang. Soos helikopters in 'n 

lugmagoefening ter see, soos ons soms van Melkbos se stoep af sien. Die 

skaam vleiloeries het gesig gewys as hulle op ie rivieroewer woerts van 

sitplek verwissel.   

By Lake Panic was al die resident-watervoëls gereeld op parade. Die 

gevleueldes het verbymarsjeer of die versamelde besoekers met hul 

langlense met akrobatiese lugvertonings geboei. 'n Kleurryke 

kuifkopvisvangertjie het in die sagte namiddagson direk langs die skuiling 

kom poseer vir 'n treffende foto vir Oupa se versameling. Minstens 'n 

dosyn reiers - reuse-reiers en bloureiers - het in die bome gebroei.  

Grootlangtone het op die waterlelies geloop en pik-pik. Slanghalse het nek 

gerek in die bome. Swart riethane het rondgeskarrel.   

Die eerste tekens van lente was nog nie sigbaar nie.  'n Swerm vinke het 

nietemin al kliphard begin vere regskud vir die somer. Mannetjies in hul 

flambojante heldergeel broeidrag het met 'n lied in die hart die bou van 

hul ingewikkeld geweefde neste in die oorhangende takke van die bome 

aangepak.   Die beterweterige ligbruin wyfies op die eilandjie oorkant die 

skuiling het oorverdowend kommentaar gelewer. Nie eens die geluid van 

die kameras op snelvuur kon die vinke steur nie. Nuwe grashalmpies is 

telkens deur dapper mannetjies voor ons neuse kom wegraap om die 

kritiese wyfies met hul nesbouvermoëns te imponeer.  
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In die wildtuin is bromvoëls, gompoue, swartaasvoëls, breëkoparende, en 

saalbekooievaars in die seuns se voëlgidse afgetik – vyf van die 

sogenaamde Ses Grotes van die voëlryk.  Net die visuil het ons bly 

ontwyk. Ons soek hom nou nog. Die berghaan hoort, volgens Oupa, onder 

die Grotes tuis. Ons was gelukkig om verskeie van die indrukwekkende 

roofvoëls van baie naby te sien.  Een is turende in 'n boom langs die pad 

aangetref; een teenaan die teer in diepe konsentrasie oor sy bruinerige 

prooi gebuig.   

 

Natuurlik kan 'n man nie alles onthou wanneer jy so baie het om voor 

dankie te sê nie. Jy wil nie soos die Fariseërs te lank en uitvoerig bid nie.   

Oupa het sy eie lysie van spesiale onthou-dinge van Junie/Julie 2010. 'n 

Hele paar op sy lys sal ook, so vermoed hy, in die seuns se herinneringe 

ingegrif wees, al is dit dan nie in hul gebed vermeld nie.  

 

Die gawe gebruik van "roomys in die boomhuis" het hierdie vakansie 

begin. Ons het mekaar oor en weer gaan trakteer. Geen Sabiepark-

vakansie sal ooit weer volledig wees sonder so 'n bederfie op die Protea 

Krugerhek se dek in die reuse-jakkalsbessieboom onder by die rivier nie, 

verkieslik in die huisie op die verste punt, waar bosbokkies en blou-apies 

vir druk diereverkeer sorg.  Die keuse van roomys kan by sulke 

geleenthede vir hoofbrekens sorg, het ons gou agtergekom.  Watter een 

van die kleurryke verskeidenheid in die plat yskas is die HEEL lekkerste? 

Oupa glo egter jy doen 'n ding en kry hom klaar.  Omdat hy die eerste 

ronde die gasheer was, het hy vinnig die geredekawel kortgeknip. 

"Vandag eet ons almal Magnums", was die dekreet.  Niemand het 

teëgestribbel nie.  Die tweede keer wou die kinders betaal. Jacob het my, 

wat sy gas was,  ruimhartig carte blanche gegee: "Kies vir Oupa wat Oupa 

graag wil hê." Thomas het versigtigheidshalwe 'n prysperk vir sy gas 

gestel: "Ouma kan enigiets kies, solank dit nie duurder is as R15 nie!" 

 

Die gesoek na geskenkies wou-wou ingewikkeld raak. Die pryse by die 

Protea se kiosk is vir ryk toeriste se begrotings. Die seuns hou egter van 

die winkel. Ouma moes net keer toe Thomas darem te spandabelrig wou 

raak.  Hy wat 'n mens op jou roomys rantsoeneer, wou al sy sakgeldjies in 
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sy beursie skud om vir kleinboet Christopher by die huis 'n T-hemp te 

koop. "Nee," het Ouma haar voet dwars gesit. "Mamma en Pappa moet vir 

Christopher klere koop. Jy koop vir hom iets lekkers." Arme Ouma. Sy 

moes ook met wysheid en diplomasie leiding gee in die koop van 

bekostigbare geskenkies vir Mamma en Pappa. Daarin was sy nogal 

kreatief, soos in 'n paar ander dinge ook.  

 

REGS:  'n Vuurtjie in die 

agterste lapa.  

 

Ouma het die manne nie 

net lesse in die 

ekonomie gegee nie. Sy 

het hulle allerlei nuwe 

dinge geleer: Om 

boontjiepitte, wat sy 

van Melkbos 

saamgebring het, in klam wattetjies te laat ontkiem; om die Honda se wiel 

te vat op pad terug huis toe van die waskamer af; om die watergat se 

kraan gereeld oop te draai, en om die voëlbadjie se vlak dop te hou.  Dié 

kan oornag kurkdroog raak. Oupa het hul "opvoeding" by die vuurmakery 

en die braai voortgesit.  

 

Skukuza-veterane praat van Julie 2010 se nagtemperature as die laagste 

in dertig jaar.  Party nagte het dit net-net bo vriespunt gebly - met die 

dikte van „n piesangskil, in die plaaslike idioom. Net ná sononder het 'n 

yskoue windjie van die rivier se kant ingestoot. Tamaaie vure was die 

enigste redding. Daarmee het die tweeling ywerig hand bygesit. Oupa het 

hout gebrand soos sy kinders nie sal glo nie. Al is hy lief vir „n vuurtjie, is 

hy maar berug konserwatiewerig as dit by houtverbruik kom.  
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LINKS: As dit koud raak 

in die Bosveld … 

Wat Oupa goed sou laat 

voel het as hy in die 

seuns se skoene was, is 

die vreugde van 

weersiens waarmee die 

twee herken en 

verwelkom is: By die 

hekke van Sabiepark en 

die wildtuin, by die 

piekniekplek, kiosk en 

werkwinkel - selfs by 'n 

winkelsentrum op Hazyview waar 'n motorwag met die breedste wit 

glimlag haarfyn 'n dag 'n jaar gelede kon onthou. „n Verwese Jacob het tot 

sy ontnugtering ontdek hy het in sy haas in die verkeerde voertuig 

geklim!  

Een sosiale geleentheid het Ouma dalk goeie rede om die beste te onthou. 

Ons is genooi vir middagete by die boshuis van die Hoexters van 

Bloemfontein.  Etes by Gustav (spitsvondige oud-appelregter) en sy vrou, 

Frances by hul mooi plek in Tambotie is altyd kreatief, smaakvol en 

elegant. Daardie dag was geen uitsondering nie. Vir die kinders het Tannie 

Frances allerlei spesiale verrassings aangelê. Vir 'n skattejag is kleurryke 

lekkergoedjies oral versteek. Hangmatte het vir die kinders se gerief op 

die stoep rondgeswaai.  

Toe die gaste aansit, bring die gasvrou die eerste gereg: Koue 

komkommersop. "Wat is dit, Ouma?" Die seuns was skepties verby. Ouma 

moes mooitjies eers Thomas s'n, toe Jacob s'n saam met haar eie wegsit.  

Wyle Oom Fickie Visagie het naby hulle gesit. Hy vra toe pleitend: 

"Tokkie, asseblief, jy moet my ook help."  Ouma kon kwalik weier.  
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Nes in 2009 was die tweeling net weg toe "Die Baas" weer in Sabiepark 

begin rondstap. In Apiesdoring het Oupa een van sy mooiste, indien nie sy 

heel mooiste luiperdfoto nie, geneem. Rondom twaalfuur het die pragdier, 

met spiere wat speel onder sy kollepels, in die helder son uit die bos 

gestap. 'n Vergroting hang in Apiesdoring 145 in die woonkamer van Japie 

en Martie Louw van Grabouw  – die plek waar die luiperd in sy volle glorie 

voor Oupa opgeduik het. Die kinders was nie min jannetjie nie.  

Net 'n dag of wat later het ons laatmiddag op die Doispanepad in die 

wildtuin gaan ry. Twee maanhare het skielik tussen die motors 

deurgevleg. Sabieparkers in 'n kombi langs ons het terselfdertyd in die 

rigting van 'n droë rivierlopie beduie. Ons kon ons oë nie glo nie toe ons in 

elf klein leeugevreetjies vaskyk. Gelukkig het ek foto's van die maanhare 

en van die welpies. Anders sou die tweeling kon dink Oupa en Ouma maak 

stories op om hulle uit pure moedswilligheid te tormenteer.   

   

 

Hoofstuk nege :  Klik-klik-klik  

 

 

 

Kersfees 2010.  Swembadplesier. Tydopname deur Jacob – of Thomas.  
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By 'n vervroegde Kersboom in 2010 het Jacob en Thomas by hul ouers 

kameras vir Kersfees gekry: identiese klein digitale Canons. Daar was 

geen keer nie. Die twee is met hul nuwe grootseun-speelgoed om die nek 

op die vliegtuig Sabiepark toe "om die diere te gaan afneem". Van die 

Kersboom tot op Kulula as't ware.  

 

Het hulle nie foto's geneem nie! Letterlik van alles – of dit beweeg of nie 

beweeg nie. Van leeus en wildehonde tot skilpadjies, slakke en akkedisse. 

Ook vir Oupa en Ouma op vrolike groepfoto‟s – duime in die lug in die 

swembad, verkyker voor die oë by die piekniekplek, met deurmekaar hare 

in die kermisbed. Met die opstel van die kamera vir tyd-opnames (sonder 

die voordeel van 'n driepoot) is kundigheid en vernuf aan die dag gelê wat 

Oupa, self „n kamera-entoesias, telkens verras het. 

 

Oupa en Ouma moes net keer op keer maan: “Julle het al sebras”. Of: 

“Hoeveel vlakvarke wil julle nog afneem?” Elke dag het „n nuwe wedloop 

ontstaan oor wie die meeste kere die knoppie kon druk. As een agterraak, 

begin hy eenvoudig links en regs mik en druk. Die agterstand moes tot 

elke prys uitgewis word. Die uitvee van oortollige foto‟s het deel van Oupa 

se daaglikse roetine geword - geen geringe taak nie. Boonop 'n taak wat 

veral die eerste paar dae in omstredenheid gehul was. Botsende 

standpunte oor die meriete of gebrek daaraan van bepaalde foto's is 

opgewonde gestel.  

 

Selfs in Thomas se aandgebedjie het die Canon gefigureer. Hy bid gereeld 

vir kindertjies wat, na sy oordeel, die een en ander ontbeer. Sommer die 

tweede of derde aand in Sabiepark het sy hartjie uitgegaan na "kinders 

wat nie kameras het nie”. Ouma het lakoniek opgemerk: “Hy kan liewer 

bid vir die oupas en oumas van kinders wat kameras het!"  

 

Haar woorde was net speel-speel bedoel. Natuurlik! Sy was so trots op die 

kordate kameraknape se vinnige bemeestering van die Canons se kunsies 

soos net 'n Ouma kan wees.  By almal wat wou luister (of nie wou luister 

nie) is vrymoediglik gespog. Foto's is rondgewys. Vir Oupa en Ouma was 
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die twee se vinnige bemeestering van die Canons 'n verdere openbaring 

van die gaping met die aanvoeling vir en die verstaan van knoppies, 

katoeters en ander goeters tussen die nuwe generasie en ons BC- en BD-

geslag ("before computers" en "before digital")  uit die Tweede 

Wêreldoorlog.    

 

Op een van ons eerste wildtuintogte het ons nie ver van die Krugerhek af 

nie, op die Doispanepad kort ná mekaar renosters en buffels gekry. Twee 

buffels met massiewe horings – miljoene werd op 'n moderne wildveiling! 

- het soos standbeelde op 'n miershoop gestaan. Die "standbeelde" se 

kake het geroer. Hulle het aan grashalms gekou en al kouende met 

borende kykers oogkontak gesoek. Oupa het, soos altyd, sy kamera 

gegryp sonder 'n navraag of almal goed kan sien.  Hy is gou-gou oor sy 

onbedagsaamheid oor die vingers getik – ook omdat hy nie vinnig genoeg 

op opdragte gereageer het hoe om die Honda teen presies die regte hoek 

te trek vir die beste skote nie.  Later moes hy erken: Die kinders se foto‟s 

steek nie juis af by sy eie met sy duurder Canon, 'n EOS 400D, langer 

lens (70 – 300mm) en jare se kamara-ervaring (sedert die VanD's se 

wittebroodsdae in Januarie 1967) nie.   

Aksiefoto's van 'n sesstuks wildehonde was die volgende toets. Op die  

Numbipad H1-1, naby die afdraai na die Transportdam of Vervoerdam 

(S66), het die bont lywe kopswaaiend in formasie in ons rigting gedraf. 

Hulle was duidelik op jag. Rooibokkies het benoud gesnuif, 'n paar 

sekondes senuagtig rondgetrippel en met 'n vaart koers gekies.  Twee van 

die jagters is 'n slag hoopvol die veld in.  „n Prooi het hulle ontwyk. In die 

Honda was die drie fotograwe die ene hartkloppens. Die Canons het 

aanhoudend geklik. Die seuns was dubbel opgewonde. Hulle het geweet 

hoe jaloers hul pa gaan wees. Brent soek wildehonde hoeka met 'n seer 

hart.  Ek was nie by nie, maar ek kon raai wat sy kommentaar sou wees 

toe hy die seuns se reeks wildehonde op sy rekenaar aflaai.  

Ons is huis toe op ons ou roete oor die S3 langs die Sabierivier. Die klein 

draaitjie was meer as die moeite werd. Ons het nog so gery met oë wat in 

die ruie oewerbos boor toe 'n luiperd reg voor ons oor die pad glip. 'n 
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Studie in grasie. Die coup de grace.  Amper het die manne die spogtrofee 

laat wegkom. Hulle wou doodseker maak. Die fokus het ietwat lank 

geneem. Maar hulle het nie gemis nie. 'n Gewig was van Oupa se skouers  

toe eers die een toe dadelik die ander Canontjie klik.  Nog iets wat Brent 

groen van die jaloesie sou laat! 

 

‟n Wildtuin-ervaring sonder weerga was „n oujaarspiekniek in die oop veld. 

Op uitnodiging van die wellewende ds. Carl Louwrens van Skukuza en sy 

vrou, Sarah. Ons is vroegoggend by hul huis in die personeeldorp weg,  

verby een van daardie verleidelike geen-toegang-bordjies waar baie 

toeriste glo dat Sanparke die wild vir hulle wegsteek (die Louwrense het 

toestemming – dus was aan ons piekniek niks onwettig nie).  

 

Tussen twee reuse-hardekole langs die droë loop van die Nwaswitshaka-

rivier het ons stilgehou – 'n omgewing wat Oupa en Ouma goed onthou.  

Nie minder nie as 17 leeus, lekker versadig van 'n sebramaal, het ons ná 

'n koskoop-tog Hazyview toe in Junie 2006 daar langs die pad gekry. 

"Fickie se leeus".  

 

Wyle Fickie Visagie het ons die oggend van die leeus laat weet.  Toe was 

ons al op Hazyview. Die middag besluit ons egter op die ingewing van die 

oomblik:  Kom ons gaan kyk; dalk is hulle nog daar.  Toe wag hulle 

gedoriewaar vir ons. Twee maanhare was besig om 'n laaste paar plukke 

aan die karkas te gee. Die wyfies het lui rondgelê. 'n Span kabouters het 

spelerig oor hul ma's geklouter.  En ons motor was een van die enigste op 

die toneel. Des te meer rede om die middag nie vergeet nie: Ons het net 

by die leeus weggetrek toe ons skaars 100 meter verder 'n luiperd op die 

pad sien sit.  
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Die Canons het oortyd gewerk toe 'n renoster by ons piekniek in die veld 

opdaag.  

 

Maar terug by die piekniek. Ds. Carl het die grondseiltjies in die skadu van 

die hardekole gespan en kampstoele uitgepak. In Sarah se 

piekniekmandjie was alles wat lekker is, onder meer 'n warm brood uit 

haar oond in Tsessebestraat. Ook „n yskoue witwyntjie vir die grootmense 

en vrugtesap vir die kinders. “„n Vorige keer het ons skielik leeus in die 

rivierloop opgemerk,” het ds. Carl in 'n stadium oor „n glasie laat val.  

"Vandag is dit „n renoster se beurt!” het Sarah haar man droogweg 

getroef. Renoster! Almal het gelyk opgekyk en die vinger gevolg waarmee 

sy beduie. Waarlik, „n renoster! Die ou grote het ons skewekop staan en 

betrag – nie 80 meter ver nie. Die wind het ons gelukkig begunstig. Oupa 

en die tweeling het die foto‟s ingeryg: Oupa van hulle en die renoster, 

hulle hoofsaaklik van die renoster, maar met 'n stukkie van die Honda ook 

skrams te sien – eersteklas foto‟s.  

 

Olifante was, vreemd genoeg, die eerste ruk bitter skaars. Ons eerste 

bosreuse van die vakansie is eers ná dae in die Renosterkoppies-

omgewing opgespoor. Later het Thomas 'n vies bul naby die 
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hoogwaterbrug oor die Sabierivier afgeneem. Sy pad water toe is deur 

motors versper. Die bewegings van ore en slurp het gewys dat hy nie 

ingenome was met die toedrag van sake nie.  

 

 

LINKS: Jacob (of 

Oupa) se foto van 

die bosnagaap en 

haar kleinding.  

 

Thomas se foto 

demonstreer „n fyn 

oog, ferm hand en 

„n aanvoeling vir 

die kritieke 

moment, glo 

Oupa.  Sekere van Jacob se foto's is van dieselfde stoffasie – soos een van 

'n jong kameelperdjie wat in bloedige hitte „n rustige blaaskansie in 

Wildevylaan vat, en, dalk veral, een van „n bosnagaap-ma wat in die 

pendoringboom voor die huis opgedaag het om haar baba op die rug te 

kom wys. ('n Foto van die ma en kleinding is onder Oupa se naam 

opgeneem in Riëtte (Conradie is haar van) se ensiklopediese werk 

"Aardvark tot ystervark". Oupa is nie doodseker dat dit nie dalk Jacob se 

foto is nie!)   

 

Ná die piekniek het ons nog heelparty ander renosters gekry, en selfs „n 

tweede keer wildehonde (dalk dieselfde troppie). Leeus het steeds 

ontbreek. En die vakansie was in die pylvak.  Die aspirant-graad-eentjies 

moes terug vir die begin van 'n nuwe era in hul lewens -  en ons s'n - op 

19 Januarie 2011. Die spanning het opgelaai. Oupa het begin aanvaar die 

kinders gaan nie hul ambisie verwesenlik om die Vyf Grotes in die 20 dae 

afgeneem te kry nie.   

 

Ons sou by die Malelanehek die wildtuin verlaat. Ons het stadig gery en 

oral by afdraaitjies gaan loer. Ietwat afgehaal maar tog met die hoop tot 
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die bitter einde brandende, het ons op pad hek toe by Renosterkoppies 'n 

laaste draai gaan maak. Iewers in daardie labirint van grondpaaie kon die 

Ware Jakob wag, soos voorheen. Ons is nie teleurgesteld nie. Oupa het uit 

die hoek van sy oog „n motorsamedromming by 'n kruising gewaar. Onder 

die voertuie was een van daardie groen safaribakkies met 'n vrag toeriste. 

Ons het nader gery.  

 

“Leeus!” Ouma het hulle eerste gesien. Die kinders se kameras was in hul 

rugsakkies in die kattebak. Soos mes is hulle oor die agterste rugleuning.  

Die kameras is binne 'n ommesientjie uitgepluk en die vingertjies het 

gepomp. Die gesiggies was stralend – die heel eerste leeus op hul nuwe 

Canons se skerms! Toe word die oomblik selfs groter: „n Jong maanhaar 

het regs langs ons uit die koelte verrys en sy tande ontbloot. 'n Lang lens 

was oorbodig. Die Canons het oortyd gewerk. Die foto-hoogtepunt van die 

vakansie. Dit op nommer 99 van saamkuier nommer sewe.   

Twee keer in die 20 dae in Sabiepark het die hemele behoorlik gerittel en 

beef, en het die waters neergegiet - op 15 Desember en weer op 

Kersfeesaand (bedoelende 25 Desember). Albei kere is 50 mm gemeet. 

Sagte, deurdringende reën van 10 mm of meer het by twee ander 

geleenthede geval. Aan die resultaat van die gereelde verkwikking sal „n 

knap skilder reg kan laat geskied. Sabiepark was „n groen paradys. So 

groen het die seuns die boswêreld nog nie gesien nie. Ook nog nooit so 'n 

geil somer-oes aan dierebabas nie.  

Buiten die trotse bosnagaapmamma, het „n vlakvarkmoeder haar vier 

japsnoetjies kom wys. Ma en kroos het gereeld langs die watergat 

opgeduik. In Gwarriebos was 'n trop blouwildebeeste met vier kalfies op 

wankelende bene in hul geledere. “Funny Face” het Jacob die kalfies 

genoem – seker na aanleiding van iets op kinder-TV. Enetjie het sy 

geduldige mamma se koskas met soveel entoesiasme gepak dat sy ente 

teruggeskuif is. Dartelende klein rooibokkies was die strate vol. Alles 

heerlike fotogeleenthede.  

'n Klein-klein skildpadjie, verdwerg deur die handjies van die twee 

sesjariges, het klaarblyklik die attensies van die fotograaf (Oupa) 
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steurend gevind. Hy is pens en pootjies in sy dop in.  Die foto is in elk 

geval die bewys dat dit November/Desember ook in Sabiepark se 

skildpadgemeenskap kraamtyd was.  

Die nagapies was skaarsererig - die bosnagape het hulle taks om taks in 

die piesang-wedloop uitgestof. “Losers” het die tweeling hul Ouma se 

gunsteling-diertjies tergerig gedoop. Hiënas het ook ongereeld gesig kom 

wys. Een het darem beleefd kom groet toe ons pak om te ry.  Nog 'n foto! 

Sebras was staatmakers. Ons ken die diere met hul strepieskodes mos so. 

Op Kersdag het ons die kerkdiens in Skukuza bygewoon. Daarna is 'n 

kalkoen in die Weber gesit terwyl sebras oudergewoonte, swiesj-swiesj 

met die sterte,  om die lapa rondmaal. 'n Mens sou sweer hulle is ook 

k…k..karnivore! So terloops: Oupa se goudbruin Kerskalkoen, niks droog 

nie, was 'n Kersmaal soos min. Hy maak hom egter klaar om binnekort 

ook op die kosmaak-terrein uitgedaag te word, soos reeds met die 

fotonemery!  

 „n Onplesierige ontdekking in Sabiepark was drie kameelperde met 

bebloede nekke. Luiperd se werk, dag ons eers. Bosluise s‟n, hoor ons 

egter later. Eintlik des te meer die renostervoëltjies s‟n. Dié sak in swerms 

op hul teikens toe om die klein bloed-spikkeltjies wat die bosluise laat, tot 

oop wonde oop te pik. Die parkhoof 

van daardie tyd, Stefran Broekman, 

het gedokter vir al wat hy werd was. 

Die knopperige littekens aan die lang 

nekke blyk, helaas, van permanente 

aard te wees.  

LINKS: Kameelperde kom verby waar 

Wildevy en  ons motorpad kruis.     

'n Boeiende tussenspel was die lompe 

bewegings van die stokinsek by 

Tarlehoet se agterdeur – die koddige 

takkiestellasie betrap jou onverhoeds 



 105 

as dit skielik skuifelend 'n koers begin inslaan.  Die slange van 

Mpumalange - „n ratse “grasgroene” by die vullisblik en „n “witgesiggie” in 

„n gaatjie in die baksteenmuur onder die grasdak – het almal ongemaklik 

laat voel. Vet skerpioene - dié was behoorlik oral.  

 

Omring deur die lowergroen bome, was Tarlehoet se swembadjie 'n nog 

groter sieraad as voorheen, al kos dit die rug buig om die badjie so 'n 

skitterende juweeltjie te hou - des te meer as die water so druk opgesoek 

word soos in daardie soele somer.  Oggend, middag en aand was ons van 

vroeg tot laat aan't "swem". Gelukkig is die seuns fluks en bedrewe met 

die ouderwetse skoonmaakproses: Die een suig, dan loop die water, die 

ander hanteer flink die skepnet om maroela- en ander blare te verwyder.  

 

Waterkaskenades is onder die buitestort voortgesit. Lekker om in die 

buitelug jou hare te staan en was as die kwik tot in die diep 30's opskiet.  

Vir 'n foto van die ongewone "badtyd" het hulle kuis hul swembroekies 

aangetrek. Gewoonlik was die stortery daarsonder.  

Saans was storietyd. Die radio is stoep toe gedra. Styf aangedruk teen 

Ouma, is RSG geluister.  Ouma, wat self 'n lojale radiomens is, het die 

gebruik sterk aangemoedig. Sy glo kinders moet geleer word om 

samehangend 'n storie te kan volg sonder om prentjies te kyk. Die 

radiokaraktertjies Poen en Toekie het veral diep in hul harte gekruip. 

Ouma het die wenk gegee dat hulle aan die twee skryf oor alles wat hulle 

die vakansie in die bos gesien en beleef het. Die twee was dadelik gretig. 

Met hul mamma se hulp is die brief Aucklandpark toe gepos … en 

uitgesaai.  

Ná ete was dit tyd vir "nagritte" op die kronkelpaadjies deur Sabiepark. 

Die eerste was nogal produktief. 'n Tros kameelperdnekke, slapende 

sebras, 'n trop rooibokkies en vier dikkoppe het in die Honda se kopligte 

verskyn. Daarna wou die twee elke aand so 'n uitstappie onderneem. 

Oupa was luierig – dit maak inbreuk op 'n man se kosbare kuiertyd by sy 

vuurtjie. 'n Paar keer het hy wel toegegee. Al was die wild nie elke keer 

ewe volop nie, was dit vir die manne opwindend om met hul helder 
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wakker ogies die nagdonkerte oop te boor,  en die verbeelding vrye teuels 

te gee. 

Op pad huis toe het Ouma en die die seuns lysie gemaak van wat hulle vir 

Poen en Toekie kon vertel – eintlik van wat om uit te los! Oupa het in 

stilligheid gewonder hoeveel manne van hul portuur met so „n 

verskeidenheid fauna op hul skywe kon spog: Die Vyf Grotes, wildehonde, 

cheetahs, hiënas, slapende kameelperde, amper als onder die son wat jy 

in die Wildtuin en Sabiepark kan aantref (buiten ratels en wildekatte en 

een of twee ander skaars spesies).  

Waarvan hulle nie 'n foto had nie, was van 'n spesiale voëlhoogtepunt: Die 

energieke rieldans van twee romantiese reuse-reiers by Lake Panic. 

Mamma het hulle uitdruklik belet om hul Kersgeskenke daarheen (of na 

Sabiepark se uitkykdek) saam te vat. Sy het gevrees 'n watergraf is die 

Canons se voorland. En hulle is mos gehoorsame seuns!  

 

Hoofstuk 10:  Tempus fugit  

 

 

Groot menere in Desember 2011. 
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Ons vier se agtste vakansie in Sabiepark was die tweeling se  

"boekevakansie". "Oupa se boekrak" het vanself "ons boekrak" geword. 

Dit was ook 'n "meetvakansie". Ouma se gereedskapkis het al geruime tyd  

die status van "ons gereedskapskis" gehad. Veral die skroewedraaiers was 

lank reeds ingepalm.  Nou is haar geel maatbandjie uitgegrawe om die 

nuut verworwe boekekennis met vers en kapittel – of dan met sentimeters 

en meters! – in die praktyk te toets.  

Veral een boek en Ouma se maatband het hand aan hand geloop.   Sy   

naam is: "Hoe wyd kan „n seekoei sy bek ooprek?"  Dit is „n lekker titel vir 

'n lekker volkleurboek propvol foto‟s, illustrasies en feite oor elke Suid-

Afrikaanse soogdier. Op die buiteblad is 'n foto van 'n seekoei wat uithaal 

en wys. Hy kán sy bek rek! Die skrywers is die bekroonde 

jeugboekskrywer Jaco Jacobs (soos Oupa 'n oud-Volksbladman, maar ná 

Oupa se tyd) en Reinier Terblanche, ‟n dosent in dierkunde aan die 

Noordwes-universiteit op Potchefstroom. Die foto‟s is deur die natuurlewe-

fotograaf, Heinrich van den Berg. 

 

 

In diepe konsentrasie met die "seekoeiboek".  
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Die "seekoeiboek" is, volgens Ouma, die mooiste kinderboek wat sy ken, 

ideaal vir kinders van so sewe tot 12.  Sy beveel dit wyd en syd aan by 

ander Oupas en Oumas aan – ook vir hul verre-kleinkinders in vreemde 

lande. Oupa glo die tweeling sal Ouma se aanbeveling hartlik sekondeer. 

Met vrae en antwoorde leer 'n mens vinnig 'n wavrag feite.   

 

Hoe groot is 'n seekoei se bek-rek-vermoë? Van 90 tot 120 sentimeter.  

Die kinders spoor self die antwoord op. "Hoe lank is 90 tot 120 

sentimeter?"  Hiermee moet Ouma help. So lank soos Thomas as hy regop 

staan, beduie sy. Of so lank soos Ouma se bene as sy op haar rug lê en 

boontoe trap.  Sulke vergelykings is nuttig. Maar dit is tog soveel beter as 

'n maatband byderhand is, nie waar nie?      

 

Die maatband laat jou die eerste keer werklik besef hoe lank die swart 

mamba was wat met sy vlugtige verskyning by die swembadtrappies 

Ouma bleek laat word het: Amper twee meter. Van die grond af is dit 'n 

taamlike entjie teen 'n regop boomstam op. Sjoe. Op die motorpad kan jy 

uitmeet hoe lank 'n kameelperd se nek is: Tot vyf meter. Of hoe hoog 'n 

impala kan spring:  'n Yslike 12 meter (vyf meter plus vyf meter en nog 

twee meter). Oupa kry die rol om die hoogste of verste punt te bepaal. 

Die hoogste punt kon hy soms bykom deur op sy tone te staan. Ander 

kere moes 'n leertjie bestyg word.  Dié is gerieflik vir die bos-"meetkunde" 

om 'n trapleertjie op die agterstoep byderhand gehou.     

 

In die "seekoeiboek" is op elke blad 'n "wille vraag", soos die een in die 

titel. Nog 'n "wille vraag": Hoe ken 'n mens sebras uitmekaar?  

(Antwoord: Die strepe vorm 'n unieke patroon, soos 'n mens se 

vingerafdrukke.) Hoeveel kan „n olifant op een dag eet? (Antwoord: 

Tussen 150 en 300 kilogram - gelyk aan 10 000 klein pakkies tjips. Hulle 

drink amper 200 liter water - 588 blikkies koeldrank). Wat weeg „n 

leeumannetjie?  (Antwoord: Tussen 150 en 220 kilogram – twee Oupas!).  

Waar is die hiëna se yskas?  (Maklik. Hy steek sy vleis in die water weg –  

ons het mos self by Tarlehoet al gesien.) Watter dier gooi 'n vloermoer?  

(Antwoord: 'n Klaasneus).  
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Wil jy nog meer weet oor dié of daardie dier, is "grootmensboeke" 

waardevol. Die verskeidenheid op "ons boekrak" dek 'n wye veld. P.F. 

Fourie se "Vrae en Antwoorde oor die Wildtuin"" en Riëtte (Conradie) van 

Struisbaai se dikke "Aardwolf tot Ystervark" (waarin Oupa – of Jacob? - se 

foto van die bosnagaap met die kleintjie op haar rug verskyn) is net twee 

van hope heerlike bronne van ekstra dierekennis.  

Blaai byvoorbeeld na "seekoei". Hou maar dop vir daardie allemintige 

“gape”, lees jy in albei boeke. Dikwels toon dit aggressie. Die vegtendes 

wys vir mekaar hul massiewe tande as ‟n vorm van intimidasie. En hul byt 

is erger as hul gaap. As die tande toeklap, stroom die bloed.  Die lawaai 

wat in so 'n geveg opklink, is die ergste denkbare in die bos. Waardevolle 

inligting vir latere mondelings of opstelletjies oor jou vakansie – temas 

waartoe Sabiepark hom skitterend leen. Jacob het 'n keer gepraat oor die 

olifant. Een van Oupa se boekies, "Olifante Onbeperk" met BAIE foto's op 

elke blad van olifante by die piekniekplek en elders is vir die mondeling 

saam skool toe gevat om rond te wys. Hoeveel maatjies kan soos jy sê: 

"Kyk hier op bladsy nege - hier is ek by 'n olifant!"?        

 Al die diereboeke - en Ouma se maatband - het aan die einde van die 

vakansie tekens getoon dat kinderhandjies dit heelwat  gehanteer het.  

Ditto Oupa se stapel foto-albums op die onderste rak, propvol 

herinneringe van groot oomblikke sedert die kennismaking met die 

geliefde plek. Dit was die naweek van 16 en 17 November 1997 toe 

terstond besluit is om ons eie stukkie hemel te koop.  Toe was die naam 

nog "Ukuthula" ("Vrede van binne" in die Sjangaans se taal, Tsonga); was 

die halfmaan bome om die watergat sommer nog boompies, en was Oupa 

en Ouma se hare anders: Ouma s'n gitswart, Oupa s'n net skimmelwit.  

Kan jy dit glo!    

 

'n Ander boek wat deeglik bestudeer is, is Philip Coetzee se kleurryke 

voëlboekie, "Voëls vir beginners in suidelike Afrika". Die kinders het gretig 

daarin gaan blaai elke keer as hulle, sê maar, 'n skokpers troupant in die 

wildtuin gesien het. Of suikerbekkies by die koraalboom by die 

piekniekplek of by Skukuza se aalwyne; visvangers by Lake Panic; 'n 
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neushoringvoël by Tarlehoet se watergat, die raserige kakelaars in ons 

bome. In die somer kom by: Die paradysvlieëvanger met sy lang stert by 

Sabiepark se swembad, die bosveldvisvanger (wat nie vis eet nie, maar 

insekte) en die skaam spikkel-koekoek die piet-my-vrou.  Die piet-my-

vrou en hierdie anderster, nie-vis-etende "visvanger" roep glo saam die 

reën.  So word hierlangs geglo.  Die bosveldvisvanger kan jy aan sy 

kenmerkende “trrp-trrr, trp-trrr” uitken.     

 

Die visarend se klokhelder, melankoliese roep iewers langs die Sabierivier 

herinner jou daagliks dat jy jou op 'n spesiale plekkie op Gods aarde 

bevind. 'n Eie stukkie Afrika, met die beroemde Krugerpark op jou 

drumpel. Die krok-krok-krok van die tarentaal teen skemer roep dieselfde 

beeld by jou op. En moenie die dikkop en naguiltjie se aandmusiek 

vergeet nie. So klink Afrika mos vir sy boorlinge … én vir oorsese toeriste 

wat nie genoeg van die vasteland se diererykdom kan kry nie.  

 

Die voëlkenner Morné du Plessis het dié vier voëls se roepe as die "Afrika-

kwartet van kenmerkende voëlgeluide" uitgesonder. Vir die seuns was dit 

'n uitdaging om die Afrika-kwartet so vinnig moontlik volledig te maak. 

(Jaco van Wyk, Ouma en Oupa se peetkind en Biologie-onderwyser aan 

Waterkloof Hoër in Pretoria, noem die roep van die visarend saam met die 

leeu se brul en die borrelvleipadda se gekwaak ná 'n somerbui op sy beurt 

die "ware klanke van Afrika".)   

 

Op ritte in die wildtuin het die CD met voëlgeluide die nommer-een-treffer 

in die Honda se gleuf vir kompakskywe geword  – selfs 'n kerfie gewilder 

as sy stalmaat waarop die leeu ontsagwekkend brul, die seekoeie 

luidrugtig hul trombone verstel, die  hiëna sy bekende krete uiter, en die 

luiperd volhardend 'n treksaag probeer namaak.  Wie watter geluid die 

eerste kon herken?  Dit was 'n taai kompetisie wat telkens, met die nodige 

eksklamasies, opnuut op die agtersitplek van die Honda uitgespook is.      
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REGS: Met Oupa 

se boek in Skukuza 

se winkel.  

 

Om die boeke-

dimensie van die 

vakansie af te 

rond, was Oupa se 

jongste bosboek, 

"Duisend dae langs 

die Sabie" vars op die Parkwinkel in Skukuza se rakke – 'n boekie met 'n 

hoofstuk oor die tweeling en Sabiepark.  Weet nie wie se bors die meeste 

geswel het toe die onderwerpe van daardie hoofstuk tussen die 

winkelrakke regstaan vir 'n boek-in-die-hand-foto met Oupa se Canon nie.  

Oupa het darem die versoeking weerstaan om die winkelassistent oor die 

agtergrond van die fotonemery breedvoerig in te lig – ook maar net-net!   

 

'n Rol wat Jacob en Thomas geweldig geniet het, was dié van "gidse".  In 

April was die Claasssens-gesin saam in Sabiepark. Verskeie ongewone 

ervarings van daardie vakansie is in kleur en geur aan Oupa en Ouma 

gerapporteer.  Ons moes kom kyk presies waar in die lapa Pappa tydens 

'n donderstorm 'n potjie met 'n pofadder geloop het (die pofadder het dit 

nie oorleef nie). Ons moes nekke rek om te sien waar 'n hardnekkige 

veldlikkewaan hom tussen die dak se Harveyplate en binnelaag van gras 

ingewurm het. Ons is met dapper en stapper na die toneel waar 'n klein 

kameelperdjie hoër op in Wildevylaan sy eerste lewenslig aanskou het.       

Die verwonderde Claassens-gesin het die hele geboorte van A tot Z 

gevolg. Hulle het op die toneel gekom die oomblik toe die nuweling se 

beentjies begin uithang. Hulle was by toe die kortgat-langnekkie, kop, 

pens en pootjies, kerplaks! op die grond te lande kom - „n weergalose 

natuurervaring vir ontvanklike kindergemoedere. Op Melkbos is Oupa en 

Ouma van die kraamtoneel af per selfoon van die vordering op die hoogte 

gehou. Ons is so meegesleur dat jy maar kan sê applous het daar, 2 000 

kilometer ver, spontaan opgeklink toe die kleinding die drie meter van 
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doer bo af op die grond neerplons.  Wat ons kinders en kleinkinders dardie 

dag beleef het, was nie Oupa en Ouma, en ook niemand in ons 

vriendekring, nog beskore nie.  Ons kyk maar na Brent se foto's wat in die 

woonkamer van Tarlehoet hang.  

Die likkewaan in die dak is ontdek toe Brent een laatmiddag wou begin 

vuurtjie aansteek in die agterste lapa, Marisa se gunsteling-kuierplek. Sy 

en Brent hou van die gesellige gesels deur die kombuisvenster. Brent was 

skoon uit die veld geslaan toe hy die vreemde reptiel-agterpote onder die 

nuwe "blikkappie" van die dak sien uithang. Hy het Marisa en die seuns 

geroep. Selfs 'n braaitang is later ingespan om die likkewaan uit sy 

geriefsone te probeer pluk. Die Claassense kon nie hond haar-af maak 

nie. Op advies van kenners is hoendereiers uitgesit om hom na buite te 

lok. Steeds vergeefs. Toe hulle op 9 April omdraai Kaap toe, was die 

indringer nog spoorloos, 'n Naald in 'n hooimied is 'n mooi ding.   

 

Die vrees het posgevat:  Tarlehoet het 'n permanente loseerder ryker 

geword – boonop een wat die gras liederlik kon verniel as hy in die dak 

begin rondwoel. Gelukkig was daardie petalje die laaste sien van die 

blikkantien.  Toe Ouma en Oupa in Julie opdaag vir die wintervakansie 

was, buiten die holte waar die likkewaan in is, geen teken van 'n 

onwelkome teenwoordigheid in die dak te bespeur nie.  Maar toe Jacob en 

Thomas in Desember eers opgewonde begin beduie en vertel, had ons 

opnuut rede om te ril.   Hoe ruik 'n dooie likkewaan as die son hom onder 

'n blikddak sou doodbak ….  

Die nuwe oes van oulike rooibokkies was in Desember so ses weke oud … 

net mooi windmaker-spelerig. Die klein Canons het weer oortyd gewerk. 

By Lake Panic, waarheen hulle dit die eerste keer mag saamgevat het, is 

op 'n spesiale “reierdag” meer foto's geneem as ooit tevore op een dag. 

Daar was reuse-reiers, grys reiers, wit reiers, „n groenrug-reier en „n 

ralreier, die bleke. „n Reuse-visvanger en vyf bont visvangers het uit „n 

boom die water bespied. Voeg by die gewone aanbod van grootlangtone, 

riethane, bontkiewiete, hamerkoppe en wat nog, en Lake Panic se statuur 

as prima-besoekpunt was by ons vier opnuut blink gepoets.  
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Die salige stiltes van Lake Panic kan 'n mens boonop nooit genoeg indrink 

nie. Soms hoor jy net die die klak-klak-klak van die kamera-snelvuur, die 

flap-flap-flap van die vlerke en die plong-plong-plong van die mis op die 

water. Morné en Jaco, dis ook Afrikaklanke dié! 

Thomas het 'n eersteklas-leeufoto op 'n grondpaadjie langs die besige H4-

1 tussen Skukuza en Onder-Sabie geneem. Na Oupa se oordeel sou dit 'n 

pryswenner kon wees, as die fokus net skerper was.  Ons het kort tevore 

gehoor in die bos was twee leeus. Eerste wat ons gesien het, was 'n jong 

man in die motor voor ons wat 'n mannetjie probeer afneem. Die 

besoeker druk toe sy kamera by sy voertuig se oop venster uit.  Thomas 

se tydsberekening was puik.  Net toe die leeu vir die fotograaf tande wys, 

het hy sy sluiter laat klik. Ewe prominent as die koning van die diere is op 

die foto ook die onwyse fotograaf met sy arm en kamera wat by die 

venster uitsteek.     

REGS: Foto: 

Thomas C.   

'n Jacob-foto 

wat deur ons 

rondgewys is, 

was van 'n 

kameelperd 

wat skynbaar 

soos Oupa 

glo: Buig die 

boompie 

solank dit nog jonk is. Die ou  het wydsbeen oor 'n boom op Oom Kapous 

Mouton se werf gaan staan. Hy begin toe sonder ophou vryf, krap en 

skuur. Seker maar die een of ander jolliejeuk gehad waarvan hy ontslae 

wou raak. Die arbeidsame renostervoëltjies sukkel maar om die bosluise 

in toom te hou as hulle eers aan 'n kameelperd se agterstewe 'n houvas 

gekry het.   
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Kersdag was ons nog nie in die bos nie. Ons het eers die oggend van 

Welwillendheidsdag O.R. Tambo toe gevlieg sodat die kinders 'n slag 

Kersfees saam met hul ouers in Welgemoed kon deurbring. Hul pa het 

daaroor sy voet dwars gesit. 'n Vertraagde Kersgeskenk het wel in 

Sabiepark gewag. Binne 24 uur het 'n tipiese Laeveldse somerstorm 

losgebars. Die reënmeter het, verrassend, net 10 of 12 mm. gewys.  

Vroeër in die maand is egter 'n soliede 125 mm aangeteken. Die kort, 

harde bui op die hakke van die groot reën het die veld mildadig gevoed.  

Met die reuk van die nat bos in ons neuse en met „n opgewekte paddakoor 

in ons ore, het Jacob en Thomas met sambrele wyd oop op die swembad 

se rand voor Oupa se kamera gedans. Met 'n gesukkel het ons tog met die 

natgereënde houtjies „n vuurtjie aan die gang gekry vir „n skaaptjoppie of 

twee. Die braaivleisvuurtjie se lui rokie het, soos altyd op 'n somersaand, 

pylreguit boontoe trek.   

Heelwat bewolkte dae het gevolg. Selfs 'n buitengewone koeligheid, veral 

soggens vroeg en saans.  In Skukuza se kerkie moes ons – glo dit! -  die 

eerste Sondag van plekke verwissel. Dit was teen 08:30 nog bra koel vir 

ons somerklere. Temperature het daardie vakansie selde oor die 30's 

gestyg. Min het ons geweet ons beleef 'n voorspel tot geweldige 

oorstromings en verspoelings net ná ons vertrek Kaap toe. Talle brûe, 

selfs die grondwal by Skukuza se gholfklub, is later in Januarie 

meegesleur. Oupa en Ouma op Melkbos en die kinders in Welgemoed kon 

net in ongeloof op TV en in die koerante die water-verwoesting aanskou 

op plekke waar ons twee weke tevore rondgery of -gestap het. 

Die vreemde weer het nie ons tradisionele gesinsfeeste gedemp nie. Oupa 

en Ouma se 45ste troudag op 31 Desember, die aanbreek van 'n nuwe 

jaar en Oupa se 71ste verjaardag op 3 Januarie was, geleenthede vir 

"roomys in die boomhuis", 'n filet of 'n plaashoender in die Weber en ruim 

porsies van Ouma se "renostermelk" in albei variasies, met of sonder 

Skotse versterking.   
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Oupa word 71 in die bos.  

 

Oupa se verjaardag was vir hom gedenkwaardig in meer as een opsig. Die 

eerste ervarings van die dag was twee 7-jarige seuntjies wat by hom in 

die kooi kom klim, en „n bobbejaanmannetjie wat op daardie oomblik 

buite die slaapkamervenster op die swembadmuurtjie sy tande ontbloot. 

Die kermisbed was verlede tyd. Die twee was nou groot, onafhanklike, 

dapper seuns met hul eie slaapkamer. Maar hulle het darem nog altyd 

graag kom kuier.   

 

Die aand het Ouma en die seuns elke denkbare drywende kersie uitgedelf, 

en vir Oupa „n verskeidenheid liggie-skepies te water gelaat. Al die  

fakkels om die lapa het lustig geflikker (dit word gereserveer vir spesiale 

okkasies). Oupa is glimlaggend afgeneem met "sterretjies" ("sparkles") in 

sy hand – daardie stokkies/draadjies uit sy eie kleintyd met 'n lontjie aan 

die een punt. Steek jy dit aan die brand, werp dit 'n duisternis klein 

sterretjies in alle rigtings. Het waarskynlik as kind laas ene vasgehou, 

maar Ouma het die goed iewers in „n winkel op Melkbos/Blouberg 

uitgesnuffel. Sy het „n gesonde voorraadjie vir die seuns saamgevat.  

Dat hulle stil-stil hul kleuterskoene uitgeskop het, is nie net deur die 

verhuising na 'n eie kamer prakties by Oupa en Ouma tuisgebring nie. Hul 

nuutgevonde leergierigheid en vreugde aan die boekrak was 'n tweede 

sterk aanwyser.  Ook die nuwe selfvertroue in die water.  Ondanks die 

koeler weer was die swembadjie allesbehalwe ledig. Wanneer geswem is, 
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wou die spronge soms 

amper te avontuurlik 

raak.   Tussenin is die 

twee geleentheid gegee 

om ook in Sabiepark se 

algemene swembad te 

gaan induik.  

LINKS: Avontuurlik! 

 

Oupa het gawe aksiefoto's waar hulle soos rots-tot-water-missiele die lug 

klief – maneuvers waartoe Sabiepark se beskeie swemgeriefie hom nie 

leen nie. Eers later het Oupa by die "groot swembad" die kennisgewinkie 

raakgesien: "Moenie van die rotse af duik nie!"   

Jammer, mense. Hoe ook al, dit is waar Jacob proes-proes begin leer het 

om met malende arms 'n baan deur die water te kloof en sy skoppe te 

skop. Deesdae wen hy medaljes en word sy tyd by galas met 

stophorlosies gemeet. Thomas, self 'n sterk swemmer, verkies om op die 

rugbyveld sy statuur as uithaler-vleuel en driedrukker van formaat uit te 

bou. Albei ry bergfiets dat die speke sing. Die medaljes hang 'n tros in hul 

kamers.   

Op 9 Januarie 2012 moes ons omdraai Kaap toe vir die premature opening 

van die Kaapse skole op 11 Januarie. Ons was jaloers op die binnelanders 

wat nog „n week vakansie kon hou.  Die laaste dag het Oupa en die seuns 

afgestap na die naambord.  Die twee het hulle vir die tradisionele foto 

modieus uitgevat in spoggerige hempies, denim-kortbroeke en moderne 

toerygsandale. Hulle het soos wafferse modelle geposeer. Ouma en ma 

Marisa was verras toe hulle die foto's sien. Hulle kon nie glo dat Oupa die 

manne toegelaat het om so windmakerig bo-op sy bord te sit en te trap 

nie.   
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Sê nou die ding – wat vir hom soveel waarde het - het afgebreek, soos die  

keer toe sy en vriend Herman le Roux se vaardighede as skrynwerkers 

hulle met die opsit daarvan in die steek gelaat het. Deesdae staan die 

bord egter rotsvas – storms en oorstromings of te nie. En die jongehere 

het darem vir Oupa te ougat gelyk as hulle so grootman op die bord 

posisie inneem - al wys ook dit, helaas, hoe vinnig die tyd vlieg (tempus 

fugit)! 

In hul laaste daad van die vakansie was nog 'n teken van die seuns se 

grootword.  In Tarlehoet se gasteboek het Marisa aanvanklik namens hulle 

boodskappies neergepen. Later het Jacob en Thomas vir Oupa en Ouma 'n 

tarentaalveertjie ingeplak wat hulle op die werf opgetel het.  Die vorige 

jaar is net die name Jacob en Thomas skeef en krom met hul eie handjies 

in die boek geskryf.  Dit het diepe konsentrasie geverg. Hierdie keer was 

die netjiese inskrywings, sonder inspanning: Jacob Claassens 7 en 

Thomas Claassens. Sewe.  

 

 Hoofstuk 11: Altyd iets nuut   

 

  

 

Middernag 31 Desember 2012 in Sabiepark se swembadjie.   
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In ons vier se negende en laaste vakansie tot op datum het ons in 

Tarlehoet se swembadjie die ou jaar uit- en die nuwejaar op 'n vrolike 

middernagfees ingeswem. Ouma het 'n kilometer (wel, dalk nie heeltemal 

'n kilometer nie!) op die bospad langs die Sabierivier in trurat moes ry om 

uit die pad te bly van 'n olifant wat van voor aangestap kom.  Die kinders 

het met geel waatlemoen kennis gemaak, en tuisgemaakte gemmerbier 

leer drink, waarin die rosyntjies swem.  

 

Oor hierdie ervarings – en 'n paar ander wat vir hulle uitgestaan het -  

rapporteer die seuns in die Sabiepark-logboek nommer ses, wat altyd op 

die groot dennehout-koffietafel in die woonkamer gereed lê vir wie ook al 

daarin wil skryf. Hierdie was die eerste keer dat Jacob en Thomas 

persoonlik verslag gedoen het.  Oupa en Ouma, veral Oupa, familie en 

vriende skryf daarin oor Sabiepark en ons kuiers daar:  Kronieke van 

vreemde insidente, roerende belewenisse, amusante anekdotes en wat 

nog. As die drif Oupa pak, skryf hy tot drie of vier maal per week. Vyf 

boeke, beginnende in November 1997, is al kant en wal.  Nommer ses het 

net enkele bladsye oor.   

 

Thomas se inskrywing op 10 Januarie 2013 lui, met enkele nota's van 

Oupa in hakies: "Ouma moes „n kilometer agteruit ry vir 'n olifant. Ons 

het by die boomhuis en by Afsaal (boomryke pieknieplek op pad na die 

Malelanehek) gaan roomys eet. Ons het by die dominee gaan eet.  Ons 

het geel waatlemoen, vis en wors gëeet.  Oom Jimmy (Pressly) het by ons 

kom eet.  Ons het „n turducken (saamgeperste kalkoen, eend en hoender) 

gebraai.  Oom Jimmy (en Tannie Lida!) het vir ons tuisgemaakte 

gemmerbier gebring. Daar was rosyntjies in. Ek het 15 rosyntjies gehad.  

Ons het „n middernagfees gehou op Oujaarsaand.  Ons het geswem van 

2012 tot 2013.  Daar was tjips, vrugte, koekies, sjokoladekoekies en 

sjokoladekoek. Dit was vet pret saam met julle." Hy het 'n naskriffie 

bygevoeg: "Op ons laaste dag het ons die Groot Vyf voltooi met die 

luiperd in „n boom met „n rooibok.  Met liefde. Thomas."  
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Jacob het die volgende dag, 11 Januarie, die pen opgeneem: "Ons was 

Afsaal toe. Ons het roomys gaan eet.  „n Olifant het vir ouma „n kilometer 

agteruit laat ry.  Ons was besig om te eet toe sien ek die hiëna.  Ons het 

by die dominee gaan kuier. Toe eet ons geel waatlemoen en vis.  Ons het 

by die huis mothantos (machonchans – gegeurde repies skaapribbetjie) 

gëeet.  Ons het „n middernagfees gehou.  Ons het met ons swembroeke 

gaan slaap. Ons het 12- uur opgestaan.  Ons het tjips en sjokoladekoek 

gëeet en koeldrank gedrink.  Ons het Donderdag die meeste olifante 

gesien.  Dit was 39. Hulle het in die rivier gestaan en plas.  Drie renosters 

het in die pad gestaan. Dankie vir die lekker vakansie Oupa en Ouma.  

Liefde Jacob. (Op ons laaste dag het ons die Groot Vyf voltooi met „n 

luiperd.)" 

 

In die konteks van Tarlehoet was hierdie eerste skrywes historiese 

dokumentjies. Vir Ouma en Oupa is dit so goed of dit in goud geskryf is. 

Die vakansie het ook die een en ander kort, spontane notas opgelewer 

wat ons harte eweneens geraak het. Opmerkings soos: "Oupa is die 

beste"; "Oupa en Ouma, ek is lief vir julle", "Sabiepark is ons lekkerste 

vakansie", "Die bos is in ons bloed" en "Geluk met oupa se 72 verjaardag. 

Laat die jaar vir oupa lekker wees.  Ek‟s seker die jaar sal lekker wees." 

Hoe kon hulle (of Oupa self) weet 'n heupvervanging sou later in die jaar 

voorlê! 

 

Ouma het op 12 Januarie, ons laaste dag in Sabiepark, geskryf: "„n 

Wonderlike vakansie saam met twee liefdevolle, flukse en gehoorsame 

seuns. „n Vakansie met baie hoogtepunte wat ons lank sal onthou." Oupa 

het bygevoeg: "Oupa gaan „n paar blogs skryf oor dinge soos die lastige 

luiperd (geen stappery) en die nuwe nagkamera by die watergat. Maar vir 

Jacob en Thomas wil ek graag sê: Hulle was „n plesier. Ons het heerlik 

gekuier in Sabiepark (veral in die swembadjie)." 

 

Oupa het toe nie net twee blogs oor die vakansie geskryf nie, maar ses:  

Oor die luiperds en die nuwe nagkamera wel, soos in die vooruitsig gestel,  

ook oor die middernagfees so wydsbeen oor die oorgang van 2012 tot 

2013; die "dag van die olifante"; 'n koddige insident in die wildtuin en die 
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sage van die "Panic Mechanic" van Hazyview wat die Honda op 'n la-a-a-

ang, bloedige warm dag onder hande gehad het.  Die blogs is by Oupa se 

gewone webadresse op sy eie hvd.com-werfie,  

(www.hennievandeventer.com/hvdblog), en ook op litnet 

(http://blogs.litnet.co.za/havndeventer). Dit is saam met 'n menigte 

ander blogs waarin die kinders figureer, uitgedruk en in twee leggers vir 

hul eie boekrakkies gebind. Ons probeer hard om dit op datum te hou. 

Marisa noem dit die seuns se "eie klein ensikopedie".  Oupa voel gevlei.   

 

LINKS: Pas op vir 

luiperds! 

 

Luiperds was oor 

Desember en 

Nuwejaar, soos in die 

berugte winter van 

2009, hier, daar en 

oweral in Sabiepark.  

Toe ons by die hek inry, was die kennisgewing prominent op die 

swartbord: "Leopard in the park!" By die waarskuwing was 'n treffende 

skets van „n luiperd; die kunstenaar Abbey, vriendelike nuwe hekwag, met 

sterre in sy oe oor 'n loopbaan as skilder. Oupa het dadelik die tweeling 

voor die bord afgeneem. Die haas was nie regtig nodig nie.  Toe ons ry, 

was Abbey se skets en die waarskuwing steeds op die bord. Lyk of dit 

permanensie begin kry het.  

Verskeie Sabieparkers het voor en ná ons aankoms luiperds teëgekom – 

„n verbaasde eienaar glo een middag op sy stoep. Dié roofdier het „n uiltjie 

in die koelte kom knip. Of dit "Die Baas" was, kon niemand met sekerheid 

sê nie. Ongetwyfeld "Die Baas" was wel een middag lank in Wildevylaan 

rond, naby die driffie ten ooste van Tarlehoet, en een oggend by bure uit 

Oos-Londen, Rob en Beth Meyers van 152, net om die draai van Tarlehoet 

in Apiesdoring. Elvis Khosa het die nimlike mannetjie met die dik nek om 

14:45 op die piekniekplek se parkeerterrein sien ronddwaal.  

http://www.hennievandeventer.com/hvdblog
http://blogs.litnet.co.za/havndeventer
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Met die aptyt van dié meneer/menere/dames het klaarblyklik niks geskort 

nie. Gerusstellings dat luiperds, tensy hulle siek is,  net in die nag vang, 

was ongelukkig ver van die kol. „n Wildebeeskalfie is 'n middag om 16:00 

uitgehaal. Twee dae later „n volwasse wildebees. Toe „n rooibok. Alles 

helderoordag. Die park se kwynende vlakvarkbevolking het in 'n tempo 

uitgedun geraak.  Dankbare hiënas het aaneen baldadig getjank oor al die 

karmenaadjies in die veld.  

Tarlehoet se inwoners het, soos in die "luiperdjaar" 2009,  self geen teken 

van "Die Baas" of enige ander luiperd in Sabiepark gesien nie, en in die 18 

dae net een enkeling in die wildtuin – 'n voltreffer op ons heel laaste dag.  

Ironies, was die luiperd of luiperds tog vir ons ook gedurig „n 

oorheersende teenwoordigheid. Al was Jacob en Thomas hoe lief vir die 

veld, hoe versot  op stap en hoe geboei deur die bome, spore en mis, het 

Oupa nie kans gesien om hulle weerloos te voet aan die risiko van „n 

aanval deur gevaarlike roofdier bloot te stel nie.  

Om te skrikkerig te wees om te stap, was 'n sware aanpassing vir ons 

almal. Die seuns het dit gelukkig filosofies aanvaar en die res geniet wat 

Sabiepark steeds gebied het.  

Uit elke bosvakansie kom iets nuut, soos, spreekwoordelik, uit ons 

dierb're donker vastelandjie, Afrika, altyd iets nuut kom.  “Semper aliquid 

novi” was ook vir hierdie negende saamkuier „n toepaslike spreuk. 

Verskeie eerstes is aangeteken.  Een nuwigheid was om "diere te kyk 

terwyl jy slaap" – die raak beskrywing van Tannie Mariza van George van 

die nuwe Sabiepark-speelding, die bespiedkamera wat aan die haak-en-

steek by ons Sabieparkse watergatjie gemonteer is.  

Hollandse vriende, Gert en Caroline Pols van Gecko in Gwarriebos, het ons 

op die spoor van die nagkamera gebring. Hulle noem dit „n “trapcam”. 

Onder meer „n luiperd, hiënas en „n muskeljaatkat is al op die Polse en die 

Australiese trefferskrywer Tony Park (van Maroelalaan) se "trapcams" in 

Sabiepark betrap. Op die boksie van die LtL Acorn-5210a sien Oupa dat 

dit ook as “game camera” bekend is. 
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LINKS: Ons 

"oog" in die  

nag teen die 

stam van 'n 

boom.  

Hoe ook al, 

die stewige 

buks neem 

outomaties 

beweging 

af, en is 

veral snags „n aanwins. Jy sien ten minste wat op jou werf aangaan terwyl 

jy salig in droomland verkeer.  Die eerste twee aande kon die tegnologies-

ongeletterde Oupa, nie kop of stert van die nuwe speelding ontsyfer nie. 

Die frustrasievlak het gevaarlik hoog opgestu. Maar met e-pos-raad van 

kenners, die avontuurlike betrokkenheid van Jacob en Thomas en verskeie 

doelgerigte probeer-en-tref-slae het ons die Acorn se rooi ogie tog aan‟t 

flonker gekry. Ons kon agteroor sit en wag … 

Die nagkamera die eerste keer in aksie! 

Selfs met die funksionerende kamera in posisie, het dinge nie dadelik 

begin gebeur nie. Die eerste aand het ons net die swaaiende arms van die 

proefkonyne (Jacob en Thomas) afgeneem. Die nag se oes was verder net 

„n paar mooi stillewes van die watergat.  Beter dae was op pad. Die nag 
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van 3 Januarie, in die laaste ure van my 72ste verjaardag, het „n haastige 

hiëna om 22.08 verby die kamera gehinkstap. Die volgende aand het „n 

spannetjies sebras dieselfde tyd kom water drink. „n Dag of wat later het 

„n (insomniese) hiëna diep in die nag daarlangs gekom (om 02:45). Die 

kamera het hom mooi opgetel. Ook die sebras het weer „n draai gemaak, 

hierdie keer net ná sonsondergang (om 19:00). Die kamera het „n halfuur 

lank lustig foto‟s geneem – heel sebras, halwe sebras, voorkwarte en 

agterkwarte.  

Die oes is elke 

oggend in Oupa en 

Ouma se bed 

opgewonde 

nagespeur.  

 REGS: Wat het die 

nag alles buitekant 

rondgedwaal?   

Die tweeling het 

skuins na 05:00 al opgewonde ingestorm gekom, hoogs mededingend oor 

wie se beurt dit was om die foto‟s terug te speel. Nou-ja, dalk klink die 

resultate van die eerste proeftyd nie so indrukwekkend nie. National 

Geographic, of selfs die SABC se 50/50, sou nie juis oor hul voete val om 

daardie geheuekaart te bekom nie.  Tog het die Acorn ná 15 jaar „n nuwe 

element bygedra. Die potensiaal is om nog baie plesier tot Sabiepark-

kuiers toe te voeg. 'n Mens moet net nie vergeet om die kamera aan te 

skakel voordat jy jou te ruste wend nie ….  

Die sebras se eerste besoek het plus-minus saamgeval met ongewone 

steune en kreune uit die kinderkamer. Die nagmerries het Jacob skielik 

bloots gery. Hy‟s „n seun met humorsin – het lekker gelag toe Oupa die 

teorie opper dat sy nagmerries sweerlik niks anders as sebramerries kon 

wees nie.  
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LINKS:  Swem 

en eet – die 

regte resep vir 

'n fees.  

„n Nuwe jaar is 

ook nie 

voorheen deur 

ons in „n 

swembad 

ingelui nie. Die 

jaarwending in 

die water was Ouma se idee. Dat ons van die een jaar tot die ander onder 

die Bosveldsterre sou swem, was vir haar „n begeesterende gedagte. Ons 

is met ons swembroeke aan bed toe. „n Halfuur voor die tewaterganery 

het die wekker se eerste keer gelui weergalm. "Kom, swemmers, kom!" 

Ouma het ons ander drie met min seremonie uit die lakens gepluk.  

 'n Middernagfees het Oupa in sy dag des lewens nog nooit beleef nie. 

Maar hier was hy, Ouma, Jacob en Thomas vrolik plassende en proesende 

in die bosbadjie toe die wekker 'n tweede keer skril om aan te kondig dat 

ons 2013 betree. Oupa verstaan dat albei seuns die oujaar-waterpret as 'n 

hoogtepunt uitsonder. Op Oupa se dranktrollie op wieletjies was boonop 

die lekkerste eetgoed uitgestal:  Sjokoladekoek, koesisters, 

vrugtepasteitjies, lekkers en skyfies. Op die koek was van daardie 

feestelike “sterretjies” wat Oupa op sy 71ste rondgeswaai het. 

Net soos daardie aand was hy met die middernagfees grotendeels 'n 

bevoorregte genieter met plus-minus geen verantwoordelikheid nie.  Al 

plig was om op die gegewe oomblik uit die water te spring om die 

middernag-gelui van die wekker stop te sit!    

Tarlehoet se stoep is 'n doodlekker stoep. Soveel oujaarsvrolikheid het 

daardie stoep seker nog nie beleef nie. Eers om 1:00 op 1 Januarie 2013 

is ons uitgekerjakker bed toe – nadat die seuns op hul aandrang eers 

weer moes tande borsel, soos Brent en Marisa ná elke ete streng vereis. 
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Ouma tref altyd voorsorg om potensiële dispute met wie ook al oor sulke 

vername sake diplomaties te vermy.  

Nie net die middernagfees was aan die kosfront ongewoon nie. Oupa het 

soos 'n wafferse "kokkedoor"  „n aand of twee later die eerste keer die 

sogenaamde “turducken” (waarna Thomas verwys) in die Weber 

gaargemaak. Die saamgestelde stuk pluimvee was brosbruin en sappig. 

Die “machonchans” op die kole (wat Jacob vermeld) is 'n lekkerny wat 

wyer bekendstelling verdien. Die repies skaapvleris kom uit Boet en Jan 

Botha se Plaston-slaghuis op Witrivier. Dit is sterk aan te beveel – ook hul 

tjops, wors, skilpadjies, ens. Hulle bring dit boonop met „n koeltrok tot by 

Sabiepark se hek. Wie het dan "Mr. Delivery" nodig?  

Die GEEL waatlemoen, wat op die seuns so 'n indruk gemaak het, is deur 

Skukuza se herderspaar, Carl en Sarah Louwrens, by 'n braai by hul huis 

in Tsessebelaan, Skukuza, voorgesit.  So boeiend soos hy preek, so lekker 

braai ds. Carl. En Tannie Sarah? Sy is 'n voorslag by die skool 

(onderwysres), kerk (ouderling) en kombuis (kok duisend). Die geel  

waatlemoen was 'n verrassing: Dit smaak nes die rooie. Die seuns was 

nog verwonder met die vreemde vrug toe Oom Jimmy en Tannie Lida 

Pressly uit Skukuza by Tarlehoet opdaag met nog iets wat hulle nie geken 

het nie: Tuisgemaakte gemmerbier.  Laasgenoemde, veral die baie 

drywende rosyntjies daarin, het Thomas so geval dat gemmerbier vir 

brekfis dae lank sy begeerte was.  

Op Ouma se Blackberry het ons die eerste keer vir “Kruger sightings” laat 

registreer. Nog 'n nuwigheid. Elke paar minute het haar foontjie gepieng. 

Dan is leeus gewaar, dan 'n luiperd, dan wildehonde. Maar by Orpen of 

Letaba, by Krokodilbrig of Berg-en-Dal. “Hoe ver is dit?” was telkens die 

seuns se vraag – die ene afwagting. Die ontnugterende antwoorde kon nie 

anders as teleurstelling wek nie.  Oupa het nie 'n dissipel van hierdie 

"toep" geword nie.   

Bedink tog wel die algemene Van Deventer-en-Claassens-plesier toe “ons 

luiperd” (die laaste dag se een) ook op die skerm uitslaan. Iemand anders 
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op die toneel (net binne die Krugherhek) het die luiperd en sy prooi met 

sy selfoon gekiek en die "send"-knoppie gedruk.  

Vir daardie luiperd moes ons, soos reeds vermeld, tot die bitter einde 

wag. Toe bel Gert-Jan Pols, seun van Gert en Caroline:  „n Vangs naby die 

Krugerhek. Die luiperd met sy rooibokkie was in „n boom langs die pad. 

Ons was op pad kerk toe. Was dus binne minute op die toneel – voordat 

die grootste verdringing kon begin.  Ons Vyf Grotes was einde ten laaste 

"voltooi", soos albei in hul inskrywings in die Sabieparkboek berig.  

Leeus het ons wel ook net een keer gekry: drie lummels uitgestrek aan‟t 

snork naby die Olifantdrinkgat op die pad tussen Tshokwane en Skukuza. 

Maar olifante, renosters (met horings!) en buffels was volop. Ons het ook 

17 wildehonde gesien langs die Onder-Sabiepad, twee keer jagluiperds en 

vele ander toneeltjies wat in die bultende foto-albums in Sabiepark se 

boekrak plek moes kry.  

Ons "dag van die olifante" was die warmste dag van ons vakansie, 

Donderdag 10 Januarie. Die kwik het van vroeg af hemelhoog geklim. 

Sabiepark-eienaar Belinda Gillies het op Facebook laat weet om 08:00 

was dit op haar termometer reeds 31 grade. Twaalf uur later, teen 20:00, 

was dit steeds 35 grade, aldus die nagkamera'tjie by ons eie watergat. Tot 

waar die kwik tussen 12:00 en 14:00 opgeskiet het, is „n saak vir 

diskoers. Dat dit 40-plus was, is redelik seker. Aanvoelbare temperatuur 

was volgens allerlei KNP-bronne in 'n stadium iets soos 46 grade.  

Hoeveel in die veertig is nie juis ter sake nie. Al wat Oupa weet, is dat in  

die opbou tot die groot waters wat later weer in nuwe vloede deur die 

wildtuin se hoofare soos die Sabie, Krokodil, Olifants, Letaba  en Luvuvhu 

gepomp sou word, die begrip "bloedig warm" daardie dag vir hom nuwe 

betekenis gekry het. Dalk was dit nie net die warmste bos-dag van die 

vakansie nie, maar in eie heugenis vir Oupa se lyf.  

Ons is die oggend Onder-Sabie toe.  Nog noot het ons op een rit gereelder 

olifante gesien as anderkant Skukuza nie. Oral in die benede-Sabie was 

blinknat olifantlywe in troppe of een-een in die water, wadende, spuitende 
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en plassende. By die Sunsetdam het vier mekaar met hul slurpe behaaglik 

staan en nat spuit.  Op die Salitjepad was by haas elke watergat of 

suiping „n modderbad volstoom op dreef.  Altesaam 39 olifante het ons 

daardie oggend teëgekom, soos Jacob noem.  

Oral onder haak-en-steke se doringtak-sambrele was ook groepies 

saamgebondel. Soos opgestapelde swart rotse het hulle in die skaduwee 

gestaan, die ore driftig flappende om hulleself en hul kleintjies af te koel. 

Op die Tshokwanepad, net oorkant die Sabierivier by Onder-Sabie, was 'n  

kleintjie plat teen die grond; doodstil in die selfgeskepte skaduwee tussen 

haar mamma se pote. Die klein diertjie het aan hitte-uitputting beswyk, 

was ons eerste indruk. Toe bemerk Ouma „n sprankie lewe. Ons sien hoe 

„n boetie of sussie, self skaars „n klompie bakstene hoog, met die slurp om 

die prostate olifantjie vroetel – seker ter opbeuring.  

Ons leer uit ons ervaring 'n praktiese natuurles: Hoe uiters hittesensitief 

die sogenaamde "pagiderms" se dik, skurwe velle tog ook maar kan raak.   

Olifante verloor in baie warm weer tot vyf liter per uur, het ons later by 

Tarlehoet gaan naslaan. Dit is voggies wat broodnodig is om die dik vel 

elasties te hou.  Hoe meer water „n olifant verloor, des te meer moet hy of 

sy dus inneem.  

Die diep teue drinkwater wat direk maag toe gaan, word aangevul deur 

stortwater met die slurp op te suig en oor die lyf te spuit. So speel hulle 

met mekaar, hou hulle aangename en welwillende sosiale verkeer in 

stand, en bly hulle in uitmergelende temperature aan‟t lewe.  

Renosters is natuurlik ook “pagiderms”. Die drie op die Skukuzapad was 

self blinknat. Aan die watermerke en modder op hul bonkige lywe was dit 

duidelik dat hulle in die Sabierivier gaan afkoel het.  Gelukkig was geen 

stroper in sig nie! Sou gedink het die nuus het al lankal die ou stiksienige 

lot versprei dat hulle moet ver wegbly van paaie waar stropers met 

swaarkaliber-gewere en byle dalk kan rondsluip.  

By die Sunsetdam was nie net die olifant-stortbad om te geniet nie. In  

Ouma se Newman's kon sy nie minder nie vier watervoëls aftik wat vir die 
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kinders eerstes was: Die rooipootelsie, driebandstrandkiewiet, 

witkopkiewiet en die gewone ruiter.  In bome langs die pad was oral 

troupante wat na hul asem sit en snak.  Thomas het vir hom punte by 

Ouma verdien deur by die soveelste hygende troupant skielik uit te roep: 

"Stop!".  Dat dit nie 'n doodgewone troupant was nie, het hy in die 

verbyry aan die groen borsie raakgesien.  Dit was toe die Europese 

troupant, net 'n seisoenale besoeker aan die Laeveld.  Oupa, wat amptelik 

rooi-groen-kleurswak is, was ook die ene lof oor die skerp kyk wat vir nog 

'n regmerkie in die Newman's gesorg het.  

By Tarlehoet het jou werklik weer „n veldlikkewaan kom inwoon. Toe ons 

die middag van die wildtuin tuiskom, sien ons hom dadelik. Hy het in die 

skadu van die dak se oorhang ontvlugting van die versengende somerson 

kom soek. Gewonder of hy 'n nasaat van die dak-man was – of dalk nog 

die dak-man self. 'n Diepe deernis jeens die veldlikkewaan met sy dik vel 

het die natgeswete Oupa gepak – en ook vir die dik geveerde 

withelmlaksmanne wat so laatmiddag nog met oop bekkies op Tarlehoet 

se stoep lafenis kom soek het. 

In die Sabieparkboeke word onder meer "amusante anekdotes" 

opgeteken, is hierbo sydelings vermeld. Ouma se olifant-petalje  

kwalifiseer dalk as so 'n "amusante anekdote".  Hang af hoe jy daarna 

kyk. Die kinders het in ieder geval gejil toe sy die Honda in trurat gooi en 

so haastig om die S3 se draaitjies wegskarrel voor die ou grote wat 

onversteurbaar, afgemete net bly kom en kom.  

Oupa had ook sy oomblik van nie-glorie met die Honda. Veldmuise was 

die sondaars.  'n Muisfamilie het onder die paneelbord nesgemaak en die 

lugversorger se drade afgekou. Enige Desember sou dit groot teëspoed 

beteken. Hierdie Desember des te meer. Ons het in aller yl op Hazyview 

vir redding uit ons penarie gaan soek. 

Op daardie dorp met sy sterk Afrikakarakter is baie straathandelaars. 

Selfs lewende hoenders is op die sypaadjie te koop. 'n Opvallende 

oorvloed aan werkwinkels bestaan nie juis nie.  Half per ongeluk kom ons 

toe by die “Panic Mechanic” uit, 'n plekkie ingedruk in 'n nou stegie langs 
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„n begrafnisondernemer. Die eienaar, ene Richard in 'n oliebesmeerde 

Bloubultrui, het die versekering gegee dis 'n "vinnige joppie" – hy ken 

"daardie model Hondas".  

Só begin „n l-a-a-a-ang dag van hoop, wag, baie oproepe, min vordering 

en al hoe korter wordende lonte aan weerskante. Ons vier skuif van kafee 

tot kafee in die dorp se groot winkelsentrum; hier vir „n “float”, daar vir „n 

“double thick”, my eerste in jare, en later, vir middagete, na „n warm, 

ooorvol plek vir „n taai, louerige pizza.  

Ná middagete was 'n koel luggie 'n hoë voorkeur. Die nomade het hulle in 

'n bank (op 'n bank in 'n bank) gaan inwurm tussen die stroom kliënte op 

soek na voorskotte en lenings.  Oupa het dikvellig sy sit gesit asof die plek 

aan hom behoort. As iemand vraend na sy kant begin kyk, swaai hy sy 

kredietkaart in die lug.  Daar was ten minste doeltreffende lugversorging.   

Soos afgespreek, het ons stiptelik om 17:00 by die "Panic Mechanic" 

opgedaag. Toe hang die Honda se bedrading nog soos slap spaghetti die 

wêreld vol. Die "joppie" was toe nie so klein nie!  Uit verveeldheid het 

Jacob en Thomas later maar die klomp maer straatkatte in die stegie 

begin rondjaag.  Die meisie agter die toonbank was verheug. Die betoning 

van belangstelling, het sy as welwillendheid jeens die katte vertolk. Sy 

wou opsluit vir elke seun 'n kat present gee.  Spaar ons dit!      

Eers 'n goeie driekwatier later was al die drade terug op hul plek. Die 

lugversorger was nie reg nie, maar wel so “gefieks” dat dit koue lug 

inblaas as jy dit volstoom oopdraai. Beter as niks, maar Oupa was bra 

jammer vir homself – veral toe die faktuur voor hom neergesit word.  

Ouma het gemeen hy het die lat vir sy eie bas gepluk. Sy hopelike 

wanindruk was dat die seuns met haar saamgestem het, al het hulle 

diplomaties geswyg.    

Oupa en Ouma kon darem ook 'n keer in hul mou glimlag. Thomas en 

Jacob het mekaar uitgedaag oor wie die vinnigste die verste teen die 

ellelange paal van die weerligafleier by Tarlehoet op en af kan seil. 

Thomas het soos 'n kat geklouter en 'n nuwe kerf daargestel. Altyd 
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mededingend, is Jacob vasberade boontoe. Toe hy sonder welslae, pure 

brandweerman, begin afgly grond toe, raak hy onversigtig vir iemand met 

'n kortbroek aan.   Daardie brandkolle teen sy bobeen was genoeg om 

hom 'n ruk taamlik afgehaal en ongelukkig te laat lyk.  

Van "vreemde insidente" gepraat: 'n Toneeltjie op die S4, net voordat dit 

by sy suidelike punt by Doispaneweg aansluit, skiet Oupa dadelik te binne.  

Vroegerig op „n stil oggend het ons van ver „n motor daar sien staan.  

“Wat sien hulle?” wou die tweeling weet. Hulle vra dit altyd.  Vir Oupa het 

dit gelyk of daar teenspoed met die voertuig kon wees. „n Gedaante het 

by die voorwiel gebuk. Eers toe ons nader kom, het Oupa die boude 

gesien. Poedelkaal en baie wit.  

„n Jongerige dame (?) het een-beentjie gespring. Sy het hard probeer om 

'n kledingstukkie van haar enkels af op te pluk. Om haar tameletjie taaier 

te maak, het sy egter „n verkeerde pluk gepluk. Die spulletjie haak toe 

vas. Net so „n entjie bokant die swart langbroek wat haar skoene bedek. 

Toe ons verbyry, het haar mond een woord gevorm: “Sorry”.  

Oupa het nie liewer gewaag om sy oë suidwaarts te laat sak nie.  Hy het 

ook "liewer nie gekyk nie," het Thomas almal se verleentheid grootoog 

beaam.  "Nou het ek alles in die wildtuin gesien," het Oupa teenoor Ouma 

opgemerk.  Ouma het net gelag.  

 

Hoofstuk 12: 'n Brief vir boskinders     

 

                   ----------------------------------------------- 

 

Oor die natuur en die lesse van die natuur vir die mensdom wil Oupa 

graag enkele gedagtes met julle twee bos-seuns deel.  Die inhoud van die 

brief is dalk nie alles vir nou dadelik nie. Van die gedagtes kan later eers 

by julle aanklank vind wanneer julle ouer is.  Vir presies wanneer watter 

gedagtes bedoel is, sal Oupa liefs nie prober raai nie.  Julle word so vinnig 
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groot ….  en slim! Word al 10. Die brief is ook namens Ouma. Sy stem in 

die breë met Oupa se insigte saam.    

 

              ------- -------------------------------------------- 

 

Liewe Jacob en Thomas  

 

 

In die slim aanhalings van van denkers en filosowe is soms groot 

waarhede in min woorde saamgevat. 'n Waarheid in min woorde van ene 

Walt Witman – Oupa weet nie wie hy was of wanneer hy geleef het nie – 

word op 'n stokou almanak van die hand-en voetskilders aangehaal: "Die 

natuur praat met ons op duisend maniere. Ons moet net ons oë oophou 

en fyn luister."  Dis sommer 'n GROOT waarheid, reken Oupa. Dié Walt 

Whitman slaan die spyker doef! op die kop dat die hamer so klink.  

 

Nie almal kan hul gedagtes so netjies formuleer nie - nes almal nie  

wetenskaplikes kan wees wat vir die mensdom die natuur in sy volle 

rykdom oopskryf nie. Die Tol Pienaars, Piet van Wyks, Kenneth Newmans 

of Erik Holms wat diere-, voël- of boomgidse soos dié op ons boekrak 

nalaat, skop jy, nes die Walt Whitmans van die lewe, nie agter elke bos 

uit nie.   

Almal kan ook nie kunstenaars wees wat die natuur in hul skilderye laat 

lewe nie, soos die Zakkie Eloffs of Marè Bruwers – of selfs Abbey Nlovu's - 

van wie ons afdrukke teen Tarlehoet se mure het.  

 

Digters soos die C. Louis Leipoldts, Totiusse, G. A. Watermeyrs en andere 

wat oor van kriekies en verkleurmannetjies tot olifante treffende verse 

kan skryf (soos in T.T. Cloete se digbundel "Faune" wat op ons boekrak 

staan), is yl gesaai.  

 

'n Vivaldi, Grieg of Tsjaikofski wat oor die vier seisoene, 'n mooi oggend of 

swane op 'n meer ewige musiek kon skep (soos op CD's in ons kissie) kom 

net een keer in 'n leeftyd.       
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Maar almal, regtig ALMAL, kan in die natuur kyk en luister. Jy het nie 

buitengewone vermoëns en talente nodig nie. Moeder Natuur praat 'n taal 

wat eenvoudig genoeg is dat almal kan verstaan. Dieselfde taal wat 

kunstenaars - skrywers, skilders, digters en komponiste - deur die eeue 

tot groot hoogtes geïnspireer het, kan vir doodgewone mense ook 'n 

inspirasie wees.  Dit kan almal aanspoor om hul klein deeltjie vir die aarde 

te doen. Al is hul bydrae beperk tot die heel basiese: Om nie met rommel, 

lawaai of ander stoornis 'n voetspoor te laat wat die natuur skend en vir 

nageslagte bederf nie.          

 

Julle is seuns wat lankal geleer het om lief te wees vir die bos en al sy 

bewoners: Dié wat op die grond loop of kruip, in die lug vlieg of in die 

waters swem. Julle sien in 'n goot boom meer raak as net sy lekker klim-

moontlikhede en koelte. Julle kan die skoonheid van die volmaan en die 

sterrehemel bewonder. Julle weet hoe om saans, tussen al die ander 

naggeluide van die bos deur, by die gedruis van 'n rivier rustig te raak. 

Oupa en Ouma is verheug daaroor en trots op julle; dat julle soveel diere, 

voëls en bome by die naam ken, en gedurig op Tarlehoet se boekrak 

vollediger kennis bly soek.  

 

Julle natuurkennis strek julle werklik tot eer – steek daaroor 'n 

tarentaalveer in jul hoede! Julle kan 'n steenbokkie, 'n klipspringer en 'n 

klein rooibokkie van mekaar onderskei; julle weet hoe lyk 'n reusereier en 

hoe hy van 'n saalbekooievaar of 'n maraboe verskil; julle sal nie 'n 

blinkblaar-wag-'n-bietjie met 'n knoppiesdoring of 'n haak-en-steek 

verwar nie. Julle weet hoe lief 'n kameelperd vir die knoppiesdoring is;  

hoe die bloukuifloerie die bessies van die reuse-rosyntjie geniet. Ons het 

al gehoor van jong stadsmense wat voëls in net twee groepe indeel: Groot 

"duiwe" en klein "duiwe"! En daar is besoekers wat "tiers" in die wildevye, 

rooi-essenhoute of jakkalsbessies langs die riviere se lae takke sien! 

Regtig.     

 

Ons het dus geen rede om vir julle te preek of groter toewyding van julle 

te verwag of te vra nie. Hierdie brief is nie as 'n preek of wens bedoel nie, 

net as 'n aansporing: Bly net trap in daardie spore wat julle as outjies van 
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14 maande in Sabiepark in 2005 begin trap het en sedertdien al hoe 

groter en dieper trap.  Hou vol om die bos met oop oë en ore ten volle te 

geniet. Span steeds al julle sintuie in om die natuur in sy ongereptheid in 

te drink. Om Sabiepark te geniet. Die wildtuin te geniet. Al vier die 

seisoene - in oorvloed en in swaar trek.    

 

Spits julle daarop toe om jul gevoel vir hierdie ander omgewing as die 

bekende in Welgemoed deurlopend op te skerp. Om steeds julle kennis te 

verbreed. Om uit die klaskamer van die natuur lesse te put wat in jul 

klaskamers by die skool uitgedra en gedeel kan word. Julle doen dit reeds 

met opstelle en mondelings. Tarlehoet kan julle ook op praktiese maniere 

daarmee help.  

 

"Ons plek", soos julle Tarlehoet tereg noem, het dit jare gelede ook vir 

Oom Cas en Tant Nella Jacobs van Centurion help doen deur die bosveld-

sade en -peule wat hulle onder ons bome vir hul kleindogter, Marguerite 

Smal, versamel het.     

 

Uit die klaskamer van die natuur kom ook indirekte lesse wat mense oor 

hul eie waardes moet laat nadink.     

 

Die natuur het nie ashope nie, net mense het, soos iemand dit mooi gestel 

het.  Sekere insekte, voëls en aasdiere is immers die natuur se opruimers. 

Hulle is as't ware in die wieg gelê vir 'n skoonmaak- en helingsproses wat 

nooit ophou nie. Party is groot soos soos die hiëna, ander klein soos die 

miskruiertjies, wat ons dikwels werk in Sabiepark se strate sien werk. 

Vloede, soos julle al meer as een keer in Sabiepark beleef het as die Sabie 

afkom, vee op hul beurt die riviere skoon. Al die gemors wat op die 

bodem opgegaar was, word see toe saamgesleur.  

 

Maar ai, die ou mensdom sukkel maar om daardie inherente netheid van 

die natuur raak te sien en te respekteer. Morsjorse kan of wil dit nie 

raaksien nie. Hulle slaan gee nag op die natuur se wette nie. Hulle stel nie 

belang om die voorbeelde uit die diereryk 'n rigsnoer vir hul eie lewens te 

maak nie.   
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Dié onwilligheid van sommige van ons is eintlik 'n aanklag teen die mens 

in die algemeen. Dis die mens wat die opdrag het om met 

verantwoordelikheid die aarde te bewoon, bewerk en bewaar, soos ons in 

die eerste Bybelboek, Genesis, geleer word. Dis einste mens wat kom 

omkrap en bederf wat die natuur so oorvloedig bied. 

 

Hoe verander ons dit?  Nie maklik nie. Mense soos julle, wat van kleins af  

liefde vir die natuur geleer is, kan egter 'n groot bydrae lewer om die 

Goddelike opdrag van bewoon, bewerk, bewaar te help uitdra. Julle kan 

deur jul eie voorbeeld die argeloosheid van ander stadig help omkeer.       

 

In die natuur heers orde. Elke seisoen het sy ritmes. Elke dier het 'n 

habitat en sy eie aard.  Elke boom of gras verkies sy eie soort grond 

waarin dit gedy.  Gaan sit maar by die piekniekplek. Hou die olifante dop.  

Kyk maar hoe die matriarg met 'n ferme hand (slurp?) haar trop beheer 

as hulle uit die bos rivier toe kom. Kyk hoe ervare, rustiger en wyser bulle 

die lewenslustiger jongklomp in toom hou.   

 

Maar die mens?  Ons hou mos nie van reëls, gesag en sterk leierskap nie. 

Dis uit die oude doos. Ons buig reels en ignoreer gesag. Die olifante se 

"askari"-stelsel is dalk goed vir "dom" olifante. Dis nie vir ons nie, dankie.  

 

Oupa en Ouma is in hierdie opsig nie altyd onberispelike voorbeelde nie.  

Julle twee het ons in Sabiepark te goed leer ken dat ons kan waag om 

sonder blik of bloos ons eie beuels te blaas. Maar julle weet darem ook 

dat ons – ondanks klein afwykinkies(!) - in die breë wetsgehoorsame 

mense is. Ons val by reëls in, al murmureer ons soms.   

 

Dit is omdat ons besef reëls bestaan eintlik net om een rede: Om die 

natuur te beskerm – ook om mens en dier teen mekaar te beskerm in die 

potensiële konfliksituasies wat alle ontwikkeling skep.   

 

Hopelik is ons voorbeeld, hoewel onvolkome, tog voldoende om ons 

nageslagte ook tot die regte gesindhede aan te spoor; om in Sabiepark en 
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die wildtuin altyd met verantwoordelikheid en bedagsaamheid jeens die 

diere en ander besoekers te probeer optree.  

 

Julle weet hoe maklik diere skrik. Daarom moet ons versigtig wees om nie 

die hul ruimte binne te dring, hulle uit te lok of te terg nie. Ons moet ook  

ons medemense altyd in ag neem. In die beste wildtuinetiket moet ons 

versigtig wees om nie ander se plesier te bederf nie, deur bv. by 'n trop 

leeus of 'n luiperd met sy prooi sommer dwars in die pad te gaan stilhou 

sodat ander wat later opdaag, maar moet sien en kom klaar.      

 

“Geen wilde eend lê mak eiers nie," skryf Riaan Swiegers van Pretoria in 

sy boek "Kronkelpaadjies en Kronkelpraatjies". Die begrip "respek" 

beteken ook respek vir wilde diere se "wildheid" - daardie fyn, instinktiewe 

snaar wat hulle onvoorspelbaar of aggressief op 'n skielike geluid of 

beweging laat reageer.   

 

Riaan Swiegers vertel in bogenoemde boek van al sy staptoere in die 

wildtuin – 'n uitdaging wat Oupa, terloops, van harte vir julle gun, hoewel 

sy eie rakleeftyd vir sulke avonture verby is.  As jy oor 70 is, kan jy net 

vir die wildbewaarders en medestappers 'n beslommernis word, veral as 

die stapgroep hom skielik in 'n noute sou bevind!  (Oupa sou ook graag 

dat julle die adrenalien-vloei beleef wat die jaarlikse Skukuza-

halfmarathon op die eerste Saterdag van Augustus meebring, van die 

personeeldorp af verby Lake Panic en ooswaarts Skukuza toe met die 

teerpad wat julle so goed ken.) 

 

In Sabiepark se kronieke is verskeie insidente opgeteken wat Riaan 

Swiegers se vermaning onderstreep: Kinders wat die gevaar van 'n 

vlakvark se krultand onderskat het; deur 'n mamba in die gleufie van 'n 

skuifdeur of 'n skerpioen langs die bed is verras, of lelik ontnugter is toe 

hulle sommer wou indraf by die swembad se kleedkamer waar 'n luiperd 

gaan skuil het.    

 

Amper elke Sondag op pad kerk toe ry ons by daardie hoekie verby waar 

die negejarige  Binkie Nobela - presies so oud soos julle twee nou – op 14 
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Augustus 2003 skaars 400 meter van sy huis af, met sy boeksakkie op sy 

rug, deur 'n luiperd aangeval en verskeur is – nogal in Luiperdstraat.  

 

'n Mens moenie neuroties raak oor die gevare van die bos nie. Daardie 

salige tyd wanneer wolwe en skape sal saambly en luiperds tussen 

bokkies lê (Jesja 11:6) het egter nog nie aangebreek nie. Aan daardie feit 

word Oupa elke keer met 'n rilling langs sy ruggraat af herinner as hy by 

die hopie klippies verbyry wat op die toneel van sy dood tot Binkie se 

nagedagtenis gestapel is, en waar sy ouers nou nog vars blommetjies 

gaan neersit.  Dit is die rede hoekom hy dit so inhamer: 'n Mens kan 

nooit-nooit te versigtig wees nie.   

 

Moderne mense het skynbaar vergeet dat ons die wêreld nie moet 

opgebruik nie; dat die plig op ons rus om vir ons nageslag ook iets behoue 

te laat bly. Oupa het eintlik maar oor die gewigtige onderwerp net hier 

gevat en daar gelos.  In die tyd waarin ons lewe kan 'n mens oor daardie 

verantwoordelikheid 'n baie langer storie maak.   

 

Maar die brief word lank.  Oupa wil die aspek saamvat soos Henry 

Thoreau, wat lank-lank gelede dit nodig gevind om hom vir lang tye van 

die samelewing te onttrek en in die woud alleen te gaan bly, dit mooi 

saamvat: "In wilderniss is the preservation of the world.”    

 

Ons taak is groter as wat ons dink!   

 

Walt Whitman het ons herinner dat die natuur op 'n duisend maniere met 

ons praat.  Oupa wil nog iemand aanhaal, dié keer ene Moses Harvey wat 

die boek "Science and Religion" geskryf het.  "Die natuur is 'n boek 

waarvan God die outeur is," sê hy. Dit is miskien die grootste 

natuurwaarheid van alles: Die wonderlike mate waarin die natuur die 

grootsheid van die skepping weerspieël.     

 

Min Christenmense kom in die bosveld en sien nie dadelik daardie direkte 

lyn raak nie. As julle groter word, kry julle dalk lus om Tarlehoet se 

gasteboek van voor tot agter te gaan lees. Sovele inskrywings openbaar 
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'n diepe besef van Gods hand in die natuur. Een wat Oupa en Ouma diep 

getref het, kom, amper, onverwags van Oom Johan van George, wat 

homself as „n saaklike, nie-emosionele mens beskryf -- een wat liewer 

praat as skryf, en dan ook nie met baie woorde nie.  

 

In sy enigste bydrae skryf Oom Johan: “‟n Besoek aan Sabiepark is „n 

unieke geleentheid vir mense soos ons wat in „n uiters kompeterende 

samelewing werk en woon, om nader aan ons Skepper te beweeg.  In 

Sabiepark is nie plek vir materialisme of enigiets wat daarmee verband 

hou nie. Dit is hier waar „n mens die grootsheid van die skepping en die 

Almagtige Vader besef, vrede vind in alle gebeure in en om jou lewe, en 

hoop en vertroue in die toekoms kry.” 

 

Hier is nog 'n paar besielde bydraes – julle sal hulle almal daar kry: 

 

Tannie Maretha van Wyk van Brackenfell: “Die kontras tussen die 

eetlepelgrootte van die skilpadjie in die pad en die kolossale olifantbul 

langsaan in die digte bos het „n mens opnuut skeppingsbewus gemaak.” 

 

Oom Salie de Swardt, wat saam met Oupa by Naspers gewerk het: “Ná 

dae van rus en hernuwing, kyk ons met verwonderde oë na die grootsheid 

van die skepping. Watter wonderlike, onpeilbare, grootse Mag het so wyd 

en divers geskape dat ons ons kan verwonder aan die kleine nagapies op 

Tarlehoet se voorstoep, net om ure later ewe vol verwondering van die 

agterstoep op te kyk na waar 'n kameelperd die boomtoppies snoei?”  

 

Tannie Nella Jacobs van Centurion: “Hier waar 'n mens een word met die 

natuur kan ons al die goeie gawes van ons Vader weer raaksien en 

waardeer.”  

 

Oom Piet Theron van Bloemfontein: “Jul plek met die oerklank in die 

naam is 'n paradys waar mens naby die diere, grond en Skepper kan 

leef.” 
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Voor in Oom Piet van Wyk se boomgids waarvoor Oupa so lief is, staan 

hierdie woorde: "Mag u wat hierdie boek gebruik so deur God se skepping 

geïmponeer word dat u die bewaring daarvan met mag en krag sal 

verdedig."  Dat God se skepping julle so sal imponeer en inspireer: Dit is 

ook Oupa en Ouma se wens vir julle twee manne.    

 

Daarmee kom uit ons harte die wens dat Sabiepark se meetsnoere altyd 

vir julle op lieflike plekke sal val. Dat elke stukkie boslekkerte vir julle 

herinneringe in beton sal vasmessel.  Dat julle weer en weer sal wil kom 

na hierdie hartsplek van ONS - al is daar geen straatligte, nuwe-

generasie-geriewe of slimkaart-katoeters nie; al kan jy nie met die klik 

van 'n skakelaar vinnig 'n kitskossie in 'n mikrogolfoond berei nie, en al is 

jy vir 'n warm stort van die gas in die silinder by die buitekamer afhanklik.  

 

Niks sal ons gelukkiger maak nie as dat julle liefde vir Sabiepark – ook dié 

van jul boetie, Christopher, en nefie Migael – steeds sal verdiep. Ons hoop 

vurig dat julle in die jare vorentoe nog baie spore tussen die wilde 

spoortjies van al die "dag- en nagdiertjies" en al die "k…..k ..karnivore" in 

Sabiepark se sand sal trap.   

 

Met liefde 

Oupa Hennie en Ouma Tokkie  

 

 Versies vir Sabiepark  

 

Teen die deur van die hoofslaapkamer van Tarlehoet is 'n vers oor 

Sabiepark van wyle George Holloway van Melkbosstrand. Die woorde is 

omring deur foto's van allerlei besoekers aan Tarlehoet: 'n Kameelperd, 'n 

koedoe 'n vlakvark, 'n nagapie en ander.  Oom George was nooit self by 

Tarlehoet nie. Hy het die vers geskryf nadat hy die boek "Buurman van 

die Wildtuin" onder oë gehad het.  
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'n Uittreksel lui so:  

 

O, Tarlehoet, ons Sabiegoed, 

Ons tuiste in die bos.  

Ons blink juweel, ons paradys 

Waar ons ons sorge los.  

 

Waar nagapies aan piesang smul 

En maanhaar in die verte brul, 

Waar vlakvarkies kom more sê   

En luiperd op die stoep kom lê. 

 

Dis buurmanskap en vuurplesier, 

Dis boeretroos en braaivleisbier; 

Daar's heimwee as ons moet vertrek 

'n Traan of twee by Krugerhek.   

 

In Apiesdoring, „n entjie noord van Tarlehoet, is Humpty du Toit se 

boshuis, Leeuplesier. 'n Kuiergas van Piet Retief, Fanus Venter – soos 

Oom George, 'n oud-skoolhoof, het ook 'n vers oor Sabiepark geskryf – by 

kerslig. Sy gasheer het dit sorgvuldig bewaar.  

 

Fanus Venter dig oor sy kuierplek o.m. soos volg: 

 

Ons plek se naam is Leeuplesier 

'n Lekker plek vir mens en dier 

Jy kry ons plek in Sabiepark 

'n Moderne soort van Noag's Ark 

Soek nooit na ons -- ons is altyd hier. 

 

Hier is weer rusplek vir die vlees 

'n Plek waar mens weer mens kan wees 

Hier vlug ons vir te veel kultuur 

Gehoorsaam ons slegs die natuur 

En kry weer balsem vir die gees.  
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Oupa se nostalgie loop dik as hy sulke woorde lees - so dik soos die 

Laevelde avokado wat Ouma graag op die broodjies sit waaraan ons 

smiddae op Tarlehoet se stoep smul.    

 

 

Gebed vir Sabiepark  

 

 

 

Sabiepark se jaarvergadering word altyd deur 'n eienaar geopen. Met die  

30ste jaarvergadering op Saterdag 6 Julie 2013 was dit Oupa se beurt.    

 

Oupa het gewens 'n taal van die natuur bestaan wat meteens tot die 

taamlik diverse groep eienaars kon spreek: Afrikaanssprekendes, 

Engelssprekendes, Europeërs, Sjangaans en wie nog. So 'n taal bestaan 

ongelukkig nie.  Die naasbeste is om verskillende tale in te span.   

Oupa het eers 'n paar verse uit Dawid se juweel-psalm Psalm 23 uit die 

Engelse Bybel (King James Version) gelees: 1The LORD is my shepherd; I 

shall not want. 2 He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth 

me beside the still waters. 3 He restoreth my soul: he leadeth me in the 

paths of righteousness for his name‟s sake … 5 Thou preparest a table 

before me in the presence of mine enemies: thou anointest my head with 

oil; my cup runneth over. 6 Surely goodness and mercy shall follow me all 

the days of my life: and I will dwell in the house of the LORD for ever.  

Daarop het  hy enkele verse gelees uit „n Afrikaanse gedig, "Mymeringe 

oor Job 39", wat dieselfde Fanus Venter van Piet Retief jare gelede in 

Sabiepark geskryf het. Sy "mymeringe" eindig so: "Ek sal soos Job ook 

ophou twis/In die besef hoe klein ek is/Ook in hierdie ruwe land/Leef 

mens en dier net uit U hand.     
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Oupa het vervolgens die aanwesiges in die Sjangaans se taal Tsonga tot 

gebed opgeroep:  "Mikhongelo a yi hi hlanganiseni" (Kom ons verenig in 

gebed).  

Die gebed was in Afrikaans, Oupa se moedertaal en die enigste taal 

waarin hy hom tot die Here kan wend.  So het ek gebid:     

 

Onse hemelse Vader,  

  

Ons roep U aan as gewer van alle goeie gawes. Ook as Skepper van die 

ganse aarde in sy grote verskeidenheid. As Skepper van die natuurprag 

rondom ons.  

 

Of ons hier in die groot tent langs die Sabierivier vergader is, of tuis by 

ons kampvuurtjies sit, is ons elke dag intens van u teenwoordigheid 

bewus.  

 

Ons hoor u stem in die gedruis van die rivier oor die klippe op pad na 

Mosambiek, in die geroep van die visarend in die lug, die geproes van die 

bokkies in die veld.   

 

Dankie, Vader, vir al hierdie genadegawes…. en veel meer.   

 

Ons verenig vandag hier in gebed om U te vra:  

 

Hou steeds U hand van ontferming en genade oor elkeen – oor ons land, 

ons leiers; spesifiek ook Sabiepark se leiers wat primêr die 

verantwoordelikheid op hul skouers dra om hierdie kosbare erfenis vir die 

nageslag te bewaar.   

 

Lei ons, Here, langs groen weivelde na stille waters; giet steeds U genade 

soos kosbare olie oor ons uit.  

    

 Amen. 
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Ai, die bos is so lekker 

soos …. 'n gebraaide 

malvalekker! 


